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 : چکیده

  است:زیر برای یافتن پاسخ سوال  رساله اینتالش 

است که جز با ممارست و به طور ناخودآگاه  متخصصیا یک ذوق و حدس برَدار است آیا استنباط و اجتهاد فقهی، روش

 سازی عملیات استنباط فقهی قابل طراحی است؟شبیهآیا و  ؟!شودحاصل نمی

افزارهای هوشمند برای محاسباتی که حجم آنها و تولید نرم های مختلف علومسازی فرآیندهای طبیعی در رشتهشبیه

برای  های خبرهبرای یک هوش انسانی صعوبت دارد، سبب شد تا در علوم انسانی نیز صحبت از هوش مصنوعی و سیستم

 افزارهایی در این خصوص تولید گردد؛ گیری شود و نرمتصمیم

توان فرآیندهایی را که در اجتهاد و استنباط توسط آیا میال گردید که: در علوم اسالمی نیز این سوال فعدر همین راستا 

قدم هب)الگوریتم = روش قدمشود، طوری جزیی و دقیق کرد که بتوان الگوریتمی را طور ناخودآگاه انجام مییک فقیه به

برای هوش مصنوعی طراحی کرد تا با دریافت مساله و منابع دین، بتواند با ضریب خطای کمی، نظر دین را حل مساله( 

 عرضه کند؟با استداللش دست آورد و به صورت یک فتوا از منابع به

ر ی دسازسازی و شاخص، عرضه شده است، تالشی برای دقیقهای روشیبستهصورت به این رسالههایی که در الگوریتم

 120 بستۀ روشی که حاوی 14در است که  «یابییابی و قرینهشناسی، دلیلمساله»فرآیندهای استنباط در سه محورِ 

 ارائه شده است.است ستنباط روشمند به ارسیدن برای  دستورالعمل علمی

ات تطبیق شده و با نتایج استنباط کتاباست در همین  «تعیین حکم هبه زوج به زوجه»این الگوریتم، در یک مصداق که 

توان از این الگوریتم با اطمینان استفاده کرد و گرچه این ارزیابی نشان داد که می فقهاء مقایسه و ارزیابی گردیده است.

سازی لیست عملیاتی برای انجام عملیات اجتهاد موجّه سبب دقیقپذیرد لکن چکاستنباط نهایی توسط مجتهد صورت می

افزار نرم»شود افزار نیز تبدیل میهمین سبب عنوان این الگوریتم که به نرمگردد؛ بهت و مانعیت نظر مجتهد میو جامعی

 1گذاشته شد.« یارفقیه

  ها:کلیدواژه

  سازیتمدن دینی هایسیستم سیستمی اجتهاد شناسی استنباطروش جواهریاجتهاد 

 

  

                                                   
ه صورت که اگر فقیهی ابتدا تمایل به بررسی اقوال و سپس ادلشود، بدینسازی مسیر استنباط نیز قرار داده میافزار، قابلیت شخصیدر این نرم 1 

فرضی را پیشنهاد خواهد کرد و استدالل آن را نیز نشان افزار، پیشنرمافزار را براساس نظر خود تنظیم کند. )البته تواند جریان اصلی نرمدارد می

 خواهد داد.(
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 :از تالیفی در مورد استنباط  نمای کلی
 )انگیزه پرداختن به این موضوع( مقدمه

 کلیات  بخش اول:

  )مفاهیم و تعاریف، اهداف، آثار، رویکرد، روش، پیشینه(فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی           

 فصل دوم: هویت استنباط و اجتهاد فقهی           

 سازیشناسی، فرآیندسازی و مدلفصل سوم: هویت روش          

  فرآیند تفصیلی استنباط دوم: بخش

 شناسیفصل اول: فرآیند مساله 

  و تولید اصل عقلی پایه( قرائن)کشف ادله و فصل دوم: فرآیند منبع شناسی 

  سندی و محتوایی اولیه(فصل سوم: فرآیند ارزیابی اطالعات( 

  در قرآن و در روایات(فصل چهار: فرآیند تحلیل مدلول انفرادی ادله( 

  اآلیات و الروایات، بین النقل و العقل، بین  الروایات، بین)بین اآلیات، بینفصل پنجم: فرآیند کشف روابط میان ادله

 (1االدله الموسسه و االدله الکاشفه عن رای المعصوم

 فصل ششم: فرآیند جمع داللی 

  عند فقد الدلیل(فصل هفتم: فرآیند جریان اصول عملی( 

 ر حکم نهایی و تبدیل به متن قانونیفصل هشتم: فرآیند صدو 

 استخراج حکم هبه زوج به زوجه( مثال ) نمونه استنباط براساس روش مختار بخش سوم:

  نتایج پیرامونی بخش چهارم :

 پردازی فقهی در مقیاس تمدنی و استخراج نظام های اجتماعیشناسی نظریهروش

 

 

 

                                                   
 اجماع، شهره، سیره عملی، سیره عقالء1 
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  اول:بخش 

 نیازهاو پیش کلیات ،مقدمه
 

 اهدافمساله تحقیق، فرضیه، پیشینه، روش و فصل اول:          

 فلسفه اجتهاد( نکاتی درفصل دوم: هویت استنباط و اجتهاد فقهی )         

 سازیشناسی، فرآیندسازی و مدلفصل سوم: هویت روش         
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 اهدافمساله تحقیق، فرضیه، پیشینه، روش و فصل اول: 

 

 :تبیین موضوع
ل فع»در مورد « = حکمنظر شارع»)اجتهاد در اصطالح فقهی(، تالش معرفتی روشمند برای کشف موجّه  اگر استنباط

ع، وانفعاالتی باشد که فقیه برای کشف نظر شار)فرآیند استنباط(، فعل عملیات استنباط و اجتهادباشد و اگر  1«مکلف

دهد تا از نقطه شروع)مواجه با مساله(، به نقطه پایان)صدور فتوی( برسد؛ و اگر مرحله انجام میبهصورت مرحلهبه

قدِم عملیات حل یک مساله باشد بهحله و قدممربهتعیین و توصیف دقیقِ مرحله  ،2الگوریتمو ارائه  شناسیروش

های اجرایی در هر مرحله بدون حفره طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعملبه

تمی گوریصورت التوان عملیات اجتهاد و استنباط را بهرسد که مینظر میها، توصیف شده باشد، آنگاه بهمیان دستورالعمل

 توصیف کرد. 

و  های واضحصورت دستورالعملشود تا تمام مراحل استنباط از مواجه با مساله تا صدور فتوا، به، تالش میرسالهدر این 

با تطبیق بر ابزارهای عملیاتی )نَه مصادیق محتوایی( و با محاسبه حداکثری احتماالت موجَه در هر مرحله و در هر ابزار، 

 اگر عملیات به هوش مصنوعی سپرده شود با ضریب باال منجر به نتیجه موجّه در فقه شود. طوری کهذکر شود به

شف ادله ها، کگیریشناسی، استظهارها، مفهومها در سندشناسی، متناکثر مسائل اصولی در کلیه ابوابش و تمام تحلیل

شرعی و عقلی، استنادهای به عرف، سیره  هایها، تولید اصلها و تزاحمهای داللی، حل تعارضمرتبط با موضوع، جمع

 قدمبهسازی شوند. )تعیین شاخص + مراحل قدمعقالء، مذاق شارع، مقاصد شریعت و ... ، در این الگوریتم باید دقیق

 (عملیات

سازی مباحث عدم برجستهاند ولی به علت فقهاء عظام در طول زمان، براساس روش خاصی در استنباط عمل کرده 

 های آنها نهفته مانده است.صورت فرآیندهای ناخودآگاه در البالی تحلیلها بهسی، این استنباطشناروش

 :تحقیقو سواالت فرعی  یسوال اصل
ر خواهیم تا رسیدن به نظای که نظر شارع را درباره آن میاز نقطه مواجه با مساله، قدم استنباطبهفرآیند تفصیلی قدم

فسیر الحدیث، تفقه، فقهو انتساب آن نظر را به شارع، براساس ضوابط علم فقه، اصول« حجیت»طوری که بتوان شارع به

 شود(ه میپرداخت« یابییابی و قرینهدلیلشناسی، مساله»)که در این رساله فقط به سه محور  کرد چیست؟ ارزیابیو رجال 

 ین است:چن یابی به موقعیت سه محور مورد نظر در این رساله(نسبت به کل فرآیند استنباط )برای دست فرعی سواالت

 )تنقیح المساله، تحریر محل النزاع، تحریر المساله + تولید شبکه مسائل مرتبط با موضوع(؟چیستشناسی فرآیند مساله .1

 ص()تا رسیدن به یأس عن الفحچیست؟شوند د کشف حداکثری آیات و روایاتی که احتماال به مساله مربوط میفرآین .2

)اسباب نزول، اسباب صدور، اماکن و چیست؟شوند فرآیند کشف حداکثری قرائنی که احتماال به مساله مربوط می .3

 بستر تاریخی احتماال مرتبط با مساله،...(

                                                   
ا کشف برابر است ب« استنباط»بدانیم، آنگاه « ما صدر عن الشارع لتنظیم الحیاه»الرحمه، را طبق دیدگاه شهید صدر علیه« حکم»اگر تعریف  1

 از همین کتاب( 12)ر.ک ص در کلیه شؤون زندگی. موجه نظر شارع
)برای توضیح بیشتر رجوع کنید به  رود.کار میهمین معنی بهاصطالحی است که از علم ریاضیات اقتباس شده است و در ریاضیات نیز به 2

 (30ص
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 حقیق:تو پیشینه اهداف  ،ضرورت
ابزار  عنوانهای استنباطی، دقیقا مشابه ضرورت تدوین علم منطق، بهسازی در فعالیتشناسی و الگوریتمضرورت روش

کنند به فرآیندهای خودآگاه، سبب کشف تفکر است؛ تبدیل فرآیندهای ناخودآگاهی که متخصصین در هر فن اِعمال می

 گردد.مغالطات و نواقص روشی و محتوایی می

شناسی و سمت اصالح و اِکمال، نیازمند روشمطلب، در مورد نظریات فقهی نیز جاری است و فقه برای حرکت به این

 سازی است.الگوریتم

 اهداف این تحقیق عبارتند از:

 پردازی در فقهسازی روش نظریهدقیق .1

 ها های فقهی با بازتولید نظریه در قالب الگوریتمبرطرف شدن انحراف یا نقصهای احتمالی برخی نظریه .2

 هاسمت رفع اختالفنظران فقیه و حرکت بهتعیین دقیق نقاط اختالف میان صاحب .3

 سازی تعیین دقیق نقطه کمبود اطالعات در فقه اجتماعی و نظام .4

 فقاهتتسهیل در آموزش و تمرین اجتهاد و  .5

 :پیشینه موضوع

شود و جز اشارات مختصری نسبت به کل روند استنباط، توضیحات در منابع فقهی و اصولی، مسائل فقه و اصول بررسی می

 دیگری نیامده است.

در کتب مربوط به فلسفه فقه یا فلسفه اصول یا فلسفه دین نیز به مبانی و مسائل ساختاری فقه و اصول پرداخته شده 

 ثی از روند اجتهاد نیامده است.است و بح

در کتب با عناوین مانند مبانی کالمی اجتهاد یا سیر تحول اجتهاد نیز به مبانی و تاریخچه اجتهاد پرداخته است و بحثی 

 قدم اجتهاد نیامده است.بهاز روند قدم

نگاهی جدید به مباحث »در مقاله اند، مثال های مختلف اکتفا کردهفقط به ارائه عنوانی کلی از روش نظرانبرخی صاحب

 :چنین آورده اندها و مناهج استنباط فقهاء ، مولف در بحث از شیوه«علم اصول

شان ویژگی معادالت و مالزمات قانونی )یعنی رسیدن به نتایج از الغطاء، در روش فقهیشهید اول  و شیخ جعفر کاشف»

د؛ در حالی که محقق کرکی در منهج فقهی خود از ویژگی تحلیل خورچشم میطریق مالزمات معادالت عام در احکام( به

حکمی و وصول به نتایج از طریق تحلیل بهره برده است؛ و شهید ثانی از طریق سبر و تقسیم در شقوق مختلف برای 

 اللثام، صاحب جواهر و صاحبآگاهی یافتن از صحت نتیجه، استفاده کرده است؛ همچنین فقهای نامداری چون کاشف

ای دیگر از فقهاء فقط در دامنه حدود داللت ادله حرکت اند.و در مقابل، عدهریاض، هم از روش استنباطی استفاده کرده

 1«کنند و به منظومه هرمی و ساختار حکم توجهی ندارند.می

ذکر  یشناسی تفسیر، مطالب کاربردی و عملیاتی بیشتردر کتب با عناوین منطق فهم دین، منطق فهم حدیث، روش

 شده است لکن کلیه فرآیندهای اجرایی با جزئیات نیامده است.

منتشر ساخت و نمای کلی عملیات « الگوریتم اجتهاد»ای با عنوان االسالم مصطفی جاللی مقالهحجت 1388در سال 

 در یک صفحه به تصویر کشید.اجتهاد را 

 با مقاله فوق: این رسالهتفاوت 

 تغییرات در محورهای اصلی .1

 ها در هر مرحلهگسترش و تفصیل نمای کلی و گسترش زیرالگوریتم .2

 پردازی فقهیاستخراج روش نظریه .3

                                                   
 2های اصولی شمارهمقاله نگاهی جدید به مباحث علم اصول، مجله پژوهش 1
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 پردازی در مقیاس کالن و تمدنیاستخراج روش نظریه .4

 شناسی فقهاء و اصولیین و محدثین و مفسرین، در نحوه تحلیل مسائل و اطالعاتاستخراج روش

 :  هافرضیه
  ،توان کلیه مراحل و فرآیندهای آن را با دقت و جزئیات سازی است و میقابل شبیهعملیات استنباط و اجتهاد

 ترسیم کرد.

  120بسته روشی و حاوی  14محور فوق، دارای 20از  محورهای اول تا سومعملیات استنباط و اجتهاد، در 

 1.و مرحله است فرآیند

در  شوند. )مشابه این مطلبعات تحقیق استخراج میهای اطالها از بستهاین تحقیق، از جنس تحقیقاتی است که فرضیه

 شوند(تعبیر می« گرندد تئوری»تحقیقات علوم انسانی به تحقیقات با روش 

که جزئیات اجرایی در هر « های معرفتی و عملیاتی علمی در اجتهاد است.وجود الگوریتم»، این رسالهفرضیه اصلی 

ها ها و مستندسازی این الگوریتماموریت کتاب، استخراج این الگوریتمشوند که مهای فرعی محسوب میمرحله، فرضیه

 فقهی استبه زبان فقهی و اصول

 کنند شبیه روند زیر است:برای نمونه، مراحلی که اصولیین در تحریر محل نزاع و تنقیح المساله طی می
 اصول فقه در چندین مساله()اصطیاد شده از عملکرد مرحوم نائیینی در فوائد االصول و مرحوم مظفر در 

 شدن موضوع و محمول و قیود()برای شفافالسکوت علیها نوشتن مساله به صورت یک جمله یصح .1

 و جهت در جمله تعیین مفاهیم و روابط و سور و نسبت .2

 ای روبرو هستیم؟()با چه گونه پدیدهکار رفته در مساله بررسی تمام احتماالت در تعریف مفاهیم به .3

 کنیم؟()از منظر چه علمی به این مفهوم نگاه میتعیین رویکرد  .4

 2های احتمالی و مناسب این مساله در ساختار آن علمتعیین جایگاه .5

 های)با جستجوی به کار رفتن مفهوم مورد نظر در کلیه حیطهپردازی در انواع مصادیق محتمل برای این مفهوم احتمال .6

 3آن علم(

 4های آن علم()با جستجوی به کار رفتن مفهوم مورد نظر در کلیه حیطهمحتمل برای مفهوم  پردازی در انواعاحتمال .7

کار )چه چیزی سبب شده است که این مفهوم در این مصداق بهمناط مفهوم –ها تعیین عامل و مالک تحقق مصداق .8

 5برود؟(

                                                   
بعدی، بیشتر از فرآیند خواهد شد. )که قطعا در مراحل  2400بسته روشی و  80که اگر به همین قیاس، بقیه مراحل نیز تحلیل شوند، حداقل  1

 این سه مرحله، فرآیند اجرایی خواهیم داشت.(
، 317ص 1الفقه، جشود: هذه المساله ینبغی ان تدخل فی المالزمات العقلیه غیرالمستقله )اصولگفته می مثال در بحث اجتماع امر و نهی، 2

 (1375)مظفر, 
کار رفته است جستجو شود و مورد بررسی قرار گیرد. ، کلیه مواردی که در علم اصول، کلمه اطالق و مطلق به «اطالق»مثال در بحث منظور از  3

 همینطور انواع داللت مفهوم بررسی شود )داللت مطابقی آن چیست؟ داللت تضمنی آن چیست؟ داللت التزامی آن چیست؟(
فهوم م –مفهوم سلبی یا ایجابی   -مثال در بحث اطالق، اگر اطالق یک مفهوم است، انواع ساختاری مفاهیم )البشرط، بشرط ال، بشرط شیء  4

هایی که این مفهوم گرفته است باید جستجو شود و تحلیل شود. مثال قید مندوحه در این قسمت کلیه قیدها و وصف  -...؟(  -واقعی یا اعتباری

 تماع امر و نهیدر اج
 مثال در بحث اطالق، آیا عامل ادراک اطالق، صرفا عقلی است یا لفظ باید دخیل باشد؟ 5
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ها ها یا متضادها یا مترادفتناقضسازی مناط و عامل و فرآیند موجود در مفهوم مورد نظر، با توجه به مدقیق .9

 1هاو مشابه

 2سازی مناط و عامل و فرآیند موجود در مفهوم مورد نظر، با توجه به آثار و لوازم تحقق آندقیق .10

 3تعیین حیث مفهوم در مساله .11

 4)تا محل نزاع با ما یبتنی علیه النزاع جدا شود.(تعیین مبادی تصوری و تصدیقی مساله  .12

 5مفهوم مورد نظر با موارد مشابه یا متضادشسنجی میان نسبت .13

 6رودتعیین شرایطی که این مفهوم تغییر میکند یا از بین می .14

 7های دیگرتعیین تاثیر این مفهوم در مفاهیم یا پدیده .15

 8ها، احتمال معنی سوال رد یا تاکید شود.()تا با دیدن برخی پاسخهای احتمالی به این مساله حدس پاسخ .16

 9ی صورت مسالهبازسازی نهای .17

تعیین حیث مفهوم در  چگونگیدر این مراحل، در هر کدام باید فرآیند درونی نیز مشخص شود؛ مثال در محور یازدهم، 

 مساله که تقییدی است یا تعلیلی باید ذکر شود. 

 :یفقه اجمالینمونه 

 در مکاسب: یهرحمه اهلل عل یانصار یخو استنباط ش یلتحل روند

 )ارائه مساله با حکمش مانند: سب المومن حرام؛ السحر حرام( یهفرض تعریف .1

 به( یضه.....؛ االخبار مستفیه)مانند: مستند الحرمه روا یهفرض یموجه ساز یبرا یهمستندات اول ارائه .2

 المراد بالسحر....( یه؛نقصه ال یقتضیالعرف و هو ما باسناده  یالسب ال ی)مانند: المرجع فموضوع  تبیین .3

 رار(السحر االض یقصد االهانه؛ المعتبر ف یهف یعتبرصدق السب مواجهه المسبوب و  یف یعتبر)مانند: التحقق موضوع  شاخص .4

 اقسام( ی)مانند: السحر علو اقسام موضوع  انواع .5

 (ینالد یاتحرمتها کونها من ضرور یف یکفیحکمه و  یان)المهم بحکم  یینها تبیین .6

 : یینتب مراحل .7

 یلداللت ظاهر دل یانب و یلارائه دل .أ

 ظهور ینفقهاء بر ا یگرد یحاستظهار با تصر ینا یتتقو .ب

 آنها با فهم اول، یقیتطب یبا قرائنش و بررس یگرد یارائه فهم ها .ج

 یریگ یجهدر مراد عبارت و نت ینقد آنها با احتمال پرداز .د

 یلداللت دل یانمعارض، ب دلیلهای ارائه .ه

                                                   
د همینطور فرق ساختاری جستجو شو  -مثال در بحث اطالق، بحث از تقابل اطالق و تقیید و اینکه این تقابل عدم و ملکه است یا تضاد است؟  1

 اجتماع امرونهی مانند فرق باب تزاحم و تعارض با باب
 شود؟ مثال در بحث اطالق، بحث از اینکه اطالق داخل موضوع له است یا خارج از آن است و با قرائن فهمیده می 2
 حیث تعلیلی یا حیث تقییدی 3
 همین تعبیر در بحث اجتماع امر و نهی در اصول فقه آمده است. 4
 شود.و تقدم عام بر مطلق بحث می« عام»حث مثال در بحث اطالق، از بحث تفاوت آن و نسبت آن با ب 5
 شود.شود بحث میمثال در بحث اطالق، از اینکه چه موقع اطالق منتفی می 6
 مثال در بحث اطالق، استفاده از مفهوم در شرط بودن یا مانع بودن در یک حکم دیگر 7
 مثال در بحث اجتماع امر و نهی، عبارت صاحب اصول فقه چنین است: اذا کانت المساله کذلک فالمکلف عاص.  8
بدال عن االجتماع فقال: هل یجوز توجه « توجه»مثال در بحث اجتماع امر و نهی آمده است: فقد اجاد صاحب المعالم اذ عبّر فی المساله بکلمه  9

 (1376)ابن شهید الثانی, االمر و النهی الی شیء واحد. 
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 یلنقد دل .و

 ادله ینجمع ب .ز

 جواز دفع السحر بالسحر( یالکالم ف یمن المومن المظاهر بالفسق؛ بق یستثنی)مانند: و موارد استثناء  تعیین .8

 روش تحقیق: 

 :این رسالهدر  یقشناسانه دارد؛ تحقروش یتاست و هو یکاربرد -یاتوسعه یقاتاز نوع تحق یقتحق ینا

 1(شخود یِاصول و یکالم ی)با مباناست  ی( فقه جواهریم)پارادا یدر دستگاه فکر •

 یممفاه یفو توص یفدر تعر یاروش کتابخانه •

 یکرددر رو یستمینگرش س •

 (ینو محدث ینمفسر یین،فقهاء، اصول ی)استخراج روش از عملکرد استنباط هایهفرض یددر تول یادینبن یکاوروش داده •

 هاو همچنین در برخی فرضیه هاییندر تب یعلّ -یلیروش تحل •

 یندهافرآ یفدر توص یتمیالگورروش  •

 : ها، اصول موضوعهفرضپیش
وقعیت یا مدیگر اند و در علم پذیرفته شده« اصل موضوعی»عنوان که بهاین فضا مرتبط با های مبنایی اهم گزارهاجمال و 

 عبارتند از:اند دیگری اثبات شده

 ها نیست.انسانها وجود دارد و تابع اراده واقعیتی خارج از ذهن انسان .1

ا هدار است و انسانها در جبرساختاری آن قرار دارند، و از سوی دیگر طیفانسانقانونمند است و ، این واقعیت .2

  توانند در امور مختلف آن انتخاب داشته باشند.می

 این واقعیت، محدودیت دارد پس مخلوق است پس خالق نامحدود دارد.  .3

 خلقت، فعل حکمیانه خالق است. .4

 مند ساختن مخلوقات است. لسفه خلقت، رحمت و بهرهف .5

مندی، مسیر تعیین کرده است و این مسیر را توسط فطرت، عقل و وحی روشن کرده خداوند برای این بهره .6

 است.

این مسیر، مسیر واحدی است و تخلّف از آن انحراف است گرچه این مسیر دارای طیف است و از حداقل به  .7

 ت.حداکثر گسترده شده اس

، علم ابراز شده الهی است که برنامه حرکت انسان را در دنیا، به هدف عبور از دنیا و اتصال به آخرت «دین» .8

های تکوینی فطرت، عقل که فهم آنها و عمل به آنها در زیرساخت )وحی + تفسیر و رفتار معصوم، دهد.ارائه می

 شود.(های قطعی انجام میو تجربه

)هلل تعالی فی کل واقعه حکما  در سرنوشت ابدی انسان دخالت دارد، نظر داده است. نسبت به هر آنچه دین، .9

 یشترک فیه الکل(

 قابل استناد و تمسک برای طی کردن این مسیر هستند. های قطعی فطرت و عقل و تجربه،یافته .10

الزم، قابل فهم  هایخواسته خداوند از انسان، در آیات آن در حداقلقرآنِ موجود، جامع وحی الهی است و  .11

 است.

                                                   
نادار کفایه معشود؛ در فضای اصولیین شیعی با قرائت آخوند صاحبدر فضای کالمی شیعی با قرائت خواجه نصیرالدین طوسی معنادار می 1

 شود.می
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های معنایی و شبکه ارتباطی با یکدیگر و با قطعیات عقالنی و های نقلی )قرآن و حدیث(، دارای الیهگزاره .12

 آید.دست میها و شبکه ارتباطی بهشارع، پس از کشف این الیه« مراد جدی»تجربی دارند که 

 های آنها از قرآن حجیت دارد. ا و تفریعهالسالم، مفسّر قرآن هستند و تطبیقائمه معصومین علیهم .13

 بیان شده است. السالم،اصول روش فهم قرآن و احادیث، توسط ائمه علیهم .14

 یابی شود،های دین مختصاتبرای کشف نظر خداوند از منابع دین، باید موضوع مورد نظر، در شبکه گزاره .15

 سنجی گردد و برآیند گرفته شود.نسبت

 1)اقتباس از نظریه ابتناء( های فهم دین چنین آمده است:رساختدر تعبیر دیگری از زی

 آن عبارتند از:های باشد آنگاه زیرساخت« پیام الهی برای بشر»اگر هویت دین 

 ت(های مصدرشناختی دین )مصدر پیام دین= خداوند و ملکوزیرساخت .1

 ،سنت قرآن و ،نبوت و امامت ،پیام= وحیشناختی دین )ابزار انتقال پیام و چگونگی انتقال های انتقالزیرساخت .2

 (زبان دین

لسفه شناسی و فها و ابعاد پیام، قلمرو پیام = دینشناختی دین )جنس پیام، قالب پیام، الیههای هویتزیرساخت .3

 (دین، بالخصوص قلمرو دین

 (شناسیشناسی، تاریخشناسی، جامعهشناختی دین )مخاطب پیام = انسانمخاطب هایزیرساخت .4

شناسی، معرفت دینی، شناسی، روششناختی )روش و چگونگی فهم پیام= معرفتمعرفت و فهم هایزیرساخت .5

  2(منطق فهم دین

  3صورت جدول زیر ارائه کرد:توان بهمصادیقی از این پنج زیرساخت و نتایج آنها در مبانی فهم دین را می

 جدول زیرساختهای معرفتی در فهم دین
 نتایج و آثار نظر زیرساخت مورد ردیف

1.  

 های مصدرشناختی دین:زیرساخت

 حکمت و لطف خداوند عدالت،

 شؤون مختلف شارع

 داری هستی و انسانهدف

 داری دین هدف

 4های خبری دین با واقعیتصدق و انطباق گزاره

 5های انشایی دین در تامین هدفزارهکارآمدی گجامعیت و 

 دینگری و رشددهندگی شان تعلیم، هدایت

                                                   
 (1389)رشاد, پردازی، های نظریهنظریه ابتناء، کرسی 1
 (1389)رشاد, منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  2
، «هاانگارهفهم دین، مبانی و پیش»و کتاب  (1390)فیروزجایی, ، «فهم دین، مبانی کالمی، برآیند و برونداد»جدول استخراج شده از کتاب  3

 .(1394)اکبرنژاد, ، «کالم فقاهی»؛ و کتاب (1390)شاکرین, 
. در ادله دینی را استنتاج کرده است« اصالت حقیقت»، از این مبنا و مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، «کالم فقاهی»مولف کتاب  4

هستی  ای که در شبکهبنابراین اصل، در استظهار ادله و تحلیل مفاد آنها و کشف روابط بین آنها این است که براساس مصلحت و مفسده(؛ 90)ص

در کلیه سطوح نیازهای او باشند، ااّل در آن مواردی که شارع تصریح به  کارگشا و رافع نیازهای بشرشود، فهم شوند یعنی باید سنجش می

ره بقره، )سو« عَقِبَیْه ما جَعَلْنَا اْلقِبْلََۀ الَّتِی کُنَْت عَلَیْها إِلَّا ِلنَعْلَمَ مَْن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ ِممَّْن یَنْقَِلُب عَلىو »دن آنها کرده است مانند: بو« امتحانی»

کنند. صالح کالن و اهمّ شارع حرکت میدهند چرا که بر خالف محجیت خود را از دست می« حیل شرعی»چنین براساس این اصل، (؛ هم143آیه

 (117در نحوه تعامل با ادله، اعتباری نخواهد داشت. )ص« تفکیک مسائل دنیوی از اخروی»چنین براساس این اصل، (؛ و هم99)ص
 (200است. )ص استنتاج شده« سازینظام»و « نگاه حکومتی به فقه»، )اکبرنژاد محمدتقی( از این اصل، ضرورت «کالم فقاهی»در کتاب  5
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 نتایج و آثار نظر زیرساخت مورد ردیف

 1تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

 حسن و قبح عقلی

 وجود تناسب میان نیازها و امکانات و تکالیف

 اختصاص تشریع به خداوند

2.  

 شناختی دین:زیرساخت انتقال

 عصمت در دریافت وحی، فهم وحی، انتقال وحی

 عدم تحریف قرآن

 های وحیانیمعناداری گزاره

 حجیت ظاهر قرآن

 فعل و تقریر معصومحجیت قول و 

 بخشی زبان دینمعرفت

 بخشی فهم روشمند دینحجیت

3.  

 شناختی دین:زیرساخت هویت

 فطری بودن دین

 هدایتگری دین

 حکیمانه و عقالنی بودن دین

 شمولی دینجهان

 کمال و جامعیت دین

 خاتمیت نبوت

 معیار سنجش صحت و سقم فهم از دین

 قابل فهم بودن همگانی زبان دین

 ماتن در فهم متن محوریت

 های دینمنسجم بودن شبکه گزاره

 های دیندار بودن شبکه گزارههدف

 ها و مصادیق دیگرها و مکانهای دین در زمانمعناداری گزاره

 پذیری حداکثریاستنطاق

4.  

 شناختی دین:زیرساخت مخاطب

 حجیت عقل

 2مختار بودن انسان

 مکلف بودن انسان

 شؤون مختلف انسان

 گاه انسانبودن زیستدنیایی 

 روشمندی فهم دین

 های دینخردپذیر بودن گزاره

 هااشتراک احکام میان همه انسان

 قبح عقاب بالبیان

 3توجه به کلیه ابعاد نیازهای انسان

 احکام ثانوی

 احکام حکومتی

 احکام ارشادی

5.  

 شناختی دین:زیرساخت فهم

 ها تا انتهای تاریخخطاب وحی به تمام انسان

 عقالنی بودن وحی

 ای بودن وحیچندالیه

 امکان فهم صحیح و ثابت از دین

 حجیت فهم انجام شده از دین )معّذر و منجّز بودن(

 محوریت مراد شارع

 اعتبار عقل در فهم دین

                                                   
تَبَ کَ السالملیهعَنْ ُمحَمَّدِ ْبنِ سِنَانٍ أَنَّ َأبَا اْلحَسَِن عَلِیَّ بْنَ ُموسَى الرِّضَا عالسالم در این مورد بسیار کارآمد است: ذکر روایتی از امام رضا علیه 1

 لَمْ وَ  جَاَءنِی کَِتاُبکَ تَْذکُرُ أَنَّ َبْعضَ أَهْلِ الْقِبَْلۀِ یَزْعُمُ أَنَّ اللََّه تَبَارَکَ َو تَعَالَى لَْم ُیحِلَّ شَیْئاً» :هإِلَیِْه بَِما فِی َهذَا الْکِتَاِب َجوَاَب کِتَابِِه ِإلَیِْه یَسَْألُُه عَنْ

لِ خَِسرَ ُخسْراناً مُبِیناً لَِأنَّهُ لَوْ کَانَ ذَِلکَ لَکَانَ َجاِئزاً َأنْ یَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَْحلِی یُحَرِّْمهُ لِعِلَّۀٍ أَکْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعَِبادِهِ ِبذَِلکَ َقدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ َضالًلا بَعِیداً وَ

لُِرسُِلهِ وَ کُتُبِهِ وَ الُْجحُودِ بِالزِّنَا وَ السَّرَِقۀِ وَ تَحِْریمِ  وَ الْإِنَْکارِ َلهُ وَ مَا حَرَّمَ وَ تَْحرِیمِ َما أَحَلَّ حَتَّى یَسْتَعْبِدَُهمْ بِتَرْکِ الصََّلاۀِ وَ الصِّیَامِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ کُلَِّها

طَلَ اللَّهُ َلا غَیْرُُه فَکَانَ کََما َأبْعِلَّۀُ فِی التَّحْلِیلِ وَ التَّحْرِیمِ التَّعَبُّدُ ذَوَاتِ الَْمحَارِمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَِلکَ ِمنَ الْأُمُورِ الَّتِی فِیهَا فََسادُ التَّْدبِیرِ وَ فَنَاءُ الْخَْلقِ إِذِ الْ 

َجدَْنا وَ بَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ َو َلهُمْ إِلَیِْه اْلحَاجَُۀ الَّتِی لَا َیسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَتَعَالَى بِِه قَوَْل مَْن َقالَ ذَِلَک إِنَّا وَجَْدنَا کُلَّ مَا َأحَلَّ اللَّهُ تَبَارََک وَ تََعالَى فَفِیِه َصلَاُح الْعِ 

مَّ َرأَْینَاهُ تَبَارََک َو تَعَالَى َقْد أَحَلَّ َبعْضَ َما حَرََّم فِی وَقِْت الَْحاَجۀِ لَِما الْمَُحرََّم مَِن الْأَشْیَاِء َلا حَاَجَۀ ِباْلعِبَادِ إِلَیِْه َو وَجَدَْناُه مُفْسِدًا دَاعِیًا الْفَنَاءَ َو الْهََلاَک ثُ

رُّ ِلمَا فِی ذَِلکَ الَْوقْتِ ِمنَ الصََّلاحِ وَ الْعِصَْمۀِ وَ فِی ذَِلکَ الَْوقْتِ نَظِیرَ مَا َأحَلَّ مِنَ الْمَیْتَۀِ وَ الدَّمِ وَ َلحْمِ اْلخِنْزِیرِ إِذَا اضْطُرَّ ِإلَیْهَا الْمُضْطَ فِیهِ مِنَ الصََّلاحِ

 أَدَّْت فَ فِی کِتَابِِه وَحِلَّ إِلَّا لَِما فِیهِ مَِن اْلمَصْلََحۀِ ِللْأَْبدَانِ وَ َحرَّمَ مَا حَرَّمَ ِلمَا فِیهِ مَِن اْلفَسَادِ وَ لِذَِلکَ َوصَدَفْعِ الَْموْتِ فَکَیْفَ ِإنَّ الدَّلِیلَ عَلَى َأنَّهُ لَمْ یُ

 (592ص 2، جق(1385)شیخ صدوق, )علل الشرایع، .« عَنْهُ رُسُُلهُ وَ حَُججُه
چه در امور فردی و چه در امور حکومتی، « مواجهه اخالقی در امور به جای مواجهه حقوقی با امور»اصل، اولویت ، از این «کالم فقاهی»در کتاب  2

 (264استنتاج شده است.)ص
 321همان، ص 3
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 نتایج و آثار نظر زیرساخت مورد ردیف

 اعتبار قواعد عقالیی حاکم بر زبان در فهم دین انسجام وحی

 انسجام دالیل و مدارک دینی

 های دینامکان چندمعنایی در گزاره

 های دینای بودن فهم در گزارهانسجام و شبکه

 های دیناصل بر حقیقیه بودن گزاره

 های مرتبط با آن:موقعیت این بحث در هندسه معرفت

« زبان دین»، « فلسفه معرفت دینی»، « معرفت دینی»، « معرفت دین» ،« فلسفه دین» ،« شناسیدین»عناوینی مانند

 روش»و «  شناسیروش»،  ”علم اصول فقه»، « علم فقه»، « فلسفه منطق فهم دین»، « منطق فهم دین» ،« فهم دین»، 

بحث  گردد و موقعیتهر کدام از آنها بنابر نظر مختار، تعریف می ،رسند که در زیرنظر مرتبط میبا این بحث به، «تحقیق

 شود:تعیین می هادر میان آن« شناسی استنباط فقهیروش»

 1مثابه یک پدیده.به« دین»دانش توصیف، تحلیل و تبیینِ «: فلسفه دین»و « شناسیدین» .1

و « دینو فهم پذیری معرفت»ان دین که به بحث از امکیکی از محورهای فلسفه«: ، فهم دینمعرفت دین» .2

 پردازد.روشمندی آن می

سطوح  و« فهم زبان دین»دینی که به بحث از امکان یکی از محورهای فلسفه دین و فلسفه معرفت«: زبان دین» .3

 پردازد.و مراتب در زبان دین و روشمندی فهم زبان دین می

 2کاشف از نظر خداوند است.گزاره حاصل از بررسی روشمند منابع دین که «: معرفت دینی» .4

 3مثابه یک پدیده.به« معرفت دینی»دانش توصیف، تحلیل و تبیین «: دینیفلسفه معرفت» .5

 4«معرفت دینی»یابی به چگونگی دست دانش توصیف، تحلیل و تبیین«: منطق فهم دین» .6

                                                   
مثابه مقوالت عشر نسبت به آن و مقومات سته حرکت در آن و بررسی آن به های الزم در تحلیل یک پدیده، بررسی علل اربع در آن، حداقل 1

 یک سیستم است.
یابی به قدم برای دستبه، ارائه روش قدماین رسالهاست؛ یعنی تمام تالش « معرفت دینی»، مفهوم این رسالهمفهوم کلیدی در بحث مرتبط با  2

 یک معرفت موّجه دینی است.
 «:دینیفلسفه معرفت»ساختار مباحث  3

 دینیچیستی معرفت 

 دینیامکان حصول معرفت 

  دینیمعرفتانواع 

 دینیمصادر معرفت 

 دینیهندسه معرفت 

 دینینحوه تکوّن و تحول معرفت 

 دینیشناختی معرفتارزش معرفت 

 شناسی معرفت دینیآسیب 

 دینیکارکردهای معرفت 
اکتشاف  حق دخیل دراکبر( از این اصطالح چنین است: دانشی که با رویکرد پیشینی عوامل حقاً و ب، )رشاد، علی«منطق فهم دین»تعریف کتاب  4

ع محقّق توصیف وض« فلسفه معرفت دینی»کند.....کار دانش های دینی را اصطیاد و برآیند آنر ا تنسیق و کاربردش را توصیف میها و آموزهگزاره

دین قواعد و ضوابط معرفت  ،«منطق فهم دین»( ....موضوع 120است و کار منطق فهم دین، تنسیق و توصیه وضع مطلوب است. )ص

شناختی مبادی و عوامل حقا دستگاه روشگانی اکتشاف قضایای دینی از رهگذر مضبوط ساختن برآیند روش ( ....منطق فهم دین،123است.)ص

و بحق موثر در تکون و تکامل معرفت به دین و نیز پیشگیری از تاثیر عوامل و متغیرهای دخیل در تخطی معرفت دینی و تحول قهقرایی معرفت 

 (125سازی تکون معرفت دینی است. )صه دستاورد این علم، میسور و مصوندینی ک
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 پدیدهبه مثابه یک « منطق فهم دین»دانش توصیف، تحلیل و تبیین  «:فلسفه منطق فهم دین» .7

 جنس مطالبشود و ارائه می« فلسفه معرفت دینی»در  این رساله ببراساس مطالب فوق، مباحث مبادی و مبانی مطال

فه فلس»مباحث برخی این منطق، « سازیِموجّه»مربوط است و به سبب نیاز به « منطق فهم دین»بطور خاص به کتاب 

 نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.« منطق فهم دین

 چنین آمده است:« منطق فهم دین»کتاب  در

شناسی، فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی و امثال این علوم بر عهده فلسفه و معرفت ،اکتشاف دین ۀپای تعیین مبادیِ»

دی به صورت قواعد و ضوابط، کار دانش منطق فهم دین عکردهای روش شناختی مابراست؛ اما ساختن و پرداختن کا

 و قواعد و ضوابطی که منطق کشف دین سامان داده است وظیفه دانش های کالم فقه و اخالق است. کاربستناست و به

 1«دومین وظیفه منطق کشف دین جلوگیری از دخالت عوامل نابحق دخیل در فهم دین است.

 :الزم فقهی أصولمنابع حداقل 
عنوان رآیندهای الزم در اجتهاد و استنباط، بهها و فیابی به زیرساخت، لذا برای دست2علم اصول، دانش استنباط است

ز کتب ا« نمونه معیار»کتب اصولی باالست و مباحث پُرتکرار بسیاری دارد، جدول زیر  شود؛ آمارمنبع اصلی شناخته می

انی نخبگ های مورد اعتناءِتوان گفت که اغلب دیدگاهاست که اگر محتوای آنها مورد بررسی و ارجاع قرار گیرد، می اصولی

 در علم اصول دیده شده است:

 ق 1281 انصارى، مرتضى بن محمدامین فرائد االصول   .1

 ق 1329 آخوند خراسانى، محمد کاظم  کفایۀ األصول   .2

 ق 1355 نائینى، محمد حسین اجود التقریرات  .3

 ق 1361 عراقى، ضیاءالدین نهایۀ األفکار  .4

 ق 1361 محمد حسیناصفهانى،  نهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀ   .5

 ق 1413 خویى، ابوالقاسم محاضرات فى أصول الفقه   .6

 ق 1414 سبزوارى، عبداالعلى تهذیب األصول   .7

 ق1414 خمینی، سیدروح اهلل تهذیب االصول  .8

 ق 1400 صدر، محمد باقر بحوث فی علم األصول   .9

 ق 1418 روحانى، محمد منتقى األصول  .10

 :الزم یفقه منابعحداقل 
 یطوس یخالمبسوط و الخالف، ش .1

 یقواعداالحکام و المختلف، عالمه حل .2

 یمحقق کرک ،جامع المقاصد .3

 اول یدالمراد، شه یهغا .4

 یلیو البرهان، مقدس اردب یدهالفامجمع .5

 مالاحمد ی، نراقیعهمستندالش .6

 یمفتاح الکرامه، عامل .7

 یجواهرالکالم، نجف .8

                                                   
 (1389)رشاد, ،  84ص منطق فهم دین، 1
 ارائه شده است. 24تفصیل این مطلب در صفحه  2
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 یزدی، یالوثقعروه .9

 یممستمک عروه، حک .10

 ییخو مستند عروه، .11

 )فقه شافعی( یشافع ،کتاب االُمّ .12

 )فقه حنفی( یسرخس ،مبسوطال .13

 حاجب )فقه مالکی(، ابنجامع االمهات .14

)فقه حنبلی( هقدامابن ،یالمغن  .15
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 فلسفه اجتهاد( نکاتی در)فصل دوم: هویت استنباط و اجتهاد فقهی 

 

 

 این فصل، پاسخگوی سواالت زیر است:

 

 چیست؟ هویت علم دینی 

  هویت اجتهاد و استنباط چیست؟ 

 فقه، چیست؟ هویت علم فقه و اصول 

  چیست؟هویت حکم 

 هویت حجیت چیست؟ 
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 استنباط و اجتهاد فقهی: هویت

ا در ر« نظر خداوند»توانند زندگی کنند، از کجا و چگونه می« نظر خداوند»ملتی بخواهند طبق اگر فردی یا جمعی یا 

 و و چه باید کنند تا نظر خداوند پیاده شود دست آورند؟المللی، تمدنی بههای مختلف زندگی فردی، جمعی، بینحیطه

 تحقق پیدا کند؟

در علوم و تالش مستمر علماء  ،ء و اولیاء الهی برای ابالغ دیناوصیا ،فرسای پیامبراننزول ادیان الهی، زحمات طاقت

 بوده است. سوال فوقدو به پاسخ ، همه و همه برای دینی

هایی که حاوی نظر خداوند نسبت به هستی، قانون و مجموعه گزاره»شناختی عبارتست از: در یک توصیف هویت« دین»

 1«عقل متصل به وحی به بشر رسیده است.اخالق، برای زندگی بشر است و از طریق وحی یا 

 یتاز بشر یاست که گروه بزرگبوده  ینانیز  ،«ینیعلم د» یگربه عبارت د یا یاسالم یپرداختن به بحث علوم انسان یزهانگ

 تیاکثر یط،شرا یهم هستند گرچه ممکن است در بعض یمیکه حجم عظ یاکنند؛ عده یطبق نظر خدا زندگ خواهندیم

نظر  کشف ینعالمان د یفهکنند. وظ یخداوند زندگ ظرطبق ن خواهندیهستند که م یدر کالن عالم جوامع ینباشند، ول

 آن است. سازییادهپ یقهخداوند، و کشف طر

سبب طرح شبهه ناکارآمدی دین (، بهیزندگ یندهایفرآها و کشف نظر خداوند در نگرش یعنی) ینیبه علم د پرداختن

فوق فعال  شبهه یفرد یزندگ یکرده است؛ در فضا یداپ یمدیریت زندگی جمعی،ضرورت معرفتدر محیط رقابت برای 

دم ق یکوجود ندارد؛ و  المسائلیتوضیح یتمدن یاسخود را دارند اما  در مق یژهکارو یفقه هایالمسائلیحتوض یست؛ن

 یحتوض ینا یجمع یِرقابت یطکه در محچرا  کندینم یتکفا یتمدن المسائلیحتوض یکصِرف ارائه  ی: حتینکهجلوتر ا

امه خودتان برن یبرتر یدکه با کنندیو مطالبه م دهندیقرار م یاناد یرو سا یو شرق یغرب هاییفستالمسائل را در کنار مان

و در  ددهنیقرار م یسازمان بهداشت جهان یبهداشت یستماسالم را در مقابل س یبهداشت یستممثاًل س ید؛کن اثباترا 

 ینو ا یمنک یطبق نظر خدا زندگ یمتر و کارآمدتر است! لذا اگر بخواهبهتر و فعال یبشر یستمس گویندیم یسهمقام مقا

 .یمکن یداشته باشد طراح یکه کارآمد گوییبرنامه و ال یمبتوان یدکار استمرارداشته باشد با

 حیمرغوب را در درازمدت ترج یرغ یوقت کاال یچاست که ه ینگونهبشر ا یعتاست که طب ینا یداستمرارق یانب علت

صولِ مح یِاثربخش یداشت ول یزبود و کاربرد ن یداشت و منطق یمطرح شد که انسجام درون یخوب یده. لذا اگر ادهدینم

 دیفعال است و دائماً در حال ص یاربس یبرق ینکهخصوصاً ا فت؛به سمت آن خواهند ر یجتر بود، نفوس به تدرفعال یبرق

 باشد.اذهان می

                                                   
توان داد زیرا مفهومی اعتباری و نَه حقیقی است. ناپذیر است و تعریفی ماهوی از دین نمیاند که دین تعریفنظران بر این عقیدهبرخی صاحب 1

ز دین ا مفهومینظران که تعریفی االمری هست، لکن بر مبنای مورد توافق صاحبسدلیل وجود دینِ نفای که در این مطلب بهبا وجود مناقشه

 ای از این تعاریف عبارتند از:شود؛ نمونهدانند اکتفا میرا ممکن می

 در جوار و حقیقی کمال اخروى و زندگى دائمى و هم کند، که هم صالح زندگى دنیا را تامین مى ستروش خاصى در زندگى دنیا، دین

)طباطبایی, ، 130ص 2. ) تفسیر المیزان، ج(روش زندگی دردنیا برای عبور بسوی آخرت واتصال به خدا)کندرا حاصل میاى تعالى خد

 (213الناس امه واحده...سوره بقره/ذیل آیۀ کان ق(1417

  ست، پیامی که از طریق وحی و عقل، مجموعه عقاید، قوانین و اخالق الزم برای شده ا سان قرار داده  ست که در اختیار ان دین، پیام خدا

 (1381)جوادی آملی, ، 27-24شناسی، صاداره و پرورش فرد و جامعۀ انسانی را در اختیار آنها قرار داده است. )کتاب دین

  ،سی از دنیوی، مجموعه قواعد اخالقی ست: وجود موجودات ماورایی، تمایز امر قد شد، دین ا شته با هر تفکری که به امور زیر اعتقاد دا

منزلۀ یک کُلّ، سازماندهی زندگی براساس نگرش مذکور، احساسات خاص مانند خشیت، گناه، شکر، حیرت، عبادت، نگرش به جهان به

 (1380زند, )شجاعی، شدندین، جامعه و عرفی»س اعتقادات فوق. وب. استون)ر.ک. کتاب گروه اجتماعی براسا
 مراجعه فرمایید. 170برای مشاهده تفصیل تعاریف به ضمیمه شماره نُه، ص 
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رچه گ یعنی شویم؛یساز مبحران یعرضه نشود دچار دوگانگ یجمع یزندگ یبرا ینبر د یمبتن یاتیبرنامه عمل اگر

که جامعه را  ی. هنگامکنیمیم یسکوالر زندگ هاییستمعمال در س یول یمکن یطبق نظر خدا زندگ خواهیمیم

 یکامال مدرن غرب یهستند و از نظر اجتماع یننسبتاً متد یفرد که مردم از نظر شویمیمتوجه م یمکن یکالبدشکاف

 هستند.

منابعی هستند که برای کشف نظر خداوند مورد  کتب آسمانی و گفتارهای پیامبران و اوصیاء آنها و شرح زندگی آنها،

 (د.ورد تایید دین هستنکه هویت وحیانی ندارند ولی م ند. )در بستر قطعیات عقل نظری و عقل عملیافتهمراجعه قرار گر

نیازمند ها رسیده است به انسان« متن یا قول یا فعل»و در قالب « وارهپیام»در فرآیندی  که نظر خداوند،از آنجایی

که زبان دین را زبان معنادار و براساس فرآیندهای زبانی  شناختی دین،فرض معرفتاست و براساس پیش« فهمیده شدن»

 1.بر آن حاکم است« فهم فعل فهم قول، فهم پیام، فهم متن،»قواعد عام حاکم بر داند، بشر می

است بالخصوص در دینی که « راهبردی»خصلت دین، خصلت شناختی دین، فرض هویتبراساس پیشاز سویی دیگر، 

داند؛ و اشخاص می و مکانیهای خود را مستقل از مصادیق زمانی مدعی راهبری بشر تا انتهای تاریخ است یعنی آموزه

 :های چنین دینیگزاره

 3کنند.عمل می« القاء االصول»هستند و براساس فرآیند  2«راهبردی»های گزاره .1

 4هستند.« ایچندالیه»های گزاره .2

 5هستند.« ایشبکه»های گزاره .3

                                                   
شود، دین باید بتواند ارادۀ آگاهانۀ سوی کمال جز با ارادۀ آگاهانه حاصل نمیسوی خداست و حرکتِ بهها بهاگر دین، برای حرکت دادن انسان 1

به هدف و که ارادۀ جدّی انسانی بدون علم و اطالع از کمالِ هدف، نقصِ خود، رساننده بودنِ فعِل مورد نظر ها را برانگیزاند. و از آنجاییانسان

سوی هدفش هستند طوری به ساز یا عّلت برای ایجاد حرکت بهشود، پس دین باید مفاهیم فوق را که زمینهشیوۀ انجام فعل، برانگیخته نمی

دگی و نفع نها منتقل نماید که بتوانند حداقل، فهم کاربردی از آنها پیدا کنند)یعنی مفاهیم را طوری تصور کنند که حداقل رابطۀ آنها با زانسان

ه هایی در سخنان خود استفاده نماید کو ضرر آنها را در زندگیشان بیابند(. بنابراین، زبان دین باید زبان مفهوم برای مخاطبین باشد و از سبک

 جعه شود. برای تفصیل بحث به ضمیمه دو مرابتوانند رابطۀ مفاهیم مورد نظر، با زندگِی آنها را در برابر دیدگان مخاطبین قرار دهد. 
کنند و در فرآیندها نیز بر حالت ها، فرآیندها را بیان میجای تمرکز بر مصادیق و نمونههای راهبردی، جمالتی هستند که بهمقصود از گزاره 2

 (1389)واسطی, نگرش سیستمی به دین، بهینه، تاکید دارند. )ر.ک. 
 ستهاشمولی و برتری در محور زمان و مکان باشد، باید اوال از مفاهیمی استفاده نماید که مشترک بین انساناگر سخن و کالمی مدعیِ جهان 3

های متنوع هستند( و ثانیا نیازهای فکری و روحیِ طیف مفاهیم فطری و زندگی طبیعی  ها،ها و زندگی انسان)مفاهیم مشترک بین انسان

 ؛اندازۀ ظرفیت خود اِشراب شوند و نیازمند به منبع دیگری نباشند.(ین را پاسخ دهد.)یعنی مخاطبینی که در سطح ادراکی برتر قرار دارند بهمخاطب

 شمولی شوند.هایی با خصوصیت جهانتوانند تبدیل به گزارهدهند ، میی که طیفی از مصادیق را تحت پوشش قرار میامعادالت و معانی کلّی

وطبیعی، ارائه مصادیق و اشاره به مالک کلیِ قابل انطباق بر موارد وطبیعی، استفاده از تشبیهِ مطالب برتر به مفاهیم فطریبیان معادالت فطری

ی، های دینهشمول را دارند. در زبان دین، َمجاز و کنایه و استعاره وجود دارد لکن گزارهایی هستند که ظرفیّت انتقال مفاهیم جهانمشابه ، شیوه

 ایی  نیستند بلکه استفاده از مَجاز، برای تبیین جنبه یا حدِّ خاصی از واقعیِت موجود است.سمبلیک یا اسطوره

ی با ما دالت اصلارائه کلیات و معا دارد که ترجمه آن چنین است:« عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الُْأصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفِْریعُ»اشاره به روایت « القاء االصول»اصطالح 

 ق(1409)شیخ حر عاملی, ، 62ص27الشیعه، ج)وسائل و تطبیق آنها بر مصادیق و جریانات با شما.
 شوند:گر میصورت سه نظام زیر جلوهبهمعرفتی، قانونی و فرهنگی هستند که سه الیۀ  های دین،های گزارهترین الیهاصلی 4

 ی)تبیین نگرش الزم به انسان، جهان، جامعه و زندگی(. نظام فکر1

 های اصلی برای یک زندگی مطلوب(گیری. نظام قانونی)تبیین حدو مرزهای الزم و جهت2

 های الزم برای حرکت به سوی هدف زندگی( ها، ابزارها و زمینه. نظام فرهنگی و اخالقی)تبیین روش3

های مورد نیاز برای بقاء و رشد، سه الیۀ فکری، قانونی و باید در هر یک از ابعاد مختلف زندگی و نظامبراین اساس، دین برای تحقّق اهداف خود 

 های کالن را مشخص کند و راهکار اجرایی بدهد.(سازی کند، چهارچوبفرهنگی را تعریف نماید.)نسبت به موضوع، نگرش
ید ای برای دیگری قرار گیرند و برای فهم آنها باتوانند قرینهثر دارند و هر کدام میبودن این است که در یکدیگر تاثیروتا« ایشبکه»مقصود از  5

 از روش برآیندگیری میان کلیه مرتبطات استفاده کرد.
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در منابع دین ذکر شده است، نیاز به روش، ابزار و فرآیندی  راهبردیطور به، نسبت به تمام نیازهای انسان در تمام شرایط

 های دین ایجاد شد.برای استخراج و کشف نظر الهی از گزاره

الش تبه صحنه آمده است که  به مثابه روشی برای تولید علم دینی «استنباط و اجتهاد»و « علم دینی»در همین راستا، 

  ف نظر خداوند از منابع دین است.کشفهم دین و برای و مستدل معرفتی روشمند 

 «:علم دینی»یابی به دستنمای کلی از نحوه و  هویت علم دینی
، یدر موضوعات تجرب یدستگاه علم ین،د یهابراساس گزاره توانیم یاآمساله اصلی در بحث علم دینی این است که: 

 کرد؟  یسازو تمدن یسازجامعه توانیم یاکرد؟ و آ یدتول معرفتی، قانونی و فرهنگی

 توان چنین گفت:در تعریف مختار از علم دینی می

  «یدر قالب وح ی و زندگی،= نظر ابراز شده خداوند به بشر در مورد موضوعات و مسائل هست ینیعلم د»

 است.یانی وح یهااز گزاره یافتهو انسجام از ادله ترکیب شده  یِموضوع یهابسته ینی،علم د یگر،د یربه تعب یا

« ب»، «الف»هر» یۀدر قض یعنیگرفته شده است.  ینها، از داست که مسائل آن و محموالت گزاره یعلم ینی،علم د

است از نقشه  ی، که موضوعات و مسائل انسان«الف»گرفته شود. اما قسمت  یناست از د« ب»محمول که  ید، با«است

 یازهایین یعنی) دنشویاضافه م ینکه توسط د یموضوعات عالوهالبته به  ،شودیبشر گرفته م یموضوعات و مسائل زندگ

 .(کندیما را آگاه م ینو د یمکه ما خبر ندار

 . یمگرفته باش یناست که ما محمول گزاره را از د ینا کندیم یجادرا ا« علم»به  «ینید»کلمه  اضافۀآنچه صحت 

 قرار گرفته است: یحمورد توجه و تصر یرز یهانسبت دهند مالک ینکه علم را به د یمختلف یهاقرائت در

که  یعلم یااست،  ینیشود د یدتول ینینمتدکه توسط  یعلم یااست،  ینیباشد علم د یناهداف دکه در خدمت  علمی

 یند یرکه در دستگاه فک یعلم تجرب یااست،  ینیباشد علم د یند ییدمورد تاکه  یعلم یااست،  ینیباشد د یندربارۀ د

 یلاست؛ و ینیوام گرفته باشد د ینخود را از د هایفرضیهکه  یعلم یااست،  ینیشود د ید( تولینید هایفرضیشپ)

 محمول آن یدکار با ینا یباشد و برا ینیاست که جنس آن گزاره، د ینا «یند»به « علم»الزمه صحت اطالق و نسبت 

 باشد. ینید

قرآن  یعنی) یانیوح یهاگزاره یمدلول التزام یا یتضمن یا یاست که مدلول مطابق ینا یزمحمول ن «بودنِ ینید» مالک

 کیکه بر  یقطع یعقالن قریبتمام لوازم  یعنیالزم است  «یمدلول التزام»( باشد؛ دقت در کلمۀ ینمعصوم یاتو روا

 بودن هستند. ینید یرهجزو دا شوندیبار م ینید یمآموزۀ مستق

ادر را ص یحکم یگفت که اگر عقل به صورت قطع یدبا« گزاره بودنِینید»صدور حکم  یبرا« لعق»مورد منبع بودن  در

 ینجنس ا ینکهنه ا نامیم،یم یند ییدهستند، علم حاصل از آن را مورد تا یند ییدمورد تأ یعقل یهاکرد، چون گزاره

 1.کندیم یدیآن را تأ ینباشد، د یاست که اگر برهان یجزو منابع قلع یاست، ول یباشد، بلکه جنس گزاره عقل ینیگزاره د

نفوذ کند. )مقصود از  یاز مقاصد وح یبه سطوح تواندیم یزو عقل ن کندیم یافتکه عقل در دهدیم یمحصوالت یوح

 ینا از ایعهکه مجمو یاست(.  هنگام یو عقل برهان یبلکه تجربه قطع یست،شاهد صدق ن یدارا یاتتجرب ینجا،عقل درا

                                                   
صفر  یخطا یباست که ضر« عقل بشر»ساختار  ی،در علم بشر یاست و مُبرِز علم و اراده اله «یوح» ینی،در علم د یمُبرِز علم و اراده اله 1

را  یکه محصول وح یعقل یانتفاوت م یول پذیردیعقل صورت م ینبا هم یزن «یوح» ندارد؛ و اگرچه که فهمِ یزدر کشف ن یتندارد و جامع

مستقیم  ۀفهم متخصصان»و « فهم متخصصانه نظر متخصص» یانرا کشف کند، تفاوت م یتواقع خواهدیم یماکه مستق یبا عقل مدبفه خواهدیم

 است. یکمتر از دوم یاربس یخطا در اول یباست که ضر «از پدیده
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کل ش« علم» یم،ده یلتشک یادستگاه قضا یکو  یمموضوع باشد کنار هم بگذار یکرا که مربوط به  ینید یهاگزاره

 1.گیردیم

 یز روندهاا یتتبع یجامواجه شدند، به «ینیدعلم»روشمند و برخاسته از  یبا طرح ینمتد یناست اگر متخصص انتظاراین

رد و تحقق راهب یتوضع ییرتغ یبرا یسازامروزه، به دنبال روند یدر زندگ ینو استبعاد نظر د یبر زندگ یحاکم و جار

 باشند.  یند

 زیعلم بشر ن یخو تار یستآن هم ن یرا ندارد و مدع یاترا دارد، اما قدرت کشف همه واقع یتبشر قدرت کشف واقع عقل

ت. هس یزبشر ن یستمر او در صحنه زندگم یهااست گواه خطاها و نقص یتاو در رشد بشر هایییطور که گواه تواناهمان

ف در مصر یکبارو سعادت بشر است. عمرِ  یزندگ یریتمد یعقل برا ییتوانا یزانبر سر م یاتاصوال اختالف الحاد و اله

ه خطا را داشت یبو ضر یسکر ینو کمتر یناناطم یبضر یشترینسپرده شود تا ب یابه چه طرح و برنامه یت،برابر ابد

 باشد؟

 یدآنگاه با د،باش یدعالم توح یارتباط در شبکۀ هستی بسو ینبهتر یماین دنیا برای تنظ دین برنامه حرکت انسان در اگر

 .کرده باشد یفو برنامه و دستورالعمل تعر یندفرآ یا،دن ینتمام ارتباطات انسان در ا یبرا

 «:علم دینی»یابی به دستنمای کلی از نحوه 

رصد  ین،احتماال مرتبط با آن موضوع را در منابع د یهامجموعه گزاره یدبا یم،بخواه یوضوعرا راجع به م یناگر نظر د

 یناهداف و مقاصد د + یقطع یو عرف یعقالن هاییرساخت)ز ینو با کالن د یکدیگرو نسبت آنها را با  یمکن یلکرده، تحل

 یا «روح معنا»مفهوم، به  یک یامصداق  یکارائه شده در  یو معنا هاگزارهسپس از متن  یم؛( بسنجیند ی+ قواعد فوقان

راهبرد  اش،یعقالن یِ و الزامات قطع یندو براساس آن فرآ یممفهوم برس یانهفته در آن مصداق  «یندِفرآ»به  یگرد یرتعببه

 . یمآن موضوع را استخراج کن یبرا ینو برنامه د

دارد(، و پس از  ینانیبه استقراء اطم یازاست )ن یاست، و اکتشاف «داریتو نقلِ حج یهپا یتعقالن»بر  یمبتن ینی،علم د

 (یندکشف فرآ یاست )برا یاستنتاج ی،مفهوم یلبه منبع، براساس تحل یابیدست

ده دا» یفیکِ یقروش تحق ،«اجتهاد»و  «ینیعلم د» یدبه روش تول ی،در علوم اجتماع یقتحق یهاروش ترینیکاز نزد

 است. 2«یادیبن یکاو

                                                   
شناسی علوم اجتماعی، نشر موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه )ر.ک. کتاب روش االسالم خسروپناهاجتهادی، از حجت -مدل حِکمیمثال مانند  1

 (1394ایران
ست که ا یو اکتشاف ییاستقرا یروش پژوهش یک نام دارد که «یگراندد تئور»ای، در اصِل اصطالح کاوی بنیادین، یا روش تحقیق زمینهداده» 2

 به یتئور این اقدام کند. یتئور ینموجود، خود به تدو یهایبه تئور ءاتکا یدهد تا به جایگوناگون امکان م یموضوع یهادر حوزه ُمحقّقبه 

و  گَلزر ها محدود است.ینهرد دارد که دانش ما در آن زمکارب یروش در موارد ینشود. ایم ینتدو یواقع یهامند و بر اساس دادهشکل نظام

در  1994در سال  ینستراوس و کورب؛ ارا در کتاب خود مطرح کردند یفیپژوهش ک ییراهبرد اجرا ینبار ا یناول یبرا 1967استراوس در سال 

 اند:کرده یینگونه تب ینرا ا یگراندد تئور یف،تعر یک

است  ییهابرگرفته از داده یهنظر ی،اینهزم یهمنظور از نظر ؛است یتئور یدتول یبرا یروش پژوهش عموم یک( یاینهزم یه)نظری تئور گراندد»

از  یتکه در نها یایهها و نظرداده یلو تحل یراهبرد، گردآور یناند. در اشده یلو تحل یمند گردآورپژوهش به صورت نظام آیندفر یکه در ط

آغاز کند،  یاتصور شده یشاز پ یهکه مطالعه خود را با نظر ینا یقرار دارند. پژوهشگر به جا یکدیگربا  یکارتباط نزدشود، در یها استنتاج مادهد

که  یایهنظر هها نسبت ببرگرفته از داده یۀنظر .شود یدارها پداز دل داده یهنظردهد که یخاص شروع کرده، اجازه م یحوزه مطالعات یککار را با 

که  باشد و از آن جا یتواقع یانگرتواند نمایم یشتریتامالت صرف است، با احتمال ب یابر اساس تجربه  یمسلسله مفاه یکن حاصل جمع آمد

  عمل باشند. یبرا یتر، رهنمود مطمئنیقو ادراک عم یرتبص یجادتوانند با ایشوند، م یها استنتاج ماز داده یاینهزم یهایهنظر

 یکساخت  آیندشکل ممکن عبارت است از فر یندر ساده تر یتئور گراندد شرح است: دینبه 1386در سال  یاز گراندد تئور یانمنصور یفعرت

 یفیک یهاآن دسته از پژوهش یننو یهابر پرسش ییپاسخگو یها براداده ییاستقرا یلداده و تحل یافتهسازمان  یگردآور یقمدون از طر یهنظر
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 :(اجتهاداستنباط )هویت 
 2اند:بیان کرده 1«هویت استنباط و اجتهاد»نظران در مورد در جدول زیر تعاریفی است که برخی صاحب

 جدول تعاریف اجتهاد و استنباط:
 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 میرزای قمی  .1

ادلته لمن من  االجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی

عرف االدله و احوالها و کان له قوه القدسیه التی یتمکن بها عن مطلق رد 

 الفرع الی االصل

، 2، جقوانین االصول

 101ص 

 ق(726)عالمه حلی,   .2
االجتهاد: هو استنباط الحکم من األدلّۀ الشرعیۀ، کالکتاب و السنّۀ ببذل 

 المجتهد یخطئ و یصیبالجهد و التفکیر، و 

 5، جالوصولنهایه

 10ص

3.  
)آخوند خراسانی, 

 ق(1409

ملکه یقتدر به علی استنباط االحکام الفعلیه، من اماره معتبره او اصل معتبر 

 یظفر فیها بهاعقال او نقال، فی الموارد التی لم

 2، جاالصولکفایه

 423ص

 االجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه ق(1361)اصفهانی,   .4
 3،  جالدرایهنهایه

 425ص

 االجتهاد هو اخذ الحکم عن مدرکه محقق اصفهانی  .5
 3،  جالدرایهنهایه

 461ص

6.  
)حسینی فیروزآبادی, 

 ق(1409
 بالحکم الشرعی استفراغ الوسع فی تحصیل الظن المعتبر

 6االصول، جعنایه

 165ص

                                                   
های موجود در ادله، در همین کتاب مراحل انجام آن در بحث تحلیل گزاره موضوع مورد مطالعه هستند. ینهدر زم یفکا ینظر یکه فاقد مبان

 های واقعی، یزدان منصوریان، فصلنامه پژوهش در تعلیم و تربیت(سازی استقرائی براساس دادهارائه شده است. )ر.ک. کتاب گرندد تئوری نظریه

 کاوی بنیادین تصریح دارند: به ضرورت استفاده از روش داده «فقه النظریه»یابی به برای دست« استنطاقی و موضوعی»شهید صدر در روش 

نظریه لعملیه االکتشاف، تسلک طریقا غیرمباشر، فتبدء من البناء العلوی و تنتهی الی القاعده و تنطلق من جمیع االثار و تنسیقها الی الظفر با»

 ق(1421)بری, ، 13ص 11النظریه عند الشهید الصدر، مجله القضایا االسالمیه المعاصره، شماره)فقه « االسالمیه
فرسا است؛ در اصل معنای لغوی در ، تحمل کردن زحمت طاقت«اجتهاد»، بیرون کشیدن از عمق است و معنای لغوی «استنباط»معنای لغوی  1

 کتب لغت عرب چنین آمده است: 

نا إلیه.)کتاب ناه، یعنی: انتهیالنبط: الماء الذی ینبط من قعر البئر إذا حفرت، و قد نبط ماؤها ینبط نبطا و نبوطا، و قد أنبطنا الماء، أی: استنبط .1

 (1409)فراهیدی, ، 439ص 7العین، ج

 5غه، جاللء و استنبَطْتُ الماءَ: استخرجتُه، و الماء نَفُْسه إذا اسُتخرِجَ نَبَط. )معجم مقاییسالنون و الباء و الطاء کلمۀٌ تدلُّ على استخراج شی .2

 (1404فارس, )ابن، 381ص

مْ؛ قال ِذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُاالسْتنْباطُ: االستخراج. و استنبَطَ الفَقِیهُ ِإذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده و فهِمه. قال الّله عزّ و جلّ: لَعَِلمَهُ الَّ .3

، 410ص 7العرب، جن البئر أَوّل ما تحفر )لسانالزّجاج: معنى یَسْتَنْبِطُونَهُ فی اللغۀ یستخرجونه، و َأصله من النبَط، و هو الماء الذی یخرج م

 (1414منظور, )ابن

هَْدتُ فالنا: الجَْهد: بلوغک غایۀ األمر الذی التألو عن الجهد فیه. تقول: جَهَْدتُ جَْهدِی، و اجتََهدْتُ رأیی و نفسی حتى بلغتُ َمجْهُودی. و جَ .4

 (386ص 3)کتاب العین، ج بلغت مشقته

 ق(1376)جوهری, ، 408ص 2)الصحاح، ج الجُْهدُ بالضم الطاقۀُ. و الجَْهدُ بالفتح من قولک:اْجهَدْ جَْهدَکَ فى هذا األمر، أى ابلُغ غایتک. .5

جتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقۀ و تحمّل المشقۀ، الجَْهدُ و الجُْهد: الطاقۀ و المشقۀ، و قیل:الجَْهد بالفتح: المشقۀ، و الُجهْد: الوسع. و اال .6

)راغب اصفهانی, ، 208)مفردات القرآن، ص یقال:جََهدْتُ رأیی و أَجَْهدْتُهُ: أتعبته بالفکر، و الجِهادُ و المجاهدۀ: استفراغ الوسع فی مدافعۀ العدو

 ق(1412

 به استنباط و اجتهاد روشن است. ستخراج حکم خداوند،وجه تسمیه عملیات معرفتی فقیه برای ا

وآله: اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران. علیهاهللدارای منشاء حدیثی است: قال رسول اهلل صلی« اجتهاد»نکته تکمیلی: توجه به کلمه 

 (93ص 7)این روایت در جوامع حدیثی عامه نقل شده است. ر.ک. کتاب االُمّ، شافعی ج
پردازیم که مقصود از آن اِعمال تشخیص شخصی با استفاده از ابزار قیاس و استحسان و مصالح مرسله سنت نمینزد اهل« اجتهاد»اصطالح  به 2

 عند فقدان النص است و چنین فرآیندی در نزد امامیه اعتبار و حجیت ندارد. و سدذرایع،
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 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 استفراغ الوسع فی تحصیل الظن المعتبر بالحکم الواقعی ق(1413)خویی,   .7
 2ج ،االصولمصباح

 247ص

 الشارحۀ للکتاب.بذل الطاقۀ فی تحصیل الوظائف الدینیۀ من األخبار  ق(1414)سبزواری,   .8
 2تهذیب االصول، ج

 123ص

 تحصیل الحجۀ على الحکم الشرعی ق(1418)روحانی,   .9
 1، جاالصولمنتقی

 24ص

 1تحصیل الحجه علی مطلوب الشارع )تالش برای کشف نظر شارع( ملکه: االجتهاد هو دیدگاه نگارنده

 

و « محک»سازی هویت قرار گرفته است، بنابراین نیازمند دقیق« حجیت»و « حکم»بر در کلیه این موارد زمینه اصلی 

 هستیم.« حجیت»

« کمح»از مباحثی است که به کشف هویت « فقههویت علم اصول»، و «قلمرو فقه»و « هویت فقه»از آنجایی که بررسی 

 شود:ابتدا به آنها پرداخته می کنند،کمک می« حجیت»و 

 :ول تعاریف فقهو جد فقه هویت
تجمیع نظرات استنباط شده از دین، و توصیف شیوه استنباط آنها از منابع، و تحلیل و نقدهای اهل استنباط نسبت به 

 سازی پیدایش دانش فقه گردید.بندی مطالب، زمینهبندی و طبقهیکدیگر و تالش برای دسته

 اند:ارائه کرده« فقه»نظران در مورد جدول زیر تعاریفی است که برخی صاحب

 جدول تعاریف فقه
 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

1.  
الهدی )معروف به )علم

 ق(436سیدمرتضی(, 

، رسائل ، سیدمرتضیال

 279ص

، ، عالمه حلیتحریراالحکام

 201ص

المسترشدین، محقق هدایه

 51ص 1، جاصفهانی

 ق(726)عالمه حلی,   .2

 ق(1248)اصفهانی,   .3

                                                   
 گفت: ینچن توانیاصطالحات م یبرخ توصیفدر  1

 (یو فرهنگ یقانون ی،معرفت یها)اعم از گزاره یند یهاگزاره یقکشف نظر خداوند از طر یبرا ی،و روش یشناخت ییاجتهاد = توانا 

 و خداوند( از  یطها )در رابطه با خود، همنوع،  محانسان یحداقل یفکه نظر خداوند را در مورد حقوق و تکال یدر زمان ما = مجتهد یهفق

 استخراج کرده است. )بالفعل ( یند یهاگزاره

 استخراج کرده است. یند یهامورد نظر خداوند را از گزاره  یِکه نظام نگرش یمتکلم = مجتهد 

 ده دهنرشد یفاستخراج کرده باشد. )حقوق و تکال یند یهامورد نظر خداوند را از گزاره یِو اخالق یکه نظام فرهنگ یعالم اخالق = مجتهد

 ها(انسان

 آیات قرآن دارد. )بالفعل( یهاستخراج نظر خداوند را در کل ییکه توانا ی= مجتهد مفسّر 
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 5التفصیلیه 4عن ادلتها 3الفرعیه 2الشرعیه 1العلم باالحکام ق(2131)میرزا قمی,   .4
قوانین االصول، محقق 

 5ص 1، جقمی

 ق(676حلی, )محقق   .5
و فی عرف الفقهاء هو جملۀ من  ،الفقه هو المعرفۀ بقصد المتکلّم

 العلم بأحکام شرعیۀ عملیۀ مستدلّ على أعیانها.

محقق معارج االصول، 

 75ص، حلی

 الفقه هو العلم الباحث عن تحدید الحکم الشرعی ق(1414)سیستانی,   .6
 ،سیدعلی سیستانی الرافد،

 43ص

 دیدگاه نگارنده: الفقه هو العلم الکاشف عن رأی الشارع، من االدله و الحُجج.
 

انند نیز )ماست؛ براین اساس « کشف موجّه حکم الهی»تعاریف، این مفهوم کلیدی مشترک میان تمام بینیم که می

 .پاسخ گفت ؟چیست« حجیت»و  چیست؟« حکم» باید به سواالتِبحث هویت اجتهاد( 

 (.مراجعه شود26)به صفحه

 :بررسی موضوع، قلمرو و مبانی فقه

فعل مکلف از جهت احکام تکلیفی »؛ و برخی 6انددانسته« فعل مکلف از جهت اقتضاء و تخییر»برخی موضوع علم فقه را 

 موارد، سواالتی در مورد موضوع علم فقه مطرح است: ؛ با توجه به این8«جمیع افعال العباد»و برخی  7«و وضعی

 پردازد؟ هم می 11و فرآیندها 10ها، وضعیت9هاپردازد یا به نسبتآیا فقه فقط به افعال می .1

                                                   
های توصیفی که صِرفا بیانگر امری تکوینی هستند خارج گیرند. )با این قید، گزاره، اعتباراتی است که به افعال تعلق می«االحکام»مراد از  1

 شدند.(
ما من شأنه أن یؤخذ من الّشارع و إن استقلّ بإثبات بعضها العقل از جانب شارع ارائه شده است. )، اعتباراتی است که «الشرعیه»مراد از قید  2

 ( با این قید، اعتبارات عقالء فیما بینهم خارج شد. أیضا
ین بر )تطبیق قوانگیری شود که انجام شود یا انجام نشود. ، مسائلی است که در صحنه زندگی، باید برای آنها تصمیم«الفرعیه»مراد از قید  3

به تعبیر صاحب قوانین(؛ با این قید، قواعد کلی را که منشاء تفریع فروع هستند خارج  النسب الجزئیه، -ما یتعلق بالعمل بالواسطه  -مصادیق 

 کرد.
 طوری که منجر بهشود بهصورت موجّه انجام یابی به حکم است، یعنی تفریع فروع باید به، ضرورت روشمندی دست«عن ادلتها»مراد از قید  4

 شوند.حجیت شود. با این قید، علم به احکامی که حصولی نباشند یا براساس روش تحقیق فقهی نباشند خارج می
آزمایی ، ارائه نحوه تطبیق حکم بر مصداق است یعنی تمام مراحل استنباط باید قابل مشاهده و قابل تکرار و قابل راستی«التفصیلیه»مراد از قید  5

ونه شود و حتی هر گیابی به آنها از منابع شریعت در آن نیست خارج میباشند. با این قید، علم مقلدین به احکام که اجمالی است و روش دست

 علمی که فقیه نتواند مراحل آن را مستدل و مستند کند.
لّما کان الفقه باحثا عن الوجوب و النّدب است:  چنین آمده ق(1412)عالمه حلی, ،  7ص 1ج «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»در کتاب  6

 لعلم هوو اإلباحۀ و الکراهۀ و التّحریم و الصّحۀ و البطالن، ال من حیث هی، بل من حیث هی عوارض ألفعال المکلّفین، ال جرم، کان موضوع هذا ا

 أفعال المکّلفین من حیث االقتضاء و التّخییر.

 -ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما )فی تعریف الفقه( األحکامالمراد بچنین آمده است:  40ص 1شهید اول، ج ،«ذکری الشیعه الحکام الشریعه»در 

و السببیۀ و الشرطیۀ و الصحۀ و ؛ و منه یعلم رسومها؛ أو تخییرا، و هی: الوجوب، و الحرمۀ، و الندب، و الکراهۀ، و اإلباحۀ -مانعین من النقیض أو ال

 قتضاء و التخییر إن جعلت أحکاما.الفساد یرجع إلى اال
موضوعات  انّسیدعلی حسینی میالنی( چنین آمده است: تقریر ) 124ص ،اهلل گلپایگانیتقریر درس خارج مرحوم آیت« الشهادات»کتاب در  7

 ؛ )منظور از اوصاف، صفات اخالقی درونی است مانند حسد و کبر و خوف ...( (1405)گلپایگانی, ال اوصافهم.  األحکام هی أفعال العباد
 .موضوعه أفعال المکلفین من حیث یحل و یحرم و یصح و یفسدچنین آورده است:  «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع»فاضل مقداد در کتاب  8

 ق(1404)حلی، فاضل مقداد, ،  5ص 1)ج
 نسبت میان حاکم و مردم، نسبت میان مرد و خانواده، نسبت میان فرهنگ عمومی و رفتارهای فردی، ...مثال  9

 ها،....ها در زندانمثال وضعیت کلی فقر در جامعه، وضعیت آموزش در خانواده، وضعیت آسیب 10
 سازی محصوالت، ....بهینهیابی به فرهنگ الهی، فرآیند مثال چگونگی تحقق تامین اجتماعی، فرآیند دست 11
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 هم در قلمرو فقه است؟ 1پردازد یا افعال جمعیآیا فقه فقط به افعال فردی می .2

 حی هم در قلمرو فقه است؟پردازد یا افعال جوانمی 2آیا فقه فقط به افعال جوارحی .3

 های اجتماعی مانند نظام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...در حیطه فقه است؟آیا ارائه نظام .4

 های مختلف زندگی در حیطه فقه است؟های راهبردی در عرصههای کالن و پروتکلآیا تدوین سیاست .5

 مختلف زندگی در قلمرو فقه است؟ هایهای اجرایی برای هر یک از حوزهنامهآیا تنظیم آیین .6

 دارد یا کارکرد ایجابی نیز در حیطه فقه است؟ 3آیا فقه فقط جنبه سلبی .7

 کند؟آیا فقه فقط توصیه و تجویز دارد یا توصیف نیز می .8

التعذیر »و  4«المُؤمِّنُ عن العقاب»یابی به فقهی که به دنبال دستبا توجه به تعریف فقه و رویکرد فقهاء در مباحث اصول

نیز متمایز « علم اخالق»و از  ،نباشداستنباط  شناسیِبه معنای روش ،«علم فقه»براساس اینکه هستند و  5«و التنجیز

 رسد:نظر میبه باشد،

است و از بایدها و نبایدهایی سخن « حقوق و تکالیف»معنی اینکه موضوع آن هویت حقوقی دارد به فعلی «ِعلم فقه»

نظام »ارائه کننده  فعلی «ِعلم فقه» شود و مجازات دارد؛ به تعبیر دیگر،ل یا ترک آنها جرم محسوب میگوید که فعمی

 6است.« حقوقی اسالم

 مهم() دست آورد:توان قلمرو علم فقه را بهکه موضوع علم فقه است می« حقوق و تکالیف»با تعیین محورهای مختلف در 

یا محور ارتباط با  رتباط انسان با خداوند تعریف شود یا در محور ارتباط با خود،تواند در محور امی« حقوق و تکالیف»

تواند همچنین می تواند در مقیاس فردی تعریف شود یا در مقیاس جمعی؛یا محور ارتباط با همنوع؛ همچنین می محیط،

در  رد امور آخرتی تعریف شود یا دنیایی؛تواند در مودر مورد افعال جوارحی تعریف شود یا افعال جوانحی؛ و همینطور می

تواند توصیف وضعیت الزم برای تحقق یک حق و چنین میدر امور حکومتی و همامور زندگی عمومی تعریف شود یا 

 یابی به یک حق و تکلیف را ارائه کند.تکلیف را بنماید یا راهکار دست

نیز  آناسباب و علل تحقق و موانع تحقق، شرایط صحت و فساد  باید شرایط تحقق، ،حق و تکلیفی: در ارائه هر نکته مهم

 ارائه شود )احکام وضعی(

                                                   
  ،التکالیف الشرعیّۀ على قسمین: تکالیف فردّیۀ و تکالیف اجتماعیّۀچنین آمده است:  اهلل منتظریاز آیت« الفقیهدراسات فی والیه»کتاب در  1

 العامّ و مکلفینال بعدد متعددۀ أوامر إلى ینحلّ هفإن «ۀأَقِیمُوا الصَّال»فالّصالۀ مثال تکلیف فردیّ و إن کان الخطاب فیها بلفظ العموم و الجمع کقوله: 

فیها مصالحه و العامّ فیها عامّ  روعی و مجتمع هو بما المجتمع بها خوطب التی الوظائف فهی االجتماعیۀ التکالیف أما استغراقیّ، و عامّ  فیها

 دُّواأَعِ وَ »: قوله و ،«جَْلدَۀٍ ِماَئۀَ  مِنْهُما واحِدٍ  کُلَّ َفاجِْلدُوا الّزانِی وَ الّزانِیَۀُ »: قوله و ،«َأیِْدیَهُما فَاقَْطعُوا السّارَِقۀُ وَ ارِقُ َو السّ »ففی قوله تعالى؛ مجموعیّ

 المجتمع لىإ متوجها الخطاب یکون ذلک نحو و ،«افَّۀًکَ  یُقاتِلُونَکُمْ کَما َکافَّۀً الْمُْشرِکِینَ قاتِلُوا وَ»: قوله و ،«الْخَیْلِ  اطِتُمْ ِمنْ قُوَّۀٍ وَ مِنْ رِباسْتَطَعْ مَا لَهُمْ

کلّ فرد فرد. فال محالۀ یجب أن یکون المتصدّی المتثاله قیّم المجتمع و  الى متوجها التکلیف لیس و مجتمع، هو بما عاتقه على التکلیف یکون و

 ق(1409)منتظری, ، 569ص 1الفقیه، ج)دراسات فی والیه األمّۀ.من یتمثّل و یتبلور فیه المجتمع إّما بجعل الّله تعالى أو بانتخاب نفس 
 «ان علم الفقه مجاور لعلم طریق االخره النه نظر فی اعمال الجوارح»به نقل از غزالی چنین آورده است:  فیض کاشانی در المحجه البیضاء 2

 ق(1383)فیض کاشانی, ، 59ص 1)المحجه البیضاء ج
 کننده مرزها و خطوط قرمز است و اینکه هیچ فعلی نباید با این موارد مغایر باشد.یعنی فقط تعیین 3
 تعابیر زیر در این فضا، در کتب اصولی به کار رفته است:  4

( مقصود از این تعابیر 209ص 2)ر.ک. اجودالتقریرات، نائینی، ج التامین عن العقاب، التحرز عن العقاب، الفرار عن العقاب؛ التخلُّص عن العقاب،

 این است که در فضای عبدوموالیی، عبد باید به دنبال انجام تکالیفش باشد تا در معرض مجازات قرار نگیرد.
در  هایی استفاده کند کهاز روشنتوانست مراد مولی را کشف کند، باید « عبد»مقصود از این تعابیر این است که در فضای عبدوموالیی، اگر  5

 صورت بروز خطا در آنها، در معرض مجازات مولی قرار نگیرد.
پردازد؛ منابع حقوقی اعم از ها با همدیگر میعلم حقوق موجود، عموما به رابطه انسان«: علم حقوق»البته با تمایزهای زیر نسبت به اصطالح  6

های حقوقی(؛ هدف حقوق صرفا ایجاد انضباط دنیوی در مقیاس اجتماعی است؛ ضمانت اجرایی نمنابع شرعی است )مانند رویه قضایی و دکتری

 در حقوق صرفا دنیایی است.
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سازی مرزها و تعریف و فعال»تابعی از اهداف دین و کارکردهای حقوقی است؛ یعنی به  اهداف علم فقه، در زاویه دیگر،

 حاصل شود. 1ایعدل شبکهپردازد تا می« اشقوانین عملکرد انسان در روابط چهارگانه

حاصل « زیست و ابدیتمحیط الملل،بین کشور، محله، شهر، خانواده، قلب، فکر، جسم،»یعنی برآیند مطلوبیت حداقلی در 

 ها.سازیسمت حداکثرها و بهینهسازی برای حرکت بهشود بعالوه زمینه

هاست و در بسیاری از موارد نیز به سطح تدوین شاخصگذاری و تعیین راهبردهای کالن و در سطح قانون سطح علم فقه،

 های حقوقی(های اجرایی و راهکارهای تحقق قوانین ورود کرده است. )پروتکلنامهآیین

حداکثری »بودن و نسبت به قلمرو فقه، « نظام حقوقی»فرض این رساله نسبت به هویت فقه، براساس مطالب فوق، پیش

 2است« بودن

 «:فقهموضوع علم اصول»و  «فقهاصولم عل»بررسی هویت 
 اند:کرده یانب«  فقهعلم اصول یتهو»نظران در مورد صاحب یاست که برخ یفیتعار یردر جدول ز

 

 

 

 

                                                   
سوی کمال طبیعی خود حرکت هاست که سبب شود همۀ عناصر مرتبط با موضوع بتوانند بهعدل، نسبتی میان امکانات و نیازها و هزینه 1

 قَّه(. این تعریف حاوی موارد زیر است:حَقّ حَکنند)اِعطَاءُ کُلِّ ذِی

 ای(گیرد. )عدلِ شبکهزیست و موجودات مرتبط با زندگی انسان را نیز در برمیانحصار به انسان ندارد، محیط 

  را در بر دارد.« اندازۀ توانش از او خواسته شوداندازۀ نیازش، بهره ببرد و حداکثر به هر چیزی حداقل به»شاخصۀ 

 ق محدود نشده و به شاخصۀ حرکت به سوی رشد و کمال نیز توسعه یافته است.به شاخصۀ فو 

 فعلیت درآمدن قوا و استعدادها را ارائه کرده است.شاخصۀ به 

 .میان نیازهای صادق و کاذب، قوای مثبت و منفی تمایز داده است 

 مدار است.هدف 

 .امنیت کار و سرمایه را تواماً در بر دارد 

  گرایانه(رعایت حقوق فرد و حقوق جمع را ارائه نموده است.)هوّیت توازنضرورت توازن میان 

حقیقت عدل : »اندنوشتهمرحوم عالمه طباطبایى رضوان اهلل تعالى علیه چنین های مختلفی در مورد عدل ارائه شده است، هتعاریف و دیدگا

گاه یزى سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و همه امور، در جاىبه طورى که هر چ ،برپاداشتن مساوات است و برقرارى موازنه بین امور

. پس عدل در اعتقاد، آن است که به حق ایمان آورد و عدل در افعال فردى، آن است که به آنچه سعادت او را تامین قرار گیرندمستحق خویش 

گاه مورد استحقاق ل در میان مردم آن است که هر شخصى را در جاىروزى او است، اجتناب نماید. عدکند، عمل کند و از آنچه که موجب تیرهمى

 (. 353، ص12جالمیزان، تفسیر  )ر.ک. بهعقلى، شرعى و عرفى آن قرار دهد.

ه شود)ر.ک. بعنوان جوهرۀ عدالت یاد میسازی برابر بهسازی برای عدالت ارائه شده است، از شاخصۀ فرصتجهت تئوریدر برخی نظریاتی که به

، این تئوری حداقل برای یک سوال باید پاسخی منطقی داشته باشد تا انسجام آن از ، دکتر عماد افروغ(«شناختی به عدالتنگرش معرفت» قالۀم

بی های برابر چه بهره و نصیتر از بقیه هستند، در فضای فرصتنرود، سوال این است که: برای کسانی که از نظر توانایی و امکانات، ضعیف بین

 وجود دارد؟ 

گانه جسمی، فکری و روحی، طوری که همه موجودات در محورهای پنجها، بهای یعنی: برقراری نسبت میان نیازها، امکانات و توانعدل شبکه

طی، سجمعی، محیطی و پایداری )با میل به بینهایت(، بتوانند به بقاء و رشد خود ادامه دهند. )ر.ک. نگرش سیستمی به دین، عبدالحمید وا

 (91ص
اهلل آیت قلمرو دین، ؛(1382)خسروپناه,  انتظار از دین، ؛االسالم خسروپناهحجت قلمرو دین،اند: منابع زیر بحث تفصیلی ارائه کرده در این راستا، 2

ها مصاحبه گفتگوهای فلسفه فقه، ؛(1384)اسالمی,  مدخل علم فقه،؛ (1392)ضیایی فر, فلسفه فقه، ، (1378)نصری,  انتظار بشر از دین، جوادی؛

 (1377)گردآوری, 
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 فقه:علم اصول تعاریفجدول 
 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 1العلم بالقواعد الممهدۀ الستنباط الحکم الشرعی مشهور   .1
فرهنگنامه 

 2فقهاصول

 العلم بالکبریات الّتی لو انضمّ إلیها صغریاتها یستنتج حکم فرعی ق(1355)نائیینی,   .2
 1، جفوائداالصول

 29ص 

 3رعیالشهو القواعد التی یرتفع بها التحیر الحاصل للمکلف من احتمال الحکم  ق(1418)روحانی,   .3
االصول، منتقی

 29ص 1روحانی، ج

 ق(1413)خویی,   .4
العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط األحکام الشرعیۀ الکلیۀ 

 4اإللهیۀ من دون حاجۀ إلى ضمیمۀ کبرى أو صغرى اصولیۀ اخرى إلیها.

محاضرات فی 

االصول، محقق 

 5ص 1ج خویی،

 ق(1361)عراقی,   .5
القواعد الخاصۀ الواقعۀ فی طریق استکشاف الوظائف الکلیۀ العملیۀ شرعیۀ کانت 

 أم عقلیۀ

االفکار، محقق نهایه 

 19ص 1ج عراقی، 

 5على الحکم الشرعیما یبحث فیه عن القواعد الممّهدۀ لتحصیل الحجۀ  ق(1361)اصفهانی,   .6
 ،1الدرایه، جنهایه

 42ص

 ق(1417)صدر,   .7
علم األصول هو العلم بالعناصر المشترکۀ فی االستدالل الفقهی خاصۀ التی 

 یستعملها الفقیه کدلیل على الجعل الشرعی الکلی.

بحوث فی علم 

 شهید صدر، اصول،

 19، ص1ج

                                                   
 (19ص،1بحوث فی االصول، شهید صدر جاند: )ر.ک. اصولیین برای احراز مانعیت و جامعیت در این تعریف، توضیحات زیر را داده 1

 شود بنابراین قواعدفقه داخل در تعریف نیست؛ مقصود از قواعد، قواعد عام است که در کلیه ابواب فقه استفاده می

 رود بنابراین علم رجال و لغت، داخل در تعریف نیستند؛کار میمستقیما در کشف حکم به، قواعدی است که «ممهده»مقصود از کلمه 

 گیرد.، اعم از حکم واقعی و ظاهری است بنابراین مباحث اصول عملیه را هم در بر می«الشرعیالحکم»مقصود از کلمه 
 (1389المی, )مرکز اطالعات و مدارک اسفقه، فرهنگنامه اصول 2
 محقق روحانی در توضیح این مطلب آورده است که: 3

ه تتقریب ذلک: انه قد عرفت ان المکلف إذا احتمل ثبوت الحکم الشرعی واقعیا کان أو غیره یحصل فی نفسه التردد و الحیرۀ بالنسبۀ إلى وظیف»

الحیرۀ و التردد و اآلخر: مقام االحتمال الموجب للتردد و الثالث: مقام واقع فهاهنا مقامات ثالث: أحدها: مقام ؛ العملیۀ تجاه هذا الحکم المحتمل

و علیه، فالقواعد األصولیۀ ما کانت رافعۀ بال ان تکون بمفادها ناظرۀ إلى نفس الحکم المحتمل بتعیین أحد ؛ الحکم المحتمل من ثبوت و نحوه

التحیر، بجعل ما یرفعه بال ارتباط بکیفیۀ الواقع کمسائل األصول العملیۀ و األمارات، بناء بل اما ان تکون بمفادها ناظرۀ إلى مقام التردد و  ،طرفیه

أو تکون نتیجتها رفع أساس التردد و هو االحتمال، اما  ،على جعل المنجزیۀ و المعذریۀ أو الحکم المماثل و نحوها من المسائل کما تقدم تقریبه

ب العلم بالحکم فیرتفع التردد بارتفاع منشئه و ال نظر لها إلى نفس المحتمل، إذ ال تعین أحد طرفی تکوینا کالمالزمات العقلیۀ، ألنها تستوج

لطریقیۀ و اما تعبدا کاألمارات، بناء على جعل ا ،االحتمال ثبوتا، بل تکون واسطۀ فی اإلثبات باستلزامها العلم ال واسطۀ فی الثبوت الحقیقی للحکم

ا هو ارتفاع التردد فالجامع بینهم حقق العلم تعبدا بالحکم بال ان یکون النّظر إلى نفس الحکم و ثبوته حقیقۀ فی واقعه.و تتمیم الکشف، فانه بها یت

 (30، ص: 1منتقى األصول، ج) بها اما ابتداء أو بواسطۀ رفع منشأ التحیر، بال ان یکون لها نظر إلى تعیین الحکم المحتمل بأحد طرفیه.
 اند که: وضیح این مطلب آوردهمحقق خویی ره در ت 4

األوّل: أن یکون وقوعها فی طریق الحکم من باب االستنباط ال من باب االنطباق، وبها تتمیز عن المسائل  أنّ المسائل االصولیۀ یعتبر فیها أمران:

محاضرات، ) تتمیز عن مسائل سائر العلوم. الثانی: أن یکون وقوعها فیه بنفسها وباالستقالل، من دون حاجۀ إلى ضم مسألۀ اخرى، وبهاو  الفقهیۀ

 (11ص 1ج
 اند: تعبیرات دیگری نیز آورده« 21، ص1االصول، جبحوث فی علم»محقق اصفهانی در کتاب  5

تاب و کمسائله مبادئ تصدیقّیۀ لمسائل الفقه، و لیس الفقه خصوص العلم الوجدانی باألحکام الشرعیۀ، و إّلا النحصر فی اإلجماعیات و نصّ ال»...

على حکم  حجۀنصّ السنّۀ المتواترۀ و هکذا، فال بدَّ من ان یراد الحجۀ على حکم العمل، و حینئذٍ فعلم أصول الفقه فن یعرف به ما یفید فی إقامۀ ال

ۀ أو بما هی أدل العمل.و الفقیه من له الحجۀ، و المجتهد هو المستفرغ و سعۀ فی تحصیل الحجۀ على حکم العمل، من دون اختصاص بذوات األدلۀ

 «حتى یرد علیه بعض اإلیرادات.



26 

 

 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 (1335)رشاد,   .8
 منطق جامع فهم ابعاد اربعه هندسه دین

 های توصیفی()نظام فکری، نظام حقوقی، نظام اخالقی، گزاره 

های فلسفه درس

 علم اصول

 شناسی استنباط()روشالشارع  رایاالصول، ما یبحث فیه عن القواعد الممهده لتحصیل : علمدیدگاه نگارنده

 :«فقه علم اصول موضوع»جدول 
 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 ق(1355)نائیینی,   .1
موضوع علم األصول، هو کلّ ما کان عوارضه واقعۀ فی طریق استنباط الحکم 

 الشرعی

 1فوائداالصول، ج

 29ص

 )ذوات االدله( هو الحجّۀ فی الفقه اأُلصول علم موضوع ق(1380)بروجردی,   .2

 اصولفی  التقریرات

بروجردی، الفقه، 

 9ص 1ج

 ق(1361)عراقی,   .3
علم االصول ال موضوع له یبحث فیه عن عوارضه الذاتیۀ بل الموجب لکونه علما 

 واحدا فى عرض العلوم هو اعتبار من دونه لتحصیل الغرض المترتب علیه

محقق االفکار، نهایه 

 23ص 1عراقی، ج 

 ق(1413)خویی,   .4
الجامع اّلذی ینتزع من مجموع مسائله المتباینۀ( کعنوان ما تقع نتیجۀ البحث 

 عنه فی طریق االستنباط و تعیین الوظیفۀ فی مقام العمل.

محاضرات فی 

االصول، محقق 

 31ص 1ج خویی،

 موضوع علم األصول هو األدلۀ المشترکۀ فی االستدالل الفقهی  شهید صدر  .5

بحوث فی علم 

 شهید صدر، اصول،

 52، ص1ج

 االنتفاع بقواعدها فی مقام االستنباط و فی مقام العمل ق(1361)اصفهانی,   .6
 ،1الدرایه، جنهایه

 41ص

 شارع( نظرکشف  هایابزار)الشارع.  رایاالصول، ذوات االدله الکاشفه عن علم : موضوعُدیدگاه نگارنده
 

قرار گرفته است، بنابراین نیازمند « حجیت»و « حکم»اصلی بر  زمینه شود کهمشاهده مینیز این موارد کلیه در 

 هستیم.« تجیّحُ»و « حکم»سازی هویت دقیق

 :حکم أنواعو فهرست  «حکم»هویت 
 چگونه به ما رسیده است؟شود؟ چیست؟ چگونه ابراز می« حکم»

 «:هویت حکم»جدول 

 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 اهل سنت  .1
خطاب الّله تعالى المتعلق بأفعال المکلفین باالقتضاء أو التخییر أو 

 الوضع

، 101/ 1، البرهان 72لحدود ص ا

، اإلحکام 55/ 1المستصفى 

/ 1، شرح العضد، 135/ 1لآلمدی 

، شرح تنقیح الفصول ص 222

، 73، تقریب الوصول ص 42

، إرشاد 44التمهید لإلسنوی ص 

، التعریفات ص 6الفحول ص 

123. 

 (1031)شیخ بهایی,   .2

، الفعل، او ترکه، مع المکّلف من الشارع الحکم الشرعیّ، طلب

و بدونه، او تسویته بینهما لوصف مقتضی  استحقاق الذمّ بمخالفته،

 لذلک

 103زبدۀ األصول، ص 

 ش(1355)نائینی,   .3
األحکام المجعولۀ فی الشریعۀ انما هی مجعولۀ على طبق اإلرادۀ 

 التشریعیۀ فی عالم الظاهر و لها مرتبۀ علیها فی مرتبۀ اللوح

 2ج ،خویی ،اجودالتقریرات

 381ص
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 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

عنهم صلوات اللَّه علیهم مصرحۀ بثبوت المحفوظ و االخبار المأثورۀ 

هذا الجعل و ثبوت اإلرادۀ التشریعیۀ

 1االعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غیر مباشر ق(1423)حکیم,   .4
األصول العامۀ فی الفقه المقارن، 

 52ص: 

 ق(1361)عراقی,   .5

الحکم هی اإلرادۀ و الکراهۀ المبرزۀ و المظهرۀ، فلیس هو أمرا 

مجعوال کاالحکام الوضعیّۀ، بل هو امر واقعی تکوینی یترتب علیه 

 األثر العقلی و العقالئی عند إبرازه

 4االفکار، محقق عراقی، ج نهایه 

 163ص

 ق(1361)اصفهانی,   .6

هو اإلنشاء المنبعث عن إرادۀ حتمیّۀ أو غیر حتمیّۀ  حقیقۀ الحکم

بداع البعث و التحریک مثال فانه الذی یدور علیه اإلطاعۀ و العصیان 

الموجب الستحقاق الثواب و العقاب دون اإلنشاء بداع آخر کالتعجیز 

 و التسخیر و اإلرشاد و أشباه ذلک.

 354ص ،3الدرایه، جنهایه

 ق(1413)خویی,   .7

جامعۀ العبارۀ الو ؛ األمر االعتباری النفسانیّ المبرز فی الخارج بمبرز

أن األحکام التکلیفیۀ عبارۀ عن االعتبار الصادر من المولى من حیث 

اها سواالقتضاء و التخییر، کما هو مذکور فی بعض الکلمات، و ما 

کله أحکام وضعیۀ، سواء کان متعلقًا بفعل المکلف، کالشرطیۀ و 

المانعیۀ و الصحۀ و الفساد أم ال کالملکیۀ و الزوجیۀ و غیرهما، فکل 

 اعتبار من الشارع سوى الخمسۀ المذکورۀ حکم وضعی.

محاضرات فی االصول، محقق 

 51ص 4ج خویی،

 78ص  2االصول، جمصباح

 ق(1400)صدر,   .8

ابات و الخط ؛التشریع الصادر من اللّه تعالى لتنظیم حیاۀ االنسان

الشرعیۀ فی الکتاب و السنّۀ مبرزۀ للحکم و کاشفۀ عنه، و لیست 

 2هی الحکم الشرعی نفسه.

شهید  صول،االفی علم  دروس

 62، ص1ج صدر،

، سواء تعلّق باالفعال الجوارحی، او الجوانحی، الشارع لتنظیم حیاه االنسانالحکم هو االعتبار الصادر من : دیدگاه نگارنده

 .فردا او جماعه، او تعلّق باالسباب و الشرایط و الموانع

 

 

                                                   
 سره، در توضیح این عبارت چنین آورده است:مرحوم حکیم قدس 1

، أو کما نقل ذلک اآلمدی عن بعض األصولیین« المتعلق بأفعال المکلفین خطاب الشارع»انما فضلنا کلمۀ )اعتبار( على ما جاء فی تعریفه من أنه 

و هو الّذی حکاه صاحب سلم الوصول عن األصولیین، ألن کلمۀ « المتعلق بأفعال المکلفین باالقتضاء أو التخییر أو الوضعخطاب الّله تعالى »أنه 

خطاب لخطاب ال تشمل الحکم فی مرحلۀ الجعل، و انما تختص بمراحله المتأخرۀ من التبلیغ و الوصول و الفعلیۀ، لوضوح أنها هی التی تحتاج إلى ا

و کلمۀ االعتبار تغنینا عن استعراض ما أورد ؛ ع و اعتباره، فتعمیمها إلى جمیع مراحله أقرب إلى فنیۀ التعریف من وجهۀ منطقیۀألداء جعل الشار

ق بها لأو یورد من اإلشکال على التعریفین السابقین من عدم االطّراد و االنعکاس فیهما، لعدم شمولهما لقسم من األحکام الوضعیّۀ التی لم یتع

ق لن الشارع، و انما انتزعت مما ورد فیه الخطاب من األحکام التکلیفیۀ کالجزئیۀ، و الشرطیۀ، و السببیۀ، و شمولها لما ورد فیه خطاب یتعخطاب م

 (52األصول العامۀ فی الفقه المقارن، ص: )بأفعال العباد و لیس بحکم، کقوله تعالى: وَ اللَّهُ خََلقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ 
 سره در توضیح این عبارت آورده است:ر قدسشهید صد 2

اۀ یالحکم الشرعی ال یتعلق بأفعال المکلفین دائما، بل قد یتعلق بذواتهم أو بأشیاء اخرى ترتبط بهم، النّ الهدف من الحکم الشرعی تنظیم ح

کذلک یحصل بخطاب متعلق « ب الخمرال تشر»و « صم»و « صلّ»متعلق بأفعال المکلفین کخطاب  االنسان، و هذا الهدف کما یحصل بخطاب

 بذواتهم أو بأشیاء أخرى تدخل فی حیاتهم من قبیل األحکام و الخطابات التی تنظم عالقۀ الزوجیۀ و تعتبر المرأۀ زوجۀ للرجل فی ظل شروط

الزوجیۀ  ۀ بافعال المکلفین بلمعینۀ، أو تنظم عالقۀ الملکیۀ و تعتبر الشخص مالکا للمال فی ظل شروط معینۀ، فان هذه األحکام لیست متعلق

حکم شرعی متعلق بذواتهم و الملکیۀ حکم شرعی متعلق بالمال. فاألفضل إذن استبدال الصیغۀ المشهورۀ بما قلناه من ان الحکم الشرعی هو 

صول، دروس فی علم األ)ر.ک. یاته.  التشریع الصادر من الّله لتنظیم حیاۀ اإلنسان سواء کان متعّلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشیاء أخرى داخلۀ فی ح

 (62، ص 1ج
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 فهرستی از انواع احکام:

 -واقعی شرعی، -عقلیالحکم(، اقسام حکم )حکم ، از کیفیت تولید و تکوین حکم )مراتب«حکم»اصولیین در مورد 

توصلی،  -یتعبدتخییری،  -کفایی، تعیینی -غیری، عینی -نفسیارشادی،  -مولوی، وضعی -تکلیفی ثانویه، -اولیه ظاهری،

، ترخیصی -تاسیسی، لزومی -، امضاییغیرموکد –موکد مضیق،  -مشروط، موسع -ضمنی، مطلق -تبعی، استقاللی -اصلی

، دال بر صحت یا بطالن و ، دال بر شرط یا سبب یا مانعبهمتشا -منسوخ، محکم –مقید، ناسخ  -خاص، مطلق –عام 

دهی فرآیند کشف حکم استفاده خواهد شد، و در از نتایج مباحث آنها برای جهت این رسالهدر و  1اند( بحث کردهفساد

 متّخذ از علم اصول اشاره خواهد شد. فرضپیشعنوان یک دهی بهبه مبانی این جهت هر مرحله

 ؟را طی کرده است تا به ما رسیده است مراتبیو چه  شودمی تولیدچگونه « حکم»

یعنی  گیرد،صورت می« منابع احکامادله موجود در »اصولیین شیعه، بر این اتفاق نظر دارند که ابراز حکم الهی توسط 

 عملی( عقل قطعی )قطعیات عقل نظری و قطعیات عقل قرآن، سنت قطعی )قولی و فعلی و تقریری(،های گزاره

یابی شود تا موجّه بودن استدالل به آنها برای دستفقه، در مورد اصل دلیل و شرایط دلیلیت آن بحث میو در علم اصول

 به حکم الهی اثبات شود.

صورت گرفته است که « مراتب الحکم»، بحث مفصلی از ظاهر متضادنحوه جمع بین احکامِ بهدر بحث از چنین هم

 شود:ذکر میاجمال آن در اینجا 

بی را مطال« وجّه بالظنتعبد مُ» تحلیل چگونگیاش بر کتاب رسائل شیخ انصاری، در مرحوم آخوند خراسانی، در حاشیه

 :چنین آورده اندبه تفصیل ارائه کرده است و در یک قسمت آن 

 گذراند: در چگونگی تکوّن و پیدایش، چهار مرحله را می« حکم»

ند. کح و مفاسدی در این موقعیت میکننده، توجه به موقعیت و وجود مصالکه حکم «و اقتضاء شأنیت»مرحله  .1

 )و هر جا که مقتضی مصلحت و مفسده باشد، مقتضی صدور حکم هم هست.(

ا بیند و حکم الزم رکننده، ارائه مطلبی برای تنظیم رفتار در این موقعیت را الزم میکه حکم« انشاء»مرحله  .2

 (کند.اعتبار میکند )فعال میدر درون خود 

 کند.حکم مورد نظرش را به مکلف ابالغ میکننده، که حکم« فعلیت»مرحله  .3

 انتهی کالم آخوند. 2.گیرددر نظر میزمینه الزم برای اجرای حکمش را نیز کننده، که حکم« تنجز»مرحله  .4

                                                   
است: اساسا بحث درباره حکم، مراحل حکم، چنین آورده 103االسالم سیدمحمدسند، در مقاله نگاهی جدید به مباحث علم اصول، صحجه 1

انونگذاری است، و به همین جهت به علم متعلق حکم، ارتباط حکم ها با یکدیگر و اقسام حکم، بحث از قانون، متن قانون و دامنه قانون، اصول ق

می گویند. مباحث حکم، منظومه معادالت قانونی است که به شکل یک هرم قابل تصور است که اگر از راس هرم به « قرائت قانون»اصول، علم 

احکام و قوانین اعتباری و وضعی سمت قاعده حرکت کنیم در راس هرم مجموعه احکام عقلیه )اعم از نظری و عملی( وجود دارد و در میانه هرم، 

 عقالئی وجود دارد و در قاعده هرم احکام و قوانین شرعی قرار می گیرد. این سیستم مجموعه احکام و مراحل تکامل و درجات حکم و قانون را

ره ، شماحکم، فصلنامه حقوقماهیت بیان می کند و باب مهمی را برای شناخت نظم موجود در احکام می گشاید. )همچنین مراجعه شود به مقاله 

 (1388)مصطفوی, یک، 
فاعلم ان الحکم بعد ما لم یکن شیئاً مذکوراً یکون له مراتب من الوجود: )أوّلها( ان یکون له شأنه من دون »عبارات مرحوم آخوند چنین است:  2

ود إنشاء، من دون ان یکون له بعثًا و زجرًا و ترخیصًا فعالً. )ثالثها( ان یکون له ذلک مع ان یکون بالفعل بموجود أصالً. )ثانیها( ان یکون له وج

جتماع اکونه کذلک فعالً، من دون ان یکون منجزاً بحیث یعاقب علیه. )رابعها( ان یکون له ذلک کالسّابقۀ مع تنجّزه فعالً، و ذلک لوضوح إمکان 

کما ال یبعد ان یکون کذلک قبل بعثته صلى اللَّه علیه و آله، و اجتماع العّلۀ التّاّمۀ له مع وجود  شرط، المقتضى إلنشائه و جعله مع وجود مانع أو

ّن التّضادّ ا المانع من ان ینقدح فی نفسه البعث أو الزّجر، لعدم استعداد األنام لذلک، کما فی صدر اإلسالم بالنّسبۀ إلى غالب األحکام؛ و ال یخفى

إلیجاب ا هو فیما إذا صارت فعلیّۀ و وصلت إلى المرتبۀ الثّالثۀ، و ال تضادّ بینها فی المرتبۀ األولى و الثّانیۀ، بمعنى انّه ال یزاحم إنشاء بین األحکام اّنما

رّتین أو التّحریم م و من هنا ظهر انّ اجتماع إنشاء اإلیجاب ال حقا بإنشاء التّحریم سابقاً أو فی زمان واحد بسببین، کالکتابۀ و الّلفظ أو اإلشارۀ.
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ند نه هست« پیدایش حکم»نیازهای یشاند که مرحله اقتضاء و انشاء، پقائل شدهاغلب اصولیین در تحلیل این مطلب، 

 2، و در این مورد تایید و ردّهای زیادی صورت گرفته است.1اینکه از مراتب حکم باشند

شود در حاالت مختلفی که برای حکم و سبب می 3«تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه»رسد که قاعده نظر میبه

آید )مانند اجتماع امر و نهی(، مالحظه این مراتب چهارگانه برای رسیدن به تحلیلی دارای روابط بین احکام پیش می

 :اندچنین بیان کردهدر این زمینه مرحوم نائینی  4ضروری است.« انسجام ساختاری»

اند و همین احکام در عالم ملکوت و لوح راده خداوند برای قانونگذاری پدید آمدهاحکام شرعی، در این دنیا براساس ا»

 5 «محفوظ، دارای حقیقت وجودی هستند.

 :اندچنین آوردهآن  چگونگی تکوّن حکم و ابراز و ایصالدر مورد نیز شهید صدر 

بینیم که دو مرحله دارد: مرحله اول، میکنیم کنند بررسی میوقتی نحوه صدور حکم را در کسانی که فرمان صادر می»

 تولید حکم و مرحله دوم ابراز حکم.

گیرد، سپس اگر بررسی کند ابتدا مالک حکم را که مصلحت موجود در آن است در نظر میکسی که فرمانی را صادر می

ود، اگر پاسخ مثبت بو اینکه ضرورتش چقدر است؟ دست بیاید؟ قدری است که باید بهکند که آیا این مصلحت بهمی

)و اگر ضرورت آن مصلحت غیرقابل اغماض است، حکم وجوبی و اگر قابل اغماض شود اش برای صدور فرمان فعال میاراده

بر، کند که شرایط برای انجام این فرمان توسط فرمانو سپس نگاه میکند( است ولی مفید است، حکم استحبابی صادر می

 کند.بر ابالغ می، فرمان را به فرمانچگونه است؟ و براساس وضعیت

ده دادنِ اراده فرماناش نشانای خبری که الزمهابالغ فرمان، گاهی مستقمیا با جمله امری است و گاهی با بیان جمله

 .کندرا انتزاع می« بعث و تحریک»ده، عناوینی مانند برای انجام فرمانی است. در اینجا عقل، از عملکرد فرمان

برای اشاره به مرحله اول و دوم در صدور حکم )یعنی مرحله توجه به مالک و مرحله ایجاد اراده برای تولید معموال 

 6«شود.استفاده می« مبادی حکم»فرمان(، از اصطالح 

                                                   
دُرر « )ى.خفبلفظین متالحقین، أو بغیر هما، لیس من اجتماع المثلین و اّنما یکون منه إذا اجتمع فردان من المرتبۀ الثّالثۀ و ما بعدها، کما ال ی

 (1410)آخوند خراسانی, ، 71صالفوائد فی الحاشیه الجدیده علی الفرائد، 

أن التکلیف ما لم یبلغ مرتبۀ البعث و الزجر لم یصر  علیک ال یذهب ثم»اند: چنین آورده 259ص 1االصول، جچنین در کتاب کفایهایشان هم

ک ألن لذفعلیا و ما لم یصر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبۀ التنجز و استحقاق العقوبۀ على المخالفۀ و إن کان ربما یوجب موافقته استحقاق المثوبۀ و 

و  ظالحکم ما لم یبلغ تلک المرتبۀ لم یکن حقیقۀ بأمر و ال نهی و ال مخالفته عن عمد بعصیان بل کان مما سکت اهلل عنه کما فی الخبر  فالح

 «تدبر.
 37ص 2الدرایه، جمانند حاشیه محقق اصفهانی در کتاب نهایه 1
 که نظر محقق اصفهانی را مخدوش دانسته است. 95ص 4 محمدروحانی، جاهللاالصول، تالیف آیتمانند نظر مرحوم حکیم در کتاب منتقی 2
األکثر على مذهب العدلیۀ من تبعیۀ األحکام للمصالح و المفاسد ضرورۀ ان مالکات األحکام من قبیل محقق نائینی در این باره گفته است:  3

 (292ص 2اهلل خویی، جنائینی، تقریر آیه . )اجودالتقریرات،العناوین لمتعلقاتها و ال أقل من کونها أغراضا منها
ها در ایجاد انسجام، تحلیل در مورد نحوه جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری است که براساس مراتب حکم چنین ترین تحلیلمثال از ساده 4

مقاله مراتب حکم از دیدگاه محقق خراسانی، مجله شود که حکم واقعی، حکم انشائی است و حکم ظاهری حکم فعلی است. )ر.ک. گفته می

 (1390)حسنی, ، 13های اصولی، شمارهپژوهش
اإلرادۀ التشریعیۀ فی عالم الظاهر و لها مرتبۀ علیها فی  طبق ان األحکام المجعولۀ فی الشریعۀ انما هی مجعولۀ علىمتن مطالب مرحوم نائینی:  5

ائینی، ، نأجود التقریرات) اللوح المحفوظ و االخبار المأثورۀ عنهم صلوات اللَّه علیهم مصرحۀ بثبوت هذا الجعل و ثبوت اإلرادۀ التشریعیۀمرتبۀ 

 (381؛ ص 2جاهلل خویی، تقریر آیت
نجد انها  -لى فی حیاتنا االعتیادیۀکما یمارسها أی مو -نحن إذا حللنا عملیۀ الحکم التکلیفی کالوجوب»گونه است: عبارت شهید صدر بدین 6

لفعل اتنقسم إلى مرحلتین: إحداهما: مرحلۀ الثبوت للحکم، و األخرى مرحلۀ اإلثبات و اإلبراز، فالمولى فی مرحلۀ الثبوت یحدد ما یشتمل علیه 

فعل بدرجۀ تتناسب مع المصلحۀ حتى إذا أدرک وجود مصلحۀ بدرجۀ معینۀ فیه تولدت إرادۀ لذلک ال -و هی ما یسمى بالمالک -من مصلحۀ

و  کالمدرکۀ، و بعد ذلک یصوغ المولى إرادته صیاغۀ جعلیۀ من نوع االعتبار، فیعتبر الفعل على ذمۀ المکلف، فهناک إذن فی مرحلۀ الثبوت مال
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، متعلَّق حکم است که آیا افراد خارجی مخاطب حکم هستند؟ یا افراد نوعی؟ یا اصال «حکم»از مباحث حیاتی در بحث 

خاصی  و مخاطب و بیانگر لزوم انجام کاری و تحقق اثری هستند شوندو قوانین به صورت قضایای حقیقیه وضع میاحکام 

 ؟را مورد نظر ندارند

 و چنین بیان داشت: کردرا ارائه « قضیه حقیقیه»نحو محقق نائینی، نظریه جعل احکام به

 1قضایایی است که یک مفهوم کلی را که وجود حقیقی داردهایی که در کتاب و سنت وجود دارد، از جنس گزارهجنس »

 شوند.نامیده می« قضایای حقیقیه»گونه قضایا ظر به مصادیق و افراد آن نیستند؛ اینکنند و نامنتقل می

بار شده است، عنوانی که کلیه مصادیق موجود « عنوان کلی»ای که محمول آن بر یک قضیه حقیقیه عبارتست از: گزاره

 2.گیرداش را در بر میادیق آیندهو مص

که تعریف آن چنین بیان شده  اندهپردازش کرد« خطابات قانونی»با عنوان را ای ، نظریهسرهقدس االمام خمینینائب

 است:

رسش این نظریه در پاسخ به این پ ؛ونگى تشریع احکام در شریعت اسالمنظریه خطابات قانونیه دیدگاهى است درباره چگ»

شود، اصالتا متوجه افراد است یا ها احکام شرعى اثبات مىاى که از طریق آنگیرد که آیا خطابات شرعیهاصلى شکل مى

جامعه؟ صاحب نظریه بر این عقیده است که خطابات شرعى باالصاله متوجه جامعه است و اگر افراد نیز خود را مخاطب 

خطابى که باالصاله متوجه جامعه است، خطاب  باشند.، از آن رو است که افراد جامعه مخاطب شارع مىبینندشارع مى

شود. بر اساس این نظریه، اراده تشریعى شارع مقدس عبارت از اراده انجام تکلیف از سوى مکلف و قانونى نامیده مى

                                                   
ار اعتاده المشرعون و العقالء، و قد س إرادۀ و اعتبار، و لیس االعتبار عنصراً ضروریاً فی مرحلۀ الثبوت، بل یستخدم غالباً کعمل تنظیمی و صیاغی

ات، و هی تبدأ مرحلۀ اإلثب -أو بعنصریها األولین على أقل تقدیر -اکتمال مرحلۀ الثبوت بعناصرها الثالثۀ الشارع على طریقتهم فی ذلک. و بعد

رادۀ، و هذا اإلبراز قد یتعلق باإلرادۀ مباشرۀ، کما مرحلۀ الثبوت بدافع من المالک و اإل -بجملۀ إنشائیۀ أو خبریۀ -المرحلۀ التی یبرز فیها المولى

براز طاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا. و إذا تم هذا اإلإذا قال أرید منکم کذا، و قد یتعلق باالعتبار الکاشف عن اإلِرادۀ، کما إذا قال ِللَِّه عََلى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ َمنِ اسْتَ

ءً لحق مولویته اإلِتیان بالفعل، و انتزع العقل عن إبراز المولى إلرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده من المولى أصبح من حقه على العبد قضا

اسم  -و هما العنصران الالزمان فی مرحلۀ الثبوت -عناوین متعددۀ من قبیل البعث و التحریک و نحوهما. و کثیرًا ما یطلق على المالک و اإلرادۀ

و المالک و اإلرادۀ مبادئ له و ان کان روح  -أی االعتبار -بافتراض ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلۀ الثبوت)مبادئ الحکم(، و ذلک 

هی نفس المالک و اإلِرادۀ إذا تصدى المولى إِلبرازهما بقصد التوصل إلى  -التی بها یقع موضوعاً لحکم العقل بوجوب االمتثال -الحکم و حقیقته

 شأ اعتبارًا أو ال.مراده سواءً أن

ۀ جو لکل واحد من األحکام التکلیفیۀ الخمسۀ مبادئ تتفق مع طبیعته، فمبادئ الوجوب هی اإلرادۀ الشدیدۀ، و من ورائها المصلحۀ البالغۀ در

اب و ۀ نفسها. و االستحبعالیۀ تأبى عن الترخیص فی المخالفۀ. و مبادئ الحرمۀ هی المبغوضیۀ الشدیدۀ، و من ورائها المفسدۀ البالغۀ إلى الدرج

هی فالکراهۀ یتولدان عن مبادئ من نفس النوع، و لکنها أضعف درجۀ بنحو یسمح المولى معها بترک المستحب و بارتکاب المکروه. و أما اإلباحۀ 

« ولى.ۀ الفعل و الترک فی نظر المبمعنیین، أحدهما: اإِلباحۀ بالمعنى األخص التی تعتبر نوعًا خامساً من األحکام التکلیفیۀ، و هی تعبر عن مساوا

 (13، ص2ج شهیدصدر، دروس فی علم األصول،)
 ی؛ زیرا کلی طبیعی فارغ از افراد نیست بلکه ناظر به وجود افراد است.عقل ینه کل یعی،طب یکل 1
 إخبارات عّما سیأتی بان یکون مثل قوله تعالى: والقضایا الواردۀ فی الکتاب و السّنۀ انّما هی قضایا حقیقیّۀ، و لیست متن عبارات چنین است:   2

 .ظللّه على الناس إلخ، اخبارا بأنّ کل من یوجد مستطیعا فأوجه علیه خطابا یخصه، بل انما هی إخبارات عن إنشاءات فی عالم اللّوح المحفو

ألفراده المقدّرۀ الوجود، حیث انّ العناوین یمکن ان و القضیّۀ الحقیقیّۀ: فهی عبارۀ عن ثبوت وصف أو حکم على عنوان أخذ على وجه المرآتیّۀ 

فی الخارج  فردتکون منظرۀ لمصادیقها و مرآۀ ألفرادها، سواء کان لها افراد فعلیۀ أو لم یکن، بل یصح أخذ العنوان منظرۀ لألفراد و ان لم یتحقّق له 

ى ذلک، بل العبرۀ فی القضیّۀ الحقیقیۀ هو أخذ العنوان موضوعا فیها، لکن ال ال بالفعل و ال فیما سیأتی، لوضوح اّنه ال یتوقّف أخذ العنوان مرآۀ عل

رد ارج فبما هو هو حتّى یمتنع فرض صدقه على الخارجیّات و یکون کلیّا عقلیّا، بل بما هو مرآۀ ألفراده المقدّر وجودها بحیث کّلما وجد فی الخ

ّیۀ، أو طلبیّۀ، نحو کلّ جسم ذو أبعاد ثالثۀ، أو کّل عاقل بالغ مستطیع یجب علیه الحجّ، ترتّب علیه ذلک الوصف و الحکم، سواء کانت القضیّۀ خبر

 (173، ص 1جنائینی، فوائد االصول، ) فاّن الحکم فی مثل هذا یترتّب على جمیع األفراد الّتی یفرض وجودها بجامع واحد و بمالک واحد
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یشان عبارت ا است.« على نحو العموم»و جعل احکام گذارى برانگیختن او براى عمل به تکلیف نیست، بلکه اراده قانون

 که در آن به یکى از ادله نظریه هم اشاره شده است چنین است:

إنّ اإلرادۀ التشریعیۀ لیست إرادۀ إتیان المکلّف و انبعاثه نحو العمل، و إلّا یلزم فی اإلرادۀ اإللهیۀ عدم انفکاکها عنه و » 

 1«.إرادۀ التقنین و الجعل على نحو العموم عدم إمکان العصیان، بل هی عبارۀ عن

 توان در تقریر یکى از شاگردان ایشان نیز به دست آورد:همین معنا را مى

کلّ حکم کّلی قانونی فهو خطاب واحد متعلّق لعامّۀ المکلّفین، بال تعدّد و ال تکثّر فی ناحیۀ الخطاب؛ بل التعدّد و الکثرۀ » 

 2«.فی ناحیۀ المتعلّق

عامّۀ »یا « جامعه»از آن رو است که خطاب متوجه یک نقطه است و آن، عنوان « عدم تعدد در ناحیه خطاب»ر تأکید ب

 است.« المکلفین

هد؛ مانند عموم اهل البته روشن است که هر عامى ممکن است معنون به عنوانى باشد که سعه و ضیق آن عام را نشان د

که به ترتیب جامعه « أیّها العلماءیا»و عموم دانشمندان در « یاأَیَُّها النَّاس»وم مردم در عم« أَیُّهَا الَّذِیَن آمَنُوا،یا»ایمان در 

 مؤمنان، جامعه انسانى و جامعه دانشمندان را اراده کرده است.

صورت اى که نباید از آن غفلت کرد اینکه در خطابات قانونیه، برانگیختن مکلفان یا انبعاث آنان به انجام تکلیف، بهنکته

مورد خطاب، کسانى باشند که از خطاب  ۀکه در مجموعصورت موجبه کلیه؛ لذا همینموجبه جزئیه معتبر است نه به

 3«برانگیخته شوند، براى صحّت خطاب کافى است.

 :شکل گیری اجتهاد و فقاهتتاریخچه مختصر 

 به ما رسیده و براساس ایخصوصیات ویژهاند تا با در مورد سیری که احکام الهی در طول تاریخ اسالم و تشیع طی کرده

در بین توصیفات اصولیین از مجموعه  راقم سطور،، آن خصوصیات، مجتهد موظف است برای کشف نظر شارع تالش کند

تر برای این قسمت از تر و مناسبتر و دقیقاالصول را جامعاین مباحث، توصیفات شهید صدر در مقدمه کتاب حلقات 

اخذ المبادی »مبتال به خطای روشیِ  ،کتاببحث یافت تا نه فضای بحث خالی از توضیحات شود و نه با توجه به موضوع 

ن بندی این جمععنوابا تلخیص، بهاول از حلقات االصول در زیر مقدمه حلقهگردد؛ لذا ترجمه بخشی از « مکان المسائل

 ارائه شده است( 243ص ،پیوست یک)اصل متن، در  4گردد:ارائه می بحث
حکم و اش با خداوند )که عبودیت است( نوع رابطهبواسطه باوری که به خدا و دین ارائه شده از طرف خداوند دارد و براساس  ،مومن انسانِ»

 ؛بیندی رفتارهایش در تمام ابعاد زندگی، با برنامه خداوند میکند، خودش را موظف به هماهنگکه او را به انجام فرامین الهی ملزم میعقلش 

 .برودهای مختلف زندگی به دنبال تشخیص برنامه و دستورات خداوند در موقعیتباید بنابراین 

 کند و آن مشکل، عدم وضوحشود ولی به مشکلی فراگیر برخورد مییابی به نظر خداوند با مراجعه به منابع شریعت آغاز میاقدام او برای دست

د کنشود و احساس میداند که شریعت برای هر موقعیتی، نظری داده است، لذا متحیر میپاسخ برای بسیاری از مسائل است، از طرف دیگر می

 .دارد تا بتواند به پاسخ صحیح دست یابدهای دین وتحلیل گزارهتجزیهنیاز به مبانی و قواعد و روش برای 

 .شکل گرفتاست کشف نظر خداوند از منابع دین برای موجّه  یفرآیند که تالش برای ارائه ،«فقه»تدریج علم چنین بهاین

« علم استنباط احکام شرعی»توان علم فقه را استنباط حکم شرعی است، و به همین جهت می فقیه، در علم فقه، به دنبال اجرای فرآیند موجه در

 تعریف کرد.« فرآیند استنباط»یا 

 پردازد: علم فقه، در دو بعد به تعیین نظر شارع در موضوعات و مسائل می

 ؛)ادله مُحرِزه( شودیافت میمنابع شرعی  نظر دری است که نسبت به موضوع و مساله مورد هایبعد اول، تعیین مقصود شارع در گزاره

                                                   
 (1415)خمینی, ، 27ص 2مناهج الوصول الی علم االصول، ج 1
 (1423)سبحانی, ،  437ص 1تهذیب االصول، ج 2
محمد على گرامى، محمد مؤمن، سیدعلى محقق داماد، سیداحمد مددى، مهدى گنجى و محمد عظام آیات کتاب خطابات قانونیه، مصاحبه با  3

 (1385)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی,  9ثار امام خمینی ره، ص، موسسه تنظیم و نشر آصادق الریجانى
  47از ص 1حلقات االصول، ج 4
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هر دو  در ؛)ادله عملیه یا اصول عملیه( منابع شرعی نسبت به آن یافت نشودای در بعد دوم، تعیین وظیفه افراد در مواردی که مستقیماً گزاره

 و مساله مورد نظر را روشن کند. بُعد، فقیه با فرآیند استنباط روبرو است، یعنی باید براساس نظرات شارع، تکلیف موضوع

هایی که در موارد آن وجود دارد، دارای هسته مشترکی است دهد با وجود تفاوتفرآیند استنباطی که فقیه در تمام موضوعات و مسائل انجام می

 که روش عام استنباط است؛ 

ها، محورها، مراحل و روش، در یک دستگاه نظری است تا گیری مبادی، مبانی، مولفهتحقیق و آموزِش این روش عام استنباط نیازمند شکل

 سازی شود و بتوان اعتبار آن را سنجید؛ موجّه

سازی شبیه مثالی را برای نامید.« علم بررسی فرآیند استنباط»توان علم اصول فقه را همین دلیل میبهچنین تکوّن پیدا کرد؛ این« فقهولاص»علم 

 کنیم:این فرآیند بررسی می

 شود:زیر مواجه می هایی مانند مسائلفقیه، با مساله

 د؟کنآیا قهقه نماز را باطل می اگر ارثی به فردی رسید آیا باید خمس آن را پرداخت کند؟ شود؟آیا فرو بردن سر در آب سبب بطالن روزه می

 ای که مستقیما پاسخ این سواالتولی در آیات قرآن، گزاره رودرود، اول به سراغ قرآن مییابی به پاسخ به سراغ منابع احکام میفقیه برای دست

 شود:رود و با روایت زیر روبرو میالسالم مییابد؛ سپس به سراغ احادیث معصومین علیهمباشد نمی

السالم است؟ امام صادق علیهدار جایز  السالم سوال کرده است که آیا فروبردن سر زیر آب برای روزهشعیب از امام صادق علیهبنفردی به نام یعقوب

 دار نباید سرش را زیر آب ببرد.در پاسخ فرمودند: روزه

 شناسان متخصص، فردی قابل اطمینان در نقل احادیثشعیب، توسط شخصیتبنبیند که یعقوبکند و میفقیه، ابتدا سند روایت را بررسی می

 آیا این عبارت واقعًا داللت بر عدم جواز دارد؟کند که شمرده شده است، لذا شروع به تحلیل ظاهر عبارت می

و عدم وجود قرینه خاص بر معنای خاصی در این روایت، معنای عدم جواز « نحوه گفتار شارععرفی بودن »لت، براساس مبنای در تحلیل دال

 کند.دار میشود؛ پس در نتیجه فقه، حکم به عدم جواز فروبردن سر در زیر آب برای روزهفهمیده می

 الذکر باید تحلیل شود.شود و با همان تحلیل فوقبرای بقیه مسائل و موضوعات نیز گفتارهایی مشابه مثال باال در منابع شرع یافت می

عرفی بودن »رساند مثال مبنای شود که فقیه براساس آنها فرآیند استنباط را به نتیجه میها، روش و مبانی مشترکی دیده میدر تمام این تحلیل

حجیت »هایی که مستند به متن هستند جاری است یا مبنای شود در تمام تحلیلتعبیر می« حجیت ظهور عرفی»که از آن به « حوه گفتار شارعن

 در تمام مواردی که مستند به روایتی هستند جاری است.« خبر ثقه

مشخص « شعیببنیعقوب»باید وضعیت  مثال در یک روایت، ها، موارد خاص به همان مساله نیز وجود دارد،همچنین در هر کدام از این تحلیل

 «.اعینبنزراه»یا « مهزیاربنعلی»شود و در روایت دیگری وضعیت 

)هم در مورد موجه بودن دخالت هر یک از گیرد ا مورد بحث و گفتگو قرار میهفقط عناصر مشترک در فرآیند همه استنباط در علم اصول فقه،

عناصر اختصاصیِ هر مساله و موضوع  ولی در علم فقه،(؛ هاآنو روابط درجات  ،موانع ،شود و هم در مورد شرایطاستنباط بحث میعناصر در فرآیند 

 .ای باید ادله خاص آن مساله را بیابدیابی به نظر شارع در هر مسالهیک فقیه برای دست، گیردمورد تحلیل قرار می

توان و در عبارت دیگری می گیرند؛صول، بررسی نظریاتی است که در فرآیند استنباط مورد استفاده قرار میتوان گفت: موضوع علم ابنابراین می

های لدر تحلی سازیموجهفرآیند پردازد یعنی است، منطقی که به نوع خاصی از فرآیند تفکر و تحلیل می« منطق فقه»گفت که علم اصول، 

 .فقهی

هارت توان به نظریات اصولی اکتفا کرد بلکه نیاز به متیجه در فتوا )یعنی کشف نظر الهی از منابع دین(، نمییابی به نروشن است که برای دست

 .در تطبیق نظریات و قواعد اصولی بر مصادیق مرتبط با مساله استفتاء شده است

 دستکار گرفته شود تا نظر خداوند بهشود و چگونه بهکار گرفته ای باید بهچه مبنا و قاعده مهارت تشخیص اینکه در هر مساله و دلیل خاصی،

های تشخیص در پزشکی را خوانده است ولی درست مانند فردی که فرمول است و نیازمند آموزش و تمرین است،« اجتهاد»بیاید، هسته مرکزی 

 آید.میکار های درمانی بهدست آورد که در این مریض کدامیک از فرمولدر مواجه با مریض باید به

 تاثیر روش علم اصول و علم فقه در یکدیگر:
جه دنبال یافتن روش موجه و مبنای موگویی به آنها بههای جدید در علم فقه، سبب شده است تا فقیه برای پاسخروبرو شدن با مسائل و موقعیت

 اصولی، شدن مباحثچنین با پیشرفت و دقیقد؛ و هموبررسی قرار گیرحثباشد و این امر سبب شده است تا مباحث بیشتری در علم اصول مورد ب

 سازی آن مباحث در علم فقه، نیازمند دقت بیشتری شده است؛ پیاده

و با بررسی سیر تاریخی این دو علم، این رابطه کامال قابل مشاهده  این رابطه کیفی میان اصول و فقه، در طول تاریخ این دو علم برقرار بوده است

در دامن علم فقه بالنده شده است همانطور که علم فقه در دامن علم از ابتدا علمی مستقل نبوده و توان گفت: علم اصول ه میکطوریاست به

 حدیث رشد کرده است.

های دین گزارهشد، ابعاد ابهام و احتمال در فهم مراد شارع از دورتر می« نصّ»در سیر تاریخِی علم حدیث و فقه، هر چه که فقیه از زمان صدور 

تدریج نیاز به ضوابط مشخص و عمومی طوری که بهبه کرد،گشت و به تبع آن، فرآیند استنباط حکم نیز ابعاد و مراحل بیشتری پیدا میبیشتر می

 شد.برای استنباط، بیشتر و بیشتر احساس می
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سنت سنت با توجه علم به آن در میان شیعه را توضیح داد، اهلتوان علت تفاوت زمانی توجه به علم اصول در میان اهلبراساس همین مالک می

ری دانستند لذا دیمی«  نصّ»وآله را زمان به انتها رسیدن علیهاهللزودتر از شیعه به علم اصول پرداختند زیرا آنها زمان رحلت پیامبر خدا صلی

های دین و تطبیق آنها بر مصادیق جدید شد؛ اما شیعه هنوز فهم گزارهسال( که فاصله زمانی از عصر پیامبر سبب بروز مشکالت در 200نپایید )

از کردند لذا نیالسالم مطالب را سوال میدانستند و از ائمه معصومین علیهمدر فضای صدور نصوص بودند زیرا ائمه را امتداد وجود پیامبر می

یکرد اصولی در فقهاء شیعه فعال شد؛ و البته مقصود از تعیین این شد؛ اما بمحض شروع عصر غیبت کبری، رومبرمی به استنباط احساس نمی

هایی از اصحاب ائمه سوال و جواب چرا که در شواهد تاریخی، فقهی توجه نداشتزمان تاریخی، این نیست که شیعه اصال به فضای اصول

اب ، حتی از برخی اصحبوده است« شناسی استنباطروش»ط به یابیم که مربوالسالم و خصوصا از امام باقر و امام صادق علیهماالسالم میعلیهم

 مقاالتی در مورد بعضی از مسائل علم اصول یافت شده است. الحکم،بنمانند هشام

 آیا غیرمعصوم مجاز به استنباط از ادله هست؟

یابی به شارع چنین روشی را برای دست آید این است که آیااولین سوالی که پیش می شناسی استنباط شرع است،فقه، روشاصولاگر علم 

 داند؟مقصودش، موّجه می

فه یابی استداللی به وظی؛ چرا که اگر فرآیند استنباط عبارتست از دستباشدرسد اجازه شارع برای استنباط روشمند از ادله، واضح نظر میبه

شارع است، و از طرف دیگر، ادله شرعیِ موجود، وضوح الزم  رضایتجلب  دنبالبه ،شرعی، و انسان متشرع یعنی کسی که بواسطه باور به شریعت

 ؛یابی به رضایت شارع باید به استنباط پرداختشود که برای دستنتیجه گرفته می را برای تعیین وظیفه فرد در همه موارد ندارند،

استفاده از کلمه  ردید و اختالف شد؛ منشاء بروز این تردید،این مساله با وضوحی که دارد متاسفانه در وضعیتی قرار گرفت که سبب بروز ابهام و ت

 بود )آیا اجتهاد در دین جایز است؟(.« اجتهاد»

 .در طول تاریخ علم، معانی اصطالحی متعددی داشته که عدم توجه به آنها سبب ایجاد تردید در جواز اجتهاد شده است« اجتهاد»کلمه 

 علم دینی: معنی اجتهاد و تحوالت آن در طول تاریخ

اش، در ؛ در اولین کاربرد اصطالحیاست« تالش حداکثری برای انجام کار»گرفته شده است و معنای آن « ج ه د»که از ریشه « اجتهاد»کلمه 

باید  ت،بر نیافگوید: اگر فقیه نصی را در قرآن و سنت پیامای که میسنت را توضیح دهد؛ قاعدهای از قواعد فقه اهلکار رفت تا قاعدهعلم فقه به

 عمل کند.« اجتهاد»براساس 

بوده است )از اینگونه اجتهاد، به  «تشخیص شخصیِ الهام گرفته از شریعت»عمل براساس  سنت،در این قاعده در فضای اهل« اجتهاد»معنی 

 شود.(هم تعبیر می« عمل به رای»

شدت این البیت، بهکه مکتب اهلکردند، در حالیند و براساس آن عمل میمعتقد به این قاعده بود ها،بالخصوص حنفی سنت،مکاتب فقهی اهل

 کردند.السالم با این فضا مبارزه میکرد و ائمه علیهممی مبنا را نقد و ردّ 

 رفته است و روایاتی که ازکار میبه« عمل به رای»دهد که این کلمه تا قرن هفتم هجری، به معنی نشان می« اجتهاد»پیگیری کاربردهای کلمه 

 ناظر به این معنا بوده است؛ و مطالبی که توسط فقهاء در مذمت اجتهاد نوشته شده است البیت در مذمت اجتهاد وارد شده است اهل

 موارد زیر نام برده است: مثلشناس شیعی است در کتابش از شناس و کتابه شخصیتک« نجاشی»

عطف تفسیر کرد؛ « نقد بر اصحاب اجتهاد و قیاس»نوشت و آن را با عبارت « استفاده»الزبیری کتابی با نام عبدالرحمنبنعبداهلل

در ابتدای  بن علی بن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی، ؛ اسماعیلنوشت« محوریعقلنقد رویکرد »الفتح المدنی کتابی با عنوان ابیابنابراهیمبنهالل

ط در اوائل دوران غیبت کبری )اواسعلیه اهللرحمه؛ و شیخ صدوق نوشت« ابانبننقد تفکر اجتهادیِ عیسی»عصر غیبت صغری، کتابی با عنوان 

 این نقادی را در فضای علمی ادامه داد. ،قرن چهارم هجری(

 ؛ و سید مرتضی، در اوائلنوشت« جنیدنقد روش اجتهاد ابن»علیه با ادامه همین رویکرد، کتابی با نام اهللشیخ مفید رحمه ر اواخر قرن چهارم،د

اجتهاد باطل است و تفکر شیعی اجازه عمل طبق ظن و تشخیص شخصی و اجتهاد را »نوشت: « الذریعه»قرن پنجم در کتاب اصولی خود با نام 

به اجتهاد تکیه کرده است و این کار خطایی  جنید در این مساله،ابن»چنین آورد: « االنتصار»چنین در کتاب فقهی خود به نام او هم ؛«دهد.نمی

 « آشکار است.

استفاده از قیاس و اجتهاد، به عنوان دلیل حکم، »چنین نوشت: « الُعدّه»جری در کتاب اصولی خود با نام شیخ طوسی نیز در اواسط قرن پنجم ه

 «در تفکر شیعی موجّه نیست.

فکر در ت»چنین آورد: « هاچگونگی حل تعارض بینه»در مساله « السرائر»ادریس که از فقهاء امامیه است در کتابش با نام ابن در اواخر قرن ششم،

 «توان استفاده کرد.ای بر بینه دیگر نمیاز قیاس و استحسان و اجتهاد برای ترجیح بینهیعی، ش

؛ اما از داده استمی بروزرا از خود بودن وبوی غیرموجه تا اوایل قرن هفتم هجری، رنگ« اجتهاد»دهد که کلمه این شواهد تاریخی نشان می

« حقیقت اجتهاد»فضای جدیدی پیدا کرد؛ محقق حلی در توضیح عنوان  کلمه اجتهاد، ،«المعارج»( در کتاب 606)متوفی سال زمان محقق حلّی 

 نوشت:

مستقیما از  و توضیح داد که اکثر احکام،« اجتهاد در اصطالح فقهاء عبارتست از: تالش حداکثری برای استخراج احکام شرعی از ادله شرعی»

شود و این تحلیل فقط توسط قیاس انجام نمی یاز به تحلیل نظری و علمی دارند تا مستند به ادله شوندآیند و ندست نمیهای دین بهظاهر گزاره
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توان خرج داده است، لذا میبه« اجتهاد» ها برای کشف حکم،های دیگری نیز برای تحلیل موجه وجود دارد و فقیه با استفاده از آن روشبلکه روش

 1«ستند اما اهل استفاده از قیاس در فرآیند اجتهاد نیستند.گفت که علماء شیعه اهل اجتهاد ه

 هویت حجیت چیست؟
 ؟آیدمیدست بهشود؟ چگونه چیست؟ چگونه تولید می« حجیت»

الزمه حجیّت و معتبر بودن،  ؛ وعبارت دیگر: صحت استناد به دلیل معتبراست؛ به «معتبر بودن»معنی عام، حجیت، به

فقه از در اصول، با استناد به آن است که و عادالنه بودن پاداش یا مجازات ،خواهی، رفع تکلیفمسئولیتازی، ستکلیف

 شود.نام برده می« مُنجّزیت و مُعذّریت»این وضعیت با اصطالح 

 2«:هویت حجیت»جدول 
 نشانی تعریف ارائه شده صاحب نظر ردیف

 (1281)شیخ انصاری,   .1
الظنّ حّجۀ، أو البیّنۀ حّجۀ، أو فتوى المفتی حجّۀ، یراد به کون هذه اذا یقال 

 .االمور أوساطا إلثبات أحکام متعلّقاتها

 1فرائداالصول، ج

 29ص

 نینائیمحقق   .2
معنى الحجیۀ لیس إال جعل مرتبۀ من العلم الطریقی الموجب لتنجز الواقع 

 .استناد المکلف إلیهعند اإلصابۀ و العذر عنه عند الخطأ مع 

اجودالتقریرات، 

 332ص 2خویی، ج

 محقق اصفهانی  .3

ه و هذ؛ ء بحیث یصح االحتجاج بهأن الحجیۀ مفهوما لیست إال کون الشی

الحیثیۀ: تارۀ تکون ذاتیۀ غیر جعلیۀ کما فی القطع، فإنه فی نفسه بحیث 

انتزاعیّۀ و أخرى تکون جعلیۀ إما ؛ یصح به االحتجاج للمولى على عبده

کحجّیۀ الظاهر عند العرف و حجّیۀ خبر الثقۀ عند العقالء، فإنه بمالحظۀ 

بنائهم العملی على اتباع الظاهر و خبر الثقۀ و االحتجاج بهما یصح انتزاع هذه 

و أّما اعتباریّۀ کقوله علیه السالم هم حجّتی ؛ الحیثیّۀ من الظاهر و الخبر

 لحجیۀ باالعتبار.علیکم و أنا حجۀ الّله فإنه جعل ا

 3الدرایه، جنهایه

 126ص

 شهید صدر  .4
ۀ بإثباتها، عبارۀ عن المعذرّیۀ و المنجزیّ  و الّتی یهتمّ األصولی الحجیّۀ األصولیّۀ

 .فی عالقۀ العبد مع مواله فی مقام االمتثال

بحوث فی علم 

 44، ص: 8األصول، ج

 ق(1395)بجنوردی,   .5
الحجّیۀ هو تتمیم الکشف فی عالم االعتبار التشریعی؛ بمعنى أنّ الشارع  معنى

کشفا تامّا تشریعا.، یعتبر هذا الکشف الناقص الموجود فی األمارۀ

 2االصول، جمنتهی

 620ص

 ق(1428)طباطبایی,   .6

بنحو  ءمرجعها إلى کون الشیالحجیۀ من األمور االعتباریۀ المجعولۀ بنفسها، 

یصلح ألن یعتمد علیه فی إحراز الواقع و البناء علیه فی مقام العمل. و الزم 

ذلک نهوضها بالمعذریۀ و المنجزیۀ باإلضافۀ للواقع. و مقتضاهما حکم العقل 

 طریقیا بوجوب العمل على طبق مؤدى الحجۀ أو جوازه.

الکافی فی أصول 

 41، ص: 1الفقه، ج

 

 علی وفقه. العملو  3احراز الواقع، اعتبار الشیء بنحو یصلح الن یعتمد علیه فی «الحجیه: »اه نگارندهدیدگ

                                                   
 حلقات االصول، شهید صدر، مقدمه حلقه اول 1
سبّبه، ادۀ مالحّجۀ فی اللغۀ بمعنى الغلبۀ و بمعنى الدلیل و البرهان، و الظاهر انّ اطالق الحّجۀ على البرهان و الدلیل من باب اطالق السبب و إر  2

هی »ۀ ل المناطققو ؛ و الحجه فیإذ اّن البرهان یکون سببا للغلبۀ على الخصم، فالحجّۀ هی الغلبۀ، و الدلیل و البرهان هما السبب لوقوع الغلبۀ

)صنقور,  )المعجم االصولی، ، فمرادهم من ذلک هو الحدّ األوسط الذی یتوسّل به للتعرّف على ثبوت الحدّ األکبر للحدّ األصغر.«الوسطیۀ فی اإلثبات

 ق(1428
نیست که فقط مربوط به مقام عمل و « مُعذّریت و مُنجّزیت»ت با بینیم که اتفاق نظر بر مساوی بودن حجیدر تعاریف ارائه شده از حجیت می 3

ها، حجیت، کیفیتی در دلیل است که سبب احراز واقع شود و لو تنزیال، اما نه از باب اعتبار محضه، بلکه از باب امتثال باشد، بلکه در برخی تلقی

 «.کونه اکثر مطابقه للواقع»

حجیت، ناظر به مقام احراز واقع هم باشد، در این صورت فقاهت و اجتهاد، انحصار به فعل مکلف و  این تعمیم، از این جهت مهم است که اگر

ت دسهای معرفتی را نیز پردازش کرد؛ و البته به هر مقدار انکشاف که طبق قواعد بهتوان با قواعد اجتهادی، گزارهمقام عمل نخواهد داشت و می

شود، کما هو مبنی المُخطّئه. )ر.ک. شود و اذعان به خطاپذیری و قابلیت اصالح و ویرایش در آن میمیهمان مقدار به دین نسبت داده آمد به

 (1390)حسنی و همکاران, ،  76پارادایم اجتهادی دانش دینی، ص
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 اند:تحلیلی دقیقی را ارائه کرده «حجیت»در کیفیت پیدایش بحث  عالمه طباطبایی

خواهیم با کسى که سخن اصل متابعت علم: ما در صحنه فعالیت خود با واقعیت خارج کار داریم واقعیت خارج را مى»

وریم یا خجوییم و اگر مىشویم مقصد را مىنماییم بسوى مقصدى که روانه مىگوییم با شنونده خارجى راز گوئى مىمى

و کار ما با خود خارج و واقعیت هستى است زیرا بحسب فطرت و  خیزیم و .... همه این مراحل سرآشامیم یا برمىمى

ایم یعنى صورت ادراکى را همان واقعیت خارج غریزه رآلیست و واقع بین هستیم؛ پس ناچار به علم اعتبار واقعیت داده

 شماریم. گیریم و آثار خارج را از آن علم و ادراک مىمى

شک وهم تنها علم میتواند این خاصه را داشته باشد زیرا در حاالت دیگر غیر و در میان حاالت گوناگون ادراکى علم ظن 

توان بیک جانب گرائیده و مستقر شد موجودى را که وجودش حال علم چون ادراک دو جانبه بوده و متزلزل است نمى

هیچگونه تردیدى توان گفت موجود است ولى موجودى که معلوم الوجود بوده و مظنون یا مشکوک یا موهوم است نمى

رسیم در وجودش نداریم موجود است بى قید علم اگر چه بحسب دقت معلوم الوجود است ولى وقتى که به اینجا مى

موجودى که پیش ما است بحسب دقت موجود نیست بلکه معلوم الوجود یعنى صورت علمى است نه خود موجود خارجى 

معلوم معلوم الوجود و باز هر چه پیش برویم دست خود را به روى  بینیم معلوم الوجود معلوم الوجود است نهباز مى

 واقعیت خارج یعنى روى علم بنام معلوم خارجى خواهیم گذاشت نه روى علم بواقعیت خارج. 

پس باید قضاوت کرد که انسان و هر موجود زنده هیچگاه از اعتبار دادن به علم مقابل مطلق تردید مستغنى نیست و 

)اعتبار واقعیت علم غریزى به علم اعتبار خواهد داد یعنى صورت علمى را همان واقعیت خارج خواهد گرفت. بحکم اضطرار 

  قطع باصطالح فن اصول(. حجیت ، وباصطالح این مقاله
ت توانیم این اعتبار را از دساى اثباتا و نفیا در اعتبار علم بکنیم؛ ما هیچگاه نمىتوانیم دخالت تازهو از این روى ما نمى

م توانیم دو باره به علایم و هیچگاه نمىپیمائى نمودهداریم در خط علم راهعلم بگیریم زیرا هر گامى که در این راه برمى

واند تایم و انسان نمىایم بوى دادهو ناخواه این اعتبار را در نخستین برخوردى که با خارج نمودهاعتبار بدهیم زیرا خواه 

 در دائره زندگى خود بیک نقطه برسد براى نمونه که از عمل به علم خالى بوده باشد. 

آبى را که راستى احتمال  شود قاعده دفع ضرر محتملو مثال انسان در موارد محذورات احتمالى استنکاف کرده و وارد نمى

زند اى که احتمال انفجار دارد دست نمىگذارد به مادهخورد بجائى که احتمال چاه میرود پاى نمىمسمومیت دارد نمى

ولى اینها مواردى است که انسان در سر دو راه ایستاده یکى مقطوع االمن و دیگرى غیر مقطوع و با غریزه عمل به علم 

ه دهد. از بیان گذشته نتیجنماید گذشته از اینکه احتمال محذور را نیز با علم تشخیص مىانتخاب مى راه مقطوع االمن را

 است قبل االجتماع.  ىاین اعتبار از اعتبارات عموم ینکهشود یکى از اعتباریات حجیت علم است و اگرفته مى

استقرار جسته انسان در مرحله عمل هر چیز  نظر به قریحه مسامحه که در انسان از قاعده انتخاب اخف و اسهل :نکته

بریم که یکى از آنها ادراک ظنى است نماید و ما روزانه این روش را در هزارها مورد بکار مىغیر مهم را به عدم ملحق مى

آوریم و در نتیجه ظن قوى را به جاى علم باشد به حسابش نمى هدر جایى که جانب مرجوح طرفین ظن بى اهمیت بود

باشد و این خود یکى از اعتبارات دهیم و این همان ظن اطمینانى است که مدار عمل انسان مىشته و نام علم بوى مىگذا

اگر بوجود چیزى علم داشته باشد تا علم ببطالن وجود وى نرسانیده علم نخستین را معتبر  انسان.....عمومى است ......

کند. و اگر وجود چیزى که کردنى جود این روش را در آنها نیز تایید مىدارد و مطالعه حاالت مختلف حیوانات دیگر ومى

ورزد. و اگر وجود چیزى هر دو طرف مبادرت مى کاست یا نکردنى در میان دو چیز مردد شود به فعل هر دو طرف یا تر

مردد شود توقف خواهد دهد. و اگر چیزى میان کردنى و نکردنى خیر و شر را نداند ترتیب آثار وجود وى را بمورد نمى

 انتهی کالم عالمه. 1 کرد. )چهار اصل استصحاب احتیاط برائت توقف باصطالح فن اصول.(

                                                   
 تا()طباطبایی, بی 210ص مقاله ادراکات اعتباری، ، 2، جو روش رئالیسم فلسفهاصول 1
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 شود؟حجیت چگونه حاصل می

یبحث فیه عن القواعد الممهّدۀ هو علم »آید، در تعریف علم اصول ارائه شد که دست میچگونه به« حجیت»اما اینکه 

یابی به حجیت در فهم دین و کشف نظر ؛ یعنی علم اصول، متکفل روش دست1«الشرعیلتحصیل الحجۀ على الحکم 

 2«الحجه یلتحص یاالجتهاد هو استفراغ الوسع ف»ارائه شد که « اجتهاد»و در تعریف شارع است؛ 

 آمده است:  «ینیدانش د یاجتهاد یمپارادا»در کتاب 

راج تفهم، اکتشاف و استخ یبر اساس منابع معتبر، به واسطه ابزار و عناصر الزم برا یاصطالحا کوشش علم ینیاجتهاد د»

 ( برخوردار باشد.یتو معذر یتمنجز صرفاً  یا یتاست که از اعتبار )حج یاگونهبه یند یهامطلق آموزه

 زمندیامجتهد ن ی،مل اجتهاداز ورود به ع یشمعتبر باشد، لذا پ واقعاست که در  یمنابع یف،از منابع معتبر در تعر مراد

 یو اکتشاف یتفهم یتفعال یک ی،اجتهاد یتفعال ینمعتبر است. همچن یرمنابع معتبر از منابع غ ییزتم یبرا یتالش علم

 ینرو، ا یناست. از ا یرپس خطاپذ یرد،گ یبشر قرار م یاکتساب یها فتاجتهاد در ردۀ معر یاست، و چون فرآورده ها

 تخطئه است. یۀبر نظر یمبتن یف،تعر

استنتاج است،  یبرا یو مدرک و شاهد کاف یلبرخوردار بودن از دل آمده است، یفتعر ینکه در ا «یتحج»از مفهوم  مراد

 یتکمدر یآن است که به لحاظ اثبات یحجت است، به معنا یامر شودیگفته م ی. پس وقتیعقالن یا یبه لحاظ منطق

 یزن یتجرب یا یکه با پشتوانۀ استدالل فلسف ین رو در مورد هر امریردار است. از ابرخو یارزش اثباتدارد و به اصطالح از 

که در مقام عمل مطرح است، در  «یتمُنجّزِ» است. اما واژۀ «یتحج» یتوان گفت که دارا یباشد، م یدهبه اثبات رس

گذاشته شده که به حکم  یاگونهآن امر بر عهده شخص مکلف به ،بر عهده شخص است یامر یتتثب یاصطالح به معنا

 ارتکاب خالف آن را ندارد.  یااهمال  یاترک  یبرا یعذر یعقل، و

 یاست که مجتهد برا ییفرضها یشتمام علوم، فنون و اصول موضوعه و پ ی،اجتهاد یتفعال یازابزار و عناصر الزم برا مراد

 انتهی. 3«.شدبا یارداشتهدر اخت یدبا یقیو تصد یتصور یعمل اجتهاد به عنوان مباد

که  ، امری است«کشف موجّه و معتبرِ نظر شارع»یابی به تالش برای کشف فرآیند اجتهاد و روش قدم به قدم برای دست

 ، متکفل بحث و بررسی از آن شده است.این رساله

 مکاتب فقهی و معیار تنوع آنها:
شامل  یدستگاه فکر اقتصادی و ...عبارتست از:مکاتب فکری، مکاتب روشی، مکاتب »در عناوینی مانند « مکتب»اصطالح 

 4.پذیردیصورت م یسازاطالعات و مدل یلو تحل یشناسها، که براساس آنها مسالهمنابع و روش ی،مبان

 ست.هااختالف در منابع، اختالف در روش ی،اختالف در مبان ،مکاتب مختلف یجادا منشاءبر همین اساس 

                                                   
مسائله مبادئ تصدیقیّۀ لمسائل الفقه، و لیس »...اند: تعبیرات دیگری نیز آورده« 21، ص1االصول، جبحوث فی علم»محقق اصفهانی در کتاب  1

ۀ السّنۀ المتواترۀ و هکذا، فال بدَّ من ان یراد الحج الفقه خصوص العلم الوجدانی باألحکام الشرعیۀ، و إّلا النحصر فی اإلجماعیات و نصّ الکتاب و نصّ

 و الفقیه من له الحجۀ، و المجتهد هو المستفرغ على حکم العمل، و حینئذٍ فعلم أصول الفقه فن یعرف به ما یفید فی إقامۀ الحجۀ على حکم العمل

 ق(1416)اصفهانی, « أدلۀ حتى یرد علیه بعض اإلیرادات. و سعۀ فی تحصیل الحجۀ على حکم العمل، من دون اختصاص بذوات األدلۀ أو بما هی
 425ص 3جمحقق اصفهانی،  الدرایه،یهنها 2
 61، سیدرضا حسنی، صپارادایم اجتهادی دانش دینی 3
االسالم مبلغی تعریف دیگری را برای مکتب فقهی ارائه کرده جناب حجتچنین ؛ هم(1385فر, )ضیاییشناسی فقهی، درآمدی بر مکتبپیش 4

 است: 

 ثیاستنباط نسبت به موارد مختلف از ح یطممتاز در مح یهچند نظر یا یکو قابل تکرار  یکسانکارکرد  یدنبه ظهور رس یعنی ی،مکتب فقه»

ست علمی فلسفه )ر.ک. نش« .یزمتما یهمراه با انتاج فقه ی،استنباط یها یتفعال ینشچ یاو  یاستنباط یقتطب یا یاستنباط یاسبر ق یگذار یرتاث

 (1387فقه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در دوم خرداد
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 مانند: ابعمندر  اختالف؛ و شناسییثحد یمتن، در مبان یرتفس یمبان در ی،کالم یاختالف در مبان مانند یمباندر  اختالف

اختالف در اصل روش، در  مانند هاروشدر  اختالف؛ و اعتبار منابع یطمنابع، در شرا یراختالف در تعداد منابع، در تفس

 .است روش یکارآمد یزانم

 1معیارهای اختالف آنهاست: جدول زیر نمایی کلی از مکاتب فقهی و
 مصداق اختالف زیرشاخه نوع اختالف ردیف

قلمرو دین منحصر در امور اخروی است یا امور دنیایی را  .1 اختالف در مبانی کالمی اختالف در مبانی  .1

 گیرد.نیز در بر می

قلمرو سنت، همه رفتارهای معصوم است یا بین رفتارهای  .2

 شخصی باید تمایز دینی با رفتارهایحاکمیتی ومرجعیت

 گذاشت.

شود کلیه شوون معصوم، در زمان غیبت به فقیه منتقل می .3

 یا فقط امور حسبه و تبلیغی و قضاوت

کلیه احکام دین، ابدی است یا تابع شرایط زمان و مکان  .4

 است.

تفسیر کتاب و سنت منحصر به معصوم است یا غیرمعصوم  .1 اختالف در مبانی تفسیر متن

 تفسیر کند.تواند نیز می

قواعد تفسیر را باید از روایات اخذ کرد یا اینکه قواعد  .2

 تفسیر تابع سیره عقالئیه است.

 اشتراط احاطه بر فضای صدور متن یا عدم اشتراط .3

های مالزمه عقل و شرع یا عدم مالزمه و حجیت داللت .4

 التزامی

 شناسی یا عدم ارتباط با اودخالت فقیه در موضوع .5

 اعتبار کتب روایی قدماء .1  یمبانی حدیثاختالف در 

 فقط اعتبار خبر ثقه .2

 الصدوراعتبار خبر موثوق .3

 الصدوراعتبار خبر مظنون .4

 انحصار به کتاب و سنت .1 اختالف در تعداد منابع اختالف در منابع  .6

 افزودن عقل به دو منبع فوق .2

 افزودن سیره عقالء به سه منبع فوق .3

 افزودن اجماع به منابع فوق .4

 اختالف در: اختالف در تفسیر منابع

 نگاه آلی به عقل یا نگاه استقاللی 

  عقل و سیره و اجماع، منبع مستقل در کنار کتاب و سنت

 هستند یا ابزار کشف از کتاب و سنت

 سیره عقالء منبع مستقل است یا ابزار کشف از مراد شارع 

  اختالف در: اختالف در شرایط اعتبار منابع

  قطعی معتبر هستند یا منابع ظنی هم، یا منابع فقط منابع

 االعتبارقطعی

 ظهور شخصی یا ظهور نوعی؟ 

  هم؟ یک دلیلتکرار و تراکم احتماالت یا اعتبار 

  روش عقلی و عقالیی یا فقط روش فهم مورد تایید نقل .1 اختالف در اصل روش اختالف در روشها 

                                                   
 فر، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سعید ضیایی«شناسی فقهیدرآمدی بر مکتبپیش»متخذ از کتاب  1
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 مصداق اختالف زیرشاخه نوع اختالف ردیف

له اداعتبار تمسک به دلیل واحد، یا ضرورت تجمیع بین  .2

 مربوطه )روش انفرادی یا انضمامی(

 اعتبار عقل در کشف ظهورات فقط، یا در کشف مالکات هم؟ 1 اختالف در قلمرو اعتبار روش

 اعتبار سیره عقالء در هر جا ، یا فقط سیره نوعی عقالء 2

 اعتبار سیاق متن در یک  رشته از جمالت، یا در کل متن؟ 3

 ارائه گردیده است. شناسی فقهی(درآمدی بر مکتب)پیشدر کتاب مذکور برای هر کدام از اختالفات های عینی فقهی، مثال

ها در هر بستۀ فرض، در تعیین پیشآنکاربرد این در عملیات استنباط است و « جدول راهنما»این جدول، یک 

 ر هر مرحله.چنین در تعیین جهت فرآیندها داز روش و مراحل اجتهاد است و هم 1الگوریتمی

 2نمونه مکاتب فقهی:

 توان به صورت زیر برشمرد:مکاتب فقهی را می

 3مکتب قدمای اصحاب .1

 .5اشرف و سپس نجف 4، از مدرسه بغدادقمری( 460) شیخ طوسی مکتب  .2

 6ق(، از مدرسه حلّه 726و عالمه حلی) ق( 598)ادریس حلیمکتب ابن .3

 7عاملمدرسه جبلق(، از  965ق( و شهیدین) 945)مکتب محقق کرکی .4

 8( از مدرسه نجف اشرف993)مکتب مقدس اردبیلی .5

 9ق(، از مدرسه کربالی معلّی 1186شیخ یوسف بحرانی و امین استرآبادی )مکتب  .6

 10ق(، از مدرسه کربال 1205) مکتب وحید بهبهانی .7

 11ق(، از مدرسه نجف اشرف 1281)شیخ انصاریق( و  1266صاحب جواهر)مکتب  .8

 12ق(، از مدرسه سامراء 1320)میرزای شیرازی  .9

 13ق(، موسس مدرسه قم 1355مکتب حائری شیرازی) .10

                                                   
 122دوم ارائه شده است مراجعه شود. مانند بسته تعریف در صفحه های بسته الگوریتمی که در بخش به نمونه 1
 (1386)ربانی , ، «فقه و فقهاء امامیه در گذر زمان»متخذ از کتاب  2
 با تاکید بر متن احادیث 3
آن در علم کالم و تفسیر تسلط وافری داشتند، و  از اواخر غیبت صغری شکل گرفته است و از ممیزات آن توجه به فقه مقارن است و فقیهان 4

 در برابر اهل حدیث، به تثبیت اجتهاد پرداختند و پایه علم اصول را ریختند، و توجه به تفریع فروع گسترش یافت.
 از ممیزات مکتب نجف، توجه به علم رجال و ضبط راویان است. 5
ف در فقه است، همچنین توجه به امتیاز اصول متلقات از ائمه با فروع منطبق بر آنها، و بندی و نظم تالیاز ممیزات مکتب  حله، توسط به باب 6

 بندی احادیث.همچنین توجه به درجه
 الحدیثگیری در اسناد روایات و توجه به علم درایهعامل، تالیف قواعد فقهی، سختاز ممیزات مکتب جبل 7
های تحلیلی از آنهاست و همچنین از ممیزات فقه روایی و تمایز میان فهم عرفی از ادله با فهمهای مکتب مقدس اردبیلی، تاکید بر از ویژگی 8

 او، عدم اعتناء به شهرت فتوایی است.
 های اصولی است.ممیزه مکتب آنها، اکتفا به ظاهر روایات و عدم جواز استناد به قرآن و تحلیل 9

 گری و گسترش قواعد اصولیتمرکز بر ردّ اخباری 10
ها، بالخصوص اصول عملیه و تالش برای تاسیس اصل در نگری در استفاده از ادله و تحلیلهای فقهی و جامعسازی تحلیلتمرکز بر روشمند 11

 مسائل.
 دانستند )لذا اطالق کلمه مکتب به فقاهت ایشان نشده است.(اش میوجه ممیز عملکرد او را در روش تدریس 12
 جای تاکید بر اصول عملیه و وثاقت سندی.قت صدوری، بهتمرکز بر فهم نصوص و وثا 13
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 دهنده مکتب قمق(، گسترش1383اهلل بروجردی)مکتب آیه .11

 دهنده مکتب نجفگسترشق(، 1414اهلل خویی)مکتب آیه .12

 اجتهاد: نمای کالن عملیات

 1جدول زیر نمایی از کالن عملیات استنباط و اجتهاد است:

 توضیح مرحله ردیف

1. 

 شناسیموضوع

)عرضه موضوع بر عرف عام و عرف 

خاص، عرضه موضوع بر عقل و فطرت 

 قطعی(

دست بیاوریم چیست؟ قیود و شرایط تحقق موضوع خواهیم بهموضوعی که حکم آن را می

 در نظر عرف عام و عرف خاص چیست؟

 ت(موضوع عرفی است یا نیاز به کارشناسی دارد؟ )از موضوعات مستنبطه اس

 تغییر و تبدالت موضوع چگونه است؟

 مرتبطات موضوع چه مواردی هستند؟

 علیه در حدود و ثغور موضوع کدامند؟های قطعی متفقحداقل

2. 

 اند، با احراز داللت آیههایی که در قرآن، بر این موضوع بار شدهجستجوی کلیه محمول عرضه موضوع بر قرآن

 بر مرتبطات قطعی این موضوع بار شده است. هایی که در قرآنجستجوی کلیه محمول

 (گیریمفهوم  )بررسی عوارض خارج الزم موضوع +

3. 

سنجی اولیه میان نسبت

 محموالت قرآنی

هایی که در قرآن برای این موضوع ذکر شده است از حیث تقید سنجش رابطه میان محمول

نگاه منسجم میان آیات ناظر و تخصیص و نسخ و تبیین و حکومت و ورود، و رسیدن به یک 

 به این موضوع )بهمراه تحلیل ادبی، منطقی، تاریخی(

 های ظاهری اولیهو عالج تعارض

4. 

ت و دالل اند، با احراز سندهایی که در روایات، بر این موضوع بار شدهجستجوی کلیه محمول عرضه موضوع بر روایات

 روایت

تاریخی، روایات اخالقی و روایات فقهی شیعه و )اعم از روایات کالمی و عقیدتی، روایات 

 سنت(اهل

 هایی که در روایات بر مرتبطات قطعی این موضوع بار شده است.جستجوی کلیه محمول

 (گیریمفهوم  )بررسی عوارض خارج الزم موضوع +

 تفکیک میان روایات دارای لفظ دال بر حکم و روایات حاکی از فعل یا تقریر معصوم

5. 

سنجی اولیه میان نسبت

 محموالت حدیثی

هایی که در روایات برای این موضوع ذکر شده است از حیث سنجش رابطه میان محمول

تقید و تخصیص و نسخ و تبیین و حکومت و ورود ، و رسیدن به یک نگاه منسجم میان 

 )بهمراه تحلیل ادبی، منطقی، تاریخی( روایاتِ ناظر به این موضوع

 سازهای مستقر با ترجیحات حجتهای ظاهری اولیه و عالج تعارضتعارضو عالج 

6. 

سنجی میان نگاه قرآنی نسبت

 و نگاه روایی

سنجش رابطه تقیدی، تخصیصی، تبیینی میان قرآن و روایات، و اِعمال تقید و تخصیص و 

های تعارضهای ظاهری اولیه و عالج و عالج تعارض ها و حکومت و ورودتبیین و نسخ و طرد

 سازمستقر با ترجیحات حجت

                                                   
 تدوین مولف 1
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 توضیح مرحله ردیف

7. 

سنجی با اصول و نسبت

 اهداف قطعی دین

زی، ورسنجش رابطه دیدگاه حاصل شده با عمومات فوقانی و مستقالت عقلیه مانند عدالت

محوری، حفظ نظام و اجتماع، حفظ دین، حفظ نفوس محوری، توحیدالضرر، الحرج، یقین

 و نسل، گردش ثروت

8. 

 دست آمده با:سنجی دیدگاه اولیۀ بهنسبت هاو بازبینی یافته ارزیابی

 آن، مرتبط موضوعات و موضوع در اجماعات      

 فتوایی هایشهرت      

 متشرعه سیره      

 عقالء سیره       

 های ظاهریو تعیین تکلیف تعارض

 موضوعها برای صدور حکم اجرایی نسبت به تعیین اولویت هاعالج تزاحم .9

10. 
اصول عملیه  های حجیت را دارا باشد، بهای که مالکیابی به گزارهدر صورت عدم دست فعال کردن اصول عملیه

 مراجعه شود.

11. 

 های زیر:تعیین جایگاه هر یک از ادله مرتبط با موضوع، در موقعیت سازیمدل

ا به هتبدیل ورودی های خروجی سیستم، نقطه شروع فرآیندعناصر ورودی سیستم، شاخص

خروجی، مرکز ثقلِ این فرآیند، مراحل فرآیند، نقاط بحران در این فرآیند، بازخوردها و نحوه 

 اصالح نقاط نقص و بحران.

 

 1(1391)اعرافی, در کتاب فقه تربیتی،  ارائه شده)روند ای دیگر از روند عمومی استنباط: نمونه

 طرح مساله -الف

مانند: آیا تحصیل درهر رشته علمی و کسب هر معرفتی اعم از وحیانی و بشری، مطلوب ذاتی است وبه عنوان اولی 

رجحان دارد؟ آیا تحصیل دانش بدون انگیزه خداشناسی یا کمال و هدایت، به خودی خود و با قطع نظر از عناوین 

 سودآوری و زیانباری آن، مستحب است؟

 رای کشف الیه های آن.ب حکم متعلق به نفوذ -ب

و معانی اصطالحی موجود با توجه به گستره وسیع اصطالحات این واژه برای تعیین مراد « علم»مانند:بررسی واژه

 و مفهوم از علم.

 :(بحث این در موجود های نظریه وبررسی نقد)بحث  پیشینه بررسی -ج

 .بیان نظرات و دیدگاه های موجود 

  نتیجه اختالف این دیدگاهها.ثمره نزاع و 

 .ذکر ادله و شواهد هر دیدگاه در آثارمتفکران 

 دیدگاه: هر ادله تفصیلی بررسی -د

 دلیل عقلی:

 . تقریر دلیل.1

 . نقض و ابرام دلیل.2

                                                   
 االسالم اسماعیلی، از محققین موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالماستخراج شده توسط حجت 1
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 .دلیل. بیان تقریر بزرگان در این 3

 . ذکر اشکاالت موجود در این تقریر.4

 . اثبات نظر مختار.5

 ادله قرآنی:

 مدعی . ذکر1

 تفکّر، تعقّل، سیر در زمین که مرتبط با علم، واژگانی مانند:نَظَرمثال . دسته بندی آیات بر اساس واژگان مرتبط. )2

 است(.

 . بررسی مدلول انفرادی آیات با توجه به متعلق این واژگان.3

 . بررسی مدلول جمعی و رابطه سنجی آیات.4

 . استدالل بر نظریه.5

 دالل و اثبات نظر مختار.. نقد و بررسی است6

 ادله روایی:

مثال روایاتی که لحن انشایی و دستوری دارند و روایاتیکه بیانی اخباری و توصیفی ). گروه بندی کالن روایات 1

 (دارند.

و علم آموزی و روایات بیانگر  مثال گروه دوم به دو دسته، روایات بیانگر ارزش علم). دسته بندی خرد در هر گروه 2

 (اه و ارزش دانشمندان تقسیم می شود.جایگ

 در سند( . بررسی سندی روایات هر دسته.)همراه با بیان نظرات و اقوال بزرگان در مورد رجال3ِ

 وری روایات هم مضمون، در مجامع روایی اهل سنت.آ. گرد4

 . بررسی مدلول انفرادی روایات.5

 . بررسی سندی این روایات به اجمال.6

های مشترک از میان روایات برای دستیابی به گزاره« قاعده ضّم احادیث»قواعد حدیثی مانند . به کار گیری 7

 السند.متعدد اما ضعیف

 در ادبیات قرآنی وروایی. )مثال علم(. بررسی معانی متعلق حکم 8

 . تطبیق مدلول روایات با کاربردهای متعلق حکم در ادبیات قرآنی و روایی.9

االت در این تطبیق برای انتخاب احتمال صحیح.)مشکل ترین مرحله داللی، این قسمت . نقض و ابرام احتم10

 های اصولی قرار دارد.(است که بر پایه دقت

 .روایت هر درن بر احتمال مختار ئ. تجمیع قرا11

 بندی داللی روایات هر دسته)مدلول جمعی(.. جمع12

 بندی داللی همه گروه ها.. جمع13

 .. ویژگیهای حکم14

 نکاتی در شرایط اجتهاد:

 گرد:ارائه میبحث  ختامعنوان روایت زیر به

 وآلهعلیهاهللینِهِ وَ نَاحِیَتِهِ وَ بَلَِدهِ بِالنَِّبیِّ صللَا تَحِلُّ الْفُتْیَا ِفی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَیْنَ الْخَلْقِ إِلَّا لِمَنْ َکانَ أَتْبَعَ الْخَلْقِ ِمنْ أَهْلِ زَمَا

: وَ ذَلِکَ لَرُبَّمَا َو لَعَلَّ َو عَسَى لِأَنَّ الْفُتْیَا عَظِیمَۀٌ وَ َقالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وآلههعلیاهللوَ عَرََف مَا یَصْلُحُ مِنْ فُتْیَاهُ قَالَ النَِّبیُّ صلی

لَا َقالَ فََهلْ أَشْرَفْتَ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ فِی أَمْثَاِل الْقُرْآنِ السالم لِقَاضٍ: هَلْ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ عَلِیٌّ علیه

 قَالَ َلا َقالَ إِذاً هَلَکْتَ َو أَهْلَکْتَ.
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وَ الْإِجْمَاعِ وَ الِاخْتِلَافِ َو الِاطِّلَاِع عَلَى یَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَۀِ مََعانِی الْقُرْآنِ وَ حَقَائِقِ السُّنَنِ وَ بَوَاطِنِ الْإِشَارَاتِ وَ الْآدَابِ  الْمُفْتِی

ُثمَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِِح ُثمَّ الحِکْمَۀِ ثُمَّ التَّقْوَى ثُمَّ حِینَئِذٍ إِْن  اخْتِیَارِأُصُولِ مَا اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ َو َما اخْتَلَفُوا فِیهِ ثُمَّ إِلَى حُسْنِ الِ

 قَدَر.

اظهار نظر دربارۀ حالل و حرام در بین مردم، جایز نیست جز برای کسی که بیشترین هماهنگی با »: تفسیری ترجمه

یقین بداند )و البته پیامبر پیامبر خدا رادر میان مردم زمانه و منطقۀ خود داشته باشد و اتقان و درستی نظر خود را به

موقعیتی کم است.(؛ چرا که اظهار نظر از جانب چنین  بهخدا فرمود: چنین کسی نادر است و احتمال رسیدن افراد 

کنی می مردم قضاوتی فرمود: تو که بیناالسالم به قاضیآور و سنگین است. امیرالمومنین علیهخداوند بسیار مسئولیت

ه ایی کهشناسی؟ گفت: نَه!، حضرت دوباره سوال فرمود که: آیا منظورخداوند از جریانات و نمونهآیا ناسخ و منسوخ را می

 ایی هم دیگران را.صورت، هم خود را بیچاره کردهدانی؟ گفت: نَه!،حضرت فرمود: در ایندر قرآن ذکر کرده است را می

اظهار نظر کند، در مرحلۀ اول، نیاز دارد به: شناخت مقصودهای خداوند در قرآن،  خواهد از جانب خداوندکه می کسی

نی، های دیهای نهفتۀ موجود در گزارهوآله، شناخت الیهعلیهاهللبر اکرم صلیرفتاریِ پیام و گفتاری شناخت منظورهای

نظر هستند و شناخت مطالبی که در نسبت به آنها هم دین، یشمندانهای رفتاری، شناخت مطالبی که اندشناخت شیوه

ر مرحلۀ دوم، باید فردی باشدکه و د ؛نظرنظر شدن یا اختالفهای همها و ریشهنظر دارند و شناخت سرچشمهآنها اختالف

بگیرد. در  تصمیمتر، فاسد و افسد را داشته باشد و بتواند درست قدرت تشخیص درست و غلط، خوب و بد، مهم و مهم

های درست باشد. و در مرحلۀ چهارم، باید قدرت انطباق با معادالت و حقایق مرحلۀ سوم، باید اهل عمل صالح و تجربه

شد و در مرحلۀ پنجم، باید اهل تقوی و احساسِ فقر و نیازِ خود در برابر خدا باشد و بعداز تمام این هستی را داشته با

 1«بشود. هر کسی موفق به کشف نظر خداوند همراحل، باز معلوم نیست ک

                                                   
  ق(1400السالم, )منسوب به امام صادق علیه؛ 16الشریعه، صمصباح 1

گونه ، ترجمه و توضیح اجمالی از این روایت را این12الی 8ص 3فقیه، جطهرانی در دورۀ والیتحسین حسینیمحمدسیداهلل حاجآیهعالمهمرحوم 

 اند:آورده

ان زم فرماید: فتوى دادن حالل نیست در حالل و حرام در میان خلق، مگر از براى کسى که متابعت او از حّق بیشتر از متابعت أهلحضرت مى»

ه خخود و ناحیه خود باشد یعنى أعلم و أفضل و أتقى و أصلحِ شهر خود باشد و در آن شهر و ناحیه در فضیلت و تقوى بهتر از او نباشد. در نس

َو ءَاِلهِ َو عَرََف مَا یَصْلَُح مِْن فُتْبَاهُ، مگر براى کسیکه از میان بدل است که: إّلا لَِمِن اتّبَعَ الْحَّق ِمنْ أَهِْل زََماِنهِ َو نَاحِیَتِِه َو بََلدِِه ِبالنّبِىّ صَلّى الَلُه عََلیْهِ 

مردم أهل زمان و ناحیه و شهرش، او باشد که بواسطه پیغمبر صلّى اهلل علیه و آله از حقّ پیروى کرده، صالحّیت فتواى خودش را بشناسد. 

حکام شرع، بسیار عظیم و خطیر است؛ چرا که بسیار باشد که خطا کند و خالفِ فرماید: فتوى دادن در أوآله مىعلیهحضرت سّیدبشر صلّىاهلل»

و  دقانون شرع فتوى دهد؛ بلکه احتمال خطا از صواب نزدیکتر است؛ و إمکان غلط از صحّت بیشتر. یا مراد این باشد که: مُفتى بعد از بذل جُه

گویم؛ ىچنین است که من مى قطع و جزم نگوید و نگوید که: حکم خدا البتّه اینکوشش در تحقیق مسأله و اتصّاف به شرائط فتوى، فتوى را از رو

لیه الّسالم از حضرت أمیرالمؤمنین ع»بلکه باید بر سبیل احتمال بگوید و بگوید که: شاید این مسأله چنین باشد، یا نزدیک است که چنین باشد. 

اى که در قرآن و حدیث کدام آیه و کدام حدیث ناسخ است و کدام اسخ؟ و دانستهاى منسوخ قرآن را از نیک قاضى پرسیدند: آیا تو شناخته

اى از آیات قرآن اى که در قرآن و حدیث راه به مراد و مقصد إلهى چیست؟! و مراد خداوند عزّشَأنُه را از هر آیهمنسوخ؟! گفت: نه! فرمود: و دانسته

را از منسوخ تمیز نکرده باشى و بر مراد إلهى از از هر آیه از آیات قرآن راه نبرده باشى و با این اى؟! گفت: نه! فرمود: پس تو هر گاه ناسخ دانسته

همه جهل و نادانى حکم کنى در میان مردم و فتوى دهى، خود جهنّمى هستى و هم کسى که بفتواى تو عمل کند!  مُفتى البّد و ناچار است از 

: شناختن معانى قرآن؛ خصوصًا شناختن معانى آیاتى که أحکام شرع از آنها مستنبط است. دوّم: شناختن چند چیز تا بتواند فتوى دهد: یکى

ندهاى د سحقائق سَُنن؛ یعنى علم داشتن به أحادیث پیغمبر و أئّمه علیهم الّسالم و راه بردن به ظواهر و بواطن إشارات و تأویالت، و صّحت و فسا

کردن مسائل إجتماعیّه از مسائل خالفیّه، و اطاّلع یافتن بر اُصول إجتماعیّات و اختالفیّات. چهارم: ترجیح أحادیث و رُوات و آداب آن. سوّم: فرق 

عنى ت؛ یدادن و قادر بودن بر آن. پنجم: عدالت؛ یعنى ملکه راسخه داشتن بر إتیان أوامر و اجتناب از منهیّات، و عدم إصرار بر صغائر. ششم: حکم

رو بودن و از إفراط و تفریط احتراز نمودن. هفتم: تقوى و پرهیزکارى داشتن، و از محرّمات و شبهات و در کارها میانهمالزمت مروّت و حمیّت، 

تواند داد اگر قادر بر إجراى أحکام آن باشد، و گر نه، نه. اجتناب نمودن. حاصل آنکه: اگر کسى بتواند موصوف به همه این صفات باشد فتوى مى

صود قرت که فرمود: وَالْمُفِْتى َیحْتَاجُ إلَى ... آمده است که: ثُمّ الْعَمَِل الصّاِلحِ یعنى مفتى باید عمل صالح هم داشته باشد که مدر عبارت أخیر حض
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و صفات فرماید: ثُمّ اْلحِکَْمۀِ؛ حکمت به معنى جا افتادن و استحکام پیدا کردن همان ملکه عدالت و اجتناب از گناهان است. و عالوه بر آن مى

ه غیرت نباشد، یعنى در جائى کحمیّت و بىباطنى إنسان از حال إفراط و تفریط به حال میانه در آمدن است یعنى بدون جهت عصبانى نشود، بى

ه بین ک باک هم نبوده، بلکه شجاع باشد. این، حکمت استباید عصبانى بشود و إعمال عصبانیّت کند، نکند، ترسو نباشد در عین حال متهّور و بى

کنند که عالوه بر ملکه عدالت، مروّت هم الزم است. و بعد مُروّتى است که بعضى از فقهاء ذکر مى ندو طرف إفراط و تفریط است. و شاید هما

 از روایت: أَمّا مَنْ  گوید: ثُمّ التّْقوَى؛ تقوى هم باید داشته باشد. تقوى یعنى همان وََرع که از عدالت هم باالتر است؛ و این همان معنى است کهمى

رساند. با وجود اجتماع تمام این شرائط، حضرت لِنَفْسِهِ حَافًِظا ِلدِینِهِ، استفاده کردیم که معنى باالتر از عدالت را مى اکَانَ ِمنَ اْلفُقَهَآء صَآئِنَ

ایستد تواند بدهد که دنبال فتوایش بد. یعنى فتوى را کسى مىفرماید: ثُمّ حِینَئِذٍ إنْ َقدَرَ: یعنى در صورتى فتوى بدهد که بتواند آنرا إجرا کنمى

نمایند و ضامن إجرا ندارد و قادر بر إعمال مستنبطات کنند و به فتوایش عمل نمىو در خارج آنرا إجرا کند. أمّا کسى که حرف او را گوش نمى

 ق(1415)حسینی طهرانی, انتهی کالم عالمه. .« تواند فتوى بدهدشرعیّه خود در خارج نیست، نمى

ها  براساس آنچه در کتاب هایی الزم است. فهرست برخی از این شاخصهی که حاصل شده است، شاخصهابرای سنجش و ارزیابی فهمِ دینی  

، محور «ایی بر منطق فهم دیندیباچه»مقالۀ و 211، ص1382اندیشه اسالمیانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ، (1388)رشاد, ، «پژوهی معاصردین

 شود.(همراه برخی توضیحات و تغییرات نقل میصورت چکیده بهشرح زیر است: )مطالب بههشتم: سنجش معرفت دینی، ذکر شده، به

 ده شوند:ها از جهت هماهنگی با موارد زیر سنجیبرای سنجش و ارزیابی فهم دینی باید برداشت

 های آفاقی و انفسی(کننده)صالحیتهای برداشتصفات و صالحیت .1

 قواعد علم منطق .2

 احکام قطعی عقل نظری .3

 مسلمات و محکمات وحی .4

 مسلمات و محکمات کالم و کردار معصوم .5

 فطرت)عقل عملی( .6

 شناختیِ دینشناختی و جامعهشناختی، انسانمبانی جهان .7

 اهداف دین .8

 های دیناولویت .9

 شناسی(حکم دینی)حکمهویّت  .10

 شناسی(محکمات تجربی موجود در موضوعِ حکم)موضوع .11

 شناسی(قواعد تطبیق موضوع بر مصداق)مصداق .12

 سیره و عُرف عقالء .13

 عدالِت قطعی .14

 کارآمدی در اجراء .15

 های آفاقی و انفسی(های فهمنده)صالحیتصفات و صالحیت .16

هِ تالشی خام برای ایجاد زمینۀ توجتنها گردد روایت فوق، آنچه در این مکتوب ارائه می با توجه به عدم انطباق این قلم با حتی برخی از شرایطِ  

گوید، عنوانِ نظرِ اسالم، سخن بامید اینکه روزی فقیه و مجتهدی که منطبق بر شرایط روایتِ فوق باشد و بتواند بهنظر به این موضوع است. بهاهل

 ت را برطرف سازد.پرده از حقایق بردارد و مبهمات و مجهوال
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 و موضوعات وابسته سازی، فرآیندسازی و مدلشناسیفصل سوم: هویت روش

 

 این فصل، پاسخگوی سواالت زیر است:

 

  چیست؟  ، الگوریتم، سیستمفرآیند ،روشهویت 

 تولید کرد؟ ، سیستمفرآیند ،توان روشچگونه می 

 مقصود از الگوریتم اجتهاد چیست؟ 

  فرآیندی چیست؟اجتهاد سیستمی و 

 نمای کلی فرآیند اجتهاد چگونه است؟ 
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 مدل: الگوریتم وسیستم، ، هویت روش، فرآیند

تهاد اج»و مدلِ « الگوریتم اجتهاد»و تولید « فرآیند اجتهاد»سازیِ ، دقیق«روشمندسازی اجتهاد»در این رساله، صحبت از 

 .استفرآیند، الگوریتم و مدل سیستم، روش،  سازی هویتِبنابراین نیاز به شفاف؛ است« فرآیندیسیستمی و 

 ؟چیستو فرآیندها ها علت تنوع و تعدد روشفرآیند چیست؟ ؟ روش چیست
خواهیم. وقتی ما به دنبال فهمیدن روش یک کار هستیم در حقیقت مراحل انجام آن کار را تا رسیدن به هدف می

یک خط مشی  ،نامیم. روشمی «روش»شود، انجام یک فعّالیت را که سبب ایجاد اثری می مجموعۀ مرحله به مرحلۀ

   معقول و منظم برای رسیدن به یک هدف معین است.

د. دهها نشان می، خود را در تفاوت روشهاو فعالیت هاتفاوت زندگی، در بسیاری از مواردکنیم؛ زندگی می« هاروش»ما با 

ها های کاربردی نیز باشند. در اهمیّت روشکسانی موفق هستند که عالوه بر بینش صحیح و واقعی از هستی، دارای روش

 اند. ها شدهها و تمدنرقابت فرهنگ ها تبدیل به سالحهمین یک نکته کافی است که روش

قاعده  یلبه دل ؛ها در آن نیازمند طی مراحل و رعایت شرایط خاص خود هستندفعالیتاین عاَلم عالم تدریج است و 

بنابراین بدون توجه به  شود؛یصادر نم یزیاز هر چ یزی، هر چ«علت و معلول یانم یتضرورت سنخ» یِفلسف

وند شها ایجاد میلیتتوان کاری را به درستی به هدف خود رساند. مشکالتی که در روند فعاهای روشی نمیدستورالعمل

 اغلب به علت عدم وجود یک حرکت آگاهانه و با برنامه وطبق دستورالعمل هماهنگ با خلقت است. 

 یدرا تول هیپا شناسانهیهست یها( گزارهیو حصول یحضور یهیات)بدیهپا یتو فکر انسان با استفاده از منطق و عقالن ذهن

مک سپس با ک کند؛یم یدرا تول یهشناسانه پامعرفت یهاگزاره ناسانه،شیهست یهاگزاره ینسپس با کمک ا کند؛یم

 پردازدیم« اسانهشنمعرفت»بسته  یدبه تول یلبه تفص یه،شناسانه پاو معرفت شناسانهیهست ی،منطق یهاگزاره یبسته حاو

 .پردازدیم« شناسانهروش»بسته  یلیتفص یدبسته، به تول ینا یدو پس از تول

معرفت )باور صادق یک کسب  یالزم برا یندهایمرحله فرآبهمرحله یمنطق یینتع عبارتست از ،(ی)متدولوژیشناسروش

 .(یهبر منطق پا یموجه مبتن

 :است یامرحله 9، « هاروش»در  یکل یالگو

 مشکل و نیاز را پیدا کن.  .1

 هدف خود را مشخص و اهمیّت آن را تعیین کن. .2

 هدف ارتباط داشته باشد شناسایی کن. هر چیزی که احتمال دارد با این .3

 کمیت و کیفیت ارتباطات فوق را مشخص کن. .4

 مجموعه ارتباطات را با هم ارزیابی کن. .5

 بهترین راه را برای ارتباط بین امکانات و نیازها انتخاب کن. .6

 راه حل را اجراء کن. .7

 نتایج را ارزیابی کن. .8

 1را اجراء کن.نقاط ضعف را برطرف نما و دوباره آن .9

                                                   
 در یقعم یهاآشکار شدن حفرهها قائل هستند، بواسط شناسی را برای اعتبارسنجی معرفتدر مقابل رویکردهایی که ضرورت روش و روش 1

ادعا  «یرابنداف»م به نا یفرد ی،و انتقاد یریتفس هاییمو مشکالت پارادا ،«ییگراابطال»و چه با قرائت  «ییگرااثبات»چه با قرائت  «ییگراتجربه»

 یشنهادرا پ« ضد روش» ی،شناسروش و یروشمند یجالذا به شودیناب م یتو انحراف از واقع یدد یتسبب محدود «یروشمند»کرد که اصال 

ها گرفت و با تعمق در آن یآنها را جد یدبا ی،تجرب یقبل یجناسازگار با مشاهدات و نتا هاییهکنار گذاشتن فرض یصورت که: به جا ینکرد بد
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 فرآیند چیست؟

 افتد تا در نهایت، منجر به تولید یک اثر شود. وانفعاالتی است که میان عناصر یک موقعیت، اتفاق میفرآیند، فعل

ِد کنند که در نهایت، برآینوانفعاالت، ترکیب میان آثاری است که هر کدام از عناصر موجود در موقعیت، ایجاد میاین فعل

وانفعاالت وانفعاالت شیمیایی، فرآیندهای تولید ماده جدید هستند؛ فعلشود. فعلجدیدی میاین ترکیب سبب تولید اثر 

های وانفعاالت ذهنی، فرآیندشوند؛ فعلتوانند منجر به تولید نیرویی جدید نیروها، فرآیندهای فیزیکی هستند که می

 توانند منجر به تولید مفهوم جدید شوند؛ و ..مفهومی هستند که می

توانند ترکیبی اشتباه یا ناقص در میان عناصر باشند مثال از عناصر باشند و می ترکیب بهینهتوانند یندها، میفرآ

وانفعاالت میان منابع انسانی در یک سازمان، فرآیند مدیریت نیروهای انسانی هستند که در صورتی که درست تنظیم فعل

د کنو در غیر این صورت، یا سازمان را متوقف در سطح موجودش می شودوری سازمان میشده باشند منجر به رشد و بهره

 شوند.معنادار می«سیستم»شود. فرآیندها، همیشه در یک یا منجر به فروپاشی آن می

کنند و برای تحقّق یک هدف در ای از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار می، مجموعهواره(، نظامشبکه)سیستم 

یک از عناصر، اثری مستقل و جدا از ر شبکه، تغییر هر جزء بر دیگر اجزاء و بر کلّ، تأثیر دارد و هیچاند. در هتالش

 )تفصیل مطلب در بحث اجتهاد سیستمی ذکر شده است.( پذیرند.گذارند و نمیمجموعه نمی

 جایگاه روش در اجتهاد:

یص و تلخ آمده است که با« مثابه فرآیند روشیبهاجتهاد »بحثی تحت عنوان « پارادایم اجتهادی دانش دینی»در کتاب 

 شرح زیر است:به 1تصرف

شناختی است ولی این پرسش مطرح است که آیا اجتهاد ذاتا یک روش است طور قطع، اجتهاد متضمن مباحث روشبه»

 یا فرآیندی است که متضمن روش نیز هست؟

 بررسی شود.« دلیل»و « منبع»با دو اصطالح برای پاسخ به این سوال الزم است چیستی روش و ارتباط آن 

نام دارند. )اطالعات حاصل « منبع دانش»های آغازین قابل دسترسی هستند های اولی و دانستهای که در آن دادهگستره

 که اگر شروط به وجود اطالعات در منبع مورد نظر، 2عبارتست از: امور اِسناددهنده« دلیل»از تجربه، عقل، شهود(؛ اما 

 الزم و کافی را دارا باشند مُثبِت نتیجه خواهد بود.

ارگیری کابزار تولید و به« هاروش»گیرد؛ سنجیده شده و تایید یا تکذیب در دلیل صورت می« منبع»با « دلیل»همواره 

 طوری که منجر به تایید وجود اطالعات مورد نظر در منبع مورد نظر شوند.ها هستند بهدلیل

یابی به تمام ادله ممکن برای اکتشافِ چیزی از منابع مورد چگونگی دست» توان چنین تعریف کرد: میرا « روش»لذا 

روش اجتهاد »توان چنین تعریف کرد: را می« روش اجتهاد دینی»بنابراین  3«نظر و سنجش و استدالل در مورد آن

 ربه قطعی، برای اکتشافِ نظر خداوند در قرآنیابی به تمام ادله ممکن از کتاب و سنت و عقل و تجدینی، چگونگی دست

                                                   
 یمباش یندنبال اها، بهدر موارد خالف قاعده بودن نمونه ینتبصره زدن به قوان یجابه ینرا فعال کرد؛ همچن یقتکشف حق یالزم برا یهاالهام

 ها(از خالف قاعده یانوسیه اقب)توجه  یستدر کار ن یقانون عام یدکه شا

ه در بلک ینه تنها در مقام گردآور یشد که علوم تجرب یو مدع« محتمل است بشود یطیدر هر شرا یزهمه چ» آیدینظر مشد به یمدع فایرابند

 کرد. یبشر معرف یدر دستگاه معرفت یستماتیکس یخطا یکرا  یاو روشمند یستند؛روش ن یکمحدود به  یزن یمقام داور

کرده  یتروش سرا یدر ابزار به نف یتمحدود یخلط شده است و نف «یکیابزار تکن»و « روش» یاناست که م ینا« ضد روش» یهنقدها بر نظر از

 )چالمرز، ترجمه حسین ،دانش تجربی یستیچ)و انتاج دارد.  یلتحل ی،خودمتناقض است و خودش براساس روش منطق یهنظر ینا ینکهو ا است؛

 (1391)حبیبی و همکاران,  ،وم تجربیو کتاب فلسفه عل؛ (1390فلسفی و همکاران, 
 موارد تصرف شده در پاورقی ذکر شده است. 1
 (69ها و امور اسناد داده شده به منبع که...)صتعبیر مولف چنین است: نهاده 2
 (70کاربرد استدالل و اکتشاف درباره یک چیز یا درباره یک علم. )صعین عبارت کتاب چنین است: روش عبارتست از: پژوهش، سنجش، شیوه  3
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روشی ترکیبی است که مرکب است  روش اجتهاد دینی، 1«و روایات، و استدالل برای آنها و سنجش و ارزیابی آنهاست.

، که اغلب روش 2هاهای ممکن و موجّه از ترکیب دادهها، چگونگی استخراج داللتها از گزارهاز چگونگی کشف داده

گردد و گاه نیز از روش استقرای احتماالتی یا تجربه کمک طلبد و در صور منطقی تنظیم میقلی را میتحلیل ع

 3«گیرد.می

 :و فرآیندها هاعلت تعّدد و تنوّع روش

ه ک کنیمفرض اگر در مرحله پنجم و ششم دستورالعمل فوق نهفته است. اغلب و فرآیندها ها تفاوت روش نقطه اصلیِ 

عناصر مرتبط با موضوع و نوع ارتباطات درست عمل  ،هدف ،تلفِ پیشنهاد شده، از جهت تشخیص نیازهای مخحلراه

زحمت  کمترین هزینه و یابی بهدست»، یعنی خواهد بوداند، فرق آنها در ارزیابی ارتباطات و تشخیص بهترین ارتباط کرده

  «.+  بیشترین عمق و تأثیر= بهترین روش

یا نیاز کامال تشخیص داده نشده یعنی ها به سبب نقصِ در مراحل قبلی است موارد تفاوت روشالبته در بسیاری از و 

است یا هدف بطور صحیح انتخاب نشده است یا عناصر مربوط به موضوع جامعیت و مانعیت ندارند و یا نوع ارتباط درست 

 دیده نشده است. 

، ستانیازهای اولیه را دارا باشند توسط افراد دیگری که پیش سازیقابل شبیهو  قابل تکراریک روشِ شفاف و کامل، 

کار برد و اینطور نیست که فقط یک بار نتیجه آن و پیگیری مراحل آن، بارها و بارها به توان با تامین شرایطِیعنی می

ط توسط یا فقه نرسد، بدهد و بار دیگر عقیم بماند. اگر روشی یک بار با موفقیت انجام شود ولی در مرتبه بعد به نتیج

شود که خصوصیات و عناصری غیر از آنچه در مشخص مییک متخصص انجام شود و دیگری نتواند آن کار را انجام دهد 

 ایم و باید تجدید نظر کنیم.ابتدا تشخیص داده بودیم در کار است که ما آنها را در دستورالعمل روشی خود ندیده

 هوشمندی خودکارِ طور تجربی و بواسطه دهنده بهته و ناخودآگاه هستند که فردِ انجامها، دارای مراحل نهفاغلب فعالیت

تواند طوری توضیح دهی نمیدهد ولی وقتی از او سوال کنیم که چطور این کار را انجام میذهن، آنها را درست انجام می

های مکرر و اصالح خطاهای نیاز به تمرین توضیحات او، به همان نتیجه برسد؛ بلکه سازیِ بدهد که فرد دیگر با شبیه

 آمده دارد.پیش

عیت گذرد که تا در موقطور ناخودآگاه در ذهن میوانفعاالت و محاسبات فراوانی بهدر پسِ برداشتن سادۀ گوشی تلفن، فعل

 توانیم نقاط پنهان را ببینم.مقایسه با وضعیت دیگری در همان موقعیت قرار نگیریم نمی

 های زیر توجه کنید:به موقعیت

 دارید؟شنوید گوشی را برنمیزند و شما میچرا برخی اوقات با وجود اینکه تلفن زنگ می

 دارید؟چرا برخی اوقات با اشتیاق گوشی را برمی

 گذارید؟شنوید و گوشی را میچرا گاهی صدای مخاطب را می

 ید؟ و ......کنچرا گاهی اوقات، با شنیدن صدای زنگ تلفن، به ساعت نگاه می

 افتد:از تحلیل اتفاقی است که هنگام برداشتن گوشی تلفن در ذهن ما اتفاق می قسمتیای از نمودار زیر نمونه

  

                                                   
 رییکارگدو منبع قرآن و سنت با به یبر مبنا ینید یهاپژوهش، سنجش، استدالل و اکتشاف گزاره تعبیر مولف چنین است: روش اجتهاد دینی، 1

 (71. )صکتاب، سنت، عقل و اجماع است یلِچهار دل
 ق و مقید، مجمل و مبین، محکم و متشابه.مانند عام وخاص، مطل 2
 72تا  68پور مهدی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از صکتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی )پاد(، حسنی سیدرضا و علی 3
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شود که مبتنی بر تجربه ما محاسبات بسیاری در ذهن انجام می« آری، خیر»های کنید در هر یک از موقعیتاگر دقّت 

 را بررسی کنیم:« آیا موقعیت پاسخ به تلفن را دارم یا نه؟»از زندگی و قوانین جاری خلقت است؛ مثالً: مرحلۀ 

گردد؛ مثاًل اگر وضعیت ایسه شده و نتیجه صادر میدر این قسمت، وضعیت موجود با قوانینی که انسان در ذهن دارد مق

باشد و قانونی که در ذهن او جای گرفته این باشد که: وقتی خواب هستی وقت استراحت « خواب بودنِ فرد»موجود، 

های بیرونی کار نداشته باش، آنگاه این فرد با شنیدن زنگ تلفن در حالت عادی، گوشی را برنخواهد است پس با محرک

 ت!داش

 دهند؟اما چرا بسیاری از افراد حتی در موقع خواب و استراحت هم به تلفن جواب می

 خیر
 آیا منتظر تلفنی بودم؟  

 شنیدن زنگ تلفن

 شروع

 آری

 آیا موقعیت       

 پاسخ به تلفن را دارم؟

 خیر

 انصراف از

برداشتن گوشی

 آری

بررسی احتماالت 

 نسبت به تلفن کننده

 آیا مورد مشکل سازی

 بین این احتماالت وجود دارد؟

 آیا این همان

 مورد است؟  

 بررسی قرائن

 مانند ساعت تماس و ..

 آیا قرائن داللت دارد؟

 آری 

 خیر

 خیر

 آری

 محاسبه نفع و ضرر

 برداشتن و برنداشتن گوشی

 آیا نفع آن بیشتر

 ازضررش است؟ 
 خیر آری

 برداشتن گوشی     
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ه کند؛ مثالً کسانی که بدهد فرق میپاسخ: معادالتی که در ذهن آنها جای گرفته است با کسی که این کار را انجام نمی

ز دارند؛ در همین مرحله نیگوشی را برمیکنند با این فکر که شاید تلفنِ مربوطی باشد احتماالت ضعیف هم اعتنا می

حتمال اینکه کار است با اکند مثال کسی که طمعبسته به افکار و روحیاتی که دارند مبنای عملکردشان با یکدیگر فرق می

ن یدارد ولی کسی که روحیه ایثار دارد با احتمال اینکه شاید اشاید این تلفن منفعتی برای او داشته باشد گوشی را برمی

های دارد؛ و البته شدّت و ضعف این روحیّه به تجربیات و آموزشتلفن منفعتی برای دیگری داشته باشد گوشی را برمی

آمد از طرف مادر انسان باشد، بسته به قبلی نیز بستگی دارد؛ مثالً اگر احتمال دارد تلفنی که در حال خواب به صدا در

 کند.این احتمال توجّه می میزان اهمیتی که برای مادر قائل است به

های ما برخواسته از انبوه محاسبات ذهنی ناخودآگاه است که بسته به میزان تجربه و شناخت ما از گیریتک تک تصمیم

 سازی عملکردها هستند.از بهترین ابزارها برای دقیق هاالگوریتمآید.میصحیح یا غلط از آب در واقعیات، تصمیمی

 چگونه است؟لید الگوریتم اجتهاد توالگوریتم چیست و 
روند حل مسأله )تشخیص نیاز + تشخیص قوانین و امکانات موجود + نحوۀ ایجاد ارتباط بین امکانات و نیازها( که از یک 

شود و در یک نقطه مشخص به پایان صورت مرحله به مرحله، به ترتیب انجام میشود و بهنقطه مشخص شروع می

 شود. امیده مین« الگوریتم»رسد، می

دان مسلمانِ ایرانی برای حل ریاضی سازی را خوارزمیالگوریتم، یک روش منطقی برای حل مسائل است. روش الگوریتم

 مسائل پیشنهاد کرده بود.

 شوند عبارتند از :های الگوریتم که سبب ایجاد چنین اثری میویژگی

 ها مشخص باشد. . تعداد دستورالعمل1 

 ها برای انجام دهنده تعریف شده باشد. . ابتدا وانتهای دستورالعمل2 

 های متعدد نشود. ها تنها یک حالت، ممکن باشد و برداشت. در فهم و اجرای دستورالعمل3 

 ها به تنهایی قابل فهم و اجراء باشد.. هریک از دستورالعمل4 

 اند. ها ما را به یک هدف مشخص برس. ترتیب دستورالعمل5 

هستند. های یک فعّالیت الگوریتمی ها، مشخصهبه پایان رسیدن فعالیت ۀتعیین دقیق جزئیات و ترتیب مراحل و نحو 

خواهیم یک تحقیق کاربردی و موفق داشته باشیم باید بتوانیم برای حل هر مساله یا تحلیل هر موضوعی یک اگر می

 الگوریتم طراحی کنیم.

 :اجتهاد منظور از الگوریتم

 ،دهند و ارزیابی کنید که آیا براساس جواب آنهاسواالت زیر را از متخصصین فن بپرسید و ببینید چه جوابی به شما می

های کلی هستند و جزئیات الزم برای انجام عملیاتی را در بر یا اینکه جواب توانید همان کار را خودتان انجام دهیدمی

 ؟!ندارند

 شود؟ر محل نزاع، چگونه انجام میتنقیح المساله و تحری 

 شود؟دلیل متناسب با مساله، چگونه کشف می 

 شود؟استظهار چگونه انجام می 

 شود؟کشف تمام قرائن محتمل برای تعیین معنی یک دلیل، چگونه انجام می 

 ام انجبشود چگونه « یاس عن الفحص»طوری که منجر به فحص حداکثری نسبت به ادله مرتبط با موضوع، به

 شود؟می

  چگونه باید انجام پذیرد؟« عرض علی القرآن»عملکرد 

 و ....... شود؟تاسیس اصل در هر بحثی چگونه انجام می 
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« هاگیچگون» انجام آن پرسیده شود. سوال از چگونگیجای سوال از چیستی و چراییِ هر یک از مسائل علم اصول، یعنی به

 قدم فرآیند اجتهاد، الگوریتم اجتهاد است.بهارائه قدم هستند.« فرآیندها»بیان 

 چگونه است؟: واره یا سیستمیاجتهاد نظامسیستم چیست و 
ارائه ها در ابعاد مختلف زندگی، عالوه بر تعیین اهداف و شاخصهای دین، گزاره ،1«نگرش سیستمی به دین»براساس 

تند، مورد نظر هسبرای تحقق آثار  «بهینه فرآیند» راهبردها تعیینکه ؛ و از آنجایینیز هستند2 راهبردها )استراتژی(کننده 

                                                   
 های زیر است:فرضمبتنی بر پیش« نگرش سیستمی»صل ا 1

 .موضوع مورد نظر احتماال دارای اجزاء مرتبط با یکدیگر است 

 تر نیز هستند. )تجزیه تا رسیدن به ذرات بنیادین(های درونی و عمیقجزاء احتماال دارای الیهاین ا 

 ای از عناصر مستقل از هم نیست.(صورت ُبرداری و برآیندی است. )موضوع، مجموعهارتباط اجزاء با یکدیگر احتماال به 

 باشد.می موضوع مورد نظر احتماال دارای ارتباط با متغیرهای بیرون از خود 

 صورت برداری و برآیندی است. )موضوع، کارکردی مستقل از دیگر عناصر محیط ارتباط موضوع با متغیرهای بیرون از خود احتماال به

 ندارد.(

 العللباشد. )ترکیب تا رسیدن به علتارتباط موضوع با متغیرهای بیرون از خود احتماال دارای سطوح و مراتب فوقانی متعددی نیز می

 ای در ابعاد مختلف(های کالن و ریشه

 .موضوع مورد نظر و عناصر درونی و بیرونی، احتماال در حال تغییر دائمی هستند 

 کند.دنبال می یموضوع مورد نظر هدفی را در هست 

 .موضوع، احتماال دارای اهداف اولیه و میانی نیز هست 

 باشند.نیز می هدف نهایی و دیگر اهداف موضوع، احتماال دارای شدت و ضعف 

 کند احتماال از زوایای دید مختلف، تغییر می بندِی موضوع،صورت 

ر.ک. کتاب نگرش سیستمی به دین، واسطی . )در فضای کلیه احتماالت فوقهای دینی و گزارهسیستمی به دین، یعنی بررسی دین  نگرش

 عبدالحمید، نشر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم(
شیوۀ ماهرانه، مهارتِ طراحی اجرا درآوردنِ تصمیمی خاص؛ فرآیند طراحی چیزی یا انجامِ کاری بهطرحی برای به» معنیاستراتژی, در لغت به 2

آمده است. استراتژی در اصل، اصطالحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو  «تحرکاتِ نظامی در نبرد

ترین راه به سوی هدف، کننده برای حرکت در کوتاهنگر و یکپارچهترین وضع است.  استراتژی، طرحی منسجم، جامعحریف در مناسب شدن با

برداری از منابع و امکاناِت موجود است. استراتژی یا راهبرد، راه و روش رسیدن به اهداف بلندمدت و حیاتی است. یک موضوع با بهترین بهره

های حیات تاثیر عمده دارد و معموال در محیط رقابتی راهبردی، موضوعی است که جنبه حیاتی دارد یعنی در استمرار شاخصه استراتژیک و

 دهد.  اهمیت خود را نشان می

تفاوت و سالئق مهای مختلف، وجود تمایالت ها، وجود محیطاز دالیل اصلی نیاز به استراتژی و تفکر استراتژیک، وجود اختالف عملکردها و برنامه

و پیچیدگی روابط انسانی است. برای تعیین استراتژی باید اهداف بلند مدت+ مجموعه اقدامات کالنِ الزم برای رسیدن به آنها مشخص شود. 

ها در هو مجموع ها و قواعدِ مرتبط ساختن اقدامات به یکدیگر برای رسیدن به هدف تشکیل شده است. معموالً افرادها، برنامهاستراتژی از تصمیم

های فاحشی بین آنها وجود دارد.  تدوین یک کنند اّما در تدوین استراتژی، تفاوتتشخیص اهدافِ کلّی تا حدودی صحیح و مشترک عمل می

 «نَاالَعْلَونَ إنْ کُنتُمْ مُؤمِنی التَهِنُوا وَ َلاتَحَْزنُوا وَ أنتُمُ»َهای دیگران است. آیه شریفۀ ترین عامل برتری بر الگوها و فعالیتاستراتژی صحیح مهم

بیانگر همین حقیقت است که اگر استراتژی اسالم در زندگی فردی و جمعی ما مورد توّجه قرار گیرد الگوهای دیگر ( 139عمران، آیه )سوره آل

 ها قدرت رقابت با اسالم را نخواهند داشت.ها و تمدنفرهنگ

اتژی یک ها است. در استرها برای حداکثر استفاده از فرصتریزی استراتژیک، تغییر فعالیتست و برنامهنگر و یکپارچه ااستراتژی یک دیدِ تمام

اصل قوی و ثابت وجود دارد و آن تمرکز است)تمرکز بر روی یک موضوع(. این اصل ناشی از محیط رقابتی و محدودیت منابع است. استراتژی، 

نگری همراه دقیقنگری بهستاند؛ برای تدوین یک استراتژی اثربخش باید کالننسبت به محیط رقابت می اثربخشی خود را از زاویۀ دیدِ استراتژیک

ای بر استراتژی؛ آندره بوفر؛ ترجمه مسعود کشاورز؛ نشر دفتر مطالعات سیاسی و مقدمه)ر.ک.  درستی شناخت.داشت و قواعد رقابت را به

خش، تالیف استراتژی اثرب؛ ژیک؛ پیرس و رابینسون؛ ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی؛ یادواره کتابریزی و مدیریت استراتبرنامه ؛المللیبین

 (مهندس وفا غفاریان و غالمرضا کیانی، نشر فرا
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ه اشاره ب« اجتهاد سیستمی یا اجتهاد فرآیندی»های دین، بسیار حیاتی است؛ روش تشخیص و استخراج آنها از گزاره

  همین مطلب دارد.

 ابخرد و کالن جامعه  یازهایکشف نظر خداوند در پاسخ به ن یبرا یتمام تالش معرفت یریبه کارگ یستمی،جتهاد سا

 2«یندهافرآاستنباط منطق »عالوه  1«یاجتهاد جواهر»با روش  ینبشر، از منابع د یازمورد ن هاییستمها و سمدل یدتول

 .است

 «یهنظر» ید)منطق فرآیندها(، موجب تول یستمیموضوع، با استفاده از اجتهاد س یکدر مورد  یند یهااز گزاره یسازشبکه

 ی،موضوع، در قالب ورود یکمربوط به  یهاگزاره ینروابط بشود؛ یعنی با کشف یدر آن موضوع م ینید« مدل»و 

 یندو فرآ یانقدم، نقاط بحران و نقطه پابهحرکت قدم یرمس یند،نقطه شروع، مرکز ثقل فرآ یینو پردازش )تع یخروج

 . توان یک مدل تولید کردمی( یریبازخوردگ

 سازی چگونه است؟ست و سیستمسیستم چی 

کنند و برای تحقّق یک هدف در ای از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار می، مجموعهواره(، نظامشبکه)سیستم 

یک از عناصر، اثری مستقل و جدا از اند. در هر شبکه، تغییر هر جزء بر دیگر اجزاء و بر کلّ، تأثیر دارد و هیچتالش

 پذیرند.گذارند و نمینمیمجموعه 

ز مر یستم،(، روابط بین اجزاء، هدف سیورود یهای اصلی سیستم یا شبکه عبارتند از: اجزاء و عناصر)متغیّرهامولّفه

سیستم، محیط سیستم)تفکیک بین عوامل خارج از سیستم و عوامل داخلی آن(، جریان سیستم)نحوۀ فعالیّت متغیّرهای 

دست آمده از جریان سیستم و اصالح نقاط داخلی و خارجی برای رسیدن به هدف سیستم(، بازخورد )بررسی نتایج به

سیستم(، پایداری سیستم)میزان قابلیت مقابله یا انعطاف سیستم در  سازی جریان، و اعمال دوبارۀ آن بهنامناسب و بهینه

 3 برابر تغییرات احتمالی(

 نحوه عملکرد یک سیستم، ضروری است:«سیستم و فرآیند»سازی توجه به تصویر زیر برای شبیه

                                                   
 یخشاج ح اهللیتآ نظیریب یهدر آن، توسط فق ینفهم د یندروش اجتهاد و فرآ یینکه تع یمکتب فقه یک یاست برا یعنوان ی،اجتهاد جواهر 1

دستگاه  ی،ارائه شده است. هر مکتب علم ی،ابواب فقه یهدر کل« االسالم یعشرح شرا یجواهر الکالم ف» یجلد 43در کتاب  ی،محمدحسن نجف

 پذیرد. یصورت م یسازاطالعات و مدل یلو تحل یشناسهاست، که براساس آنها مسالهمنابع و روش ی،مبان ملشا اییفکر

ساله و سنخ م یصتشخ ی،شناسصورت که: در مساله ینبد شودیانجام م یبا ضوابط علم یشناسو حکم یشناسمساله ،یدر مکتب اجتهاد جواهر

اصل  صیتشخ ی،شناسو در حکم شودیم یدهسنج یآن و رابطه آن با شبکه مسائل فقه یو عرف یآن و کشف الزامات عقل یعقل یمفهوم یلتحل

و  ی،یکه محتمال به موضوع مربوط باشد در کل منابع روا یتی)پس از کشف هر روا یاتو سپس روا یاتآ و مراجعه به یقطع یو عرف یعقالن یهاول

ن مستند به قواعد و قرائ یدها باو فهم شودیشارع پرداخته م یادله و مراد جد یسپس به کشف معن پذیرد؛یآنها ( صورت م یسند یاعتبارسنج

نسبت »است  یمرحله بعد که مرکز ثقل اجتهاد جواهر در یست؛ن یرشمورد پذ یباشد و هر استظهار یرجال ی،عقل ی،عرف اریخی،ت یری،تفس ی،ادب

مجتهد  یفتوا ادله، یندو برآ یددست آدر رابطه با موضوع به یتو روا یههر آ یتاست که موقع یقطع یو عرف یادله و قرائن عقل یانم «یسنج

شود؛ تالش شده است که در این مناسب منعقد نگردید با مراجعه به اصول عملیه، تکلیف مشخص می، و در صورتی که دلیل لفظی خواهد شد.

 سازی شود.سازی و دقیقرساله، روش اجتهاد جواهری، شفاف
 است. المسائل تمدنیتوضیحشرح این عنوان، در ص به تفصیل ذکر شده است و عامل اصلی در روش اجتهاد برای رسیدن به  2
 انتشارات سمت ،(1393)رضائیان و همکاران,  ،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم؛ (1379زاده, )حمیدی ،سیستم هایپویایی ر.ک. به 3
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رسی یک بر« تحلیل سیستم»است؛ و  چگونگی فعالیت متغیّرهای آن برای رسیدن به هدف سیستم« رفتار سیستم»

تمی . در تحلیل سیساست سیستم به هدف حلّ نارسایی و مشکل، یا به هدف ارتقاء وضعیت و رساندن به موقعیت بهتر

یابی به وانفعال بین اجزاء و دستدهندۀ آن و روابط بین آنها و بررسی میزان فعلدنبال تجزیۀ سیستم به عوامل تشکیلبه

 ین هدف سیستم هستیم.میزان موفقیّت این تعامالت در تأم

 های زیر خالصه کرد: توان آن را در دستور العملای )سیستمی(، روشی است که میتفکّر شبکه

مشکل و نیاز را پیدا کنید؛ هدف خود را مشخص کرده و اهمیّت آن را تعیین نمایید؛ هر چیزی که احتمال دارد با این 

یفیّت ارتباطات فوق رادقیقاً مشخص نمایید؛ مجموعه ارتباطات را با هدف ارتباط داشته باشد شناسایی کنید؛ کمیّت و ک

هم ارزیابی کرده و بهترین راه را برای ارتباط بین امکانات و نیازها انتخاب نمایید؛ راه حل را به مرحلۀ اجراءبگذارید؛ نتایج 

 را اجراء نمایید.  را ارزیابی کنید؛ نقاط ضعف را برطرف نموده و دوباره آن

 و عملی به سوی حقائقای که محصول دید کالن و جامع نسبت به موضوعات است سکوی جهش علمی ش تفکّر شبکهرو

مسأله حرکت کند و قدم به قدم به سوی حلریزی میطرحای است. محقّقی که تحقیق خود را بر اساس تفکّرشبکه

 . خواهد رسید نماید، در کوتاهترین راه و با بیشترین بازدهی به هدفِ تحقیقمی

 الزم هستند: سیستمهای زیر برای طراحی صحیح یک تعیین مولفه

  ضریب اهمیّت:

ضررریب اهمیّررتِ یررک موضرروع، میررزان تررأثیر آن موضرروع در تحقّررق هرردف اسررت. ایررن ضررریب هنگررام مقایسررۀ 

 شود. موضوعات با هم آشکار می

السالم اند؛ مثالً در گفتاری از حضرت صادق علیهمقایسه شدههای دینی، تأثیر موضوعات، با یکدیگر در بسیاری از گزاره

 جرائم اصلی در : تأثیر اجرای مجازاتتفسیری )ترجمه 1«حَدٍّ أَنْفَعُ ِفی اْلَأرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً هُلَإَِقامَ»آمده است: 

ست.( یعنی ضریب اهمیّت اجرای قانون و مجازات سوی کمال، بیشتر از تأثیر چهل روز بارش باران احرکت جامعه به

 ناقضین آن، برای تحقّق جامعه مطلوب، بیش از قدرت اقتصادی منابع طبیعی است. 

 

 

                                                   
 146ص  10؛ شیخ طوسی، جلد تهذیب االحکام 1
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 گذاری:اولویّت

در هر سیستم، اجزاء و عناصر باید با یکدیگر هماهنگ شوند؛ سؤال در این است که چه عناصری موقعیّت محوری دارند 

کنند و چه عناصری حالت تابع دارند و بیشترین تغییر را پذیرند و بیشترین تغییر را ایجاد مییو کمترین تغییر را م

 پذیرند؟ می

تگی را ها( بیشترین وابسگذاری، تشخیص موضوع و عنصری است که تحقّق هدف سیستم )یا زیرسیستممنظور از اولویّت

پذیرد و دیگر اجزاء و عناصر داشت و کمترین تغییر را می به آن دارد که در این صورت این موضوع حالت محوری خواهد

 گذاری، تشخیص موارد تابع و متبوع در راهبردها و راهکارهاست.نکتۀاصلی در اولویّت باید خود را با او هماهنگ کنند.

وَلَایَۀِ یَوْمَ ٍء مَا ُنودِیَ بِالْالْحَجِّ وَ الْوَلَایَۀِ َو لَْم یُنَاَد بِشَیْ بُنِیَ الْإِسْلَاُم َعَلى خَمْسٍ الصَّلَاۀِ َو الزَّکَاِۀ وَ الصَّوْمِ وَ »مثال روایت شریفه: 

 1بیانگر اولویت والیت نسبت به بقیه موارد است.« الْغَدِیرِ

 نقطه ثقل:

کنررد و نقطرره ثقررل در سیسررتم، عنصررری اسررت کرره بیشررترین توجّرره و هزینرره و امکانررات را برره خررود جلررب می

دهررد. نکترره مهررمّ آن اسررت کرره دیگررر عناصررر هررای آن را تشررکیل میریرران سیسررتم و فعالیتگیری اصررلی ججهررت

 سیستم در این فرآیند مغفول نخواهند بود و کارکرد خاص خود را خواهند داشت.

کنیم که نقطۀ ثقل برخورد می« خانه/ بازار»کار در جامعه، به مدل های دین در مورد مدل تقسیممثالً با بررسی گزاره 

سازی بازار به عهدۀ مرد قرار گرفته است؛ مانند عهدۀ زن و نقطۀ ثقل مدیریت و بهینهسازی خانه بهها و بهینهفعالیت

هَا َما دُونَ بِخِدْمَتِ السالملیهفِی الْخِدْمَۀِ فَقَضَى عَلَى فَاطِمَۀَ ع وآلهعلیهاهلللیتَقَاضَى عَِلیٌّ وَ فَاطِمَۀُ إِلَى َرسُولِ اللَّهِ صروایت: 

هِ بِمَا خَلْفَهُ َقالَ فََقالَتْ َفاطِمَۀُ فَلَا َیعْلَمُ َما دَخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ ِبإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّ  السالملیهالْبَابِ وَ قَضَى عََلى َعلِیٍّ ع

لیت زن در خارج از خانه )با ایجاد فضا و شرایط مناسب حقوق زن( و یا معنی نفی فعااین تقسیم به.2تَحَمُّلَ أَرْقَابِ الرِّجَالِ

 نفی فعالیت مرد در داخل خانه نیست.

ها و سطوح مختلفی هستند که الیۀ مبنایی آنها نقطۀ ثقل مدل است و باید این مدل و اغلب الگوهای کالن، دارای الیه

جریانات جانبی جای جریان اصلی سیستم را اشغال کنند؛ در این  ها برای تحقّق آن فعّال شوند نه اینکهشرایط و جریان

 صورت سیستم به بحران مبتال خواهد شد.

 شاخص پایه:

ی رود. شاخص پایه، عنصر حداقلّبه کار می« نظرحداقلّ قابل قبول و غیرقابل صرف»شاخص پایه در این تحقیق به مفهومِ 

 ها را فراهمبندیهای تطبیقی و سطحگیرند و زمینۀ بررسیآن شکل میها با توجّه به ها و جریانگیریاست که جهت

سازد. مثالً شاخص پایه در ارتباطات اجتماعی، رعایت قوانینی است که در صورت عدم اجراء، مجازات خواهد داشت. می

 مثال روایت زیر به صراحت داللت بر مطلب فوق دارد:

شَاًۀ  دْیِ یَعْنِیلَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَدْنَى الْقُوَّۀِ کَمَا َقالَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَإِنَّمَا أُمِرُوا بِحَجَّۀٍ وَاحِدَۀٍ »

 3«ثُمَّ رَغَّبَ بَْعدُ أَهَْل الْقُوَّۀِ بَِقدْرِ طَاقَتِهِمْ ،وَّۀًلِیَسَعَ الْقَوِیَّ وَ الضَّعِیفَ وَ کَذَلِکَ َسائِرُ الْفَرَائِضِ إِنَّمَا وُضِعَتْ عََلى أَدَْنى اْلقَوْمِ قُ

 

 

                                                   
نَظَْرُت إِلَى الْمَوِْقفِ َو النَّاُس فِیهِ اند نیز شاهدی بر همین مدعا هستند. مانند: تصریح کردهبقیه روایاتی که عدم پذیرش اعماِل بدون والیت را  1

غُثَاءٌ یَأْتِی  ،لَّهَِقالَ اْدنُ مِنِّی یَا أَبَا عَبْدِ ال إِنَّ أَهْلَ الَْموْقِفِ لَکَثِیرٌ َقالَ فَصََرفَ بِبَصَرِهِ فَأَدَارَُه فِیهِمْ ثُمَّ :فَقُلْتُ لَهُ السالملیهکَثِیرٌ فَدََنوْتُ إِلَى َأبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 (237ص 8ج ق(1429)کلینی, )کافی،  کُمْ.بِهِ الَْموْجُ ِمنْ کُلِّ مََکاٍن لَا وَ اللَِّه مَا اْلحَجُّ إِلَّا لَکُمْ لَا وَ اللَِّه مَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ
 172ص 20الشیعه، شیخ حر عاملی، جوسائل 2
 20ص 11ج ،الشیعۀوسائل 3
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  نقطۀ بحران:

نقطۀ بحران، موقعیّت یا جریانی است که اگر فّعال شود سیستم را از هدف خود دور خواهد کرد.  مثالً در راهبردی از 

 السالم آمده است:امیرالمومنین علیه

 1«.الْعَجَمِ فَإِذَا َفعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ ِبالذُّلِّ هْبِخَیْرٍ مَا لَْم یَلَْبسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَ هْلَا تَزَالُ هَذِِه الْأُمَّ»

اند، در مسیر رشد و تکامل حرکت مسلمانان تا وقتی از لباس و غذای غیرمسلمانان تبعیت نکرده: »تفسیری ترجمه

 « ها و غذاهای آنها آورند به ذلّت و بیچارگی خواهند افتاد.هرگاه رو به لباس خواهند کرد؛ ولی

کنندۀ یک نقطه بحران در کل جامعه اسالمی است.  بسته به میزان تأثیر این موقعیت بر دور شدن این گفتار تعیین

 سیستم از هدفش، ضریب بحران نیز تغییر خواهد کرد.

 سازی: بهینه

ست از:  انتخاب مسیر و دستورالعملی که با کمترین هزینه و کمترین کنترل، بیشترین حرکت به سازی عبارت ابهینه

منابع  سازیها، فعّالگذاری، کاهش هزینهسازی به اصالحِ هدفسوی هدف با بیشترین ثبات انجام پذیرد. در فرآیند بهینه

شود. مثالً: در جزاء و عناصر سیستم پرداخته میوانفعاالت و ارتباطات بین اموجود، تهیه منابع جدید، اصالح فعل

دِرْهٌَم یُوصَلُ بِهِ الْإِمَاُم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَْی أَلْفِ دِرَْهمٍ فِیمَا سِوَاهُ مِْن »السالم آمده است: دستورالعملی از حضرت صادق علیه

انجام کارهای خیر خوب است اما اگر یک ریال رسیدگی مستقیم به فقراء و نیازمندان و : »تفسیری ترجمه 2.«وُجُوهِ الْبِرّ

دست امام که حاکم اسالمی است برسد و از طریق او کارسازی شود، ضریب کارآیی آن برای رشد و تعالی ناچیز هم به

 «جامعه، دو میلیون برابر خواهد بود.

شود و برای نیازمندان کارسازی یهای انتقالی)وجوهی که از صاحبان ثروت اخذ مسازی در پرداختبه تعبیر دیگر: بهینه

 پذیرد.های جامعه تحقّق میشود(، با به جریان انداختن آنها در مسیر کالن و از طریق مدیرِ عادلِ دارای احاطه بر الیهمی

 واره )سیستمی(:اجتهاد نظام کلیفرآیند 

 یروابط آنها با کالن هست یند، در برآو موضوعات هایدهو مختصات تمام پد یت،موقع 3است یاشبکه یکه هست ییاز آنجا

 کینظر خداوند در مورد  یمبخواه یاست وقت ینتکو یو تجل ینمطابق تکو یعکه تشر ییمحاسبه شود؛ و از آنجا یدبا

 محاسبه ینا محورهایداده شود.  یصمحاسبه و تشخ یند یهاآن موضوع در مجموعه گزاره یتموقع یدم بایموضوع را بدان

 است: یربه صورت ز

 یشبکه مسائل علوم انسان ی،: شبکه مسائل و موضوعات زندگیستمس ورودی  

 ی: شبکه هستیستمس محیط 

 4)اصول عقالنی و عقالئی( عقل و فطرت ی،هست ین: ساختارها و قوانیستمس یۀپا فرآیندهای 

 یند یهاگزاره شبکه: و منابع اطالعات هاداده  

 5دین : شبکه اهدافیستمس مرزهای ، 

                                                   
 28ص  5الشیعه شیخ ُحّر عاملی؛ انتشارات اسالمیه؛ ج وسائل 1
 538ص  1کافی؛ کلینی؛ ج  2
 شناسانه که در مقدمه کتاب ذکر گردید.اشاره به مبنای تصدیقِی هستی 3
ۀ البّد قبل الورود فی بیان األدلّ»شود. مثال: در بحث اجتهاد و تقلید چنین آمده است: می« تاسیس اصل»در علم اصول، از این فضا، تعبیر به  4

(؛ در جلد 59، صق(1418)خمینی, االجتهاد و التقلید، . )فنقول: ال إشکال فی أنّ األصل حرمۀ العمل بما وراء العلم عقلًا ونقلًا، من تأسیس األصل

 (61ص 2، محور مستقلی به تفصیل در باره تاسیس اصل و فرآیند آن و تطبیق بر نمونه، ارائه شده است. )جاین رسالهدوم 
نهایت( است و هدف میانی دین، برقراری بی)وجود وندهدف نهایی دین، شهود خداشود، می« مقاصدالشریعه»در علم اصول، از این فضا تعبیر به  5

عنوان هایی است که عقل، آنها را بهبرنامۀ اجرایی برای رسیدن به این اهداف، نیازمند وجود مقدمات و زمینه  ست.ای در هستی اعدلِ شبکه
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  1)عمومات فوقانی( یند یادینبن یهاها و ارزشچهارچوبو 

 یاجتهادجواهر یتمو الگور ین: منطق فهم داطالعات یلکشف و تحل فرآیند 

 و مفهوم  یاهالح یمالشارع، به ما صدر عن الشارع لتنظ یطلبهاز ما « حُکم» یافتۀ: مفهوم گسترش یستمس ابعاد

 )خرد و کالن(یشؤون زندگ یهبه کل ،واحد مکلفِ یاز فعل جوارح« موضوع» یافتۀگسترش 

 با توجه به نظریۀ وضع الفاظ برای روح معنا( یلدر تحل یندیابی: منطق فرآیمفهوم یلتحل ابزار( 

 یقدر تطب یعی: منطق فقه تفردامنه مفهوم ابزارگسترش  

 یرهامتغ یب: علل اربع+مقوالت عشر+ فرمول حرکت= ابزار ترکیبدر ترک یسازمدل منطق 

 هایدواژهکل یس: ماترجستجو ابزار 

 یاگزاره یل: جدول تحلیروابط و جمع دالل یرهاوکشف متغ ابزار 

 نظریه شارع در بارۀ موضوع مورد نظر: یخروج 

                                                   
قاء و دین، بقاء و سالمت اجتماع، ب بیند که عبارتند از: بقاء و سالمت نفس و نسل، بقاء و سالمت عقل و تفکر، بقاء و سالمتالعّله ضروری میجزء

ها را نیز های الزم برای تامین این زمینهها را نداشته باشند، دین، باید برنامهوجود آوردن این زمینهها توانایی بهبراین اگر انسانسالمت محیط. بنا

 ارائه کند.

 (177فر، صتوان در موارد زیر برشمرد: )از کتاب فلسفه علم فقه، سعیدضیاییرابطه اهداف دین با عملیات استنباط فقهی را می

 توان قاعده فقهی تولید کرداهداف دین می از .1

 شود.هماهنگی و موافقت با اهداف دین، قرینه اعتباربخش بر خبر ضعیف می .2

 شود.مخالفت با اهداف دین، قرینه بر انصراف از ظهور مدلول ادله می .3

 گردد.مخالفت با اهداف دین، مانع از انعقاد اطالق در ادله می .4

 حاکم بر ادله دیگر است.اهداف دین، بمنزله دلیل  .5

تواند مرجحی بر موارد تزاحم شود. )همینطور میموافقت مضمون دلیل با اهداف دین، یکی از مرجحات هنگام تعارض دو دلیل می .6

 باشد.(

گری دی کننده بر صدور دلیل از شأن ابالغی شارع است. )و مخالفت با اهداف، قرینه بر وجود شأنموافقت با اهداف دین، قرینه تقویت .7

 است.(

 شود. )در زمان صدور، جهتی داشته که االن موجود نیست.(مخالفت دلیل با اهداف دین، قرینه بر تخصیص ازمانی دلیل می .8

 توان به کشف مناط دلیل نزدیک شد. )تا بتوان دامنه دلیل را توسعه یا تضییق داد(از اهداف شارع، می .9

 اده کرد.توان استفاز اهداف شارع برای تاسیس اصل می .10

 های قانونی است.اهداف شارع، راهنمای قاضی و مفتی در خالء .11

 در پیوست شماره  ذکر شده است. اهداف دینتفصیلی جدول  
ف العلل و استخراجها من النصوص و األحکام هو عمل الحقّ أن تعرّ»شود. مانند: می «قواعد عام فوقانی»در علم اصول، از این فضا تعبیر به  1

،  14الفقه المقارن، ص)اصول« الحاذق اّلذی عالج النصوص و تحرى فهمها فهماً عمیقاً، و تعرف مقاصد الشریعۀ فی عمومها و فی خصوصهاالفقیه 

انما  تانی )الذی بأیدینا(الشرط الثانی ان یحرز ان المتکلم بالعام التح»شود: و مانند شرطی که در بحث تخصیص عام، ذکر می (1383)سبحانی, 

و فرضت على العام التحتانی. بحیث ل العام الفوقانیبعبارۀ اخرى ان المتکلم کان بصدد تطبیق ؛ نطق به بما هو صغرى من صغریات العام الفوقانی

)قانصوه, ، 287ص 2الفقه، جشرح اصول )المقدمات و التنبیهات فی .«عدم وجود العام الفوقانی لکان المتکلم ال ینطق بالعام التحتانی الذی بأیدینا

بعد تعارض الخاصّین و لیس ذلک إلّا ببرهان ان أصالۀ العموم فی العام یستحیل ان تقع  العام الفوقانیال شک فی مرجعیۀ »یا مانند:  ق(1418

بحوث فی )« ط الخاصّین فحال أصالۀ العموم حال األصل الطولی فی المقام.طرفا للمعارضۀ مع المخصص للعام فال تصل النوبۀ إلیها اال بعد تساق

 (222ص 5علم االصول، شهید الصدر، ج

قاعده عدل و انصاف، قاعده نفی ضرر و حرج، قاعده تسلیط و احترام مال مسلم، قاعده احسان، قاعد اصاله الصحه،  برخی قواعد فوقانی عبارتند از:

عده اصاله اللزوم فی العقود، قاعده اضطرار، قاعده تبعیت العقود للقصود، قاعده تسامح، قاعده جبّ، قاعده حیازت، قاعده المسلمین،  قاقاعده سوق

 (177اباحه، قاعده ضمان، قاعده فراش، قاعده التعاد و ....)جدول تفصیلی در پیوست شماره یازده در صفحه 
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 و استخراج راهبرد یعلم یهبه زبان فرض ینترجمه گزارۀ د: فرآوری 

 قشه و ن یشرفتپ یدر الگو یهفرض یابییت: موقعیرونیآزمون انسجام بو  یهکشف دامنه و بُرد نظر ابزار

 1یتمدن

 از اجتهاد سیستمی را ارائه کرده است: کلیتصویر زیر نمایی 

 
 

شود، عنوانی کلی هستند که در هر موضوعی باید به تناسب آن کلیه عباراتی که در تصویر مشاهده می نکته مهم:

 صورت پذیرد.« موجّه مستند به دینادله »باید براساس  گذاریمصداقگذاری شوند، این موضوع، مصداق

 یینتع یدبا یمدست آوررا در مورد آن به یننظر د خواهیمیکه م یدر مورد هر مساله و موضوع یعنی یستمیاجتهاد س

وع در موض یندیاند تا برآشده یبترک یکدیگربا  یو روابط یاتبا چه خصوص یرهاییچه متغ ین،د یهاکه در گزاره یمکن

 . یدست آدمورد بحث به

 ینا یینعت یعنی ست؛هایستمبراساس منطق س یو نقل یادله معتبر عقل «یِجمع دالل» ی،به زبان فقه یستمی،س اجتهاد

هستند که موضوع مورد نظر به آن  یستمیموضوع، هر کدام ناظر به کدام بُعد از ابعاد س یککه ادله مختلف مرتبط با 

 یا یاز،د نمور یطشرا یاتحقق  ینهزم یینتع یا یدد یهزاو یینتع یا اءاجز یینتع یااهداف هستند  یینتع یاارتباط دارد؛ آ

 یا یابی،ارز شاخص یا ی،عمل یخروج یجانواع نتا یانقاط بحران و خلل و موانع،  یامراحل،  یامرکز ثقل،  یانقطه شروع، 

 بهبود و اصالح.  یفیتک

 تطبیق نمونه فقهی بر اجتهاد سیستمی:

 :«صلوه»اسالم/ مدل  یعباد یستمساز  ← یمکن یرا بررس یانمونه

ت؛ ارائه شده اس یندر د یطو شرا یاتاز عبادت است که با تمام جزئ یمدل خوانند،یکه مسلمانان م یاتیبا خصوص «نماز»

 کند؛یم یلتبد مورد نظر یرا به خروج هایدر نماز که ورود یندیفرآ یصتشخ یعنیمدل،  یکعنوان به« نماز» مالحظۀ

                                                   
 های دیگر در نقشه کالن یک تمدنیابی به انسجام هر قسمت از سیستم با سیستمدست 1
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مراحل، نقاط  ی،نقطه شروع، نقطه مرکز ینه،)زم یلتبد یندِ و فرآ یخروج ها،یورود یدبا یجه،به نت یدنرس یبرا ینبنابرا

 یکه مدل یدد یمخواه یممربوط به نماز را کنار هم بگذار ی. اگر مجموعه احکام فقهینددست آبه یند یهابحران( از گزاره

 :یمدار یربه صورت ز

 سرنوشت، ی،زندگ یط،ذهن و فکر، قلب و روح( با تمام لوازم و ملزومات، مح = انسان)بدن، یستمس هایورودی .1

 یطکار، مح یطخانواده، مح یطها )در محانسان یگرد ی،در هست یمنف یروهایمثبت و ن یروهایماوراء، کمال، ن

 ی،انانس یهامشکالت و بحران ی،و روح یفکر ی،جسم یعیطب ینقوان ینده،(، گذشته و آالمللینب یطشهر، مح

 .ینید یگرد هاییستمها و سو مدل ینقوان

 ی،و روح ی(= تمرکز فکرشوندیم یجادکه توسط نماز کامل ا یجی= )اهداف، آثار و نتا یستمس هایخروجی .2

ب جذ ی،جامع اله یاتصال به آگاه یات،از ح تریقعم یفعال شدن احساس حضور خدا و معنادارشدن سطح

در درجه خلوص ادراکات و  ءو ارتقا یمنف یروهایدفع ن ی،روح یو انرژ یرون یشو افزا یمثبت و نوران یروهاین

در  یجار یروهایبا ن یروح یروهاین یههمسو شدن کل ی،و جمع یفرد یها، آرامش و بهداشت معنومعرفت

 یدستورات اله یگرفهم و احساس از د یقتعم ی،قبل یعملکردها یرفتن آثار منف یناز ب ین،در کل زم یهست

 . یتابد یو عبور به سو یادن یحرکت در زندگ یبرا

 صیکه به تشخ ی= تمام افراد انسان اعم از مرد و زن بالغ و کودکانیستمس یمرزها یینپردازش/ تع فرآیند .3

 تا آخر عمر  یط،ها و در هر شراها و در تمام زماندر تمام مکان اند،یدهرس

 ستادنیقبله و رو به قبله ا یین= طهارت بدن و لباس + وضوء + تع یهاول سازینهزم ییندازش/ تعپر فرآیند .4

از خوردن و  یمراقبه و دور یتزمان + طهارت مکان سجده + آرامش بدن و قرار گرفتن در موقع یص+ تشخ

 کردن و حرف زدنو حرکت یدنآشام

 یاهرظ یفیتو ک یت)که در هر کدام کم یر+ تکب یام+ ق یت= اذان و اقامه + ن نقطه شروع یینپردازش/ تع فرآیند .5

 آن ذکر شده است( یو باطن

 فیتیو ک یت)که در هر کدام کم= قرائت + رکوع + سجود + تشهد + سالم  یندمراحل فرآ یینپردازش/ تع فرآیند .6

 آن ذکر شده است( یو باطن یظاهر

 گویدیو چه م کندیچه م ینکهوجه به خداوند و فهم ا= ت مرکز ثقل یینپردازش/ تع فرآیند .7

ر نماز، )اَحکام خلل دمنجر به بطالن نماز  یامنجر به شک  یرفتارها یه= کل نقاط بحران یینپردازش/ تع فرآیند .8

 نماز جمعه( یا یدفطرمانند نماز ع یتیجمع یو چه نماز جماعت و چه نمازها یچه نماز ُفراد

 احکام مربوط به رفع نقص و شک در نماز یه= کل یستمپردازش/ بازخورد در س فرآیند .9

 انواع نماز( یه)در کلمستحبات نماز  یه= کل کننده یدو تشد یتتقو متغیرهای .10

 انواع نماز( یه)در کلمکروهات در نماز  یه= کل و بازدارنده کنندهیفتضع متغیرهای .11

 یستمی:براساس اجتهاد س

 ها، عناصر و اجزاء مرتبط و احتماال مرتبط با مساله، مولفه یرها،متغ یهکل یدو موضوعات، با یازهامسائل، ن یفدر تعر

 هاینهیابعاد و زم یهمساله در کل یتمام فروعات احتمال یی. )شناسایداستخراج شود و به صورت شبکه مسائل درآ

 1(ینو اهداف د معارف خالق،اعم از ابواب فقه، ا یند

 شود  دیاحتماال مرتبط با مساله تول یماز مفاه یحداکثر هاییدواژهشبکه کل یداسخ به مساله، ابتدا بادر استخراج پ

 (یحداکثر ییمعنا یدانعن الفحص حاصل شود )م یاس، ییناصول یرتا به تعب

                                                   
 به تفصیل ذکر شده است. 63الگوریتم این قسمت، در ص 1
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 ه بمعتبر، یهاتک گزارهسپس تک یرد؛صورت پذ یسند یابیاعتبار ی،حداکثر یهابه گزاره یابیپس از دست

 باریکبراساس موضوع،  باریک یسازشوند )مرتب یبندشوند؛ سپس مقوله یهتجز« موضوع + محمول + نسبت»

 شوند( یدارا پدیزهها و تمابراساس نسبت انجام شود تا تشابه باریکبراساس محمول و 

 ج شود + تمام قرائن محتمل در استخرا ی،موجّه از هر گزاره براساس قواعد معناشناس یاحتمال یمعان یهکل یدبا

 یاخالق ی،و قواعد کالن حقوق ینمانند اهداف د یرساختیمساله و موضوع، استقراء شود )از قرائن ز ینمورد ا

خاص آن مساله مانند شان نزول،  یو قرائن مربوط به فضا ی،باب خاص فقه آنگرفته تا قرائن مربوط به  ی،معرفت

 (یگفتار یاتو قرائن مربوط به ادب

 عنییمدد جست؛  یسازو مدل یندهااز منطق فرآ یدالذکر، بامحتمالت فوق یاناز م ییبه پاسخ نها یابیدست یبرا 

پردازش و  ی،خروج ی،ورود یکه دارا ی،مدل کاربرد یکمحتمل را در  یدست آمده با معانبه یهامجموعه گزاره

 یفایا توانندیم یها، در چه قسمتگزاره ینداد تا معلوم شود هر کدام از ا ارمراحل پردازش است، در کنار هم قر

 نقش داشته باشند.
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 فرآیند تفصیلی استنباط
 یابییابی، قرینهشناسی، دلیلدر سه محور: مساله

 

 

  :تفریع فروع در اصل مساله()تنقیح المساله و  شناسیمسالهشناسی و موضوع روشفصل اول 

  :و تولید اصل عقلی پایه(االدله )کشف  یابیدلیل روشفصل دوم 

  :(کشف القرائن برای عملیات استظهار از ادله) یابیقرینه روشفصل سوم 
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 شناسیمسالهشناسی و موضوع روشفصل اول: 
 

 این فصل، پاسخگوی سواالت زیر است:

 

 هویت موضوع و مساله فقهی چیست؟ 

 قدم تمام ابعاد موضوعات و مسائل را تشخیص داد؟بهتوان براساس یک مسیر منطقی قدمچگونه می 

  ین مشابه چگونه است؟و عناو «تنقیح محل نزاع»،  «تحریر المساله»فرآیند 

  تولید شبکه مسائل مرتبط( شود؟چگونه انجام می« در اصل مساله تفریع فروع»عملیات( 
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 :1هویت موضوع و مساله فقهی

های زیر از علم منطق فرضلذا پیش شوداست و در قالب یک جمله تام بیان می 2نی عاممعههر حکم یک حمل منطقی ب

 در این بحث جاری است:

 3ها:فرضپیش
 قضیه عبارت است از: مرکّب تامّى که ذاتًا بتواند متّصف به صدق و یا کذب شود. .1

 : ساختار و نحوه کنار هم قرار گرفتن اجزاى قضیّه، و مادّه قضیّه عبارت است از: محتوا و مفاد آن.صورت قضیّه عبارت است از .2

اى است که در آن به ثبوت چیزى براى چیزى و یا قضیه در تقسیم نخست به حملى و شرطى تقسیم مى شود : قضیّه حملى قضیّه .3

اى است که در آن به وجود یا عدم نسبتى بین دو یا چند قضیّه حکم شده نفى چیزى از چیزى حکم شده باشد و قضیّه شرطى قضیّه

 باشد .

 یه.دارد: موضوع، محمول و نسبت حکم لیاصسه عنصر  یهحمل یههر قض .4

 قضیّه حملى به اعتبار موضوع به شخصیّه ، طبیعیّه ، مهمله و محصوره تقسیم مى شود . .5

 قضیه است.و عنصر ایجاب یا سلب در قضیه، کیف است لفظ حاکى از تعداد افراد موضوع، سور قضیه در قضیّه محصوره  .6

وضوع یا جزئى از محمول و یا جزئى از هر دو به کار رود، معدوله است و در غیر این اگر در قضیه ادات سلب به صورت جزئى از م .7

 صورت محصّله .

 .قضیه استنحوه ارتباط موضوع و محمول در متن واقع، مادّه قضیّه و لفظ حاکى از آن جهت  .8

 .استاى که فاقد جهت باشد مطلقه ر شده باشد موجّهه است و قضیّهاى که در آن جهت ذکقضیّه .9

 شود .قضیّه حملى موجبه به اعتبار ظرف تحقق موضوع به ذهنیّه، خارجیّه و حقیقیه تقسیم مى .10

 4شود.شود که نسبت حکمیه برآن بار میدر علم منطق به جزء اول از قضیه گفته می «موضوع»اصطالح  .11

 

 در فقه:  5«موضوع»اصطالح تعریف 

 اند:زیر تعریف کرده صورتبهرا  «موضوع» ،شوددر علم فقه که از حکم صحبت می

 «6یهعل یب حکم الشرعتّرُ یهو االمر الذ»

در توضیحی تفصیلی در مورد  مرحوم نائینیرا، لذا « مکلف»گیرد هم خودِ مکلف را در بر می« فعل»این تعبیر هم 

 :چنین آورده اندموضوع و متعلَّق حکم 

                                                   
تفاوت موضوع با مساله، چنین است: مساله، مواجهه با موضوع از یک زاویه خاص و برای رسیدن به اثری از موضوع است که سبب حل مشکل  1

فاده عنوان یک ابزار استتوان از سوال زیر بهمحور میصحنه تحقیقات موضوعشتشود. برای تبدیل موضوع به مساله یا کشف پو رفع نیازی می

 « دست بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر به اطالعاتی در مورد این موضوع به« »انگیزه توجه به این موضوع چه بوده است؟»کرد: 
 اعم از حملیه و شرطیه 2
 ق(1404سینا, )ابن، 35ص ل, فصل پنجم،کتاب الشفاء، فن ثالث)منطق( مقاله اور.ک.  3
 هفأول القضایا الحملىّ، و أوله اإلیجاب ألنه مؤلف من منسوب إلیه یسمّى موضوعا و منسوب یسمّى محموال على نسبۀ وجود، و أما السلب فإن 4

 )منبع فوق( یحصل من منسوب إلیه و منسوب و رفع وجود النسبۀ.
تتبع عناوینها، فکل حکم ثبت لموضوع خاص االحکام الشرعیه »، استفاده شده است مانند: «موضوع»جای اصطالح نیز به« عنوان»اصطالح از  5

 تا()نجفی, بی، 212ص 26جواهرالکالم، ج)ر.ک. « منها ال یثبت لغیره من تلک الحیثیۀ
 های اصولی: تعبیر دیگری نیز در البالی نقد و ردّها در تحلیلنکته ، انتشارات جامعه مدرسین، قم.389، ص4فوائد االصول، ج ینی،نائ یرزایم 6

تکون فعلیۀ الحکم و ما »؛ یا تعبیرِ  تا()گلپایگانی, بی، 25ص 1العوائد، جافاضه)ر.ک. « ما یتوقف علیه الحکم»ذکر شده است که عبارتست از: 

 (199ص،4)ر.ک. بحوث فی علم االصول، سیدمحمدباقر صدر، ج« هتحققته و ثبوته تابعا لفعلی
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 )مطلوب شودمُکلف خواسته میاز آن انجام یا ترک است که  کاری ،متعلَّق و موضوعی دارد؛ منظور از متعلَّق ،هر حکمی»

است که باید آن کار را انجام  مکلّف ،؛ و منظور از موضوعمثل حج کردن یا نمازگزاردن و ... الحصول بواسطۀ حکم است(

 الحصول قبل الحکم است(.مفروضکه ). کلف دارای شرایط خاص مثل استطاعتدهد چه مکلف عام و چه م

مانند تقسیم  ،تقسیماتی دارند )چه قبل از ارتباط حکم با آنها و چه بعد از ارتباط حکم( ،کدام از موضوع و متعلق هر

یا در  به نماز در مسجد متعلَّققادر و .... یا تقسیم به مکلف عالم به حکم یا جاهل؛ و تقسیم  ،عاقل ،به مکلف بالغ موضوع

 حمام یا رو به قبله یا همراه با طهارت و ...یا تقسیم به نماز با قصد قربت.

ه کنند یا با مالحظبا حکم ارتباط برقرار می ،هر کدام از موضوع و متعلق یا بدون مالحظه قیود و شرایط ،در جانب دیگر

ف در موضوع و متعلق باشد و هیچ قید و شرطی را ذکر نکند کننده متوجه قیود و شرایط مختلقیود و شرایط؛ اگر حکم

 1«گیرد.شکل می «تقییدِ حکم»شود و در غیر این صورت تولید می «اطالقِ حکم»

 :چنین آورده اندموضوع حکم و تمایز آن از متعلَّق حکم در توضیح نیز  شهید صدر

شرعی برای  اول، اصل فعل و کاری است که حکم دارند؛ متعلَّقها هم متعلَّق دِ متعلَّقاحکام شرعی، متعلَّق دارند و خو»

چیزهایی هستند که « متعلق متعلق»و ؛ «شراب خوردن حرام است»در حکمِ « خوردن»تحقق آن صادر شده است مثل 

انند مشود یا ل یعنی خوردن به آن مربوط میدر حکم باال که متعلق او« شراب»شود مانند متعلق اول به آنها مربوط می

در « زوجیت»شده است؛ یا مانند « وفا کردن»مرتبط با فعلِ « عقد»، که «وفاء به عقود واجب است»در حکمِ « عقد»

له رو به قب»در حکمِ « قبله»شده است؛ یا مانند « دادننفقه»که مرتبط با فعلِ « نفقه دادن به زوجه واجب است»حکمِ 

 شده است.« ننماز خواند»که مرتبط با فعِل « نماز بخوان

 نامند که شرط تحقق حکم و قید برای تنجز حکم است.نیز می« موضوع»را « متعلقِ متعلق»

این است که موضوع آن « قضیه حقیقه»فرض در اند و پیشاز آنجایی که احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده

م شرعی را به شکل یک قضیه شرطیه بیان توان صورت احکاصورت تکوینی یا عرفی و عقالیی وجود داشته باشد، میبه

 اگر عقدی تحقق یافت آنگاه باید به»به صورت قضیه شرطیه زیر بیان شود: « وفاء به عقود واجب است»کرد، مثال حکمِ 

 بنابراین: ثبوت حکم و فعلیت حکم، تابع تحقق و فعلیت موضوع است.  «آن وفا کرد

                                                   
غیر  الصّوم، وال إشکال فی اّن کلّ حکم له متعلّق و موضوع. و المراد من المتعّلق هو ما یطالب به العبد من الفعل أو التّرک، کالحج، و الصاّلۀ، و  1

. و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود فی متعلّق الحکم، کالعاقل البالغ المستطیع مثال. و بعبارۀ أخرى: المراد من الموضوع ذلک من األفعال

 هو المکّلف الّذی طولب بالفعل أو التّرک بما له من القیود و الشّرائط: من العقل و البلوغ و غیر ذلک.

ه انقسامات عقلّیۀ سابقۀ على مرحلۀ ورود الحکم علیه، و هذه االنقسامات تلحق له بحسب اإلمکان العقلی و لو ثمّ اّن کّلا من الموضوع و المتعلّق ل

ن تفرض ن الم یکن هناک شرع و ال حکم، ککون المکلّف عاقال، بالغا، قادرا، رومیا، زنجیا، أحمر، أبیض، أسود، و غیر ذلک من االنقسامات اّلتی یمک

ثال إلى القبلۀ، أو فی المسجد، أو الحّمام، مقرونۀ بالطهارۀ، إلى غیر ذلک من االنقسامات الّتی یمکن ان تفرض لها فی حدّ له. و ککون الّصالۀ م

 نفسها و لو لم تکن متعلّقۀ لحکم أصال.

لهما، ککون المکلّف عالما و لکلّ منهما أیضا انقسامات تلحقهما بعد ورود الحکم علیهما، بحیث لو ال الحکم لما أمکن لحوق تلک االنقسامات 

نّسبۀ إلى هذا بالبالحکم، أو جاهال به، بداهۀ انّ العلم بالحکم ال یمکن إلّا بعد الحکم. و هذا بخالف العلم بالموضوع، فانّه یمکن لحوقه بدون الحکم. 

ما یلحق الصاّلۀ بعد األمر بها، إذ لو ال األمر لما کان عروض الموضوع. و امّا بالنّسبۀ إلى المتعّلق، ککون الّصالۀ ممّا یتقرّب و یمتثل بها، فاّن هذا انّ

  هذا الوصف لها ممکنا.

، بل ال محیص مثمّ انّه ال إشکال فی إمکان التّقیید أو اإلطالق بالنّسبۀ إلى کلّ من الموضوع و المتعلّق بلحاظ االنقسامات السّابقۀ على ورود الحک

کان اإلهمال الواقعی بالنّسبۀ إلى اآلمر الملتفت، لوضوح اّنه ال بد من تصوّر موضوع حکمه و متعلّقه، فإذا کان امّا من اإلطالق أو التّقیید، لعدم إم

ر.ک. ) هو مقید.ا فملتفتا إلى االنقسامات الالحقۀ للموضوع أو المتعلّق، فامّا ان ال یعتبر فیه انقساما خاّصا فهو مطلق، أو ان یعتبر فیه انقساما خاصّ 

 (146، ص: 1صول، جفوائد اال
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و جعل در این مقام موضوع ندارد، جعل حکم تابع جعل موضوع است هم که کاری با فعلیت « جعل احکام»در مقام 

 1است.« در نظر گرفتن»معنی به

« ناسیششناسی و متعلقموضوع»نتیجه اینکه: برای استنباط نظر شارع در امور مختلف، قدم اول در فرآیند استنباط، 

یابی تآید دسدست میشناسی بهشناسی و متعلقو آنچه در اولین مالحظه از مطالب فوق برای کشف فرآیند موضوع است

 دو است.به کلیه قیود و شرایط محتمل برای آن

 جنس مسائل فقهی:

: وان گفتتشناسی، میبا توجه به هویت موضوعچنین گونه که در بحث از هویت فقه و هویت حکم روشن شد، و همهمان

های فقهی، جنس مساله؛ «است آنتالش برای کشف استفهام از حکم شارع در مورد موضوع مشخصی و مساله فقهی، »

های متخذ از نقل یا ادله مورد تایید نقل است که تکلیف فعل یا فرآیندی را در مکلِف فردی حقیقی یا کشف محمول

وضعی،  -تکلیفی ثانویه، -اولیه ظاهری، -واقعی شرعی، -عقلیم از اعتمام أنواع حکم، تشخیص ) سازد.حقوقی، روشن می

ضمنی،  -تبعی، استقاللی -توصلی، اصلی -تخییری، تعبدی -کفایی، تعیینی -غیری، عینی -ارشادی، نفسی -مولوی

مقید،  -خاص، مطلق –ترخیصی، عام  -تاسیسی، لزومی -غیرموکد، امضایی –مضیق، موکد  -مشروط، موسع -مطلق

 .اندبحث کرده متشابه، دال بر شرط یا سبب یا مانع، دال بر صحت یا بطالن و فساد( -منسوخ، محکم –ناسخ 

 وظیفه فقیه است؟ شناسیو مساله شناسیآیا موضوع

ارع، نظر شبا توجه به تبعیت حکم از موضوع با قیود و شرایطش، و با توجه به تنوع موضوعات و قیود و شرایطشان در 

مری عرفی و در کشف اینکه هویت موضوع و قیود و شرایطش در نظر شارع چیست نیاز به فحص و مستندات دارد و ا

نیست، لذا اصل تعیین هویت موضوع و لوازم و شرایط آن به عهده فقیه است و تطبیق بر مصداق خارجیِ  دسترس همگان

 تخصصی، به عهده عرف خاص است.آن در موارد عمومی به عهده عرف عام و در موارد 

                                                   
رعی شاألحکام الشرعیۀ لها متعلقات، و لها متعلقات المتعلقات، أمّا المتعلقات األولیۀ، فهی عبارۀ عن تلک األفعال التی یکون ذلک الحکم ال 1

 تشرب ال»متعلق للحرمۀ، فی « و شرب الخمر»، «أقیموا الصالۀ»متعلق لوجوب الصالۀ فی « فالصالۀ»مقتضیا إلیجادها، أو مقتضیا للزجر عنها، 

األولی  ق، هذه هی المتعلقات األولیۀ، و أّما متعلقات المتعلقات، و هی المتعلقات الثانویۀ، فهی عبارۀ عن األشیاء الخارجیۀ التی یکون المتعل«الخمر

ق، بالخمر، فالخمر أمر خارجی یتعلق به المتعل، فالشرب هذا، متعلق أولی، لکن الشرب متعلقا «ال تشرب الخمر»فی « الخمر»مربوطا بها، من قبیل، 

إلنفاق على ا فیکون متعلقا ثانویا، و کالعقد فی وجوب الوفاء بالعقد، فالوفاء هو المتعلق األولی، و العقد هو المتعلق الثانوی، و کالزوجۀ فی وجوب

علق ، فإن الصالۀ هی المت«صلّ عند الزوال إلى القبلۀ»و القبلۀ فی الزوجۀ، فاإلنفاق هو المتعلق األولی، و الزوجۀ هو المتعلق الثانوی، أو کالوقت 

ق یؤخذ لمتعلّاألولی، و القبلۀ هی متعلّق المتعلّق، ألن الصالۀ قیّدت بها، و قد سمّی متعلّق المتعلّق، بالموضوع، و هذا الموضوع الذی هو متعلق ا

بنحو القضیۀ الحقیقیّۀ، و القضیۀ الحقیقیۀ تکون کل شرائطها مفروضۀ الوجود، و حیث أن الحکم مجعول  دائما شرطا للحکم و قیدا فی الحکم، و

اء فلهذا یقال، بأن الموضوعات، أی متعلقات المتعلقات تؤخذ مفروضۀ الوجود فی مقام جعل الحکم، فإّن الحاکم حینما یرید أن یحکم بوجوب الو

ک زوجۀ، فیجب اإلنفاق علیها، إذا کانت القبلۀ موجودۀ و الوقت داخال، فصلّ فی الوقت بالعقد یقول، إذا وجد عقد فیجب الوفاء به، إذا وجدت لدی

وع ضإلى القبلۀ، إذا کان هناک خمر، فیحرم شربه، و هکذا کل ذلک أمثلۀ ألخذ الموضوع قیدا فی الحکم، أو بتعبیر المحقق النائینی، أخذ المو

ۀ الوجود، تکون فعلیۀ الحکم و ثبوته تابعا لفعلی الحقیقیۀ، و نتیجۀ أخذ الموضوع مفروضمفروض الوجود فی مقام جعل الحکم، على نهج القضیۀ 

 موضوعه و تحقق موضوعه.

الصالۀ   یجبففعلیۀ وجوب الوفاء بالعقد، فرع فعلیۀ العقد خارجا، فما لم یوجد عقد خارجا ال یجب الوفاء بالعقد، و ما لم یوجد وقت و قبلۀ خارجا ال

القبلۀ، ألن المشروط عدم عند عدم شرطه، و المفروض أن هذه الموضوعات أخذت شرائط و فرض وجودها فی مقام جعل الحکم، فی الوقت إلى 

ۀ وجود بفیکون فعلیۀ المجعول تابعۀ لفعلیۀ هذه الشرائط و وجودها خارجا، هذا بحسب عالم الفعلیۀ، و لکن بحسب عالم الجعل و اإلنشاء، تکون مرت

 بل مرتبۀ الحکم بالنظر اإلنشائی و التصوری للجاعل،هذه الموضوعات ق

 ریعنی أن الحاکم ینیط حکمه بفرض وجود هذه األشیاء، و هذا الفرض و إن کان هو غیر وجودها خارجا، لکن هذا الفرض حینما ینظر إلیه بالنظ

، کأّن إنشاءه و جعله بعد المفروض، و یرى هذه األشیاء الطریقی فالمولى یرى به عین المفروض، إذن فحکمه یراه بهذه الرؤیۀ کأّنه بعد المفروض

 (199ص،4ر.ک. بحوث فی علم االصول، سیدمحمدباقر صدر، ج) فی رتبۀ سابقۀ على جعله و إنشائه.
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ای با این محتوا مطرح است که آیا در تشخیص موضوعات احکام هم باید تقلید کرد یا ، مساله«اجتهاد و تقلید»در بحث 

  1توان تقلید کرد؟اصوال می

و شرعی  2خفیّ، عرفی )موضوعات صرفه( اصولیین و فقهاء در پاسخ به این مساله، موضوعات را به موضوعات عرفی واضح

و تشخیص آنها را  انددهکار بررا به 3«موضوعات مستنبطه»خفیّ، اصطالحِ به موضوعات شرعی و عرفیاند و تقسیم کرده

ولیین ؛ حتی برخی از اصانداالتباع قلمداد کردهاند و نظر آنها را برای مقلدین الزموظیفه فقیه یا وظیفه کارشناس دانسته

  4دانند.را در تعریف فقه الزم می« عات مستنبطهتشخیص موضو»ورود قید 

  نکته مهم:

و دربرداشتن کلیه مواردی که « فعل مکلف فردیحکم »علم فقه گذشت و به اعم بودن فقه از  هویتآنچه در بر اساس 

فقهی خواهیم شناسی شناسی و مساله، در اینجا که به فرآیند موضوع5برآنها بار شده است، اشاره شد «محمولی از نقل»

 .کنیمرا بررسی می عاماین فرآیند  ،پرداخت

                                                   
ند العرف، نۀ عو هی الموضوعات الخارجیّۀ التی قد رتّبت علیها أحکام فی الشرع، و مفاهیمها تکون غیر مبیّ؛ التقلید فی الموضوعات المستنبطۀ 1

قال  لک.فی ذأو بحسب اللغۀ، مثل: الصعید و الفناء و اإلناء و نحو ذلک، و لست أدری لماذا ال یجری التقلید فیها و أخد مفاهیمها من األخصّائیّین 

 االلتزام به من أحد. و البناء على عدم جواز التقلید فیها یقتضی البناء على وجوب االحتیاط، أو االجتهاد، و ال یظنّ  صاحب المستمسک:

ثیر ک أقول: بل قد یقع اإلشکال فی االجتهاد فیها، فإنّ اجتهاد من ال یکون متخصّصًا فی أمر کیف یکون؟ إال أن یقال بوجوب تخّصص المجتهد فی

 من العلوم، و ذلک مّما ال یقول به کثیر من المجتهدین من القدامى و المتأخّرین.

أنّ األوّل مّما یستعمل لدى العرف فیؤخذ مفهومه منه سعۀ و  المستنبط العرفی، و بین الموضوع المستنبط اللغوی، و اعلم أنّ الفرق بین الموضوع

یقاً، و ض ضیقاً، بخالف الثانی فإّنه غیر مستعمل أو مستعمل بغیر معناه السابق، فال بدّ من الرجوع إلى قول اللغوی لرفع الشّک عن مفهومه سعۀ و

 ن استعماالته السابقۀ فی لغۀ العرب، و ال یبعد أن یکون أکثر الموضوعات من قبیل الثانی، ال األوّل.قول اللغوی حاک ع

من شرب ف ال سبیل إلى التقلید فی الموضوعات الصرفۀ؛ ألّنه لیس للفقیه تصرّف فیها، بل األمر فیها بید العرف.، التقلید فی الموضوعات الصرفۀام 

قول فقیه إنّه لیس بسمّ حال کونه شاّکاً فی صّحۀ قوله و مات على إثر شرب ذلک السمّ فهو الملوم عند العقالء، بل عند سمّاً اعتماداً و تقلیداً ل

 الشرع.

فإنّ بیان حقیقۀ هذه الموضوعات مثل الصالۀ و  إنّ التقلید یجری فی الموضوعات الشرعیّۀ و وجهه واضح.، التقلید فی الموضوعات الشرعیّۀاما 

  ، فیجب أخذها من الفقیه.إنّ هذه الموضوعات مّما له دخل فی األحکامما یعتبر فیها، و ما یفسدها إنّما یکون بید الفقیه دون غیره.  نحوها، و

چنین به کتاب ؛ همق(1419)یزدی, ،  56ص 1جکتاب العروه الوثقی، چنین به ؛ همتا()صدر, بی،  402صاالجتهاد و التقلید، کتاب )ر.ک. 

 (412، صاهلل خویی، تقریر علی غرویاالجتهاد و التقلید، آیه
 مانند صعید، کعب، نبیذ، قبض، .... 2
 (77ص 1ج نیز در تعبیر از این موارد استفاده شده است. )ر.ک. فوائداالصول، نائینی،« مخترع شرعی، المخترعات الشرعیه»از اصطالح  3
طۀ، ال سیما الموضوعات المستنب ما عرفنا به الفقه هو تعریف األکثرین و یخرج عنه جمیع المباحث الواقعۀ فی الفقه فی تشخیص الموضوعات، 4

إلى تشخیص  کالبحث عن ماهیۀ العبادات و أجزائها و شرائطها و موانعها و قواطعها، و کذا البحث عن سائر الموضوعات العرفیۀ فی موارد الحاجۀ

طراد تبعض مصادیقها کالمعدن و الوطن و الصعید و نحوها، مع کون البحث عنها فی العبادات أکثر من البحث عن أحکامها غالبا، و االلتزام باالس

)ر.ک. کتاب  .مثال -أو موضوعاتها المستنبطۀ أو ما أشبهها -فیها بعید فینبغی القول بدخول تلک البحوث فی هذا العلم، و یضاف إلى التعریف قید

  182، ص(1374)مشکینی, اصطالحات االصول، 
که از ابتکارات « فقه نظریه»در تعریف   .پردازدکه به کشف میدان معنایی مورد نظر شارع در یک موضوع می« النظریهفقه»بالخصوص بحث  5

های های کالن زندگی مانند عرصهفقه نظریه، استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه»است: الرحمه است چنین آورده شده شهید صدر علیه

 شود تا احکامهای گوناگون تنظیم میاقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و غیره است. در این روشِ اجتهادی، نظریات عمومی اسالم در عرصه

 صورت یک نظام منسجم و پیوسته میسر گردد. یابی به قوانین ادارۀ زندگی بهکذر، دستظاهر متفرق را هماهنگ کند و از این رهفرعیِ به

لی یابی به حجت در تعیین خطوط کیابی به حجت برای عمل است ولی فقیه در فقه نظریات به دنبال دستفقیه در فقه متعارف به دنبال دست

 منظر شهید صدر، آقانظری حسن، مجله معرفت اقتصادی شماره هشتم( شناسی فقه نظریات اقتصادی ازحاکم بر یک موضوع است. )روش

روس شود. )سیدمنذرحکیم، دیم استنطاقبه قرائن منجر به  یو مجموع یستمینگاه س یول یشودم استنباطمنجر به  ینهبه چند قر ینگاه فرد

 النظام(فقه

 ست: چنین آورده ا« النظریه عند الشهید الصدرفقه»باقر بری، در مقاله 
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 :و تولید فروعات در اصل مساله مساله فقهی تحلیلعملکرد ائمه در  نمونه

ثم را که اکبناکثم در قصر مامون انجام شده است. عباسیین، یحییبنالسالم و یحییگفتگویی میان حضرت جواد علیه

ور جواد را که نُه ساله بودند در محظبرترین عالم منطقه بود به قصد تخریب حضرت فرستادند تا با سؤاالت علمی حضرت 

 .ه را نشان دهدقرار دهد و عدم توانایی ایشان برای امامت شیع

 یحیی از حضرت پرسید: به نظر شما جریمۀ فردی که در حال احرام شکار کرده است چیست؟ »

دانسته که شکار در حال احرام جریمه دارد السالم فرمودند: در حرم شکار کرده یا در خارج از حرم؟ میحضرت جواد علیه

حیوان برخورد کرده؟ شکارکننده برده است یا آزاد؟ بچه است  دانسته؟ قصد جدی شکار داشته یا اشتباهًا تیر بهیا نمی

یا بالغ؟ اولین بار است که اینکار را کرده یا بارچندم است؟ شکارِ او پرنده بوده یا غیرپرنده؟ شکار او از حیوانات کوچک 

احرام حج بوده یا ؟ در بوده یا بزرگ؟ از کار خود پشیمان است یا باز هم قصد شکار دارد؟ در شب شکار کرده یا در روز

 1«در احرام عمره؟

توان گفت که ایشان با پردازش احتماالت مرتبط با موضوع، اگر بخواهیم عملکرد حضرت را در یک عبارت بیان کنیم می

 ای از مسائل را تولید کردند که هر کدام دارای حکم خاص خود است.شبکه

 :عبارتند ازاجزاء مساله بحث 

 موضوع: شکارکننده 

 متعلَّق: شکار کردن 

  قید موضوع: حالت احرام 

 موارد زیر را بیان فرمودند: ، حضرت موضوع مسالهدر هر کدام از موارد فوق، حاالت و ابعاد و اقسامی قابل ارائه است؛ در 

 نسبت موضوع با آگاهی( عَالِمًا کَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ جَاِهلًا( 

  ًنسبت موضوع با موقعیت قانونی و موقعیت سنّی(صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً حُرّاً کَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ عَبْدا( 

 ًنسبت موضوع با تکرار( مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أَوْ مُعِیدا( 

  ًنسبت موضوع با حالت روحی(، مُصِرّاً عَلَى َما فَعَلَ أَْو نَادِما( 

 موارد زیر را بیان فرمودند:  متعلق مسالهدر 

  ُنسبت متعلق با اختیار( عَمْداً أَوْ خَطَأً قَتَلَه( 

 ٍنسبت متعلق با مکان( قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أَوْ حَرَم( 

                                                   
العقل،  و فهم نصوص الشریعه فهما یراد منه اکتشاف و استخالص النظریات االسالمیه، او انها االجتهاد القائم علی القرآن الکریم و السنه المطهره»

المیه المعاصره، ا االس)مجله القضای« الکتشاف النظریات االسالمیه فی مختلف مجاالت الحیاه التی یراد للدین ان یتقدم الی دوره فی القیمومه علیها

 (11شماره 

 (13نیز تعبیر کرده است. )همان، ص« المنهج الموضوعی»شهید صدر از این روش، به 
لِماً َکانَ الُْمحْرُِم أَوْ جَاهًِلا قَتَلَُه عَمْداً قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ َعا السالم:لیهفَالَ یَحْیَى مَا تَقُولُ ُجعِلْتُ فِدَاکَ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ صَیْداً فََقالَ َأبُو َجعْفَرٍ ع....... 1

بَارِهِ مْ مِنْ کِاتِ الطَّیْرِ َکانَ الصَّیْدُ َأمْ مِنْ غَیْرِهَا ِمنْ صَِغارِ الصَّیْدِ أَ أَوْ خَطَأً حُرّاً کَانَ اْلمُحِْرمُ أَوْ عَبْداً صَغِیراً َکانَ أَوْ کَبِیراً مُبْتَدِئاً ِبالْقَتْلِ أَوْ مُعِیداً مِنْ ذَوَ

قَالَ .......ۀِ إِذْ قَتََلهُ أَوْ ِبالَْحجِّ َکاَن مُْحرِماً فَتَحَیَّرَ یَْحیَى بْنُ أَکْثَممُصِرّاً عَلَى مَا فَعَلَ أَوْ نَادِمًا فِی اللَّیْلِ َکاَن قَتْلُهُ لِلصَّیْدِ أَمْ بِالنَّهَارِ مُْحرِماً کَانَ ِباْلعُمْرَ 

 :تَفِیدَهُ َفقَالَ َأبُو جَعْفَرٍجُعِْلتُ ِفدَاکَ إِْن رََأیَْت أَْن تَذْکَُر اْلفِقَْه فِیمَا فَصَّلْتَهُ ِمنْ وُجُوِه قَتْلِ اْلمُْحرِمِ لِنَعْلََمهُ وَ نَسْ السالملیهی َجعْفٍَر عالْمَأْمُونُ لَِأبِ

اً وَ إِذَا َضاعَفیْدُ ِمنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ وَ َکانَ ِمنْ کِبَارِهَا فََعلَیْهِ َشاۀٌ وَ إِنْ أََصاَبهُ فِی اْلحَرَمِ فَعَلَْیهِ اْلجَزَاءُ مُنَعَمْ ِإنَّ الْمُْحرِمَ إِذَا قَتَلَ صَْیداً فِی الْحِلِّ وَ کَانَ الصَّ

ِه الْحََملُ وَ قِیَمُۀ الَْفرِْخ فَإِذَا َکاَن ِمنَ الْوَْحِش وَ َکاَن حَِماَر وَحٍْش َفعَلَیِْه قَتَلَ فَرْخًا فِی اْلحِلِّ َفعَلَیِْه حَمٌَل َقْد فُطَِم مِنَ اللَّبَِن فَإِذَا قَتَلَُه فِی اْلحََرمِ فَعَلَیْ

ذَا َأصَابَ اْلجََزاءُ مُضَاعَفاً َهدْیاً باِلغَ الْکَعَْبۀِ وَ إِذَِلکَ فِی الْحََرمِ فَعَلَیْهِ بَقَرَۀٌ وَ إِنْ کَانَ نََعامَۀً فََعلَیْهِ بََدَنۀٌ وَ إِنْ َکاَن ظَبْیاً فَعَلَیْهِ َشاۀٌ فَِإنْ َکانَ قَتَلَ شَیْئاً ِمنْ 

اْلجَاهِِل سََواءٌ َو فِی  رٍَۀ َنحَرَُه بِمَکََّۀ َو جَزَاُء الصَّیْدِ عَلَى الْعَالِِم وَالْمُْحرُِم مَا یَِجبُ عَلَْیهِ الَْهدُْی فِیِه وَ کَانَ ِإحْرَامُُه ِللَْحجِّ َنحَرَُه ِبمِنًى َو ِإنْ کَانَ إِحَْراٌم ِبعُمْ

لسَّیِّدِ فِی عَبْدِِه وَ الصَّغِیرُ َلا َکفَّاَرۀَ عَلَیْهِ َو هِیَ عَلَى الْکَبِیرِ وَاجِبٌَۀ الْعَْمدِ عَلَیِْه الَْمأْثَمُ وَ هُوَ مَْوضُوعٌ عَنْهُ فِی اْلخَطَإِ وَ الْکَفَّارَُۀ عَلَى الُْحرِّ فِی نَفِْسهِ وَ عَلَى ا

، 444ص 2. االحتجاج، ج.ک)ر  َأحْسَنْتَ یَا أََبا َجعْفَرادِمُ یُسْقُِط َندَمُهُ عَنُْه عِقَاَب الْآخَِرۀِ وَ الْمُصِرُّ یَِجبُ عَلَیْهِ الِْعقَاُب فِی الْآخِرَۀِ َفقَاَل الْمَأْمُونُوَ النَّ

 (1403)طبرسی, 
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  نسبت متعلق با نوع مفعولش(مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ کَانَ الصَّیْدُ أَمْ مِنْ غَیْرِهَا( 

  ِ(کیف)نسبت متعلق با  مِنْ صِغَارِ الصَّیْدِ أَمْ مِنْ کِبَارِه 

  نسبت متعلق با زمان(، اللَّیْلِ کَانَ قَتْلُهُ لِلصَّیِْد أَمْ ِبالنَّهَارِفِی( 

 ، مورد زیر را بیان فرمود:قید موضوعو در 

  ًنسبت قید با موقعیت قانونی( مُحْرِماً َکانَ بِالْعُمْرَۀِ إِْذ قَتَلَهُ أَْو بِالَْحجِّ کَانَ مُحْرِما( 

ای از مسائل مرتبط با آن شبکه»در نظر گرفت تا صورت حداکثری موضوع را بهتوان تمام ابعاد و جوانب یک چگونه می

پردازش رود، همین کار میبه« اجتهاد»که در توضیح اصطالح « تفریع فروع»هویت اصطالح  تولید شود؟« موضوع

وضوع، مرتبط با یک م« شبکه مسائل»ر یک موضوع ممکن است اتفاق بیفتد؛ ارائه ابزارهای تولید است که د احتماالتی

   .آمده است (105 بسته روشی شماره سه )صکه در 

کشف  تنقیح المساله وبرای  مسائلتفریع ) «فروعمسائل و شناسی و تولید وضوعم» تفصیلی عملیاتمراحل 

 (فروع فقهی

 دهیم:ای مواجه شدیم عملیات زیر را انجام میبراساس مباحث قبل، هر وقت با مساله

 مساله یاموضوع با  اولیه مواجهه روششماره یک:  روشیبسته 

مستقیما چیست؟( « هدیه»)مانند نظر اسالم در مورد مطرح شده است، کلی صورت یک موضوع اگر مساله به .1

 برو. (دستورالعمل تحلیل لغویبسته روشی شماره دو )به سراغ 

هدیه زوج به زوجه »مرکب تام یا ناقص مطرح شده است، )مانند نظر اسالم در مورد صورت یک اگر مساله به .2

 زوجه(ابتدا عبارت را به اجزاء آن تجزیه کن. )هدیه + زوج + « چیست؟

)مشابه تشخیص جنس قریب در یک  فوقانی قرار داردتحت چه عناوین  بررسی کن که مساله با این اجزاء، .3

ها را و عنوان 1(بحثدر مثال « زوجیت»و عنوان « هدیه»عنوان  مثال) را بنویس هاو آن عنوانتعریف منطقی( 

 کن.« دستورالعمل تحلیل لغوی»وارد در 

فوق بنویس. )مثال: در  صورت یک عنوان مانندو شرایطی ذکر شده است، آنها را بهاگر در صورت مساله قیود  .4

آمده است، « قبل از تلف»که شرطِ « حکم هبه زوج به زوجه قبل از تلف شدن موهوب» صورت مسالۀ

 کن.« دستورالعمل تحلیل لغوی»ها را وارد در و عنوان را برای بررسی مستقل در نظر بگیر.(« تلف»عنوان ِ

ها را پیدا کن و وارد دستورالعمل تحلیل «الیهارمُش»، 2باشد« عنوان مُشیر»کار رفته در عبارت، به اگر عنوانِ  .5

 لغوی کن.

 دست بیاور.به بسته روشی شماره سه ) روش تولید تعاریف( مراجعه کن و تعریف هر یک از مفردات را به .6

 مراجعه کن و( ، تحریر محل النزاعتنقیح المساله =له به بسته روشی شماره چهار )روش تولید فروعات در مسا .7

 دست بیاور.انواع روابط محتمل میان مفردات و میان اصل مساله با مسائل دیگر را به

                                                   
ن ؛ و همچنی«زوجیت»و نظریه اسالم در مورد « هدیه»است: نظریه اسالم در مورد  ایمیدان نظریهیعنی مساله مورد نظر، در حقیقت ترکیب دو  1

 چنین گسترده کرد:نگری را اینتوان این کالنمی

یه ؛ و نظر«محبت»و نظریه اسالم در مورد « ملکیت»ایِ دیگر است: نظریه اسالم در مورد ، ترکیب دو میدان نظریه«هدیه»نظریه اسالم در مورد 

م و نظریه اسال« زن»و نظریه اسالم در مورد « خانواده»ایِ دیگر است: نظریه اسالم در مورد نیز ترکیب سه میدان نظریه« زوجیت»اسالم در مورد 

 قانی در هر موضوعی، راهگشاست.در هر باب، برای تشخیص نظریات فو« قواعد فقه»استفاده از «. روابط اجتماعی»در مورد 
ار کبه« عالم ثقه»گر برای فرد عنوان یک اشارهدخالتی در مطلب ندارد بلکه به« جالس»، عنوان «خذ دینک من هذا الجالس»مثال در روایت  2

 (257، صاهلل سیستانیالرافد فی علم االصول، عدنان قطیفی، تقریرات درس آیترفته است. )ر.ک. 
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اسالم در مساله مورد نظر( یا به  نظریهمشخص کن که آیا قصد پاسخ به کل بسته مسائل را داری )کشف  .8

 مساله مورد نظر( حکمحسب مورد، قصد پاسخ به فقط یک مساله از کل بسته مسائل را داری )کشف 

اگر قصد پاسخ به یک مساله را داری، آیا مساله فرضی است یا بواسطه یک واقعه در صحنه عملی زندگی، مطرح  .9

 شده است؟

اگر مساله بواسطه یک واقعه در صحنه عملی زندگی مطرح شده است، باید آن واقعه را به بسته شماره چهار،  .10

  )حداقل علل اربع، مقوالت عشر، مقومات حرکت(عرضه کنی و اجزاء و روابط آن را استخراج کنی 

با اجزاء و روابط آنچه در ای که بیشترین انطباق را دست آمد، مسالهاز فهرست مسائلی که در مرحله هفت به .11

 عنوان مساله مورد نظر(صحنه عملی زندگی اتفاق افتاده است، انتخاب کن )به

 

 مساله:اولیه  تنقیحنمونه عملکرد فقهاء در 

 برند:کار میعبارات زیر را به« مساله بحث»های خود نسبت به فقهاء و اصولیین، در تحلیل

ها ل؛ چند نمونه از این تحلی«صدق العنوان»، «فی المساله صور»، «تحریر محل النزاع»، «تحریر المساله»،«تنقیح المساله»

 شود:در زیر گزارش می

 ، صاحب مسالک چنین آورده اند: «مع تلف المثمن، القول قول البایع إذا اختلفا فی قدر الثمن»در مساله  .1

النزاع بعد قبض المشتری، أو قبله مع بقاء عین المبیع. : األول: هذا البحث کلّه إذا وقع تنقیح المسألۀ یتم بأمور»

أثر، إن لم یکن البائع قد قبض الثمن. و لو  أمّا لو وقع بعد تلفه فی ید البائع، فإنّ العقد ینفسخ، و ال یظهر للنزاع

 1«کان قبضه کان کالدین فی ذمّته أو األمانۀ عنده، فیقدّم قوله فی قدره.

 موضوع: بایع و مشتری

 لق: ادعای میزان قیمت جنسمتع

 شرط: تلف شدن جنس

 حکم: ادعای بایع نافذ است

ا بررسی کرد و ت «قبض جنس»حاالت متعلق حکم را باید نسبت به گوید که مولف در تحلیل این مساله می

 توان حکم نهایی را صادر کرد.احتماالت در آن روشن نشود نمی

، اگر شک داشتیم که حکم مورد نظر از فرائض است یا از «ننتسامح در ادله س»در مساله جاری شدن قاعده  .2

 سنن، چنین آمده است:

: إن الشبهۀ فی الحکم الشرعی الموجبۀ للرجوع على قاعدۀ المسامحۀ باعتبار األحکام تنقیح المسألۀ أن یقال»

بینها : 3و بین التحریم. و بینها :2: دوران االحتمال بین اإلباحۀ و الوجوب. و 1الشرعیۀ و أدلتها یتصور على صور: 

بینه و  :7بینه و بین الندب. و  :6االحتمال بین الوجوب و التحریم. و  :5بینها و بین المکروه. و  :4و بین الندب. و 

بین الندب و الکراهۀ. و صور الشک  :10بین التحریم و الکراهۀ. و  :9بین التحریم و الندب. و  :8بین المکروه. و 

 الثالثی ستۀ، و الرباعی أربعۀ، و الخماسیۀ واحدۀ. 

و منشأ الشک: إما تعارض الدلیلین أو األدلۀ المعتبرۀ الدالۀ على هذه األحکام، کداللۀ الخبر الصحیح على إباحۀ 

و الخامس على تحریمه، و صور االثنین و ء، و اآلخر على کراهته، و الثالث على استحبابه، و الرابع على وجوبه، شی

أو من جهۀ داللۀ األصل على اإلباحۀ، و قیام دلیل غیر معتمد على أحد األربعۀ، کالخبر  الثالث و األربع بالقیاس

                                                   
 (1413)شهید ثانی, ، 261، ص: 3هام إلى تنقیح شرائع اإلسالم، جمسالک األف 1
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الضعیف. أو من فتوى الفقیه بأحد األربعۀ، مع قضاء األصل باإلباحۀ. و مع قیام دلیل صالح على أحد الخمسۀ من 

 1«حکوم بحجیته، فهو خارج عن مسألۀ التسامحدون معارض م

گیرد و در مرحله دوم به را در تحلیل مساله در نظر می تمام حاالت ارتباطی میان احکاممولف در مرحله اول 

 پردازد.احتماالت ممکن در حصول منشاء شک می

 در مساله داللت الفاظ جمع، چنین آمده است:  .3

ج م »نحو الزیدین و رجال، ال فی لفظ  الخالف فی اللفظ المعبّر عنه بالجمع،، فنقول: ینبغی تحریر محل النزاع»

 2«فإنه یطلق على االثنین بال خالف، و ال فی لفظ الجماعۀ أیضا، فإن أقله ثالثۀ.« ع

 گزیند.کند و احتمال صحیح را با دلیل برمیاحتماالت ممکن در مصداق مساله را طرح می مولف،

تمام احتماالت ممکن در اجزاء شود وارد ذکر شده که مربوط به تحلیل مساله است، سعی میبینیم در کلیه ممی

 مورد بررسی قرار گیرد. و روابط مساله

 

نیاز به روش کشف معنای لغوی )بسته شماره دو( و سپس روش کشف  ابتداطبق مراحل مذکور در بسته شماره یک، 

( داریم تا بتوانیم به قسمت اصلی که تحلیل موضوع یا مساله است )روش تعریف موضوع یا أجزاء مساله )بسته شماره سه

 تنقیح المساله( منتقل شویم و ابعاد و مراتب و زوایای موضوع یا مساله را کشف کنیم.

 های روشی عرضه خواهند شد.در قسمت بعد، این بسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 (1417)مراغی, ، 423ص:  ،1العناوین الفقهیۀ، ج 1
 (1416)شهید ثانی, ، 160ص: تمهید القواعد األصولیۀ و العربیۀ،  2
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 ی مساله شناسی اولیه:ینمودار اجرا
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 (و تحلیل مفهومی لغویمفردات مساله )روش تحلیل تحلیل  روششماره دو:  روشیبسته 

 و مبانی: هافرضپیش

 در این قسمت عبارتند از:ها فرضپیش

 .شارع براساس سیره عقالئیه در خطابات خود عمل کرده است 

  تصور معنا. در کلمات و هیئات عبارتست از: برقراری رابطه احضاری میان دریافت لفظ و« وضع»هویت 

 .مراد جدی  قلمرو بحث، هم در دالالت تصوری است و هم کشف احتماالت برای دالالت تصدیقی در لغات(

 متکم اعم از حقیقت یا مجاز(

 .ظهورات لفظی )در صورت احراز ظهور(، حجیت دارند 

 )اصل، عدم ترادف و عدم اشتراک است. )با وجود امکان ایجاد ترادف و اشتراک 

 در اکثر من معنی جایز نیست جز در معانی طولیه. استعمال لفظ 

 ( .اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر، اصاله عدم النقل، اصاله العموم و اصول لفظیه، عندالشک جاری هستند

 االطالق(

 تراکم حصول اطمینان بر اساس  مگر به شرطحجیت قول لغوی است عدم نیاز مبنایی این قسمت، پیش

  1،2ظنون

 

                                                   
 ی:قول لغو یتحجاجمال بحث  1

برای  اهل لغت نظرتمسک به اند، از ادله لفظی ظهورگیری کرد؟ آیا ها در معانی لغات آوردهنویستوان براساس نظری که لغتبحث: آیا می مساله

 آورِ دیگر(ی، صحیح است؟ )بدون احتیاج به احراز عدالت یا وجود تعدد در ناقلین یا قرینه اطمیناناستنباط احکام شرع

یند: گو؛ و میانداستدالل نموده سیره عقالءاثبات آن، به  یاز باب ظن خاص حجت است و برا یاعتقاد دارند قول لغو ییناصول. برخی از 1: اقوال

شخص متخصص و  یدهو به ظن حاصل از عق نمایندیبه متخصص آن رجوع م یعالم در هر امر یاست، عقال ی، تمسک به قول لغوءعقال سیره

در طول  یزاند. فقها نبوده لفاظا یاز ظهورات و معان یآگاه یمثال، در علم لغت، لغت شناسان خبره مرجع عقال برا یبرا کنند؛یماهر اعتماد م

که  دآییالزم محجت نباشد،  یقول لغو ؛ اگراندمراجعه نموده یدانشمندان لغو یاتلغت و نظر یهابه کتاب یموضوعات فقه یینتع یبرا یختار

  باطل است. یزباطل است، پس ملزوم آن ن یالزم، امر ینبسته شود؛ ا ینمکلف یراه اجتهاد و استنباط احکام به رو یدر اکثر احکام شرع

گویند می ،. برخی دیگر از اصولیین قائلند که قول لغوی حجت نیست و داخل در ادله عام مانعه از عمل به ظن است؛ و در پاسخ قائلین به حجیت2

 دلیل اخص از مدعا است یعنی علت سیره عقالء در رجوع به اهل خبره، ایجاد وثوق و اطمینان از اهل خبره است و اال هیچ عاقلی اگر در صحت

 کند بالخصوص در امور مهمه.مطلب اهل خبره شک کرده باشد، به گفته او عمل نمی

توان گفت معنی مورد نظر شارع در لسان دلیل هم نای لغت در یک کتاب لغت، نمی: عدم حجیت قول لغوی )یعنی به صِرف دیدن معمختار

 همین است.(

( و الظنباشد )جریان اصاله عدم حجیه: استنباط نظر شارع از ادله و نسبت دادن آن به شارع، از امور خطیره است لذا نیازمند احراز میاستدالل

شود )مگر در اموری که ارزش معتنابه دهد که تا وثوق حاصل نشود به نظر خبره عمل نمینشان میتحلیل سیره عقالء در رجوع به اهل خبره نیز 

 ندارند(؛ بنابراین قول لغوی چه از باب شهادت از امری حسّی باشد و چه از باب نظر حدسی )کارشناسی( باشد نیاز به رسیدن به حد وثاقت و

ترسی به قرائن و شواهدی غیر از نقل یک لغوی نباشد و موقعیت سبب اطمینان و وثوق به اطمینان دارد، حتی اگر در موردی فرضی، هیچ دس

 (124ص  1اهلل خویی، جمصباح االصول، آیهنظر او نشود، قول او حجت نیست. )برای بررسی بیشتر ر.ک. 
« رطش»مشاهده کرد مثال ایشان در بحث از تعریف توان این مبنا را در نحوه عملکرد و تصریح مانند شیخ انصاری در کتاب مکاسب نیز می 2

، و لعلّه لم یلتفت إلى االستعماالت التی ذکرناها، و إّلا لذکرها و لو بعنوانٍ یشعر مع تفرّده بهال حجّۀ فیما فی القاموس »چنین آوده است: 

 مقدم متذکر شدند.االسالم شیخ رضا احمدیه(؛ این نکته را صدیق ارجمند حج12ص 6)مکاسب، نشر کنگره شیخ انصاری، ج« بمجازیّتها..
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هایی که از بروز مشکالت، است؛ یعنی مراحل و فعالیت« مسیر اَمن»، تعیین های اجراییترین بخش در دستورالعملمهم

های احتمالی را شناسایی کرد و راه ها مصون بماند و پیشگیری کند؛ بنابراین در هر مرحله باید آسیبها و انحرافآسیب

 جلوگیری از آنها را ارائه نمود.

 ر فهم معنی لغت: ها دآسیب

کند؛ این مشکل همیشه ناشی از عدم کفایت ، در مواردی به مشکل برخورد مییابی به معنای مورد نظر در لغتدست

کنند؛ یا قرائن داللت بر دو معنای مختلف قرائن است و دو حالت دارد: یا قرائن، محدودۀ یک معنا را کامال مشخص نمی

المال داده شود، یا کلمه معنی مالی که باید به بیتکار رفته است هم بهمعنی رشد بههم به« زکات»دارند؛ مثال کلمۀ 

 هم« قُرء»معنی عقل؛ یا کلمه معنی روح، و هم بهکار رفته است و هم بهمعنی عضله داخل بدن انسان بههم به« قلب»

 معنی پایان آن.معنی شروع عادت زنانه است و هم بهبه

 1:به محورهای زیر قابل تقسیم هستندچنین مواردی « حدیث شناسی فهمآسیب»در 

 2تحول معنای کلمه در اثر گذشت زمان 

 3اشتراک لفظی 

                                                   
هذه األسباب و « بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد»قد أوجز ابن رشد فی مقدمۀ کتابه گوید: مرحوم حکیم در کتاب اصول الفقه المقارن می 1

به الخاصّ، أو خاصا یراد به العام، أو خاصا یراد  أحدها: تردد األلفاظ بین هذه الطرق األربع، أعنی بین ان یکون اللفظ عاما یراد» حصرها فی ستۀ:

 به الخاصّ، أو یکون له دلیل خطاب أو ال یکون.

هل یحمل  رو الثانی: االشتراک اّلذی فی األلفاظ، و ذلک اما فی اللفظ المفرد کلفظ القرء الّذی یطلق على األطهار و على الحیض، و کذلک لفظ األم

انه یحتمل ف ،ظ النهی هل یحمل على التحریم أو الکراهیۀ. و اما فی اللفظ المرکب مثل قوله تعالى: إِلَّا الَِّذینَ تابُواعلى الوجوب أو على الندب، و لف

 ان یعود على الفاسق فقط، و یحتمل ان یعود على الفاسق و الشاهد فتکون التوبۀ رافعۀ للفسق و مجیزۀ شهادۀ القاذف.

 و الثالث: اختالف اإلعراب.

 لى: تردد اللفظ بین حمله على الحقیقۀ أو حمله على نوع من أنواع المجاز التی هی إما الحذف و إما الزیادۀ و إما التأخیر و إما تردده عو الرابع

 الحقیقۀ أو االستعارۀ.

 و الخامس: إطالق اللفظ تارۀ و تقییده تارۀ، مثل إطالق الرقبۀ فی العتق تارۀ و تقییدها باإلیمان تارۀ.

: التعارض فی الشیئین فی جمیع أصناف األلفاظ التی یتلقى منها الشرع األحکام بعضها مع بعض، و کذلک التعارض اّلذی یأتی فی و السادس

األصناف الثالثۀ، أعنی معارضۀ القول للفعل أو لإلقرار أو  األفعال أو فی اإلقرارات، أو تعارض القیاسات أنفسها، أو التعارض اّلذی یترکب من هذه

 (13اصول الفقه المقارن، حکیم، ص)ر.ک.  «یاس، و معارضۀ الفعل لإلقرار أو للقیاس، و معارضۀ اإلقرار للقیاسللق
اب معنی متبادر از کلمه سنت در عصر حاضر، استحب« القرائه سنه و التشهد سنه والتنقض السنه الفریضه»در روایاتی مانند: « سنت»مثال کلمه  2

سل غ»بوده است. شیخ طوسی در حل تعارض ظاهری در روایت « ما فرضه النبی»در از این کلمه در عصر صدور نص، که معنای متبااست در حالی

چنین آورده است: المراد فی اضافه هذا الغسل الی السنه اّن فرضه عُرِف من جهه السنه الن القرآن الیدل علی ذلک و انما علمناه « المیت سنه

 (1391)دلبری, ، 428صشناسی فهم حدیث، آسیبنقل از کتاب ؛ بهق(1390)شیخ طوسی, ، 101ص  1جاالستبصار، بالسنه. )
وآمد لذا در مانند: اختالف امتی رحمه، سوء برداشت معنی رفتکار رفته است و هم بهمعنی ضداتحاد بهکه در لغت هم به« اختالف»مثال کلمۀ  3

 وآلهعلیهاهلللینَّ َرسُوَل اللَِّه صِإنَّ قَوْماً رَوَوْا أَ السالم:لیهُقلُْت لَِأبِی عَبِْد اللَِّه عالسالم سوال کرد: علیه که راوی از حضرت صادقطوریایجاد شد به

إِنََّما َأرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ  ؛لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبْتَ وَ ذَهَبُوا :قَالَ؟! ِإنْ َکانَ اخْتِلَاُفهُمْ رَْحمًَۀ فَاجْتَِماعُهُْم عَذَابٌ  :قُلْتُ؛ فََقالَ َصدَقُوا !إِنَّ اخْتِلَاَف أُمَّتِی رَْحمَۀٌ  :قَالَ

 اللَّهِ  لِرَُسو إِلَى یَنْفِرُوا أَنْ  فَأَمَرَهُمْ َیحْذَرُونَ؛ لََعلَّهُمْ  إِلَیْهِمْ  رَجَُعوا الِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ َو لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُْم إِذ طائَِفۀٌ مِنْهُمْ  فِرَْقۀٍ کُلِّ مِنْ  نَفَرَ  فََلوْ ال :لَّوَ جَ

. َما َأرَاَد اخْتِلَاَفهُمْ مَِن الْبُْلدَاِن َلا اخْتَِلافاً فِی ِدینِ اللَِّه ِإنَّمَا الدِّینُ وَاِحدٌ ِإنَّ فَیُعَلِّمُوهُمْ قَوِْمهِمْ ِإلَى یَرْجِعُوا ثُمَّ فَیَتَعَلَّمُوا إِلَیْهِ  َیخْتَلِفُوا وَ وآلهعلیهاهللصلی

شناسی فهم حدیث، سیدعلی دلبری، موارد دیگری مانند لفظ مولی، ؛ در کتاب آسیب(1403, بابویه )شیخ صدوق()ابن، 157االخبار، ص)معانی

 اعقاب، وجب، تغنّی مورد بحث قرار گرفته است. 

 که معنای آن در گذر زمان تغییراتی کرده است؛ شهید صدر در تحلیل این کلمه چنین آورده است:« سؤر«از همین موارد است کلمه 

ل و انعقاد اصطالح الفقهاء على تسمیۀ ک ؛ال تخلو من غموض لعدم تداولها فی العرف الحاضر بنحو یکشف من تحدید مدلولها األصلیالسؤر کلمۀ »

ن متفاوتۀ یما باشره جسم حیران بالسؤر ال یعین حمل اللفظ علیه ما لم یحرز وجود االصطالح فی لغۀ األئمۀ علیهم السالم السالم، و تعریفات اللغوی
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 1خلط میان معنای لغوی و اصطالحی 

 2خلط میان معنای حقیقی و مجازی 

 3خلط میان معنای عرفی و شرعی 

 4نشدن دائره مفهوم )شبهه مفهومیه(مشخص 

  5مصداقیه(مشخص نشدن مصادیق مفهوم )شبهه 

 عبارتست از: کند و مفهوم را واضح سازدقدم تحلیل لغوی که از موارد فوق پیشگیری بهمراحل قدم

                                                   
 و ضیقا بنحو ال یحصل الوقوف من ناحیتها، و المتیقن من السؤر ما باشره الحیوان بفمه من الشراب، فکل دلیل على حکم لهذا العنوان یثبت سعۀ

 ربه جریان الحکم على هذا المتیقن، و أما جریانه على ما زاد فیتوقف على مناسبات الحکم و الموضوع. فقد یستظهر منها فی دلیل شمول السؤ

 مام المعنى االصطالحی و ال یستظهر ذلک فی آخر، ففی دلیل الحکم بنجاسۀ السؤر ال بأس باستظهار شمول السؤر لمطلق المباشرۀ بالمناسباتلت

ۀ وایر المرکوزۀ للسرایۀ عرفا، بخالف دلیل التبرک بالسؤر مثال. و مجرد إطالق کلمۀ السؤر فی بعض الروایات على بقیۀ الطعام، کما قد یظهر من

 یدل ال« نهى عن أکل سؤر الفار» وآلهعلیهاهلللیو روایۀ مناهی النبی ص« فال بأس بسؤره، و انی ألستحی ان ادع طعاما الن الهر أکل منه»زرارۀ 

شرح  . )ر.ک. بحوث فیعلى استقرار اصطالح فی ذلک بحیث یحمل اللفظ الوارد عنهم مطلقا علیه، و لو لم تقتضیه مناسبات الحکم و الموضوع

 ق(1408)صدر, ، 283ص 2العروه الوثقی، ج
که  آمده است« ما یکره اهلل»معنی شود ولی در لسان روایات بهاطالق می« ما لم یبلغ حد الحرام»که در اصطالح فقهاء به « مکروه»مانند کلمۀ  1

وخٌ َعنْ رَجٍُل اسْتَبْدََل قَوَْصرَتَیْنِ فِیِهمَا بُْسٌر مَطْبُ السالملیهقُلُْت ِلأَبِی بَصِیٍر أُِحبُّ أَْن تَسْأَلَ أََبا عَبْدِ اللَِّه ع»یِت گیرد؛ مثال در رواحرام را نیز در بر می

بِی طَالٍِب کَانَ عَلِیُّ بُْن أَ  :فََقالَ ؟!وَ لَِم یُکْرَهُ  :فََقالَ َأبُو بَصِیرٍ ؛ا مَْکرُوهٌهَذَ  السالم:لیهفََقالَ ع ؛فَسَأََلهُ أَبُو َبصِیرٍ عَنْ ذَِلکَ :َقالَ ؛بِقَوَْصرَۀٍ فِیهَا تَْمرٌ مُشَقَّقٌ

، کلمه «رَهُ الْحََلالَ.یَکْالسالم علیهنْ عَلِیٌّ وَنُُهمَا وَ لَمْ یَکُیَکْرَهُ َأنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً ِمنْ تَْمرِ الْمَِدینَۀِ بَِوسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لَِأنَّ تَمْرَ الْمَِدینَۀِ أَدْ السالملیهع

 (188ص 5کار رفته است. )کافی، کلینی، جمعنی حرام بهمکروه به

 (442نیز ذکر شده است. )ص« استخاره»و « بینه»، «حکمت»های دیگری مانند کلمه شناسی فهم حدیث، نمونهدر کتاب آسیب
است نه « فرد محتضر«؛ که معنی آن مَوْتَاکُمْ لَا إِلََه إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ آخِرُ کََلامِهِ َلا إَِلهَ ِإلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّۀَ  لَقِّنُوادر روایت « موتی»مانند کلمۀ  2

 (1406بابویه )شیخ صدوق(, )ابن، 195ص االعمال،االعمال و عقابثوابمرده. )ر.ک. 
ری، شناسی فهم حدیث، دلبکه به وقت اذان تفسیر شده است. )ر.ک. آسیب« التطوع فی وقت الفریضه»در روایِت « الفریضهوقت»مانند کلمۀ  3

 های دیگری مانند کلمۀ حرم، تصویر، امام، سهو، فقه نیز ذکر شده است.(؛ در این کتاب نمونه450ص
یّۀ هو الشک الناشئ عن اجمال مفهوم من المفاهیم الواقعۀ موضوعا أو متعلقا لحکم شرعی، کما لو المراد من الشبهۀ المفهومشبهه مفهومیه:  4

ک وقع الشوقع الشک فیما هو المراد من مفهوم الفقیر الواقع موضوعا لوجوب الصدقۀ أو فیما هو المراد من مفهوم الغناء الواقع متعلقا للحرمۀ أو 

 من شرائط وجوب الحجّ أو فی مفهوم الساتر و الذی هو شرط من شرائط الصحّۀ فی الصالۀ و هکذا.فی مفهوم االستطاعۀ و التی هی شرط 

قاُت و مثاله قوله تعالى: وَ الُْمطَلَّ؛ االول: هو أن یکون المفهوم دائرا بین معنیین أو معان متباینۀ و الشبهۀ الناشئۀ عن اجمال المفهوم على قسمین:

أحدهما  الثانی: أن یکون المفهوم دائرا بین معنیین؛ یحتمل معنیین متباینین هما الطهر و الحیض« القرء»نَّ ثاَلثََۀ قُرُوٍء فإّن لفظ یَتَرَبَّصَْن بِأَنْفُِسهِ

 المراد یق، إذ انّ و مثاله قوله تعالى: فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً فإن مفهوم الصعید یدور بین السعۀ و الض أعم مطلقا من اآلخر أی أحدهما أوسع دائرۀ من اآلخر

کان المراد من مفهوم الصعید هو  منه إما هو مطلق وجه األرض أو هو خصوص التراب، فبناء على االول یکون مفهوم الصعید أوسع دائرۀ ممّا لو

 (203، ص2جمحمدصنقور، المعجم األصولى، ) المعنى الثانی.
هی ما یکون متعّلق الشک فی موردها عبارۀ عن انطباق الحکم الکلّی على واقعۀ  (وعیّۀالموضالمصداقیه )او المراد من الشبهۀ الشبهه المصداقیه:  5

لى عشخصیّۀ و یکون منشأ الشک فی مصداقّیۀ تلک الواقعۀ لموضوع الحکم الکلّی هو اشتباه االمور الخارجیّۀ، فثبوت أصل الجعل للحکم الکلّی 

و بتعبیر آخر: اّن متعّلق الشک فی  رد لموضوع الحکم الکلّی نتیجۀ الجهل بحال المورد.موضوعه محرز و الشک انّما هو من جهۀ مصداقّیۀ المو

، فإنّ ۀالشبهۀ الموضوعیّۀ هو الحکم و لکن بمرتبۀ المجعول و الفعلیّۀ و أمّا أصل الجعل فهو محرز و ال شبهۀ فیه، و هذا بخالف الشبهۀ الحکمیّ

عن أحکام أهل الذمۀ، الشبهۀ فی  «الصائبیین» خروج( مانند: 205، ص2جمحمدصنقور، المعجم األصولى، ) أصل الجعل فی موردها غیر محرز.

ن الکتاب فی آیۀ الجزیۀ یشمل الکتب السماویۀ جمیعا من غیر اختصاص ببعضها، و علیه فلو بقی هناک شبهۀ ألهذا المورد لیست شبهۀ مفهومیۀ 

 (27ص ،ایبحث حول الصائبه، خامنه) لشبهۀ المصداقیۀ، و فیها ال یجوز التمسک بالعام.فی أمر الصابئۀ فهی إنما تکون من باب ا

 .برندیبه کار م یرا در اصول عمل یو شبهه موضوع یرا در اصول لفظ یمعموال شبهه مصداقنکته: 
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 :شناسی لغت دستورالعمل اجرایی

است، با استفاده از  1عصر حضور معصومکنندۀ عنوانِ مورد نظر را، اگر در غیر از فضای زبان عرب مۀ بیانکل .1

 3؛ سپس بقیه دستورالعمل تحلیل لغوی را اجرا کن.معادل آن در زبان عرب تبدیل کن، به 2های چندزبانهنامهلغت

 5 4های لغت پیدا کن.است، توضیح آن کلمه را در کتاب« کلمات جامد»اگر کلمه مورد نظر، از  .2

 صَرفیقواعد را با مراجعه به آن دو  احتماالتو و وزن لغت  یشهراست، « کلمات مشتق»از  اگر کلمه مورد نظر، .3

 کشف کن.

 7و ثبت کن. یاوردست ب، به6را در کتاب لغت)روح معنایی(  یشهر یمعنا .4

                                                   
 (العربی، البستانیاالدبتاریخسه قرن اول هجری )ر.ک.  1
روس فرهنگ ال»زاده شیرازی؛ اهللتالیف دکتر غفرانی و آیت« فرهنگ اصطالحات روز»تور محمد التونجی؛ تالیف الدک« المعجم الذهبی»مانند  2

 «عربی
یا  «محیط زیست»یا « تامین اجتماعی»خواهیم نظریه اسالم را راجع به مثال میمثال برای وقتی که عنوان مورد نظر یک موضوع کلی باشد:  3

« فقر»شناسی کنیم: مثال نظر شارع در مورد شاخص صدق عنوان خواهیم موضوعبیاوریم؛ مثال برای وقتی که میدست یا .... به« هدیه»یا « زن»

د استفاده از موا»خواهیم: مثال نظر شارع در مورد چیست؛ مثال برای وقتی که یک مساله داریم و حکم تکلیفی آن را می« ربا»یا « زوجیت»یا 

خواهیم: مثال نظر شارع در مورد چیست؛ مثال برای وقتی که یک مساله داریم و حکم وضعی آن را می« اققاچ»یا « تربیت فرزند»یا « مخدر

 چیست؟« حج بدون برائت از مشرکین»یا « ازدواج سفید –نکاح معاطاتی »یا « الکل»

 دست بیاید که این عناوین در لسان قرآن و روایات با چه تعابیری آمده است؟باید به
ها( فراوانی )با حذف پاورقی« جامع فقه»افزار رجعِ مورد استناد مکرر فقهاء عبارتند از: )جستجوی هر کدام از عناوین زیر، در نرمکتب لغت م 4

 دهد.(این استنادها را نشان می

 175یل، سالخلال ین،کتاب الع 

 321ید، سال درابن ،اللغه یالجمهره ف 

 385سال عباد،بناللغه، صاحبالمحیط فی  

 393ی، سال جوهر ،صحاحال  

 395، سال ابن فارس ،اللغه یسمعجم مقا  

 538ی، سال زمخشر ،البالغه اساس 

 606یر، سال ابن اث یه،نهاال   

 711منظور، سال ابن العرب،لسان 

 770یومی، سالف یر،مصباح المن  

 817یروزآبادی، سال ف یط،قاموس المح 

 1087یحی، سال طر ین،مجمع البحر 
، انتشارات دانشگاه امام (1393)پاکتچی, » روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث»به کتاب « جامدها»برای تحلیل بیشتر نسبت به  5

 مراجعه شود.« شناسینام»قسمت  168السالم، صصادق علیه
 شود: یابی به معنای ریشه از منابع زیر استفادهبرای دست 6

 395، سال اللغه ابن فارس یسمعجم مقا  

 ،ق(1430)مصطفوی,  التحقیق فی کلمات القرآن 

 های اسالمی آستان قدسالمعجم فی فقه لغه القرآن، محققین بنیاد پژوهش 
 شناسی چنین آورده است:در بحث واژه« منطق فهم حدیث«مولف کتاب  7

ها وجود دارد؛ مقصود از روح معنا، مفهوم انی مختلف استعمالی الفاظ این است که معموال یک روح معنایی در پس این واژهنکته مهم در مع»

شود تلقی ما از های گوناگون درآمده است و در قالب مصادیق عرضه شده است. شناخت روح معنا موجب میاولی و بسیطی است که به شکل

های متعددی را برای این سپس مولف، نمونه»  های موجود در الفاظ مترادف، خود را نشان دهند.ر کند و ظرافتمعانی استعمالی متفاوت تغیی

 (80، صمنطق فهم حدیث، سیدمحمدکاظم طباطبایی، موسسه امام خمینیدهد. )ر.ک. فضا مورد بررسی قرار می
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 .یاوردست ب، بهقواعد صرفیوزن را با مراجعه به  یمعنا .5

 1لغت را استخراج کن. ی، معناتالیف کتب لغوی براساس زمان .6

 .را ثبت کن یمحور زمان ینلغت در ا یمعنا یزاتاشتراکات و تما .7

 .یاوردست ببه 2لغت را با مراجعه به کتب لغت مربوطه یهامترادف .8

                                                   
وتری از مرکز کامپی« قاموس النور»افزار های نرمشناسیمندرج در کتابترتیب کتب لغت براساس زمان به صورت زیر است: )به استناد تاریخ  1

 مراجعه شود.( 1393 معجم المعاجم، احمد شرقاوی، چاپ بیروتنور؛ برای اطالع بیشتر به کتاب 

  لغت مورد نظر: .......................................................................

زمان  کتاب لغت ردیف

 تالیف

 معنی لغت مورد نظر

  175 کتاب العین، خلیل  .1

  213 کتاب الجیم، شیبانی  .2

  224 الغریب، ابوعبیده  .3

  321 دریداللغه، ابنالجمهره فی  .4

  385 عبادبنالمحیط، صاحب  .5

  393 الصحاح، جوهری  .6

  395 الهاللالفروق فی اللغه، ابی  .7

  395 فارساللغه، ابنمعجم مقاییس  .8

  429 اللغه، ثعالبیفقه  .9

  458 سیدهالمحکم، ابن  .10

  458 سیدهالمخصص، ابن  .11

  502 مفردات، راغب  .12

  538 البالغه، زمخشریاساس  .13

  606 اثیرنهایه، ابن  .14

  711 منظورالعرب، ابنلسان  .15

  770 المنیر، فیومیمصباح  .16

  817 المحیط، فیروزآبادیقاموس  .17

  1087 البحرین، طریحیمجمع  .18

  1426 مصطفوی القرآن،کلماتالتحقیق فی  .19

 ، شرکت نور قم، قابل دسترسی است.«النورقاموس»افزار کلیه این کتب در نرم
 شناسی()جدول مترادفیابی به مترادفات به منابع زیر مراجعه شود: برای دست 2

 االفصاح، که در آخر آنها آمده است بسیار راهگشا و مفید است.اللغه و های االلفاظ الکتابیه، فقه: فهرست الفبایی کتابنکته مهم

  لغت مورد نظر: .......................................................................

زمان  کتاب لغت ردیف

 تالیف

 هامترادف

  320 االلفاظ الکتابیه، همدانی  .1

  430 اللغه، ثعالبیفقه  .2

  458 سیده المخصص، ابن  .3

  395 الهالل عسکریالفروق فی اللغه، ابی  .4

  1158 الفروق فی اللغه، جزایری  .5
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 1را ثبت کن. یشهالغت با مترادف یمعنا یزاتو تما اشتراک .9

 .یاوردست ببه 2لغت را با مراجعه به کتب لغت مربوطه یمتضادها .10

 3معانی مجازی آن را با مراجعه به کتب مربوطه استخراج کن. .11

 4مربوطه استخراج کن.معانی اصطالحی آن را با مراجعه به کتب  .12

                                                   

6.  
الکلیات فی المصطلحات و الفروق 

 اللغویه، تالیف ابوالبقاء 
1904 

 

7.  
 القرآن،کلماتالتحقیق فی

 مصطفوی
1426 

 

8.  
المکنز العربی، احمد اسماعیل 

 صینی 
 معاصر

 

9.  
اللغه، فیاالفصاح 

 موسییوسفحسین
 معاصر

 

 
 ها:جدول تحلیل مترادف 1

 لغت مورد نظر: .......................................................

 تفاوت معنایی اشتراک معنایی هاها و متجانسمترادف ردیف

1.     

2.     

3.     

 
کته: ن، چاپ شده است. آوریِ انطون صالحانیثالثه کتب فی االضداد، جمع»)کتب زیر در یک کتاب با نام یابی به متضادها به منابع زیر مراجعه شود: برای دست 2

عنی مروند، مانند: الجلل، که هم بهکار می، ارائه ضد کلمات نیست بلکه ارائه کلماتی است که در دو معنای متضاد به«االضداد»مقصود از اصطالح 

 (معنی کبیررود و هم بهکار میصغیر به

 لغت مورد نظر: .......................................................

 متضادها کتاب لغت ردیف

  االصمعی االضداد،  .4

  السکیتاالضداد، ابن  .5

  االضداد، السجستانی  .6

 
 است. (1979)زمخشری, البالغه، اساسکتاب منحصر در این مورد، کتاب  3
الزم است. )شرح مفصلی « غریب الحدیثُ مشکل الحدیث و شرح الحدیث»، عالوه بر مراجعه به منابع اصطالحات، مراجعه به منابع در این فضا 4

 دانشگاه امام صادق ، نشر(1392ی, )پاکتچالحدیث، فقه»توانید در کتاب سنت و شیعه، را مینگاری در اهلالحدیث و تاریخ غریباز کتب غریب

 السالم بیابید.( برخی از کتب مرتبط با اصطالحات عبارتند از: علیه

 معجم التراکیب و العبارات االصطالحیه العربیه القدیم و المولَّد، احمدابوسعد، دارالعلم للمالیین 

 قرن چهارم االخبار، شیخ صدوق،معانی 

 خشری، قرن ششمالفائق فی غریب الحدیث، زم 

 اثیر، قرن ششم النهایه، ابن 

 المُغَرب فی ترتیب المعرب، المطرزی، معجم فقهی، قرن هفتم 

 11البحرین، طریحی، قرنمجمع 

 13مشکالت العلوم، نراقی، قرن 

 قمری1241سیدعبداهلل شبّر،  االنوار فی مشکالت االخبار،مصابیح 
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  نتیجه فعالیت لغوی را به صورت زیر ثبت کن. .13

اگر شک در محدوده جعل  ،شک حاصل شد که معنی یک کلمه چیستئن کافی در متن موجود نبود و اگر قرا .14

موال باشد و ندانیم جعل به چه چیزی تعلق گرفته است یا منظور از متعلق جعل معلوم نباشد یا نمی دانیم آیا 

که باید براساس  1دایره جعل، ضیق است یا وسعت دارد، در این صورت شبهه مفهومیه یا موضوعیه شکل می گیرد

 زدایی شود:قواعد زیر ابهام

 
« هاصاله الحقیق»دیم که آیا این لفظ در معنای حقیقی آن استعمال شده است یا در معنای مجازی، اگر شک کر .1

 2جاری می شود

اصاله عدم »اگر شک کردیم که آیا معنای لفظ در اثر گذر زمان، به معنای جدیدی تبدیل شده است یا نه،  .2

 مراجعه شود.(243ص  دو)برای توضیح بیشتر به پیوست شماره 3جاری می شود.« النقل

اگر شک کردیم که آیا لفظ مورد نظر، دارای یک معنا است یا اینکه بواسطه احتمال اشتراک لفظی، دارای  .3

 4جاری می شود.« اصاله عدم االشتراک»یک معنا است،  بیش از

                                                   
  ،معاصرالقاموس الفقهی لغه و اصطالحا، ابوجیب سعدی 

البته اگر برگشت شک به این باشد که ندانیم اصل حکم کلی چگونه صادر شده است شبهه حکمیه می شود ولی اگر بدانیم حکم کلی چگونه  1

صادر شده است ولی در تطبیقش شک کنیم، شبهه موضوعیه می شود. مثال در حکم ماهی فلس دار، اگر فقط به دنبال تطبیق و کشف مصداق 

اشیم که آیا این ماهی فلس دارد یا ندارد، شبهه موضوعیه است ولی اگر شک در اینکه آیا حکم بر روی فلسی رفته است که با فلس داشتن ب

چشم عادی دیده شود یا با چشم مسلح هم قبول است، در این صورت شبهه حکمیه می شود؛ شبهه حکمیه ناشی از ابهام در مفهوم )ر.ک. 

 (159، ص(1390)فرحناک, موضوع شناسی در فقه، 
 شهید صدر در مورد علت این حکم چنین آورده است: 2

ۀ من هذه نفی النسبۀ بین أصالۀ الظهور و سایر األصول اللفظیۀ کأصالۀ الحقیقۀ و العموم و اإلطالق و عدم القرینۀ و نحو ذلک، و غیر أصالۀ القری

ظهور بحسب الحقیقۀ فأصالۀ الحقیقۀ تعنی أصالۀ الظهور التصدیقی األول أی انَّ األصل انَّ المتکلّم یقصد افهام األصول اللفظیۀ حصص من أصالۀ ال

حصص أصالۀ الظهور بلحاظ  المعنى الحقیقی التصوری ال المجازی، و أصالۀ العموم فی مقابل تخصیص ال یلزم منه تجوز، و أصالۀ اإلطالق من

کاشف عن المراد الجدّی، و کذلک سائر األصول اللفظیۀ االستظهاریۀ کأصالۀ عدم االستخدام و التقدیر و الحذف و نحوها الظهور التصدیقی الثانی ال

أو عدم  ۀفانَّها جمیعاً حصص من أصالۀ الظهور بلحاظ إحدى المرتبتین، و هی کّلها قد نسّمیها باألصول الوجودیۀ و فی مقابلها أصالۀ عدم القرین

قیید، و قد عرفت النسبۀ بینها و بین أصالۀ الظهور فی الجهۀ السابقۀ من انَّها بمثابۀ األصل الموضوعی لها فی مورد جریانها و هو ما التخصیص و الت

، ص: 4بحوث فی علم األصول، ج) إذا کان احتمالها من ناحیۀ احتمال الغفلۀ الحسیۀ. ال أکثر و فی غیر ذلک فهی عبارۀ أخرى عن أصالۀ الظهور.

271) 
)اضواء  یها.ع فاّن مالک أصالۀ عدم النقل و االشتراک هو أصالۀ الثبات و بقاء العالقات و الدالالت اللغویۀ الوضعیۀ و ندرۀ التبدّل و التحوّل السری 3

اند فقهاء آورده «الوطء»به معنی لغویِ « النکاح»کلمۀ ؛ مثال: در (64ص 1، جق(1431)شاهرودی, و آراء و تعلیقات علی کتاب بحوث فی االصول، 

 أَیُّهَا یا: الىتع لقوله الوطء فی مجاز العقد، فی شرعیۀ حقیقۀ قیل و غَیْرَهُ زَوْجاً تَنْکِحَ ىکذا فی الشرع، ألصالۀ عدم النقل، و لقوله تعالى: حَتّ»که: 

ین فی فقه الدمعالم). آباؤُکُمْ  نََکحَ ما تَنْکِحُوا مَسُّوُهنَّ و قیل: مشترک لقوله تعالى: وَ التَ َأنْ قَبْلِ ِمنْ  طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِناتِ نَکَحْتُمُ إِذا آمَنُوا الَِّذینَ 

 (9ص 2، ج(1376)ابن شهید الثانی, یاسین، آل

 : «اصاله عدم النقل»کار بردِن نمونه تعابیر فقهاء در به

 .إلّا أن یقال إّن المصلوب فی عرف الشرع، حقیقۀ فی المصلوب حقّا على الهیئۀ الشرعیۀ، و ال یخلو من بعد، ألصالۀ عدم النقل 

 (216ص 1، جتا()خوانساری, بیالشموس، مشارق)

  ،ًألصالۀ عدم النقل و صّحۀ التقسیم إلیهما فی الشرع و االتفاق على اتحاد ألنّ البیع لغۀً و عرفاً یعمّ الصحیح و الفاسد و هو کذلک شرعا

 (478ص 12، جق(1419)عاملی, الکرامه، مفتاح) معنى البیع و انتفاء الحقیقۀ الشرعیۀ فیه
فی ذلک مبنى عن استعمال الصعید فی التراب و غیره،  إن تعارض کالم أهل اللغۀگوید: جواهر در مورد آن میکه صاحب« صعید»مانند کلمۀ  4

)جواهرالکالم،  .کما أنه کذلک فی نفس األمر، و أصالۀ عدم االشتراک و المجاز تقضی بکونه حقیقۀ فی القدر المشترک سیما بعد استعماله فیه نفسه

 (127ص 5نجفی، ج
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 2جاری است. 1«اصاله الثبات فی اللغه»اگر شک کردیم که حقیقه شرعیه است یا نه،  .4

در تعارض میان معنای لغوی و معنای عرفی، معنای عرفی مقدم است زیرا ظاهر حال شارع این است که به  .5

ای منعقد شده است یا نه، اصل ثبات کردیم که آیا معنای عرفیمتفاهم مخاطبین تکلم کرده است؛ و اگر شک 

 3در معنای لغت حاکم می شود.

 مراجعه شود.( 244ص سه)در مورد تعارض میان اقوال خودِ لغویین، به پیوست شماره  .6

 

 قالب ثبت تحلیل لغوی مورد نیاز برای استظهار از ادله:

 :اصل کلمه 

 :ریشه 

 و معنی وزن وزن: 

 :روح معنایی 

 4هامترادف: 

 :متضادها 

 :معنای مجازی 

 :معنای اصطالحی 

                                                   
 چنین آورده است:« اصاله الثبات»شهید صدر در توضیح اصطالح  1

نَّ ث اانَّ الحجیۀ موضوعها الظهور الموضوعی فی زمن صدور الکالم و النصّ ال وصوله، و النکتۀ فی ذلک وفقاً لمنهجنا العام فی فهم هذه البحو

فق وأصالۀ الظهور لیست تعبدیۀ بل أصل عقالئی مبنی على تحکیم ظاهر حال المتکلّم فی الکشف عن مرامه، و من الواضح انَّ ظاهر حاله الجری 

ال حأسالیب العرف و اللغۀ المعاصرۀ لزمانه ال التی سوف تنشأ فی المستقبل و علیه سوف یقع السؤال عن کیفیۀ إمکان إحراز الظهور الموضوعی 

یس موضوعاً ل صدور النّص مع انَّ غایۀ ما نستطیع إثباته فعًلا عن طریق الظهور و الفهم الذاتی لنا تشخیص الظهور الموضوعی فی أزمنتنا ال أکثر و

 للحجیّۀ.

ن مع تقدّم کو المحقّقون قد عالجوا هذه النقطۀ بأصل عبّروا عنه بأصالۀ عدم النقل و قد یسمّونه باالستصحاب القهقرائی ألنَّه یشبه االستصحاب و ل

 نَّما هو مفاد السیرۀ العقالئیۀ و قد اصطلحناالمشکوک على المتیقّن زماناً، إِّلا انَّه من الواضح عدم إمکان استفادۀ حجیّته من دلیل االستصحاب و ا

 وضعیّۀ أیضا.لعلیه بأصالۀ الثبات فی الظهورات ألنَّ هذا کما أشرنا ال یقتصر فیه على األوضاع اللغویۀ بل تشمل الظهورات السیاقیۀ الترکیبیۀ غیر ا

 (294ص 4)بحوث فی علم االصول، شهید الصدر، ج
 نمونه تعابیر فقهاء:  2

  قد بینّا أنّ القرینۀ المذکورۀ ساقطۀ حیث بینّا أّنه ینزل على الحقیقۀ الشرعیّۀ فلم یکن ضرورۀ إلى المجاز «: قبض»لفظ در مورد

محقق حلی،  الرسائل التسع،) اللغوی، و إذا دار اللفظ بین حقیقتین و دلّ الدلیل على انتفاء إحدیهما تعیّن لألخرى دون المجاز.

 (158ص

  6، جق(1413)عالمه حلی, الشیعه، مختلف) المعتمد العرف، ألّن الشرع یحمل علیه فی غیر الحقیقۀ الشرعیۀ.:«جار»در مورد لفظ 

 (315ص
 نمونه تعابیر فقهاء: 3

 فی أمثال ذلک إال المعنى  ألنّ المعتبر فی االرتماس ما دلّ علیه الحدیث، و هو ارتماسۀ واحدۀ عرفا، إذ ال یراد بالواحدۀ و الدّفعۀ

 (262ص 1ج ،ق(1414)کرکی, المقاصد، جامعالعرفی. )

  فإذا وقف على الفقهاء مثال، فإن أراد المجتهدین أو غیرهم انصرف إلیهم، و إن أطلق فاألولى حمله على المعنى العرفی، فینصرف إلى

بحیث یطلق علیه اسمه عرفا.و ال یرد أّن األول معنى شرعی و هو مقدّم على العرفی، لمنع من حصل جملۀ من الفقه و لو تقلیدا، 

 (34)تمهید القواعد، شهید ثانی، ص شرعیته، بل هو معنى اصطالحی، و العرف العام أشهر منه.
ادله مرتبط انجام خواهد شد، مورد نیاز سازی در معنای لغت مورد نظر، در مراحل بعدی که جستجوی ها عالوه بر شفافیابی به مترادفدست 4

 است.
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 :تغییرات در طول زمان 

  :)نتیجه)معنای مورد نظر در بحث 

 1های لغوی:نمونه تعابیر و عملکرد فقهاء در تحلیل

اب تحقیق هذا البو  معنى من المعانی یختلف بحسب اللغۀ و العرف، و له اعتبارات متعدّدۀ عند الفقهاء "السبق"» .1

 (بررسی ابعاد مختلف یک لفظ) 2«یستدعی فصوال: األول فی األلفاظ المستعملۀ فیه

 فَانْشُزُوا انُْشزُوا قِیلَ  ااالرتفاع، یقال: نشز الرجل ینشز إذا کان قاعدا فنهض قائما، و منه قوله تعالى وَ إِذ النشوز لغۀ » .2

 ارتفع قد بمعصیته ألنه نشوزا اآلخر طاعۀ عن الزوجین أحد خروج سمّی و تعالى؛ اللّه أمور من أمر إلى انهضوا أی

کان الخروج من أحدهما، ألن الخارج ارتفع على اآلخر  و لذلک خصّ النشوز بما إذا ا أوجب اللّه علیه من ذلک،عمّ

فلم یقم بحقّه، أو عن الحقّ، و لو کان الخروج منهما معا خصّ باسم الشقاق ال النشوز، الستوائهما معا فی االرتفاع 

لک أیضا، نظرا إلى جعل االرتفاع عمّا فلم یتحقّق ارتفاع أحدهما عن اآلخر. و قال بعضهم: یجوز إطالق النشوز على ذ

لّ و الک ؛یجب علیه من الطاعۀ ال على صاحبه، و هو متحقّق فیهما و بعض الفقهاء أطلق على الثالثۀ اسم الشقاق

 أَۀٌامْرَ إِنِ وَ تعالى قوله و نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ اتِیجائز بحسب اللغۀ، لکن ما جرى علیه المصنف أوفق لقوله تعالى َو اللّ

 الحقّ نع الزوج بخروج النشوز النهایۀ فی الشیخ تخصیص أما و بَیْنِهِما؛ شِقاقَ خِفْتُمْ قوله و نُشُوزاً بَعْلِها مِنْ خافَتْ

 (بررسی نحوه وقوع اشتراک معنوی) 3«.بجیّد فلیس

، على القلیل و الکثیرلفظ الحین، و الزمان، و الوقت و نحوهما من األوقات المبهمۀ، یصدق بحسب اللغۀ و العرف »  .3

 (بررسیِ الفاظ مترادف) 4«و مقتضى ذلک ان من نذر صوم أحدها برّ بصوم یوم لتحقق الحین و الزمان و الوقت به.

لحّن »اللحن هاهنا لغۀ عبارۀ عن تطریب الصوت و ترجیعه على ما ذکره ابن األثیر فی نهایته و قال فی القاموس: » .4

عنى للغناء اللغوی إلّا هذا فهما مترادفان بحسب اللغۀ، فال یکون اللحن صوتا على و ال م« فی قراءته: طرّب فیها

 (باشد نبایدو تعیین آنچه  بررسی ترادف) 5«االستقامۀ.

حجۀ القول الثانی أن الحول لغۀ عبارۀ عن تمام االثنی عشر و األصل عدم النقل، قال شیخنا الشهید الثانی فی » .5

لغۀ اثنا عشر شهرا و لکن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر، و  شرح المسالک: اعلم أن الحول

 (استفاده از اصول لفظیه در تحلیل لغت) 6«قد أطلقوا على أحد عشر اسم الحول أیضا بناء على ذلک،

رها، عن قشإذا خرجت « فسقت الرطبۀ»ء إلى غیره، و لذلک یقولون أما الفسق فهو فی اللغۀ عبارۀ عن خروج الشی» .6

و سمیت الفارۀ فویسقۀ من ذلک لخروجها من نقبها، اال أن بالعرف صار متخصصا بالخروج من حسن الى قبح. و أما 

فی عرف الشرع فهو عندنا عبارۀ عن کل معصیۀ سواء کانت صغیرۀ أو کبیرۀ، و ألن معاصی اللّه تعالى کلها کبائر و 

بررسی تغییرات ) 7«منها، و هی کبیرۀ باإلضافۀ الى ما هو أصغر منها. انما نسمیها صغائر باإلضافۀ الى ما هو أکبر

 (معنایی لغت و تفاوت آن با عرف

                                                   
اند: المعنی اللغوی، فی اللغه، بحسب اللغه، لغه دست آمدهبه« بیتجامع فقه اهل»افزار های مقابل در نرمکلیدواژهموارد ذکر شده با جستجوی  1

 اللغه تشهد. عباره عن،
 71ص 6االفهام، شهید ثانی، جمسالک 2
 355ص 8همان، ج 3
 355ص 2ج ،ق(1411)عاملی, المرام، یهنها 4
 15ص، (1418)بحرانی, إیقاظ النائمین،  5
 75ص 12، ج(1405)بحرانی, الناظره، حدائق 6
 145، صق(1375)شیخ طوسی, االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد،  7
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بررسی ) 1«القرن فی اللغۀ عبارۀ عن الفترۀ من الزمان وإطالقه على مائۀ سنۀ، إطالق حادث ال تحمل علیه الروایۀ.» .7

 (سیر تحول لغت

تحلیل ) 2«فان مفهوم المالیۀ مأخوذ فی صدق البیع و ینتفى بانتفائه. البیع فی اللغۀ عبارۀ عن مبادلۀ مال بمال،» .8

 (دهندۀ آنمفهوم لغت به مفاهیم تشکیل

 لقهنخ أی «یَوْمَیْنِ فِی سَماواتٍ سَبْعَ اهُنََّفقَض»أحدها: بمعنى الخلق و األحداث،  القضاء فی اللغۀ على أربعۀ أقسام:» .9

 األمر بمعنى :الثالث و .القاضی اشتقاق منه و «ِبالْحَقِّ یَقْضِی اللّهُ» کقوله الحکم، بمعنى یکون أن: الثانی و .أحدثهن و

 اضَیْنوَ قَ»و الرابع: بمعنى األعالم و االخبار، کقوله  أی أمر و ألزم.« هُإِیّا إِلّا َتعْبُدُوا أَلّا رَبُّکَ قَضى وَ» کقوله اإللزام، و

 (بررسی احتماالت در یک لغت) 3«أخبرناهم و أعلمناهم أی «إِسْرائِیلَ بَنِی إِلى

الذی هو االخبار، و یکون « اإلنباء»، و اشتقاقه یکون من «المخبر»أحدهما  معنى النبی فی اللغۀ یحتمل أمرین:» .10

التی هی االرتفاع. و متى أرید بهذا اللفظ « النباوۀ»، و اشتقاقه یکون من «علو المنزلۀ» و الثانی على هذا مهموزا.

بروا نال ت»المنزلۀ فال یجوز اال بالتشدید بال همز. و على هذا یحمل ما روی عنه صلى اللّه علیه و آله انه قال علو 

 (بررسی احتماالت لغت براساس ریشه) 4«أی ال تهمزوه، ألنه أراد علو المنزلۀ.« باسمی

. و اشتقاقه فی اللغۀ من قولهم قال جمهور أهل المدینۀ کل ما أسکر کثیره فهو خمر و هو الظاهر فی روایاتنا » .11

 (استناد به غلبه استعمال) «ء أی سترته ألنها تغطی على العقلخمرت الشی

و أمّا ما به یکون اإلحیاء، فلم یرد الشرع ببیان ما یکون إحیاء دون ماال یکون، غیر أنّه إذا قال النبی علیه السّالم: » .12

ذلک، فالمرجع فیه إلى العرف و العادۀ، فما عرفه الناس إحیاء فی  من أحیا أرضا فهی له، و لم یوجد فی اللغۀ معنى

 (به عرف ارجاع) 5«العادۀ، کان إحیاء و ملک به الموات،

ألن السبیل لغۀ الطریق و لم یثبت نقله الى معنى آخر شرعا و ال عرفا. فیحمل على معناه اللغوی و المعنى اللغوی » .13

الحقیقۀ لتعذره فیحمل على مجازه القریب، و هو کل ما اهلل( )فی کلمه سبیلحقیقۀ و مجاز، و لیس المراد هنا 

و حمل بر معنای لغوی و نحوه تعیین معنای  «عدم نقل»استفاده از اصل )6«،الیه إلضافته هیتوسل به الى اللّ

  مجازی(

  نمونه عملکرد شیخ انصاری در کتاب مکاسب:. 14

و هی من کَهَنَ یَکْهُنُ ککتب یکتب کتابۀ کما فی الصحاح إذا تکهَّن، قال: و  حرام، «الکهانۀ» :المسألۀ التاسعۀ عشر -1

یقال کهُن بالضّم، کهانۀ بالفتح: إذا صار کاهناً و عن القاموس أیضاً: الکهانۀ بالکسر ، لکن عن المصباح: کَهَنَ یَکْهُنُ کقتل 

فی العرب  و قد کان طى الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمانکهانۀ بالفتح.و کیف کان، فعن النهایۀ: أنّ الکاهن من یتعا

کهنۀ، فمنهم من کان یزعم أنّ له تابعاً من الجنّ یُلقی إلیه األخبار و منهم من کان یزعم أنّه یعرف األُمور بمقدّمات و 

عریف عن األکثر فی ت و المحکیّ «العرَّاف»و هذا یخصّونه باسم  أسباب یستدلّ بها على مواقعها من کالم من سأله، أو فِعلِه،

الکاهن ما فی القواعد، من أنّه: مَن کان له رَئیٌّ من الجنّ یأتیه األخبار و عن التنقیح أنّه المشهور و نسبه فی التحریر إلى 

 7.القیل

 

                                                   
 594ص 3ج ،(1423)سبحانی, االنصاف،  1
 155ص 3، جق(1400)قمی, دراساتنا من الفقه الجعفری،  2
 55لشیخ الطوسی، ص، ااالقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد 3
 151همان، ص 4
 382ص 2، ج(1410)حلی، ابن ادریس, السرائر،  5
 323ص 1التنقیح، فاضل مقداد، ج 6
 33ص 2المکاسب، شیخ انصاری، ج 7
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 :شیخ انصاری عملکرد مراحل

غوی بندی لجمع و سپس« لمنیرامصباح»، سپس مقایسه با کتاب لغت «قاموس»، سپس «صحاح» مراجعه به کتاب لغتِ 

تحریر( است )کتاب قواعد، تنقیح،ه با آنچه در کتب فقهی تعریف شده ؛ و سپس مقایسه نتیج«النهایه»با مراجعه به کتاب 

  

 

فی الجملۀ، القائف کما عن الصحاح و القاموس و المصباح: هو الذی یعرف اآلثار  حرام «القیافۀ» :المسألۀ السابعۀ عشر -2

و فی جامع المقاصد و المسالک کما عن إیضاح ؛ النهایۀ و مجمع البحرین زیادۀ: أنّه یعرف شَبَه الرجل بأخیه و أبیهو عن 

أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض و قیّد فی الدروس و جامع المقاصد کما عن التنقیح حرمتها بما إذا ترتب  النافع و المیسیّۀ

لّ، و إلّا فمجرّد حصول االعتقاد العلمی أو الظنّی بنسب شخص ال دلیل على تحریمه؛ و و الظاهر أنّه مراد الک ؛علیها محرّم

 1لذا نهی فی بعض األخبار عن إتیان القائف و األخذ بقوله.

 تحلیل عملکرد:

 آمده است« البحرینمجمع»و « نهایه»و مقایسه با آنچه در  ،«المنیرمصباح»، «قاموس»، «صحاح» مراجعه به کتاب لغتِ

 المقاصد، التنقیح(و سپس مقایسه نتایج تحلیل لغوی با نظرات فقهاء )در کتاب دروس، جامع

 

 «:هبه زوج به زوجه»تطبیق روش تحلیل لغوی، بر مسالۀ کشف حکم
 )متن زیر تدوین مولف است(

 ما یلی:، و تعریفهما حسب اللغۀ عبارۀ عن«الزوجیّۀ و الهبۀ»نجد فی المسالۀ مفهومین اصلیین: 

 :الزوجیّه

الزاء و الواو و »فارس، فهو یقول: ، فی مجعم مقاییس اللغۀ، البن2عن الزوجیّۀ فی مجامع اللغۀ حسب التاریخ اولُ توصیف

؛ ثم عن 3«، زوج المرأۀ، و المرأۀ زوج بعلها، و هو الفصیح«الزّوج»الجیم، اصل یدلّ علی مقارنۀ شیء لشیء؛ و من ذلک 

یقال لکل من »؛ ثم عن مفردات الفاظ القرآن لراغب االصفهانی قال: 4«الزوج، الفرد الذی له قرین»سیدۀ قال: المُحکم البن

؛ ثم عن المصباح المنیر لفیومی 6اثیر؛ فکذا عن النهایۀ البن5«زوج»الفریقین من الذکر و االنثی فی الحیوانات المتزاوجۀ، 

او یکون له نقیض کالرّطب والیابس و الذکر و االنثی و اللیل و النهار، الزوج، الشکل یکون له نظیر کاالصناف و االلوان »قال: 

 7«هو هنا واحد.« من کلّ زوجین اثنین»الزوج، یکون واحدا و یکون اثنین و فی قوله تعالی »قتیبۀ: قال ابن

                                                   
 8ص 2المکاسب، شیخ انصاری، ج 1
اللغه،  للغات، معجم مقاییسترتیب کتب اللغه االصلیه حسب التاریخ عبارۀ عن: کتاب العین، الجیم، الغریب، الجمهره، المحیط، الصحاح، فروق ا 2

فقه اللغه، المحکم، المخصص، مفردات، اساس البالغه، نهایه، لسان العرب، مصباح المنیر، قاموس المحیط، مجمع البحرین. )حسب ما ورد فی 

 من مرکز نور؛ و لمزید التحقیق راجع کتاب معجم المعاجم، احمد الشرقاوی(« قاموس النور»برنامج 
 35ص 3لغۀ، ابن فارس، جمعجم مقاییس ال 3
 525ص 7سیده، جالمحکم والمحیط االعظم، ابن 4
 884مفردات القرآن، راغب، ص 5
 317ص 2اثیر، جالنهایه فی غریب الحدیث و االثر، ابن 6
 258المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، الفیومی، ص 7
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؛ و 2: الصاحبۀ، الحلیلۀللزّوج هی المترادفات؛ و 1بین الزوج و البعل: ان الرجل الیکون بعال للمرأۀ حتی یدخل بها الفرق

 الفرد و ضدّ التزویج، التعزیب و العزوبۀ. ضدّها

 الهبه و الهدیه:

؛ 3، قال: اوهبت لک کذا ای اعددته لک«دریدالجمهره اللغۀ البن»اول توصیف عن الهبه فی مجامع اللغه حسب التاریخ، فی 

؛ ثم الصحاح قال: یقال للشیء اذا کان 4مُعدّ لک قال: هذا الطعام موهوب لک ای« عبادبنالمحیط لصاحب»ثم فی معجم 

مفردات »؛ ثم فی 6قال: الهبۀ عطیۀ منفعۀ تُفضّل بها علی صاحبک« الفروق فی اللغات»؛ ثم فی 5معدّا عند الرجل: هو موهب

الخالیۀ عن قال: الهبۀ العطیۀ « اثیرالنهایه البن»؛ ثم فی 7قال: الهبۀ ان تجعل ملکک لغیرک بغیر عوض« الفاظ القرآن

 .9قال: وهبت لزید ماال ای اعطیته بالعوض« المصباح المنیر»؛ ثم فی 8االعواض و االغراض

 المترادفات؛ و 10بین الهبۀ و الهدیۀ، ان الهدیۀ للتقرّب الی المُهدَی الیه، فلذا الیقال: اهلل یهدی الی العباد بل یقال یهب الفرق

؛ 11َهدِیَّۀ، بَرّ، اتحف، اسدَی، بذل، قدّم، جاد نِحْلَۀ، تَبَرُّع، صِلَۀ، جَائِزَۀ، مِنْحَۀ، رِفْد، نَفْل، َنافِلَۀ، نَوَال، عَطِیَّۀ، للهبۀ هی: عََطاء،

 12و ضدّها االمساک، البخل، الضنۀ، الخسّۀ.

 حصیلۀ البحث اللغویّ:

لسفاح(؛ و التعریف االوّلی للهبۀ هو: االعطاء االوَّلی)شرح اللفظ( للزوجیّۀ هو: مقارنۀ الرجل و المرأه  بالنکاح )الا التعریفانّ 

 بغیر عوض.

البحث عن تفاصیل اللغۀ، هی العثور علی الکلمات و المفاهیم التی یجب الفحص عنها فی االدلۀ المرتبطۀ بالمسالۀ،  ثمرۀ

 «الیأس عن الفحص فی االدلۀ»االکثریّ فیتحقّق مالک  الفحصبحیث یتحقق 

 

 
  

                                                   
 227الهالل العسکری، صالفروق فی اللغات، ابی 1
 339ص 1موسی، جیوسفاللغه، حسیناالفصاح فی  2
 383ص 1جمهره اللغه، ج 3
 82ص 4عباد، جبنالمیحط فی اللغه، صاحب 4
 263ص 1الصحاح، الجوهری، ج 5
 162الفروق فی اللغات، ابوالهالل العسکری، ص 6
 (884مفردات الفاظ القرآن، راغب، ص 7
 231ص 5اثیر، جالنهایه لغریب الحدیث، ابن 8
 673یر، الفیومی، صالمصباح المن 9

 162الهالل العسکری، صالفروق فی اللغات، ابی 10
 19المکنز العربی، احمداسماعیل الصینی، ص 11
للقرآن الکریم و للروایات )مثل المعجم الموضوعی لتفسیر التبیان، المعجم الموضوعی لتفسیر المیزان، و المعجم  المعاجم الموضوعیقد جاء فی  12

التملیک، الصدقه، الصله، العطیه، العوض، المواهب، النحله، النفقه، الهداء،  البذل، التمتیع، الموضوعی لبحاراالنوار( هذه المترادفات للهبۀ: االعطاء،

 الهدیه
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 :یشناسلغت اجرایی نمودار

  فلوچارت این بسته به شکل زیر است:
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 یابی به تعریف اولیه از موضوع()دست 1تحلیل مفهومی روششماره سه: روشی بسته 

 

 های بسته تحلیل لغوی(فرضپیش)عالوه بر  ها در این قسمت عبارتند از:فرضپیش

 مانند ماهیات، دارای تعریف هستند. )کالجنس و کالفصل(مفاهیم ، 

 شان، دارای تعریف هستند. )کالجنس و کالفصل(مفاهیم اعتباری، به سبب منشاء انتزاع حقیقی 

 روند.کار میبهنیز ، در تعریف مفاهیم قواعد کشف جنس و فصل که در علم منطق آمده است 

  است؛ شروع تحلیل نیز از رصد مرزها و اولین تمایزهاست.« کشف تمایزها»کلید اصلی در تحلیل مفهومی 

 ای از یا از مجموعه 3کندای اشاره میارتباطی دارد و به مصداق و شیء 2هر مفهومی با عالم خارج از ذهن

 5کندیا به حالت و وضعیت و نسبتی که میان مصادیق مختلفی وجود دارد اشاره می 4مصادیق انتزاع شده است

 نه عرف، جاری است. )تعاریف گزارشی(، در اغلب موارد، صِرفا گزارشی هستند از آنچه در صحتعاریف مفهومی 

 «است و بیان چگونه بودن است.« تعریف»، غیر از «توصیف 

 6، تعریف به علل اربع است.کارآمدترین تعریف 

 

است؛ یعنی مراحل و « مسیر اَمن»، تعیین های اجراییترین بخش در دستورالعملمهمهمانطور که قبال گذشت 

های در این قسمت، باید از آسیبها مصون بماند و پیشگیری کند؛ ها و انحرافهایی که از بروز مشکالت، آسیبفعالیت

 7.احتمالی در تعاریف پیشگیری شود

 سازد عبارتست از:میکند و مفهوم را واضح میقدم تحلیل مفهومی که از موارد فوق پیشگیری بهمراحل قدم

 دستورالعمل اجرایی:

معنی یک  کشفیا هدف  ؟است 8یا یک توصیفیک تعریف  تولیدابتدا مساله را مشخص کن که آیا هدف  .1

 9است؟ معنای آن اصطالح نقد، یا  ؟برای آن اصطالح یک معنا از میان معانی مختلف ترجیحیا  ،؟اصطالح

را انجام بده؛ و اگر هدف کشف معنای یک اصطالح  هنُاست، مراحل سه تا یا توصیف اگر هدف تولید یک تعریف  .2

 10زده را انجام بده.ناپاست، مراحل هفت تا یا نقد معنا یا ترجیح یک معنا 

                                                   
چنین بیان فرموده است: عملیه علی مفهوم النقدر ان نتصوره اال ان نتصور مفهوما آخر. « تحلیل مفهومی»عالمه طباطبایی در مورد هویت  1

 (106، صتا()طباطبایی, بیالحکمه، نهایه)
 اعم از عالم مادی و عالم روحی درونی )ادراکات حضوری( 2
 زئیمفاهیم ج 3
 مفاهیم کلی 4
 اعتباریات 5
و همچنین قاعدۀ ( 215ص 1)شرح منظومه، ج« ما اشتمل على العلل األربع إن أجود التعاریف»گوید: حاجی سبزواری در شرح منظومه می 6

لحد ا»؛ همچنین قاعدۀ داللت بر ضرورت اتخاذ علل اربع در تعریف موضوع و کشف حقیقت مورد نظر دارد« ذوات االسباب التعرف اال باسبابها»

شناسی کننده. )ر.ک. روشناظر به همین مطلب است زیرا علل شیء هم اجزای تعریف هستند و هم عناصر تبیین« و البرهان قد یتشارکان

 (169نشر دانشگاه رضوی، ص (1385)قراملکی, مطالعات دینی، 
عدم جامعیت افراد،  پذیر،عبارتند از: تعریف به اعم، تعریف به اخص، تعریف دوری، تعریف به امرمبهم یا تشکیکهای احتمالی در تعاریف آسیب 7

 عدم مانعیت از اغیار
 شود.(ها بیان میکه در جنس و فصل در تعریف توصیف عبارتست از: ذکر صفات و آثاری که موضوع دارد )فارغ از منشاء تولید این صفات و آثار، 8
 در فقه در اغلب موارد به دنبال کشف معنای اصطالح هستیم )چه برای احراز حقیقت شرعیه و چه برای ایجاد تفاهم در فضای فقهی( 9

سازی برای سازی و شفافشود حتی در حالت تالش برای کشف معنای یک اصطالح نیز مراحل تولید یک تعریف طی شود تا دقیقپیشنهاد می 10

 ورت پذیرد.کشف معنای اصطالح ص
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)این فحص باید 2.بگرد 1مفهوم هایمصداق تمامدنبال ابتدا بهیابی به تعریف یا توصیفِ موضوع، برای دست .3

 3حداکثری باشد.(

« یرویکرد تحلیل تجرب»، براساس الگوریتم )شیء یا صفت یا اثر یا انجام کار( اگر مصداق قابل مشاهده داشت  .4

  4عمل کن.

                                                   
تعبیری که در منطق ارسطویی نسبت به این مرحله از فرآیند آمده چنین است: انظر الی اشخاص المحدود )مفهومی که قرار است مورد حدّ  1

 (1379)حاجی سبزواری,  228منطق منظومه، صقرار بگیرد( )ر.ک. 
دست آمده است. )لفظ اصلی دال بر مفهوم، الفاظ مترادف، الفاظ متضاد، ریشه و روح معنایی، تحلیل لغوی بههایی که از با استفاده از کلیدواژه 2

 ها(نامهمَجازها، اصطالح
چنین  و غیر آن« اقتناص حدود»فصل ششم در بیان وجه انتفاع بتحلیل و قسمت، در در « االقتباساساس»نصیرالدین طوسی در کتاب خواجه 3

در حدود اول محدود را وضع کنند و بعد از آن طلب ذاتیات او کنند بطریق تحلیل و قسمت و امثال آن، تا از آن ترکیب حد کنند؛ » آورده است:

و اقتناص محموالت ذاتى بطریق تحلیل چنان بود که در ماهیت محدود تامل کنند تا در تحت کدام جنس افتاده است از اجناس عالى و دیگر 

اند چیست و مشارکت و مباینت ذاتى میان آن انواع بکدام صفتست تا هر یکى از ذاتیات مشترک و ذاتیات در تحت آن جنس افتادهانواعى که با او 

 (1361)شیح طوسی,  425)أساس االقتباس، ص.« استقراء را در این باب معاونتى تمام باشدخاص با دست آید و 
 الگوریتم تحلیل تجربی:  4

)مثال در  .شود داده تمیز دیگر موضوعات از تا کن مشخص را آن مرزهای و آن مصداق هایمحدوده هر کدام از مصادیق بیانداز؛ به کلّی دید .1

ات و وضوء، غسل، تیمم و برطرف کردن نجاس به مصادیق حسیِّ ، مصادیقش را جستجو کرده و «طهارت»تالش برای تولید تعریفی از 

 یابیم.(را می« استفاده از آب بر روی برخی از اعضاء بدن»برای تشخیص مرزهای مثال وضو،  در یک دید کلیایم؛ ها رسیدهآلودگی

پیدایش هر کدام از مصادیق را استخراج کن. )چه قابل مشاهده و چه غیرقابل مشاهده  مراحلِسپس  ، سپس روابط، واجزاء، ابتدا ترتیببه .2

 و ؛اقتناص الجنس و الفصل، القسمۀ فی المعتبرۀ این نحوه عملکرد، در کتب منطقی با تعبیر زیر آمده است: من الطرق شخیص(اما قابل ت

 حصلت تىم بسائطها، و إلى المرکبات تحلیل إلى طریق جزئیاته؛ فالقسمۀ إلى الکلی قسمۀ إلى و أجزائه، إلى الکل قسمۀ إلى تنقسم هی

 (1381)رازی,  90المنطق الملخص، ص)ر.ک.  الفصلی عن الجنسی الجزء تمیّز البسائط،

 کنیم:، وضو را انتخاب می: از نمونه ذکر شده در باالمثال

ر و و سوصورتهستند عبارتند از: آب، دست« وضو»مفهومِ  زمینه برای انتزاعکنیم، در اینجا اجزائی که دهنده را فهرست میتشکیل اجزاء .أ

 کمیت، کیفیت. پا، نیت، رضای خداوند، اَحداث و اَخباث، زمان، مکان،

 هستند عبارتند از: ارتباط نیت با رضای« وضو»مفهومِ  منشاء انتزاعکنیم، در اینجا روابطی که شده بین اجزاء را فهرست میتشکیل روابط .ب

ها، ارتباط با سر، ارتباط با پاها، ارتباط اعضاء ذکرشده با یکدیگر، اط استفاده از آب با نیت، ارتباط آب با صورت، ارتباط با دستخداوند، ارتب

ارتباط آب و اعضاء وضو با اخباث و موانع رسیدن آب، ارتباط احداث با نیت، ارتباط هر کدام از اجزاء با عوارض تسعه )چه چیزی؟ با چه 

ای؟ با چه کیفیتی؟ چه اثری و شرایطی؟ در اثر چه عواملی؟ در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ با چه اندازه ه چه شکلی؟ در چه زمینهاجزایی؟ ب

 کند؟(را ایجاد می

 هستند عبارتند از: توجه به موقعیتِ خود که« وضو»عنوانِ  مراحلی که منشاء تحققکنیم، در اینجا تشکیل موضوع را استخراج می مراحل .ج

 ررسی کمیت و کیفیت آبب ←جستجوی آب  ←تمایل به قرار گرفتن در موقعیت ارتباط با رضای خداوند ←به حدثی مبتال شده است 

ریختن آب بر صورت )با مالحظه محدوده صورت + کیفیت و کمیت و زمان ریختن  ←بررسی وضعیت اعضاء وضو و احراز عدم المانع  ←

ریختن آب بر دست چپ )با مالحظه محدوده  ←مالحظه محدوده صورت + کیفیت ریختن آب( ریختن آب بر دست راست )با  ←آب( 

یدن دستِ خیس بر فرق سر )با مالحظه محدوده سر + کمیت موها+ کیفیت و کمیت و زمان کشیدن کش ←صورت + کیفیت ریختن آب( 

 کیفیت دست کشیدن( کشیدن دست خیس بر قدم راست سپس چپ )با مالحظه محدوده قدم + کمیت و ←دست( 

بده؛  قرار بررسی مورد کشف اجزاء و روابط برای را مختلف دیدهای زاویۀ یعنی کن؛( scan) نیز کاوش دیگری زوایای از را روابط و اجزاء .3

در درون  تاثیریمثال: وضو و اجزا و روابطش را از دید یک پدیدارشناس نگاه کنید، یعنی به دنبال این هستیم که این افعال چه تعبیر و چه 

فرد دارد؟ مثل رابطه وضو با نیرو و نشاط درونی؟ یا مثال وضو را از دید یک پزشک بررسی کن. )رابطه وضو با بهداشت و سالمت فردی و 

 مکانیزم اثرگذاری آن(



 

90 

 

اگر دارد آنگاه وصفی را که ذات  ،1اشاره دارد ذاتیک مصادیق مفهومِ مورد نظر را بررسی کن آیا مفهوم به  .5

ی شناسموضوع)این مرحله، برای عملیات  3کشف کن. 2حامل آن است با تحلیل لغوی و تحلیل پدیدارشناسانه

 در علوم، بسیار مهم است.( یابیمصداق و

را پیدا کن و با استفاده از  همانهامصادیق  ،است یا اثری یا حالت یا وصف مفهوم، خود، یک مفهوم اگر مصداقِ  .6

صفات مشترک بین مصادیق را استخراج  4«یک صفات و خصوصیاتبهنقطه و تناظر یکبهمرور نقطه» عملکردِ

 )تولید اولیه تعریف(5آنها را کشف کن. وجه تمایزکن و 

 6آیا مفهوم به نسبتی داللت دارد؟ اگر دارد آنگاه طرفین یا اطراف نسبت را کشف کن. .7

 کشف کن. 7«چیست-چیست»با ابزار را  بدیهیهای مفهومی میان مفهوم مورد نظر با مفاهیم فاصله و حلقه .8

                                                   
امکان عملی برای تجزیه دهنده آن را کشف کن. )تا جایی این عملیات را ادامه بده که دیگر درون هر جزء را اسکن کن و اجزاء تشکیل .4

نوسانات موجی  های آب، افکار، احساسات، مرد بودن یا زن بودن،ها، پوست، غدد، موها، ملکولنداشته باشی.( مثال: بینی، دهان، دندان، رگ

 روایت و دستورالعمل داریم( و...)برای بسیاری از موارد ذکر شده، در مجموعه ادله مرتبط با وضو،

های روحی رفتاری مثل غضب. مثال رابطه وضو با ناهنجاری (اثرپذیری و اثرگذاری=  رابطه. )کن از عمق به سطح کشف را اجزاء بین روابط .5

 داریم()روایت

شود، تدوین کنید بهتر است؛ چنین جدولی در صورت جدولی که ضرب مفاهیم در آن انجام میفهرست روابط درونی را تدوین کن. )اگر به .6

 شود.(نامیده می« ماتریس»اصطالح ریاضی، 

ذهن  دورترین، از سطح زمین رو به باال، از جسم به ترینِ مکانی بهالیه از نزدیکبهموضوعات را الیه و کن توجه موضوع مرزهای از خارج به .7

 را ماال تاثیرگذارو سپس به روح، از گذشته به حال و سپس آینده، از صورت مادی به منشاء وجودی ماورائی، اسکن کن و موضوعات احت

)مثال: وضو چه تاثیری در دیگر افعال زندگی فرد دارد؟ ) رابطه وضو با خوابیدن، با غذا خوردن، ...(، رابطه وضو با طول عمر، با  .کن کشف

 رابطه وضو با روابط اجتماعی، رابطه وضو با کسب درآمد، رابطه وضو با نور معنوی، رابطه وضو با فرشتگان،...(ها؟،بیماری

 تدوین کن. فهرست روابط بیرونی را .8

 تایج،ن آثار،=  معنا)شود.  کشف موضوع معنای را بازسازی کن تا« کلّ»را کنار هم بگذار و  روابط و با توجه به روابط درونی و بیرونی، اجزاء .9

ضو حاصل شود تا حداقل معنای زیر از وبازسازی اجزاء و وروابط سبب می . در مثال وضو،(موضوع در شبکه هستی حرکتیِلوازم و موقعیت 

ای که سبب ارتقاء شود: برقراری ارتباط خاص برخی اعضاء بدن با آب، به هدف ایجاد روحیه مناسب برای برقراری ارتباط با خداوند، روحیه

استعمال الماء فی اعضاء »شود. )این تعریف، یک قدم از تعریف رایج فقهی برای وضو که اش میاثرگذاری فرد در زندگی ظاهری و باطنی

 تر است.(واضح« صوصه بکیفیه مخصوصهمخ
 مانند اسماء خاص )خدا، جبرئیل، ابلیس، قرآن و ...( 1
 شود، مثال در گزارش پدیدارشناسانه از کلمۀای که رؤیت میعنوان یک پدیدهماننِد یک موضوع بهتحلیل پدیدارشناسانه یعنی بررسی گزارش 2

شود: لفظ باران به قطرات گفته می« باران»شود؛ یا در گزارش از کلمه شخصاتِ .....اطالق میشود: لفظ ارسطو به فردی با مگفته می« ارسطو»

 شود.آبی با مشخصاتِ....اطالق می
 براساس نظریۀ توصیفی بودن هویت اسماء خاص )در فلسفه تحلیلی و علم اصول( 3
 قسمۀ ىإل تنقسم هی و. اقتناص الجنس و الفصل، القسمۀ فی عتبرۀالم الطرق این نحوه عملکرد، در کتب منطقی با عبارت زیر آمده است: من 4

 الجنسی الجزء یّزتم البسائط، حصلت متى بسائطها، و إلى المرکبات تحلیل إلى طریق جزئیاته؛ فالقسمۀ إلى الکلی قسمۀ إلى و أجزائه، إلى الکل

 (90ر.ک. المنطق الملخص، ص الفصلی عن
تعبیری که در منطق ارسطویی نسبت به این مرحله از فرآیند آمده چنین است: ُانظر الی اشخاص المحدود )مفهومی که قرار است مورد حدّ  5

 ( 228قرار بگیرد( )ر.ک. منطق منظومه، ص
)تعریف عدالت = نسبتی میان نیازها و ها + اهداف مفهومی منتزع از نسبت بین چند چیز است: نیازها + امکانات+ قابلیت« عدالت«مثال مفهوم  6

، دو طرفی که وحدت بین آنها باید ایجاد شود بررسی «وحدت و کثرت»ها که منجر به حصول اهداف شود.( یا مثال در مفهوم امکانات و قابلیت

 شود. )وحدت حقیقی یا اعتباری یا انضمامی، جهت وحدت، سطح و الیه وحدت و ....(می
، همان پاسخ، موضوع سوال «الف ب است»پاسخ داده شد که « الف چیست؟»این است که وقتی به سوالِ « چیست -چیست»مقصود از ابزار  7

، «عدالت»و باز به همین ترتیب ادامه داده شود تا به مفهومی بدیهی منتهی شود. مثال دربارۀ « ب چیست؟»دیگری قرار بگیرد یعنی سوال شود 

که در پاسخ این سوال ارائه شد « اعطاء الحق»است، مفهوم « حق حقهعدالت، اعطاء کل ذی»شود: ته میگف« عدالت چیست؟»در پاسخ سوال 
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 1تعریف را تولید کن.« شناسانهتحلیل وجود»سپس براساس  .9

                                                   
، اعطاء الحق»؛ و وقتی در پاسخ این سوالِ دوم، گفته شد: «اعطاء الحق چیست؟»خودش موضوع برای سوال بعدی قرار داده شود یعنی بپرسیم 

و وقتی در پاسخ این سوالِ سوم، گفته « در اختیار قرار دادن امکانات چیست؟»وم شکل بگیرد که ، سوال س«در اختیار قرار دادن امکانات است

چهارم  و وقتی در پاسخ این سوالِ « ایجاد فرصت چیست؟»، سوال چهارم تشکیل شود که «در اختیار قرار دادن امکانات، ایجاد فرصت است»شد: 

استفاده »، سوال پنجم شکل بگیرد که «فرد بتواند از امکانات برای رفع نیازهایش استفاده کندایجاد فرصت یعنی ایجاد موقعیتی که »گفته شد: 

استفاده از امکانات برای رفع نیاز یعنی ایجاد ترکیب اتحادی میان »؛ که اگر در پاسخ به این سوال گفته شود: «از امکانات برای رفع نیاز، چیست؟

 ،«طوری که سبب تشدید درجه وجودی آن شود )تبدیل قوه به فعل(ثار وجودی موجود دیگر )نیازها( بهآثار وجودیِ یک موجود )امکانات(، با آ

رتند ادر این صورت، به مفاهیم پایه وجود و عدم رسیده است که تحلیل آنها تا رسیدن به بدیهی، در علم فلسفه ارائه شده است. )مفاهیم پایه عب

صل، وحدت، کثرت، قوه،  فعل، شدت، ضعف، حرکت، ثبوت، حدوث، قدم، سبق، لحوق، جزء، کل، تناقض، از: وجود، ماهیت، ماده، صورت، جنس، ف

 تضاد، ربط، استقالل، وجوب، امکان، امتناع، عدم، کلی، جزیی، علت، معلول، تمایز، تشابه، تساوی، معیت.(
زی سا)برای دقیق« مقوُمات سته حرکت»و « مقوالت عشر»در موضوع )برای تولید اولیه تعریف(، « علل اربع»تحلیل وجودشناسانه، یعنی  1

فاده از این را با است« طهارت»، تعریف را ارائه کن. مثال: تعریف «عناصر سبعه سیستم»تعریف( را کشف کن و با برقراری رابطه بین آنها براساس 

 قواعد تولید کنیم:

 نمونه مراحل تحلیل یک موضوع فقهی )طهارت(

پاسخ:  ←در طهارت چیست؟  قریبعلت فاعلِی  ←رویممعنی عام )در مقابل معنی شرعی( میدر طهارت به« علل اربع»سراغ ( به مرحله یک

زار کار بردن ابپاسخ: کمیت و کیفیت به ←علت صوریِ طهارت؟  ←کننده؛ پاسخ: ماده پاک ←مادیِ طهارت؟  علت ←کننده؛ فرد یا ابزار پاک

تولید تعریف اولیه براساس علل اربع: طهارت، استفاده از  ←؛ پاسخ: از بین بردن آلودگی ←طهارت؟  قریبغایی علت  ←کننده؛ یا ماده پاک

کننده ها )که کمیت و کیفیت خاصِ آنها تابع نوع آلودگی و نوع ماده پاککننده با کمیت و کیفیت خاص برای از بین بردن آلودگیمواد پاک

 است.(

مادِی  علت ←مُکلّف؛ پاسخ:  ←علت فاعلیِ قریب در طهارت چیست؟  ←رویممعنی شرعی میدر طهارت به« ربععلل ا»به سراغ  مرحله دو(

پاسخ: ازاله خبث و  ←علت غایی طهارت؟  ←پاسخ: کمیت و کیفیت استعمال مطهر؛  ←علت صوریِ طهارت؟  ←پاسخ: مُطهِّر؛  ←طهارت؟ 

میت که ک«)است ارت، استفاده از مُطهّرات با کمیت و کیفیت خاص برای ازاله خبث و حدثطه»تولید تعریف اولیه براساس علل اربع:  ←؛ حدث

 و کیفیت مطهِّر، تابع نوع خبث و حدث است.(

رود ولی کار میبه« علت صوری»سازیِ که اصوال برای دقیق رویممی« مقوالت عشر»تعریف شرعی، به سراغ  سازیدقیقبرای  مرحله سه(

چه نوع مکلفی )مرد یا زن، بچه یا بالغ؟(، با چه کمیتی   ←رویم مراحل علل اربع استفاده شود، لذا ابتدا به سراغ علت فاعلی می تواند در کلیهمی

ها؟( در چه مکانی )مسجد یا منزل یا محل کار یا در همه جا؟(، در )فردی یا جمعی؟( در چه زمان )وقت عبادت یا وقت خواب یا در همه زمان

چه نوع ماده یا ابزاری )آب، خاک،  ←رویمسپس به سراغ علت مادی می ←؛ در حال جنابت، در حیض، در حال قرآن خواندن، ...؟(چه وضعیتی)

با چه کیفیتی )آب مضاف یا خالص، خاک خشک یا گِل شده، آفتاب مستقیم  ←رویمسپس به سراغ علت صوری می ← آفتاب، دگرگونی کلی؟(

ک شدن مقدار خشکمیتی )آب قلیل یا کرّ، یک لیوان یا یک کاسه یا آب جاری، غبار خاک یا بیشتر، یک لحظه آفتاب یا بهیا سایه، و ...؟(؛ با چه 

ه یا بیشتر، یکبار یا چند بار و ...؟(؛ در زمان و مکان خاص یا مستقل از زمان و مکان؟؛ با چه وضعیت و مراحلی)از سر و صورت شروع شود ب

کننده بر اعضاء بدن ریخته شود یا کشیده شود، از باال به پایین یا بالعکس یا فرقی ندارد، یکباره بدن را فراگیرد؟ ماده پاک ها و پاها برسد یادست

ماند؟(؛ با چه اثرپذیری می کند؟ تا کِی باقیکند؟ فقط رفع خبث و حدث است یا تولید طهارت می.....؟( با چه اثرگذاری )چه مقدار پاکی ایجاد می

شود؟(؛ با چه روابطی )رابطه برند؟ آیا تقویت و تشدید هم میبرند؟ چگونه از بین میبرند؟ چه مقدار از بین میه چیزهایی آن را از بین می)چ

 کنندگی با انگیزه و نیت فرد چیست؟ یا مثال وضو بعد از غسل جایز است یا نیست؟ یافتن آب بعد از تیمم و نماز خواندن آیا اثر جدیدیپاک

آیا پاک شدن ظاهری )ازاله خبث( هدف  ←رویم سپس به سراغ علت غایی می ←کند؟(کند؟ آیا نسبت با زن یا مرد یا بچه فرق میایجاد می

است یا پاک شدن روحی )ازاله حدث( یا هر دو یا بیشتر؟ آیا این پاک شدن محدود به زمان و مکان خاصی است یا نامحدود است؟ آیا این پاک 

(، معادل موارد فوق را در 76سازی )در ص)با استفاده از جدول ترکیب ابزارهای دقیق ه کار دیگری است یا مطلوبیت ذاتی دارد؟ و ....شدن مقدم

 سازی کرد.(توان شبیهفرمول حرکت و منطق سیستم می

 ←تغییر در چه چیزی )شیء آلوده(، ، در عمل طهارت ←رویمبه سراغ مقومات حرکت و فرمول تغییر )به صورت ترکیبی( می مرحله چهار(

 ← ،ها(کنندهبا چه ابزاری)پاک ←کنندگی(، با چه چگونگی)شرایط پاک ←به چه وضعیتی)حالت پاکی(،  ←از چه وضعیتی)نوع آلودگی(،

 سازی برای عبادت + بهداشت و سالمت روحی و جسمی(برای رسیدن به چه هدفی)زمینه
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 .لغوی آن مراجعه کن تحلیلمعنای یک اصطالح را داری، ابتدا به  کشفاگر قصد  .10

به منابع اصلی آن فن )مثال آیات و روایات( مراجعه کن و اگر تعریفی برای کلمه مورد نظر آمده است استخراج  .11

 )تمام احتماالت ممکن مرتبط با تعریف موضوع بررسی شوند.( کن.

صورت جستجو کرده، به ترتیب زمانیبراساس را  ،در آن اصطالح ،1اهل آن فنافراد مشهور و اثرگذار از تعاریف  .12

 تطبیقی در یک جدول وارد کن.

                                                   
، ها، انواع مرتبطاتکنندهها، انواع پاکشیء آلوده، انواع آلودگی)های سیستم کدامند؟ورودی ←رویممی هابه سراغ منطق سیستم مرحله پنج(

ساز برای خروجی سیستم چیست؟)طهارتی که زمینه ←از خدا گرفته تا بدن و روح و احواالت فرد در زندگی مانند خواب و خوراک و ...(، 

نی نقطه شروع پردازش چیست؟)یع ←ارتباط باشد و ایجاد سالمتی یا تقویت سالمتی نیز بنماید.(،  برقراری ارتباط با خداوند یا تقویت این

چه )مرکز ثقل پردازش کجاست؟←کننده و آلودگی(، شود؟ پاسخ: از لحظه برقراری ارتباط میان پاککنندگی از چه موقعیتی شروع میپاک

مراحل  ←مثال ازاله اصل نجاست(،  کننده بر آلودگی،دارد؟ پاسخ: موقعیت غلبه پاکعاملی بیشترین اثر را برای رسیدن به خروجیِ مطلوب 

نقاط بحران کدامند؟)یعنی چه عواملی  ←، کشیدن نجس ذکر شده است.(پردازش کدامند؟ )مثال مراحلی که در وضو یا غسل یا تیمم یا آب

دست بیاید؟ مثال مُحدِث شدن در بین وضو یا عدم غلبه شدن است بهه پاکگذارند نتیجه کدهند و نمیشدن را تحت تاثیر منفی قرار میپاک

توان مشکلی را که نقاط بحران ایجاد بازخوردها کدامند؟ )یعنی چگونه می ←آب بر نجاست یا خشک شدن آب دست هنگام مسح سر یا ...( 

 عامل شروع پردازش چیست؟ مکلف. ← اند برطرف کرد؟ مثال تجدید وضو، یا وضوی جبیره یا احکام متنجّس(کرده

ر گانه، برای برطرف کردن اثهای پنجکنندهاستفاده از پاک»سازی شده(: طهارت در شرع عبارتست از: )تعریفِ دقیق گیریمرحله شش( نتیجه

جسمی و روحی که اگر با انگیزه ها، به هدف ایجاد بهداشت و سالمت کنندگی برای هر کدام از آلودگیگانه، با رعایت شرایط پاکهای دهآلودگی

 «ساز ورود به عبادت هم هست.جلب رضای خداوند انجام شود زمینه
 : جدول افراد تاثیرگذار در فقه شیعی به ترتیب زمانی 1

 (فقه، رضا اسالمیمدخل علم استخراج شده از کتاب  –هجری  329السالم و اصحاب معاصر آنها و محدثین قدماء تا کلینی، سال غیر از ائمه علیهم

 زمان تالیف اصلی فقهی فقیه صاحب نظر ردیف

 )دوره سوم فقه( 329 الرسولالتمسک بحبل آل عقیل عمّانیابن ابی  .1

 381 تهذیب الشیعه الحکام الشریعه ابن جنید اسکافی  .2

 381 المُقنعه شیخ صدوق  .3

 413 االعالم فیما اتفقت االمامیه علیه من االحکام شیخ مفید  .4

 436 االنتصار سید مرتضی  .5

 )دوره چهارم فقه( 445 المبسوط، الخالف شیخ طوسی  .6

 447 الکافی فی الفقه ابوالصالح حلبی  .7

 448 المراسم العلویه عبدالعزیز دیلمیسلّار بن  .8

 )دوره پنجم فقه( 481 المهذّب ابن برّاج  .9

 573 القرآنفقه الدین راوندیقطب  .10

 585 الغُنیه ابن زُهره  .11

 )دوره ششم فقه( 588 السرائر ابن ادریس  .12

 676 شرایع االسالم، المعتبر  محقق حلی  .13

 726 االحکام، المختلف، االرشاد، قواعد االحکام، تذکره، نهایه عالمه حلی  .14

 771 ایضاح الفوائد در شرح مشکالت القواعد فخرالمحققین  .15

 786 القواعد و الفوائدذکری الشیعه،  اللمعه الدمشقیه، الدروس، شهید اول  .16

 828 التنقیح الرائع لمختصر الشرایع فاضل مقداد  .17

 841 المهذب البارع الی شرح النافع ابن فهد حلی  .18

 940 المقاصدجامع محقق کرکی )محقق ثانی(  .19

 965 الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، المسالک فی شرح الشرایع شهید ثانی  .20

 993 الفایده و البرهان، زبده البیان فی فقه القرآنمجمع مقدس اردبیلی  .21

 1011 مدارک االحکام فی شرح شرایع االسالم صاحب مدارک )موسوی عاملی(  .22

 )دوره هفتم فقه( 1085 مجمع البحرین طریحی  .23

 1090 ذخیره المعاد محمدباقر سبزواری  .24

 1098 الشموسمشارق آقاحسین خوانساری  .25

 1137 اللثامکشف فاضل هندی  .26
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عنوان اصطالح اهل فن ارائه بهیکسان بودند، تعریف مذکور  1تقریباًشان در کالجنس و کالفصلتعاریف همه اگر  .13

  شود.

استخراج شود؛ و اگر  2هابندی شود و مالک دستهبندی است، دستهاگر تعاریف متفاوت بودند، اگر قابل دسته .14

 بندی نیستند، فراوانی تعاریف مشابه نسبت به تعاریف دیگر استخراج شود.قابل دسته

 ،تحلیلترتیب به بهسپس 4،گزارشی پدیدارشناسانه ارائه کنابتدا ، یا مساوی بود 3ای وجود نداشتاگر فراوانی .15

سازگارتر  6و قرائن 5براساس الگوریتم تحلیل تعریف، تعریفی را که با قواعدتعاریف مراجعه کن و  و نقد استدالل

راساس ب علت مناسب نبودن را ذکر کن و سپس است ترجیح بده و ثبت کن؛ و اگر هیچ تحلیلی مناسب نبود،

 الگوریتم تولید تعریف، تعریف مناسبی را ارائه کن.

                                                   
 1186 الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره شیخ یوسف بحرانی  .27

 1212 مصابیح االحکام عالمه بحرالعلوم  .28

 )دوره هشتم فقه( 1209 معتمدالشیعه مالمهدی نراقی  .29

  مستندالشیعه مالاحمد نراقی  .30

 1227 الغراءۀالغطاء عن خفیات مبهمات الشریعه کشف الغطاءشیخ جعفر کاشف  .31

 1226 مفتاح الکرامه فی شرح القواعد سید جواد عاملی  .32

 1231 ریاض المسائل فی شرح مختصرالنافع سیدعلی طباطبایی  .33

 1234 االنوارمقابس شیخ اسداهلل تستری  .34

 1242 المناهل سید مجاهد  .35

 1245 عوائد االیام فی مهمات ادله االحکام،  و مستندالشیعه مالاحمد نراقی  .36

 1266 جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم شیخ محمدحسن نجفی  .37

 )دوره نهم فقه( 1281 المکاسب، الطهاره، الصلوه، الخمس، ... شیخ انصاری  .38

 1322 مصباح الفقیه آقا رضا همدانی  .39

 1337 عروه الوثقی سیدمحمدکاظم طباطبایی)صاحب عروه(  .40

 1380 البدر الزاهر اهلل بروجردیآیت  .41

 1390 مستمسک عروه الوثقی سیدمحسن حکیم  .42

 1405 المدارک فی شرح مختصر النافعجامع سیداحمد خوانساری  .43

 1413 مبانی العروه، مستندالعروه، ... التنقیح فی شرح عروه الوثقی، اهلل خوییآیت  .44

 1414 تحریرالوسیله االمام خمینینائب  .45

 1414 االحکاممهذب سیدعبداالعلی سبزواری  .46

 1415 بحوث فی شرح العروه الوثقی شهید سیدمحمدباقر الصدر  .47

 نکته: 

المقاصد و جواهرالکالم را داشته باشد برای او کافی است. )جواهرالکالم، الشیعه و جامعاز صاحب جواهر نقل شده است: هر فقیهی که وسائل -1

المقاصد و مستندالشیعه نراقی را داشته باشد برای او کافی عیهی که وسائل و جامفق(؛ از صاحب عروه نیز نقل شده است که هر 14ص 1ج

 (.315به نقل کتاب مدخل علم فقه، رضا اسالمی، ص 375است. )ر.ک. موسوعه طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی، قسم دوم، ص 

شهید اول و شهید ثانی )ر.ک.  فخرالمحققین،اهلل بروجردی نقل شده است: فقه پنج نفر از دیگران برتر است: محقق حلی، عالمه حلی، از آیت -2

 (316، به نقل کتاب مدخل علم فقه، رضا اسالمی، ص 97المراد فی شرح نکت االرشاد، مقدمه، رضا مختاری، صغایه

 استناد( 3000استناد تا  160وفور مطلب نقل کرده است )از به 31جواهر از کلیه فقهاء این جدول تا شماره صاحب -3
 تقریبا، یعنی ممکن است اختالف لفظی داشته باشند ولی در مفهوم و معنا مشترک باشند. 1
 مثال براساس عصر و دوره فقهی یا براساس مکتب فقهی. 2
 و ...تنوع تعاریف بسیار است و وجه جمعی جز شباهت خانوادگی ندارند.« آزادی»، «دین»در برخی مفاهیم انتزاعی مانند  3
 تعریف متمایزی وجود ندارد و تعاریف ذکر شده عبارتند از...... که در این موضوع، یعنی گزارش شود 4
 پذیر،های احتمالی در تعاریف که عبارتند از: تعریف به اعم، تعریف به اخص، تعریف دوری، تعریف به امرمبهم یا تشکیکخالی بودن از آسیب 5

 عدم جامعیت افراد، عدم مانعیت از اغیار
 مراجعه شود. 78محاسبه قرائن در صفحه به جدول  6
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 مراجعه کن و از آنها، میزان تطبیق دیگرتعاریف  و نقد استدالل ،، به تحلیلتعریف دارای فراوانی بودیک اگر  .16

 و جدول محاسبه قرائن را تولید کن؛بر قواعد و قرائن را استخراج کن؛ 

بود خروجی  %60و 70بین ارائه کن؛ اگر فراوانی« االقوی»تعریف را با صفتِ  بود، خروجیبه باال  %70 اگر فراوانی .17

« الیخلو من قوه»بود خروجی را با صفتِ  %60تا 50بین ارائه کن؛ و اگر فراوانی« االظهر»یف را با صفتِ تعر

 توصیف کن.

 اظهر را مالک تحقیقات بعدی قرار بده. یاخروجیِ اقوی  .18

 

 1:برای تولید تعاریف های مفهومیفقهاء در تحلیلنمونه تعابیر و عملکرد 

 2جواهر در تعریف طهارت()تحلیل عملکرد صاحب :«طهاره شرعی»تعریف نمونه اول( 

 (آمده است. 245ص چهارشماره  مربوطه به همراه ترجمه در پیوست متن کامل قسمتِ)

  3مشخص کردن مساله )تحریر محل نزاع و تنقیح مساله( .1

یابی به اینکه مصادیق این مفهوم، حاالت و )دست «طهارت»عنوانِ  شعاع معنایییابی به تحلیل لغوی برای دست .2

 4(بیانگر آن کدامند؟اوصاف 

کار رفته است = وضوء، غسل، تیمم، ازاله حدث، ازاله در فضای فقهی به« طهارت»استقراء مصادیقی که برآنها عنوان  .3

 5خبث

های وضوء تجدیدی، وضوء حائض، وضوء جنب؛ غسلاستقراء اقسام هر کدام از موارد فوق = وضوء ابتدایی للصاله،  .4

 6مستحبی، غسل توبه؛ تیمم برای خوابیدن

 7)عملکردِ ناخودآگاه( استخراج نقاط مشترک و نقاط تمایز موارد فوق .5

 8فرضیه( 6)فوق را پوشش دهد: تمام مواردکه « تعریف طهاره»برای ممکن ی هافرضیه آوریجمع .6

                                                   
 اند.دست آمدهبه« بیتجامع فقه اهل»افزار در نرم« هذا التعریف» کلیدواژهموارد ذکر شده با جستجوی  1
  4ص 1جواهرالکالم، محمدحسن نجفی، ج 2
ها ا یظهر من تحریر محل النزاع فیها، و قد وقع تعریفنزاع فی إثبات المعنى المتشرعی الذی هو ضابطۀ للحقیقۀ الشرعیۀ ما لم یعلم الحدوث، کمال 3

 (6، ص1، ج)همان على لسان کثیر من علمائنا
الطهارۀ مصدر طهر بضم العین و فتحها، و االسم الطهر لغۀ: النظافۀ و النزاهۀ یقال: ثیاب طاهرۀ، أی تحلیل لغوی با ذکر برخی موارد استعمال:  4

( مُطَهََّرۀٌ اجٌ سوء الخلق، و لذا استدل على ذلک بقوله تعالى )وَ یُطَهِّرَکُمْ َتطْهِیراً وَ أَزْوو لالستعارۀ للذنوب و الحیض من القذر و الوسخ، و هو المناسب

 وَ اصْطَفاکِ اللّهَ إِنَّ ) و أولى هو و المشترک، القدر فی أو مجازه، و حقیقته فی اللفظ استعمال باب من ظاهرا لعله و. الخلق سوء و الحیض من أی

و فی القاموس: ان الطهارۀ نقیض النجاسۀ، و عن الطراز: طهر طهرا بالضم و طهارۀ بالفتح،  یتنزهون، أی( یَتَطَهَّرُونَ أُناسٌ ) و نزهک أی( طَهَّرَکِ

 (4، ص1، ج)همان نظف و نقی من النجس و الدنس. و هما یرجعان الى ما تقدم.
، همان. )مع إزالۀ الخبث الشرعی، ف کما قیل، بل عن آخر انه علیه أکثر علمائنا( اسم للوضوء أو الغسل أو التیممالطهاره عرفا )على ما هو المعرو 5

 ( 111ص پنجکار رفته است. )ر.ک. پیوست شماره عینا در آنها به« طهارت»(  + کلیه روایاتی که لفظ 4، ص1ج
، 1ج ،)همان نحو ذلکو وضوء الحائض و التجدیدی و األغسال المندوبۀ و وضوء الجنب و التیمم للنوم و األغسال لألوقات و الغسل بعد التوبۀ  6

 (4ص
 آید که قبال نقاط مشترک و نقاط تمایز را مالحظه کرده است.دست میاز تحلیلی که در نقد تعاریف صورت داده است به 7
ۀ و وضوء وبالطهاره اسم للوضوء أو الغسل أو التیمم على وجه له تأثیر فی استباحۀ الصالۀ؛ فیخرج وضوء الحائض و التجدیدی و األغسال المند 8

ال لألوقات األغسالجنب و التیمم للنوم و نحو ذلک؛ أو انها لها مع التأثیر فی العبادۀ إباحۀ أو کماال، فیدخل فیها بعض ما تقدم، و ان خرج منها أیضا 

وجوه الثالثۀ مع إزالۀ الخبث الشرعی؛ و الغسل بعد التوبۀ فهی أعم من األول؛ أو انها لها مطلقا، فیدخل فیها جمیع ما ذکرنا؛ أو انها لها على أحد ال

 (4، ص1، ج)همان فتکون حینئذ االحتماالت ستۀ.
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 یالشرع ( ازاله الخبث-)+ یا  التیمم، علی وجه له تاثیر فی استباحه الصاله الطهاره اسم للوضوء او الغسل او .أ

 ( ازاله الخبث-)+ یا  او کمالها الطهاره اسم للوضوء او الغسل او التیمم، علی وجه له تاثیر فی استباحه العباده .ب

 الشرعی

 الشرعی ازاله الخبث( -ا )+ ی العبادهالطهاره اسم للوضوء او الغسل او التیمم، علی وجه له تاثیر فی  .ج

 1:هافرضیه نقد .7

شود برخی مصادیق طهارت خارج از تعریف بمانند. )شرط جامعیت تعریف این فرضیه سبب میفرضیه اول: 

 شود.(تامین نمی

)شرط  ای برای عبادتی ندارند.شوند ولی جنبه مقدمههای مستحبی طهارت محسوب میغسل: فرضیه دوم

 شود.(مانعیت تعریف تامین نمی

منظور از طهارت در تعاریف، که شوند در حالیهای ناقص یا فاسد در این تعریف وارد میطهارت فرضیه سوم:

که ظهور  اخذ شده است« استباحه»نحو صحیح است نه اعم از صحیح و فاسد؛ زیرا در تعریف، قیدِ طهارت به

 شود.()شرط مانعیت تعریف تامین نمی 2تا بتوان با آن وارد عبادت شد. در ضرورت صحیح بودن طهارت دارد

 : )تحلیل مفهومی(مورد نظر مفهوموجودشناسانه برای تحلیل شروع به  .8

« جنس و ماده»هایی برای طهارت هستند، وضوء و غسل و تیمم، مصادیق و صورتاجرای تحلیل براساس علل اربع: 

 3طهارت چیست؟

 احتماالت ممکن:

زی سازمینهعلت مادی = فعالیت مکلف، علت صوری= وضو یا غسل یا تیمم، علت فاعلی= مکلف، علت غایی=  .أ

 شود()جنس طهارت، اصلِ فعالیتی است که برای وضوء یا غسل یا تیمم انجام می عبادت برای

 سازی برایهعلت مادی= حکم الهی، علت صوری = وضو یا غسل یا تیمم، علت فاعلی= مکلف، علت غایی= زمین .ب

وضعیت قراردادیِ شارع است که بعد از انجام آن کارها، اجازه ورود به عبادت صادر عبادت )جنس طهارت، 

 (شودمی

ازی سعلت مادی= حالت روحیِ مکلف، علت صوری= وضو یا غسل یا تیمم، علت فاعلی= مکلف، علت غایی= زمینه .ج

شدن به خداوند است )چه در استباحه برای عبادت و  حالت روحی نزدیک) یا برطرف شدن ناپاکی برای عبادت

 چه در ازاله خبث(

 :4آنبر مولف و استدالل  سازی و تولید تعریف توسطفرضیهنحوۀ  .9

  همراه قید تکمیلیِ )تعاریفی که به 5که کدام تعریف، با فضای لغوی سازگارتر است. بررسی کرده استابتدا

 اند.(آمده« الخبث الشرعی ازاله»

                                                   
 (4، ص1، ج. )همانفیخرج وضوء الحائض و التجدیدی و األغسال المندوبۀ و وضوء الجنب و التیمم للنوم و نحو ذلک 1
ن أسماء العبادات فال یجری فیه النزاع انها لألعم أو للصحیح، )بعد لکن الظاهر مراعاۀ الصحۀ فی السابقین، إما الن لفظ الطهارۀ خارج من بی 2

 (4، ص1، ج. )هماناعتبار االستباحۀ فعال فی مفهومها على وجه ال یکون الفاسد طهارۀ(، أو یکون المعرف انما هو الصحیح
ما یجده اإلنسان من القرب الروحانی فی الثالثۀ األول، أو و کیف کان فهل هی عبارۀ عن نفس االفعال، أو الحالۀ الحاصلۀ بعدها من اإلباحۀ، أو  3

 (5، ص1، ج)همان األعم؟ احتماالت
 کند از کجا وارد شده و چگونه به نتیجه رسیده است؟کنند. یعنی روشن میها را آشکار میها، روش فرد در تحلیلاستدالل 4
5، ص1، جان)هم فی الکتاب و السنۀ فی الغالب مع المعنى اللغوی و بدونه مع القرینۀ االستعمالو  یستدل على شمولها إلزالۀ النجاسۀ بالتبادرُ 5

) 
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  دببینتا با حجم آماری آنها  کرده استآوری و موارد را جمع بودهبه دنبال کاربردهای این لفظ در فضای فقهی 

  1شود؟منعقد می که تبادر شرعی در چه مفهومی

 که  یندببتا  رفته استکار رفته در روایات دارند، ابتدا به سراغ روایات که فقهاء تحفظ بر الفاظ بهو از آنجایی

که نفی و سلب عنوان مورد  بوده استو بالخصوص به دنبال مواردی  2کار رفته است.طهارت چگونه به اصطالح

 3نظر آمده باشد.

 اند بین دو نظریه جمع کنند و هر کدام را به فضای خاصی سپس به سراغ نظراتی رفته است که تالش کرده

 4.، تا از آنجا، قرائن احتمالی دیگری را کشف کنداختصاص دهند

                                                   
بکثرۀ و  ؛یستدل على شمولها لغیر المبیح بتقسیم الطهارۀ إلى واجبۀ و مندوبۀ، و تقسیم الثانیۀ إلى المبیح و غیره، و بان ما تفعله الحائض وضوء 1

 ؛ شواهد:شرعۀإطالقها فی الکتاب و السنۀ و لسان المت

و لم »و عن القاضی ابن الراج فی الروضۀ کذلک بزیادۀ « ان الطهارۀ فی الشریعۀ اسم لما یستباح به الدخول فی الصالۀ»فعن الشیخ فی النهایۀ 

« رهاعبادۀ تختص بغیانها استعمال الماء و الصعید على وجه یستباح به الصالۀ أو تکون »و عن المهذب و الموجز: « یکن ملبوسا أو ما یجری مجراه

عن  و........و « الطهارۀ عبارۀ عن إیقاع أفعال فی البدن مخصوصۀ على وجه مخصوص یستباح به الصالۀ»و عن الشیخ فی المبسوط و االقتصاد: 

ما عروف بین أصحابنا کو لعله وافق بذلک بعض العامۀ، و إال فالم«. انها التطهیر من النجاسات و رفع األحداث»الشیخ أبی علی فی شرح النهایۀ 

 «ان إدخال إزالۀ الخبث فیها لیس من اصطالحنا»أشرنا إلیه سابقا ان إزالۀ األخباث لیست من الطهارۀ.و من هنا قال الشهید فی نکت اإلرشاد: 

 (7ص 1)همان، ج

 جدول تعاریف طهارت در لسان فقهاء )ذکر شده در کتاب جواهرالکالم(:
 عریف ارائه شدهت صاحب نظر یا کتاب منبع ردیف

 الطهارۀ فی الشریعۀ اسم لما یستباح به الدخول فی الصالۀ شیخ طوسی در نهایه  .1

 الطهارۀ فی الشریعۀ اسم لما یستباح به الدخول فی الصالۀ و لم یکن ملبوسا أو ما یجری مجراه در الروضه راجبالقاضی ابن ال  .2

 وجه یستباح به الصالۀ أو تکون عبادۀ تختص بغیرهاانها استعمال الماء و الصعید على  المهذب و الموجز  .3

 الطهارۀ عبارۀ عن إیقاع أفعال فی البدن مخصوصۀ على وجه مخصوص یستباح به الصالۀ المبسوط و االقتصاد  .4

 الطهارۀ الشرعیۀ هی استعمال الماء أو الصعید نظافۀ على وجه یستباح به الصالۀ و أکثر العبادات الدین راوندیقطب   .5

نجیب الدین محمد بن أبی غالب فی المنهج   .6

 یاألقص

 الطهارۀ الشرعیۀ هی إزالۀ حدث أو حکم لتؤثر فی صحۀ ما هی شرط فیه

 انها اسم لما یرفع حکم الحدث عالمه حلی در المعتبر  .7

 أو لتأکید اإلزالۀ انها استعمال أحد الطهورین الزالۀ الحدث المسائل المصریه  .8

 الطهارۀ شرعا ما لها صالحیۀ التأثیر فی استباحۀ الصالۀ من الوضوء و الغسل و التیمم التحریر و التلخیصعالمه حلی در   .9

 الطهارۀ غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صالحیۀ التأثیر فی العبادۀ القواعد  .10

 بالنیۀانها إذا أخذت صحیحۀ استعمال طهور مشروط  محمد القاشیبنعلی  .11

 بما له صالحیۀ رفع الحدث أو استباحۀ الصالۀ مع بقائه الجرجانی  .12

 ان إدخال إزالۀ الخبث فیها لیس من اصطالحنا شهید الثانی در نکت االرشاد  .13

 
(؛ از طرف دیگر مصادیق استعمال 5ص 1علی المبیح للعباده من غیر شموله الزاله الخبث الشرعی)همان، ج کثرۀ إطالقها فی الکتاب و السنۀ 2

فی ذلک بخالف « الطهارۀ»یحتمل القول باختصاص لفظ مشتقات طهارت مانند طهور و طُهر و ُمطهّر، در ازاله خبث شرعی، بسیار زیاد است )

کار رفته است در پیوست عینا در آنها به« طهارت»(؛ همچنین کلیه روایاتی که لفظ 6ص 1، ج( )همانباقی المشتقات کطهر و طهور و طاهر

 ارائه شده است. 111ص پنجشماره 
 (5ص 1)همان، ج «أما الطهر فال»قوله علیه السالم فی الحائض: ل 3
فی ذلک بخالف باقی المشتقات کطهر و طهور و طاهر، و یؤیده انه وجه الجمع بین نصهم هنا على « الطهارۀ»یحتمل القول باختصاص لفظ  4

هذه األلفاظ على إزالۀ النجاسات کلفظ الطهور و نحوه؛ و لعله أولى من التزام الوضع حتى فی لفظ  کونها اسما للمبیح، و بین استداللهم بمثل

ألعم االطهارۀ للقدر المشترک الشامل إلزالۀ النجاسۀ، دفعا لمحذور االشتراک أو المجاز و التحکم الالزم من التخصیص، مع شیوع استعمالها فی 

عن بعض. و یحتمل التعریف حینئذ على خصوص الطهارات التی هی نوع من العبادات، فتخرج اإلزالۀ و فی کل من نوعیه بحیث ال یقصر بعضها 

االشکال عن التفسیر و االستدالل، بل یرتفع الخالف بین القول بدخولها و خروجها، و اختاره العالمۀ  تدخل فی الخطابات الشرعیۀ، و یزول

 (5ص 1لکالم، ج)جواهرا الطباطبائی، و هو ال یخلو من قوۀ
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 2میزانمقدم داشتن با ) 1بندی شواهد و ترکیب قرائن، فرضیه خود را تولید کرده است.در نهایت با جمع 

مردود کردن ادعای استعمال کلمه طهارت  + کاربردن کلمه طهارت، بر تمام قرائن دیگرتصریحات فقهاء در به

 (للخبثللصلوه و مزیلدر فضای فقهی در اعم از مبیح

 مولف:فرضیه نهایی 

شود )المُبیح للعباده(، ساز انجام عبادت صحیح میدر اصطالح فقه شیعی، برای کارهایی که زمینه« طهارت»کلمه 

 شده است.« حقیقه شرعیه»کار رفته و تبدیل به یک به

 

 نکته مهم: 

 3:هر کدام ضریب اهمیتبراساس وزن و  بندی شواهدجمعنحوۀ 

با معنای لغوی نباید قدری است که معنای اصطالح در تعیین معنای اصطالحات فقط به معنای لغویاهمیت  .1

قرینه لغوی، ضعیف است و فقط به درد مسیریابی یا تایید یعنی باشد ولی انطباق الزم نیست. )مخالف 

  4خورد.(می

مواردی که نفی و سلب به کار ترین قرائن هستند بالخصوص در ، با اهمیت6و روایات 5استعماالت کلمه در آیات .2

 است.( 7، اقویو کاربرد در مقابل ضدش رفته است. )قرینه روایی، قوی است و بالخصوص در موارد سلبی

دهندۀ فهم شرعی از آن است و این و فقهاء، در یک معنی خاص، نشان 8استعماالت کلمه در زبان محدثین .3

اقوی  قرینه بالخصوص اگر در مقام تعریف کلمه باشندگیری اصطالح شرعی است؛ قوی بر شکلفهم، قرینه 

 9.خواهد شد

                                                   
، لما فیه من التجشم فی تأویل ما ال یقبل التأویل من التصریح الواقع من بعضهم )ای  خالف من یری انها وضعت للقدر المشترک( األقوى خالفه 1

ال  تصرفات أولى، وو غیره، مع ان دعوى شیوع استعمال لفظ الطهارۀ فی ذلک فی حیز المنع، فلعل ما ذکرنا من الفرق بینها و بین غیرها من ال

 أمل.تیلزم من نقل المشتقات نقل المصدر، بل هو منقول لمعنى آخر، و ال یشترط وجود المشتق منه معها بل یکفی اقتطاعها منه بذلک المعنى، فلی
 (6ص 1)همان، ج هذا الذی ینبغی ان یلحظ بالنسبۀ لالستقراء و التتبع 2
 شود.و ...می« االحوط»، «المحتمل»، «االقوی»ایجاد تعابیر وزن و ضریب اهمیت هر قرینه و شاهدی، سبب  3
 (5ص 1ج )همان، إلغناء المعنى اللغوی فی إزالۀ النجاسۀ فال یتکلف مؤنۀ النقل 4
 ُأناسٌ» و نزهک أی «طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ الّلهَ إِنَّ»الخلق، و سوء و الحیض من أی «مُطَهََّرۀٌ اجٌأَزْو»وَ « وَ یَُطهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» تعالى مانند قوله 5

 ( 4ص 1ج یتنزهون. )همان، أی «یَتَطَهَّرُونَ

 دهد:کامال نشان می معنای حاوی ازاله خبثر در قرآن کریم، غلبه استعمال آن را در همورد استفاده از ریشه ط 26نکته: استقراء 
 (؛196ص 6ج، ُحّر عاملی، وسایل الشیعه) ى َغیْرِ طَهُورٍ حَتَّى یَتَطَهَّرَ لَا یَْقرَأُ الْعَبُْد اْلقُرْآنَ إِذَا َکاَن عَلَمانند:  6

 (؛ 344 ، ص2ج،وسایل الشیعه ) لَّا طَاهِراإِذَا َحاَضتِ الْمَرَْأۀُ فََلا تَصُوُم وَ َلا تُصَلِّی لَِأنََّها فِی َحدِّ نََجاَسۀٍ فَأََحبَّ اللَّهُ َأنْ لَا یُعْبََد إِ

 (110، ص3ج، وسایل الشیعه) الرَّجُلِ تَْفجَؤُهُ اْلجِنَازَۀُ َو هُوَ عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ َقالَ َفلْیُکَبِّرْ مَعَهُمْ. سَأَلْتُهُ َعنِ

 تاب)به پیوست چهار در آخر ککدام آنها انحصار به مبیح للصلوه ندارند. کار نرفته است که هیچدر لسان روایات جز در پنج مورد به« طهاره«عین کلمه 

 نتیجه اینکه: چه در قرآن و چه در روایات، کلمه طهارت، اصطالح در مبیح للصلوه فقط، نشده است و کاربرد عام دارد.مراجعه شود.( 
(، یا در آیه شریفه 5ص 1)همان، ج «أما الطهر فال»قوله علیه السالم فی الحائض: زیرا در تعاریف، قصد اصلی ایجاد تمایز با غیر است. )مثال  7

 که تطهیر در مقابل رجس به کار رفته است.» إِنَّما ُیریدُ اللَُّه لِیُذِْهبَ عَنْکُمُ الرِّجَْس أَهَْل الْبَیْتِ وَ یُطَهَِّرکُمْ تَطْهیرا»
وفور هم  استفاده کرده است که به« الطهاره»مورد در عنوان باب و در تحلیل حدیث، از کلمه  63الشیعه، در مثال شیخ ُحرّ عاملی در وسائل 8

 معنی مبیح للعباده را اراده کرده است و هم معنی ازاله الخبث الشرعی را. 
داشت و تصریح شهید ثانی بر اینکه در « ازاله الخبث»در صفحات قبل، جدول تعاریف ارائه شد و تمام موارد داللت صریح بر عدم ورود قید  9

، الدین راوندی و طبرسیدهد؛ اینکه در طرف دیگر، شیخ طوسی و قطبرا افزایش می اصطالح فقهاء شیعه، این قید وارد نشده است، قوت قرینه

 کلمه طهارت ندارد.ای برای تشخیص معنای اصطالحیِاند فایدهکار بردهللعباده هم بهکلمه طهور را برای مبیح
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گیرد و در مدعایشان، حاوی مطالبی است که قرینه برای یکی از سه مورد باال قرار می استدالل طرفین .4

تواند در باال یا پایین بردن وزن هر یک از الذکر است که میدهنده میزان اهمیت هر یک از قرائن فوقنشان

 1گانۀ فوق موثر باشد.سهقرائن 

د توانمیشود نیز حاوی قرائنی است که بین نظرات متخالف ارائه می جمعها یا در گیرینتیجهکه در  هاییتحلیل .5

مانند ترجیح تحلیلی که سبب التزام به وجود اشتراک  2گانه فوق، موثر باشد.در تعیین وزن هر یک از قرائن سه

تحلیل  قابل اعتنایی با آن ؛ یا ترجیح تحلیلی که فقیهِنشودیا نقل لغت از معنای لغوی یا پدیدآمدن مَجاز لغوی 

توانند می اندازه تاییدکنندگیکننده نیستند و تنها بهموافقت کرده باشد. و البته این قرائن به تنهایی تعیین

 تاثیر داشته باشند.

 جدول محاسبه قرائن  قرائن:محاسبۀ جدول 

 محتوای قرینه نوع قرینه ردیف

  وزن قرینه

گیری یک برای شکل

 اصطالح

 (5تا  1)از بین 

 3-2 در تعریف« ازاله الخبث»دال بر ورود معنای  معنای لغوی   .1

 -1و  44 در تعریف« ازاله الخبث»دال بر عدم ورود معنای  استعماالت اهل فن  .2

 -2و  35 تعریف در« ازاله الخبث»دال بر عدم ورود معنای  استعماالت در روایات  .3

 -1و  4 در کلمه طهارت« ازاله الخبث»دال بر عدم ورود معنای  های فقهاء تحلیل  .4

 -2و  3  در کلمه طهارت« ازاله الخبث»دال بر عدم ورود معنای  نقد دیدگاه مخالف  .5

 5 در تعریف طهارت» ازاله الخبث«عدم ورود قید  االقوی نتیجه  .6

 

 6(شیخ انصاری در تعریف بیع)تحلیل عملکرد  :«بیع»( تعریف دومنمونه 

کار ذکر شده است و در اینجا فقط به ارائه روش به250ص  شش)تفصیل عبارات با جزئیات تحلیل، در پیوست شماره 

 شود(برده شده اکتفا می

 7اولیهکل دادن یک فرضیه تحلیل لغوی با استناد به یک منبع لغت، و ش .1

                                                   
ردن یک موضوع، . )نحوۀ تقسیم کتقسیم الثانیۀ إلى المبیح و غیرهیستدل على شمولها لغیر المبیح بتقسیم الطهارۀ إلى واجبۀ و مندوبۀ، و مانند:  1

 الخبث به تعریف طهارت در اصطالح فقهاء است.(ای به نفع ورود قید ازالهدهنده فهم خاصی از موضوع است؛ لذا این نوع تقسیم قرینهنشان
کطهر و طهور و طاهر، و یؤیده انه وجه الجمع بین نصهم هنا فی ذلک بخالف باقی المشتقات « الطهارۀ»یحتمل القول باختصاص لفظ مانند:  2

فی لفظ  ىعلى کونها اسما للمبیح، و بین استداللهم بمثل هذه األلفاظ على إزالۀ النجاسات کلفظ الطهور و نحوه؛ و لعله أولى من التزام الوضع حت

 مع شیوع استعمالها فی األعمالالزم من التخصیص،  و المجاز و التحکمدفعا لمحذور االشتراک أالطهارۀ للقدر المشترک الشامل إلزالۀ النجاسۀ، 

فی کل من نوعیه بحیث ال یقصر بعضها عن بعض. و یحتمل التعریف حینئذ على خصوص الطهارات التی هی نوع من العبادات، فتخرج اإلزالۀ و 

یرتفع الخالف بین القول بدخولها و خروجها، و اختاره العالمۀ  االشکال عن التفسیر و االستدالل، بل تدخل فی الخطابات الشرعیۀ، و یزول

 (5ص 1)جواهرالکالم، ج الطباطبائی، و هو ال یخلو من قوۀ
 عالمت منفی یعنی این قرینه دال بر فرضیه رقیب مولف است و میزان اهمیت آن بیشتر از دو نیست. 3
 ء، دال بر ورود این قید در تعریف داشت.داده نشد این است که برخی تعابیر فقها 5علت اینکه عدد  4
صطالح ادلیل اینکه در روایات نیز برخی تعابیر دال بر ورود این قید در تعریف داشت، و در ثانی اینکه روایات با وجود منشاء بودن برای تولید به 5

 ولی مستقیما فضای اصطالح شرعی نیستند.
 4ص 1المکاسب، شیخ انصاری، ج 6
 )همان منبع( کما عن المصباح المنیر  مبادلۀ مال بمالهو فی األصل   7
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)لذا  در تعریف. 1هر یک از کلماتمعنایی و احتماالت مصداقی در  احتماالتتحلیل تعریف لغوی با تمرکز بر  .2

 کرده باشد.( استقراءباید قبال تمام اقسام و اصناف موجود در هر یک از کلمات را 

 )شواهد از روایات، از کاربردهای فقهاء، از عرف( 2ارائه شواهدی بر اثبات یا نفی، احتماالت فوق .3

 3)در دو مرحله( ارائه تعاریف اهل فن .4

 )کشف چگونگی و سیر پیدایش مفهوم اصلی( 4تحلیل تعاریف براساس تحلیل مفهوم اصلی در تعریف .5

 5با استفاده از قرائن عقلی و قرائن عرفینقد تعاریف  .6

                                                   
نقل، تملیک، اثر، عقد )از جستجوی کل متن مربوطه استخراج  وقبول،، ایجابانتقال« = مبادله»احتماالت در مورد جایگزین یا مصادیق کلمۀ  1

 شده است(

 بوطه استخراج شده است()از جستجوی کل متن مر حق، عمل منفعت، در مورد کلمۀ مال = عین محسوس،
 کار رفته:قرائن به 2

  فال یعم  إبدال المنافع بغیرها و علیه  استقر  اصطالح الفقهاء فی البیعالظاهر اختصاص المعوض بالعین . 

 ربما یستعمل فی کلمات بعضهم  فی نقل غیرها بل یظهر ذلک من کثیر من األخبار. 

 کما فی غیر موضع  من القواعد و التذکرۀ و جامع المقاصد و ال یبعد  عدم الخالف فیه أما العوض فال إشکال  فی جواز کونه منفعۀ. 

 أما عمل الحر فإن قلنا  إنه قبل  المعاوضۀ علیه من األموال فال إشکال. 

 یار ألن حق الخ کحق الحضانۀ و الوالیۀ فال إشکال و کذا لو لم تقبل النقل کحق الشفعۀ و -أما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضۀ بالمال

أما الحقوق القابلۀ لالنتقال کحق التحجیر و نحوه فهی و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال فی الصلح  إال أن فی جواز ؛ البیع تملیک الغیر

 .وقوعها عوضا للبیع إشکاال
 مرتب شده براساس تاریخ تولید( –جدول تعاریف بیع در لسان فقهاء )ذکر شده در کتاب مکاسب شیخ انصاری  3

 تعریف ارائه شده تاریخ قمری مولف صاحب نظر یا کتاب منبع ردیف

 وجه التراضی. علی مقدر بعوض غیره إلى شخص من عین انتقال  445 شیخ طوسی در کتاب المبسوط  .1

 القبول و اإلیجاب من المرکب العقد نفس 447 حلبی در الکافی  .2

 قالاالنت هو والقبول و اإلیجاب من الحاصل األثر 588 ابن ادریس در سرائر  .3

 االنتقال على الدالین القبول و اإلیجاب 676 محقق حلی در مختصرالنافع  .4

 ن بالصیغۀ المخصوصۀالعی نقل 940 المقاصدمحقق کرکی در جامع  .5

 المشتری بتملک تعقبه بشرط لکن المذکور التملیک 1234 االنوارتستری در مقابس  .6

 
 یعقل قرینه=  باللفظ إنشاؤه  یعقل لم إال و المعنى قصد بشرط أو مجردا اللفظ دون المعنى مقولۀ من البیع . إن1  4

 .. نعم تحقق القبول شرط لالنتقال فی الخارج فی نظر الشارع ال فی نظر الناقل دخل فی معناهالم یقل أحد بأن تعقب القبول له . 2     

 ء مما یساویها فال یعقل البیعما فی ذمۀ نفسه لم یعقل شی لم یعقل ملکیۀإن معنى بعت فی لغۀ العرب ملکت غیری فإذا . 3     
 ترتیب تعاریف فوق(نکات استفاده شده در نقد تعاریف: )به 5

 رکرد مطابقت لفظ با کا)بیع، انتقال عین نیست بلکه انتقال مالکیت عین است = قرینه ضرورت  فی هذا التعریف مسامحۀ واضحۀ

 خارجی(

 قرینه عقلی إن البیع من مقولۀ المعنى دون اللفظ مجردا أو بشرط قصد المعنى و إال لم یعقل  إنشاؤه باللفظ = 

  النقل لیس مترادفا  للبیع و لذا صرح  فی التذکرۀ بأن إیجاب البیع ال یقع بلفظ نقلت و جعله من الکنایات و أن المعاطاۀ عنده بیع

 . )قرینه لفظی و عدم تطبیق با مصداق خارجی(لوها عن الصیغۀمع خ

  أما البیع بمعنى اإلیجاب المتعقب للقبول فالظاهر  أنه لیس مقابال لألول و إنما هو فرد انصرف إلیه اللفظ فی مقام قیام القرینۀ على

لبیع ال أن ا  فالقید مستفاد من الخارجاإلیجاب المقید  إرادۀ اإلیجاب المثمر إذ ال ثمرۀ فی اإلیجاب المجرد فقول المخبر بعت إنما أراد

 . )تفکیک روابط درونی با روابط بیرونی(مستعمل فی اإلیجاب المتعقب للقبول

 رف عام و . )قرینه عأما البیع بمعنى األثر و هو االنتقال فلم یوجد فی اللغۀ و ال فی العرف و إنما وقع فی تعریف جماعۀ  تبعا للمبسوط

 خاص(

 قرینه لفظی( أما البیع بمعنى العقد فقد صرح الشهید الثانی رحمه اهلل بأن إطالقه علیه مجاز لعالقۀ السببیۀ( 
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 (2که نقدهای فوق وارد نشودطوریبه اصالح تعریف لغوی)با  1ارائه فرضیه اصلی .7

هم در جامعیت تعریف و هم مانعیت  توانند فرضیه را باطل کنند. )موارد نقض احتمالیمیارائه مصادیقی که  .8

یق یک آنها تطباش این است که فهرست تمام انواع و اقسام موضوع را داشته باشد و تعریف را بر یک؛ الزمه3(آن

 کرده باشد.

 4موارد فوق با استفاده از قرائن عقلی و عرفی در تحلیل مفهومی.پاسخ به  .9

 

  

                                                   
فقد تحقق مما ذکرنا أن حقیقۀ تملیک العین بالعوض لیست إال البیع فلو قال ملکتک کذا بکذا کان ؛ مالب عین تملیک إنشاءفاألولى تعریفه بأنه  1

 .بیعا
 ء مما تقدمشی ال یلزم علیه 2
 بیع یه،قد و نسن : )بررسی جامعیت و مانعیت تعریف = صحت تطبیق تعریف با مصادیق مختلف مبادالت که عبارتند از: بیعنعم یبقى علیه أمور 3

، رهن، حجر، ضمان، ضو قر مضاربه، شرکه، قسمه، مزارعه، مساقاه، دین ، اقاله، شفعه، صلح، اجاره، جعاله، عاریه، ودیعه، امانه،سلف ، بیعصرف

 حواله، کفاله، وکاله، اقرار، هبه، وقف، حبس، صدقه، وصیه، یمین، نذر، عهد، کفاره، نکاح، طالق، ارث(

  ألن اإلنسان ال یملک ماال على نفسهأنه ال یشمل  بیع الدین على من هو علیه. 

  ا لیست بیعامع حکم المشهور بل دعوى اإلجماع  على أنهأنه یشمل  التملیک بالمعاطاۀ. 

 فإن المشتری بقبوله للبیع یُملّک ماله بعوض المبیع  صدقه على الشراء. 

 و بالهبۀ المعوضۀ انتقاض طرده  بالصلح على العین بمال. 

 بقی القرض داخال فی ظاهر الحد. 
 به ترتیب ایرادات فوق: 4

 قرینه  .لمبادلۀ و النقل و التملیک و ما یساویها من األلفاظلو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع إذ لیس للبیع لغۀ و عرفا معنى غیر ا(

 عقلی و استعمالی(

 .قرینه عرف خاص( المعاطاۀ بیع و أن مراد  النافین نفی صحته( 

 ک اصل با . )تفکیأن التملیک فیه ضمنی و إنما حقیقته  التملک بعوض و لذا ال یجوز الشراء بلفظ ملکت تقدم على اإلیجاب أو تأخر

 آن( الزمۀ

 عدى بنفسه و لذا  ال یت ،حقیقۀ الصلح و لو تعلق بالعین لیست هو التملیک على وجه المقابلۀ و المعاوضۀ بل معناه األصلی هو التسالم

 )تالش برای کشف روح معنایی( إلى المال

 ال یجری فیه ربا المعاوضۀ و مفهومه لیس نفس المعاوضۀ بل هو تملیک على وجه ضمان المثل أو القیمۀ ال معاوضۀ للعین بهما و لذا 

 )قرینه روح معنایی( ال الغرر المنفی فیها و ال ذکر العوض و ال العلم به
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 «:هبه زوج به زوجه»شناسی بر مساله  تطبیق تعریف
 )متن زیر تدوین مولف است(

، فینجرّ 3و مُقوّمات تغییره الستّۀ 2و عوارضه التسعۀ 1التبیین فی کل موضوع و مسالۀ، یتوقّف علی تحلیله الی علله االربع

 5؛ فنبدء بالعلل االربع:4معرفۀ فصوله و قیوده و ممیّزاته عن مشابهاتهالی 

العلّۀ المادیۀ للزوجیۀ: هی االرتباط بینهما؛ و العلّۀ الصوریۀ: ربط الرجل بالمرأه فی النکاح؛ و العلّۀ الفاعلیۀ: االیجاب و 

 عتبار االرتباط بین الرجل و المرأه فی النکاح باالیجابا»فالزوجیۀ عبارۀ عن: القبول؛ و العلّۀ الغائیۀ: سکون النفس و الدَّعۀ؛ 

 «و القبول لحصول الدَّعۀ

 اما تحلیلها بعوارضها التسعۀ: 

  هل للزمان و المکان دخل فیها؟ مثال: سنّ الزوج او الزوجۀ، ساعۀ الزویج، مکان العیش للزوج او الزوجۀ، زمان

 او مستمراً و ...؛ القبول بالنسبۀ الی االیجاب، حصول الدعۀ موقّتًا 

  هل للکمّ و الکیف دخل فیها؟ مثال: تعداد الزوج و الزوجات، مقدار الدّعۀ، سالمۀ الزوج و الزوجۀ او کونهما ذوا

عیب، االیجاب او القبول باالختیار او باالکراه او االضطرار او جهال او اشتباهاً، االیجاب و القبول بالعربیه او بغیره، 

 یر او بالعکس و...؛ تزویج الغنیّ بالفق

 ... هل لالضافۀ دخل فیها؟ مثال: التزویج بواسطه الولیّ، التزویج بالوکیل، و 

  هل للفعل و االنفعال دخل فیها؟ مثال: االثار الروحیّۀ للتزویج، االثار االجتماعیۀ له، االثار االخرویۀ له، ما یوجب

 وق، ما یوجب به استحکام العقد او فسخه او ابطاله و ...بواسطه التزویج فی االموال و االوالد مثل االرث و الحق

 ... هل له شرائط و مقدمات؟ مثال: اذن الولیّ، التوافق علی المهر، االحصان او العلم بعدم البکاره، و  

 تحمل عدم و االنفراد» حالۀ من ،«المرأۀ و الرجل بین االرتباط نوع» فی تغییرٌ التزویج :الستّه تغییره بمقوّمات تحلیلها اما

 فی لدّعۀا حصول» بهدف القبول، و باالیجاب الحاصل «النکاح» بواسطۀ «المسئولیّۀ تحمل و االقتران» حالۀ الی «مسئولیّۀ

 «العیش

اما مشابهاته و اقسامه: عقد البیع مشابه لعقد النکاح؛ و اقسام التزویج: الدائم و المنقطع، باالیجاب و القبول القولی او 

 المعاطاۀ.

                                                   
: وتسمى ،أجزائها من الماهیۀ به تقوم ما األول: قسمان وهی الشیء علیه یتوقف ما اشارۀ الی ان احسن التعاریف لشیء تعریفه بعلله االربع؛ العلۀ 1

 وجود هاب یجب ال ألنه إما الماهیۀ، وعلۀ الوجود، علۀ وتسمى الخارجی، بالوجود بأجزائها المتقومۀ الماهیۀ اتصاف عیه یتوقف ما والثانی الماهیۀ، علۀ

 نیکو أی المعلول، منها یوجد أن إما الوجود، وعلۀ الصوریۀ، العلۀ وهی وجوده، بها یجب ألنه وإما المادیۀ، العلۀ وهی بالقوۀ، بل بالفعل المعلول

 ودیا،وج کان إن الشرط وهی ال، أو الغائیۀ، العلۀ وهی ألجلها، المعلول یکون أن إما وحینئذ ال، أو الفاعلیۀ، العلۀ وهی له، موجودا المعلول فی مؤثرا

 (66)کتاب التعریفات، شریف الجرجانی، ص .عدمیا کان إن الموانع وارتفاع
الجوهر، باالضافه الی عوارضه التسعۀ و هی الزمان، المکان، االین، المتی، الجده، االضافه، الوضع، التی هی: « المقوالت العشر»اشارۀ الی مبحث  2

 (17سینا، صالفعل، االنفعال. )رسائل البن
ع فیها قاستدعت الحرکۀ أمورا ستّۀ: أولها مقولۀ ت»فی الفلسفۀ، قال السبزواری فی شرحه لمنظومته فی الفلسفه: « مقومات الحرکۀ»اشارۀ الی  3

الحرکۀ، أو ما  هب هما المبدأ و المنتهى. )ما تلبس خامسها و سادسها المتقابلین فاعلیۀ و قابلیۀ، و رابعها الوقت، ثم الحرکۀ، و ثانیها و ثالثها علّتین

الحرکۀ،  عنه الحرکۀ، و ما صدر فیه ۀ، و ما وقعالحرک إلیه الحرکۀ، و ما انتهى بسببه الحرکۀ سببیّۀ ناقصۀ إذ الموضوع سبب قابلی لها، و ما ابتدأ منه

 (253ص 4الحرکۀ.( )ج علیه و ما انطبق
 یجب فی عملیۀ التبیین، استقراء مشابهات الموضوع و اقسامه لکی ُیعیّن ما یجب ان یُبییّن. 4
عتبارات محضۀ بل اعتبارات متنزعۀ من مناشءها ، من حیث ان هذه االعتبارات لیست ااالعتباریاتجریان العلل و المقوالت و المقومات، فی  5

 الخارجیۀ.



 

102 

 

و لالسئلۀ المرکبۀ من بعضها  1الشارع لالسئلۀ المتقدمۀ رایفللحصول علی الزوجیّۀ المعتبرۀ عندالشارع یجب ان نستخرج 

 2.تنشاء الفروع الفقهیۀمع بعض )ای وجود شرط و فقدان آخر(؛ و من هنا 

 ، فعلله االربع عبارۀ عن: «الهبۀ»اما بالنسبۀ الی 

او منفعۀ؛ العلۀ الصوریۀ: کونها من غیر عوض؛ العلۀ الفاعلیۀ: الواهب؛ العلۀ الغائیۀ: اظهار العلۀ المادیۀ: اعطاء مال او حق 

 المحبۀ و الرحمۀ؛ 

و عوارضها التسعۀ هی: زمان االیهاب و االتّهاب و مکانه، کمیّۀ الواهب و الموهوب و المتّهب و کیفیّتهم )من االحوال و 

واهب و الموهوب و المتّهب )من االشخاص و االوضاع و االشیاء(، و ما یؤثّر فیه و االصناف و االجناس(، و ما یرتبط الیه ال

 مایتأثّر منه.

تغییرٌ لملکیۀ مال او حق، الی ملکیّته لشخص آخر، باالیجاب بغیر عوض، « الهبۀ»و اما تحلیلها بمقومات تغییرها السّتۀ: انّ 

 لحصول المحبّۀ.

من غیر »و اما الروابط المشابه لها: الصدقۀ و العطیۀ و اباحۀ التصرف، بالقول او المعاطاۀ؛ فلتمییز الهبۀ عنهم، نضیف قید 

اعتبار الواهب اعطاء ماله او حقه او منفعۀ له، بغیر عوض، للموهوب له »فالهبۀ عبارۀ عن: « ضرورۀ القبول»و قید « القُربۀ

 «من غیر القربۀبشرط قبوله، الظهار المحبۀ 

 و اما اقوال الفقهاء فی تعریف الهبه و الزوجیه:

 و علیها له الحقوق بعض و ثبوت 4جواز الوطی توجب 3بعقد الجانبین من النسب عدا بما الوصلۀ هی: »تعریف الزوجیّۀ

 «5علیه لها الحقوق بعض

 و النحلۀب عنها یعبّر قد و القُربۀ عن مجردا مُنجّزا تملیکا عوض غیر من العین تملیک المقتضی العقد هی: »تعریف الهبۀ

  7؛«6العطیۀ

                                                   
 عۀ،االرب دون ذوزوجات او غیرمزدوج السالم البالغ الرجل بین االرتباط اعتبار: »عن عبارۀ الشارع عند المعتبرۀ الزوجیّۀ انّ  علی نحصل مثال و 1

 الدَّعۀ، لحصول القبول و باالیجاب لبعض، بعضهم اکفاء کونهما حال دائماً، او موقّتا مختارۀً، النکاح فی السالمۀ المحصنۀ الرشیدۀ المرأۀ و مختاراً،

 «لزوجها الزوجۀ علی التمکین وجوب لثبوت الموجب و شأنها، بقدر للزوجیۀ الزوج علی النفقۀ لثبوت الموجب
 لوغ، او انکشاف عدم البکاره؟ و ....مثال ما هو حکم تزویج مع عدم ذکر المهر؟، او مع وجود العیب؟، او مع االکراه، او عدم الب 2
 302ص 3الغطاء، ج، شیخ مهدی کاشف«المورد االنام فی شرح شرایع االسالم»من اول التعریف الی هنا، منقول من  3
 (18ص 16)مستندالشیعه، ج« التزویج هو النکاح»قال النراقی فی المستند:  4
 339ص 1المیرزا القمی، ج، «الرسائل»من وسط التعریف الی آخره منقول من  5
 179ص 2شرایع االسالم، محقق حلی، ج 6
 و لعرسا کنثار ذلک، على الدالّ  الفعل به خرج و العقود، سائر یشمل الجنس بمنزلۀ هنا العقد: »قال و االفهام مسالک فی الثانی الشهید فسّره 7

 االحتشاش؛ و کاالحتطاب المباحات حیازۀ و باإلِرث، األعیان لتمّلک المقتضی الموت و إباحۀ، بل هبۀ یسمّى ال فإنه الضیف، یدی بین الطعام إحضار

 من: »بقوله و عۀ؛المنف تملیک یقتضی الثانی و مطلقا، تملیکا یقتضی ال األوّل فإنّ اإلجارۀ، و العاریۀ نحو «العین لتملیک المقتضی: »بقوله خرج

 عن مجرّدا: »بقوله و الموت؛ على یتوقّف ملکها فإنّ  باألعیان، الوصیّۀ «منّجزا: »بقوله و بعوض؛ األعیان على الواقع الصلح و البیع نحو «عوض غیر

 (7ص 6)مسالک االفهام، ج .«بها یلحق ما و السکنى و الوقف و سلف، کما بها مشروطۀ فإنّها الصدقۀ، «القربۀ

 المتقرَّب بل یها،تناف ال أنها إّلا فیها یشترط لم إن و القربۀ فإن بها، المتقرّب و الثواب فیها المشروط بالهبۀ عکسه فی ینتقض»و قال العالمۀ الحلّی: 

 و العوض انتفاء ال القربۀ، کذا و فیها الزم غیر العوض أنّ «القربۀ عن مجرّدا و عوض غیر من: »قوله من المراد بأنّ دفعها یمکن و أفرادها؛ أکمل بها

 و البیعک فیه یعتبران ما بخالف صّحت، عنهما تجرّدت فلو شرط، غیر القربۀ و العوض بها المتقرّب و العوض فیها المشروط الهبۀ و أصال، القربۀ

 إّنما بأّنه عهدف یمکن و. للملک مقتضیا وحده یکون فال إجماعا، القبض من معه بدّ ال بل بنفسه، الملک یقتضی ال المذکور العقد بأنّ  و الصدقۀ؛

 على توّقف بل لک،بذ الملک یتحّقق لم إن و المخصوصۀ العین تملیکه یقتضی «وهبتک: »قوله أنّ  فی شبهۀ ال و للملک، ال للتملیک مقتضیا جعله

 العطیّۀ و ۀ،للعطیّ  اسم النحلۀ العطّیۀ؛ و بالنحلۀ عنها یعبّر قد و .آخر أمر على توقّفه ینافی فال الناقص، و التامّ من أعمّ االقتضاء إنّ: یقال أو. آخر أمر

 اعنونه و العطایا اسم علیها الفقهاء بعض أطلق ثمَّ من و السکنى، و الهدّیۀ و الهبۀ و الصدقۀ و الوقف فیشمل ، به المتبرَّع اإلعطاء مطلق على تطلق

 دقۀ،الص من أعمّ الهبۀ أنّ عرفت قد و. النوع على الجنس کإطالق الهبۀ على إطالقها فیکون معناها، فی النحلۀ و. الهبۀ من أعمّ فتکون بکتاب،
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فالمقارنه بین التعاریف الحاصل من المنهج المقترح، و التعاریف الحاصل من فحص کلمات الفقهاء، یوجب االطمینان بکفایه 

   «هبه الزوج للزوجه»البحث عن التعاریف فی مساله 

                                                   
 الموهوب لیحم أن هو و الهبۀ، تعریف فی ذکر ما إلى مضافا آخر قید إلى تفتقر ألنّها أیضا، الهبۀ من أخصّ فهی الهدّیۀ أّما و.دونها بالقربۀ الشتراطها

: یقال الف نقلها، الممتنع العقارات على لفظها یطلق ال لهذا و بذلک، الهبۀ مطلق عن فامتازت توقیرا، و له إعظاما منه الموهوب مکان إلى مکان من

 کسالع دون الصدقۀ، و بالهدیّۀ برئ الهبۀ نذر لو أّنه یتفّرع هذا على و أیضا؛ منها أعمّ  الهبۀ فصارت ذلک، هبۀ و: یقال و أرضا، ال و دارا إلیه أهدی

 و ۀالهدیّ  و الهبۀ: »المبسوط فی الشیخ قال و. عنهما خارجا منها فردا فعله بتقدیر العکس دون حنث، أهدى أو فتصدّق یهب، ال حلف لو و.مطلقا

 (415)تذکرۀ الفقهاء، العالمۀ الحلی، ص« الحلف. بمسألۀ علّله ثمَّ «واحد بمعنى الصدقۀ
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 :اجرایی بسته کشف تعریف نمودار
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 تولید فروعات حداکثریبرای  پردازیاحتمال روششماره چهار: روشی بسته 

 

 ها در این قسمت عبارتند از: فرضپیش

 کنند.یابی به حداکثر ابعاد موضوع را ایجاد میابزارهای تحلیل مفهوم و کشف متغیرها، قدرت دست 

  اعتباریات، براساس مصادیق یا منشاء انتزاع آنها کاربرد دارند.ابزارهای وجودشناسانه، در تحلیل مفاهیم و 

 عدم جامعیت مسائل، خلط مسائل با مبانی و مبادی، خلط مسائل علوم دیگر  :های احتمالی در این مسیرآسیب

اهمیت مساله عدم تشخیص میزان عدم تشخیص روابط مساله با مسائل و موضوعاتِ دیگر، با علم مورد نظر، 

 مسائل مرتبط. در شبکه

 

 در فضای فقهی و اجتهادی است. مقصود از اصطالح« تفریع فروع» اصلی برای ساززمینهتولید شبکه مسائلِ یک موضوع، 

 عبارتست از:« تفریع فروع»

دله شود یا تحت ااند ولی لسان دلیل آنها را شامل مییابی به حکِم مصادیقی که در ادله بیان نشدهتالش برای دست»

 «شوند.گیرند یا با جاری ساختن اصول عملیه، تعیین تکلیف مینی، قرار میفوقا

 اند:نظران گفتهبرخی صاحب

را  یکنند سپس فروعیرا منقَّح م یآنکه اصول زبعد ا یعنیباشد یفروع بر اصول م یعبعد تفر یکاجتهاد دو بُعد دارد ، »

را در  یاصول ،در اول بحث ینکهبعد از ا یعنیصورت عمل کرده  ینکنند، صاحب عروۀ هم به همیم یعبر آن اصول تفر

اجتهاد  ریگبُعد د؛ کند یم یانعنوان مسئله ب حتاصول ت ینااساس را بر  یفروعاست در دنباله، ذکر کرده  مورد نظرباب 

شود یتهاد برگردانده مشده دوباره آن فروع به اصول اج یعتفر یفروع ینکهبعد از ا یعنیباشد  یاالصول م یردُّ الفروع إل

 1«؟نه یابر اصول که انجام شده بود درست بوده  یعتا مشخص شود که آن تفر

 نظر دیگری آمده است که: در تعبیر صاحب

یق و أحذق فی تفریع الفروع على األُصول المتلقّاۀ، و تطب المراد باألعلم، من کان أجود استنباطاً للوظیفۀ الفعلیّۀ للمکلّف»

 2«المبادی الکبرویۀ علیهاألدلّۀ و ا

آوری یا تولید فروع است، یعنی مسائلی که پیش آمده است و حکم آنها مشخصا در ادله ابتدا نیازمند جمع« تفریع فروع»

ای، استنباط حکم مناسب صورت آوری شود یا شبکه مسائل موضوع مورد نظر تولید شود و برای هر مسالهنیست جمع

 پذیرد.

گیرد، شود و مورد استفتاء قرار میای ایجاد میع تقلید در فضای اجتماعی، چنین است که وقتی مسئلهعملکرد فعلی مراج

دهند. اما همین روند و پس از بررسی ادله و تشخیص دلیل مناسب با مساله مورد نظر، فتوا میدنبال حکم آن میبه

، کنند؛ مساله فرضیوارد، از مسائل فرضی بحث میمراجع در مباحث تحقیقی استداللی در دروس فقهی، در بسیاری از م

 ذکر نشده است. و اصولی سازی )تولید مساله( است که فرآیند مشخصی برای آن در منابع فقهیمساله

ف ، تالش برای کش«سازیمساله»فضای  پردازد.در مباحث فقهی می« سازیمساله»این قسمت از بحث، به روشمند کردن 

 3در مورد موضوع مورد نظر است.)تولید شبکه مسائل حداکثری(« محتملوابط حاالت و ر» حداکثریِ

                                                   
 ، نشر مدرسه فقاهت 17/8/88درس خارج صوم، نوری همدانی  1
 337ص 1ج ق(1422)مرعشی نجفی, القول الرشید فی االجتهاد و التقلید،  2
پژوهی، دقیقا مشابه این عملیات است که فهرستی از انواع تغییرات ممکن در وضعیت موجود و ترکیب این در آینده« سناریوسازی»فرآیند  3

در ادبیات فقهی اصولی، « لو فُرِض»د شود. عباراتی ماننها محاسبه میشود، سپس میزان احتمال تحقق هر کدام از ترکیبتغییرات تهیه می

 بیانگر ترسیم یک تغییر و یک سناریو و سپس محاسبه صحت و سقم و میزان کارآیی آن است.
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 :مسالهمربوط به یک « فروعات»ابزارهای تولید 

 قدم تمام ابعاد موضوعات و مسائل را تشخیص داد؟بهتوان براساس یک مسیر منطقی قدمچگونه می

از اجزاء  و یستندن یطبس ها،یدهدست آمد که موضوعات و پدشناسانه، بهشناسانه و روشمعرفت شناسانه،یهست یدر مبان

یست، لذا علوم زمان نو هم یطور موازقادر به پردازش همه آنها به یذهن آدم 1،اندشده یلتشک هایییهو ال یاو ابعاد و زوا

 است.وجود آمده مختلف با ابزارهای مختلف برای اکتشاف آنها به

مضاف مانند فلسفه  یها. فلسفه عام و فلسفه1عبارتند از:  پردازندیم یقحقااین طور خاص به اکتشاف که به یعلم سه

در  یینتب ینبه بهتر یابیدست یهر سه علم، برا یلذا استفاده از ابزارها یق؛.روش تحق3 ی،شناس.منطق و معرفت2 علم،

 است. یضرور یده،مورد پد

 یانم یو روابط وجود یدر ساختار هست یدهپد یتموقع ییناز توهمات و تع یتواقع یص، تشخ« فلسفه»علم  ماموریت

  2موجودات است.

 دارند عبارتند از:  هعهدرا به 3«وجودشناسانه یلتحل» یتکه ماموراصلی  یفلسف یابزارها

 «ی؟سوال از چگونگ یی؟بودن؟ سوال از چرا یسوال از واقع یستی؟اُسّ المطالب = سوال از چ» -الف

(، سوال از شکل و صورت و ی)علت ماد یده(، سوال از جنس پدیآورنده)علت فاعل یدعلل اربع = سوال از عامل پد» - ب

 4(«یی)علت غا یده(، سوال از هدف تحقق پدی)علت صور یدهقالب پد

 یت، موقع یرینحوه اثرپذ ی،، نحوه اثرگذار یرونی، روابط ب یاجزاء درون ، زمان ، مکان ، یفمقوالت عشر = کمّ ، ک» - ج

 5«موضوعات، زمینه تحقق موضوع یگرنسبت به د

                                                   
: هر چه مخلوق است محدود است و هر چه محدود است مرّکب است )از اصل وجود + خصوصیتی متمایزکننده از بقیه(. و هر یگربه عبارت د 1

یشتری ها و زوایای بیابد و به عبارت دیگر جنبهگیرد و تمایز بیشتری از بقیه موجودات میوصیات بیشتری به خود میشود خصچه محدودتر می

نی هستند یع« شرور»ها احیانا ؛ حتی پدیدهاند. مادّیات که در نهایت محدودیت قرار دارند با بیشترین جوانب و زوایا محاصره شدهدکنپیدا می

 طن خود دارند. )ظاهرآرایی دارند(ظاهری متفاوت از با
 فعل؟ و ...  یاحادث؟ قوه است  یااست  یمالحق؟ قد یاسابق است  یر؟کث یامعلول؟ واحد است  یاعلت است  2
حلیل تیابی به مراحل تکوّن موضوع یا مفهوم، از بدیهیات تا رسیدن به مفهوم مورد نظر؛ مبنای اصلی این نحوه تحلیل وجودشناسانه یعنی دست 3

 بر چهار اصل زیر است:

 نفوذ به ذات از طریق آثار، حاالت، صفات، ظهورات و روابط  .1

 « علل اربع»ومعلولی میان مفاهیم؛ با استفاده از مدل تعریف با برقراری رابطۀ علت تولید .2

 « مقومات ستّه حرکت»ابزار « + مقوالت عشر»تعریف با استفاده از ابزار  سازیدقیق .3

خروجی، پردازش، نقطه شروع، مرکز ثقل، مراحل، نقاط بحران،  ها = تعیین ورودی،تعریف، با استفاده از منطق سیستم کاربردی کردن .4

 ارائه شد.( 72جریان بهینه )تصویر نحوه عملکرد یک سیستم در صفحه 
سواالتی که هنگام توجه به یک حداقلی از دهد، فهرست با توجه به جریان نظام عّلت و معلولی در عالَم که ذهن را به سوی چراها سوق می 4

 عبارتند از: باشدموضوع مطرح می

 گونه است؟ )سوال از علت اصلی(چرا این .1

 ها و مراحل(      طور شده است؟ )سوال از فعل و انفعاالت، زمینهچگونه این .2

 )سوال از غایت( به چه هدف و منظوری؟ .3

 رد و باید داشته باشد یا عواملِ مانع(مشکالت کجاست؟ )سوال از آنچه ندا .4
ه نفوذ ما ب راهاست.  گردیدهمطرح « مقوالت عشر»پرداخته شده و بحثی به نام  ابعاد ممکن در یک موضوعدر فلسفه و منطق به شناسایی  5

از طریق ادراک آثار وخصوصیات  موضوعات و اشیاء از طریق آثار و خصوصیات آنها است. ذهن قدرت درک مستقیم جوهره اشیاء را ندارد و باید

ر به خاط هاشوند، ارتباط ما با آنببرد. آثار و کارکردهای اشیاء و موضوعات هستند که سبب رفع نیاز ما و حل مشکل میآن پی به سرمنشاء 

توان آنها را از بین برد یا تقویت و تشدید کرد یا اثری دیگر و موضوعات قابل تغییر هستند، می و کارکردهای اشیاء ؛ آثاراستفاده از آثار آنها است

که آثار و کارکردها از عوارض یک ذات خاص هستند در تغییر و تبدیل، تابع محدودۀ آن ذات هستند، را بر موضوع بار کرد )البته به علت این
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توان شدت ر صورتی قابل اجراء نیست بلکه باید جوهره موضوع قابلیّت پذیرش این تغییر را داشته باشد مثاًل نور را میه بهیعنی هر تغییری  

 این است که اشیاء دارای َده خصوصیت هستند:« مقوالت عشر»عصاره بحث  توان اثر آن را تبدیل به تاریکی نمود(.بخشید یا ضعیف کرد اما نمی

 جوهره و اصل وجود .1

 اندازه و مقدار .2

 چگونگی و کیفیت .3

 اجزاء و عناصر داخلی .4

 نسبت آن با دیگر اشیاء و موضوعات .5

 موقعیت زمانی .6

 موقعیت مکانی .7

 کالن بودن یا خُرد بودن  .8

 اثرپذیری  .9

 .اثرگذاری10

 گونه است:های دیگری دارند که فهرست آنها اینبرخی از این دَه جنبه خود الیه

 جوهره و اصل وجود .1

 )سرچشمه اصلی وجود شیء)خمیرمایه وجودی 

 آنچه به خمیرمایه اولیّه شکل داده است 

 اندازه و مقدار .2

 طول و عرض و عمق 

 تعداد 

 چگونگی و کیفیت .3

 تواند باشد(ها)آنچه میقابلیّت 

 خصوصیات ظاهری 

 خصوصیات درونی 

 اجزاء و عناصر داخلی 

 موقعیت اجزاء نسبت به هم 

 یت اجزاء نسبت به خارج از شیءموقع 

  نسبت آن با دیگر اشیاء و موضوعات .1

 ؟یکی هستند یا ضد هم هستند 

 هایی از دومی مرتبط است؟هایی از اولی با بخشبخش 

 و... ساز است یا علت است یا معلول است؟آیا یکی نسبت به دیگری زمینه 

 موقعیت زمانی .5

  گذشته 

 حال 

 آینده 

 موقعیت مکانی .6

 ساز بودن، یا زمینهکالن بودن یا خُرد بودن .7

 اثرپذیری )منفی یا مثبت( .8

 اثرگذاری )منفی یا مثبت( .9

 های مطرح شده،سؤال خاصی وجود دارد:معادل هر یک از جنبه

 این موضوع از چه جنسی تشکیل شده است؟ )خمیرمایه آن چیست؟( .1

 هویت و شکل خاص آن چیست؟ .2

 چقدر است؟ .3
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 1«مقوّمات ستّه حرکت» - د

 عهده دارند عبارتند از: را به یمفهوم یلتحل یتکه مامور یمنطق ابزارهای

موضوع،  6تبیینموضوع،  5یرموضوع، تفس 4یفتعر موضوع،3یفتوص ،عنوان موضوع اخذ شده استی که بهمفهوم 2نوع تعیین

 موضوع. 7توجیه

 یدمصداق جد یا یدمفهوم جد یدتول یرا برا یدهپد یبترککشف انواع  یتکه مامور ،اییقی و برنامهروش تحق ابزارهای

 عهده دارند عبارتند از: به

                                                   
 ظاهر چگونه است؟در  .4

 درون آن چه خصوصیاتی دارد؟ .5

 هایی دارد؟چه قابلیّت .6

 چه اجزائی دارد؟ .7

 اجزاء آن چه ارتباطاتی با هم دارند؟ .8

 کنند؟مجموعه اجزاء چه هدفی را دنبال می .9

 موقعیت این موضوع وجایگاه آن در هستی و در میان موضوعات دیگر چیست؟ .10

 بوده است؟ در گذشته چگونه .11

 االن در چه وضعیّتی قرار دارد؟ .12

 در آینده ممکن است چگونه باشد؟ .13

 در چه مکانی قرار دارد؟ .14

آیا یک موضوع کالن و بنیادی است که موضوعات بسیار دیگری را تحت پوشش دارد یا یک موضوع خاص و در محدوده خود و تحت  .15

 پوشش موضوعات دیگر؟

 های بعدی؟پذیرد و چه اثرهایی و چه مقدار؟ و در چه موقعیت و زمان و مکانی و با چه قابلیّتاثر میاز چه چیزهایی  .16

 های بعدی؟گذارد؟ چه اثرهایی و چه مقدار؟ و در چه موقعیت و زمان و مکانی و با چه قابلیّتبر چه چیزهایی اثر می .17
متحرک، محرّک، نقطه شروع حرکت جهت »کنند که عبارتند از: کت را ایجاد میای که مقوله حرگانهمقومات سته حرکت یعنی عوامل شش 1

 «حرکت یانحرکت، سرعت حرکت، نقطه پا

 عبارتست از: حرکِت در....................از.........................به........................در مراحلِ تعریف کرد که معادلۀ حرکت توان براساس این عوامل، می

..............که توسط ........................در زمانِ ..........................در مکان.................................در ارتباط با .............یفیت.....................و کیت......................با کم

است، و نقطه اوج آن...............................است تا به  یافتهعلتِ.................................ادامه علتِ ..............................شروع شده و توسط 

 .......................................برسد؛ 

و  یتو زمان و مکان و وضع تیفیو ک یتبا چه کم ی؟با عبور از چه مراحل یانی؟به چه نقطه پا ی؟از چه نقطه شروع ی،ا: حرکت در چه مادهیعنی

 ای؟یبه چه علت غائ ی؟با چه مرکز ثقل یت؟چه سقف قابل داکثربا ح ای؟یهو علت مبق ی؟توسط چه علت فاعل ی؟جهت

 «حرکت»و  «ییرتغ»مالزم با بحث  یدایش،آن مفهوم از آنجا آغاز شده است، وجود منشاء و بحث پ یدایشاست که پ یامنشاء یدارا یمفهوم هر

 آن است.« معادلۀ حرکتِ»و  «ییرفرمول تغ»موضوع، کشف  یک یقتبه حق یابیقسمت در دست ینتراست، مهم
 ینوع، معقول اول، معقول ثان جنس، فصل، 2
ی مختلف هم ارائه تواند با زاویه دیدهاها، متضادها )که میبیان چگونگی موضوع، مصادیق، اقسام، مشابه ارائه آثار و صفات ظاهری موضوع، 3

 شود، مثال توصیف تجربی، توصیف تاریخی، توصیف پدیدارشناختی، ...(
 یابی به درون موضوع و منشاء آثار و صفاتدست 4
 یفدر تعر یو التزام یتضمن یهاکشف داللت 5
تواند از ، بیان علت موضوع در پرتو یک قانون کلی که این قانون میواسطه در ثبوتمنشاء پیدایش موضوع، ارائه استدالل برای چرایی موضوع،  6

شناختی، های مختلف تولید شود، مثال تبیین تجربی، تبیین فلسفی، تبیین تاریخی، تبیین جامععلوم مختلف اخذ شود و براساس آن نیز تبیین

شناسی وشرمانند: تبیین فاعلی، تبیین صوری، تبیین غایی )ر.ک. تواند براساس نوع علت تنوع یابد شناختی، ...؛ و همچنین میتبیین روان

 (188 -186مطالعات دینی، دکتر قراملکی، ص
، واسطه در اثباتنظران، گرفته تا تاییدهای صاحب« انگیزه از طرح موضوع»بیان شواهد دال بر موّجه بودن مطالب ارائه شده در مورد موضوع، از  7

 تبط با موضوع، نقد رقباهای مراثبات انسجام گزاره
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 « 3، راهکارساز2راهبردساز ،1سازنگرش»گانه سه هایینهزم - الف

 مرکز ثقل، نقاط بحران، مراحل پردازش( نقطه شروع پردازش، ی،خروج ی،)ورود یستممراحل ششگانه س - ب

 یفو توص یصمطلوب، تشخ یتوضع یفو توص یصموجود، تشخ یتوضع یفو توص یص)تشخیزیرگانه برنامهابعاد سه - ج

 حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب( یچگونگ

 وها،یاقدامات، سنار ها،یشرانپ ی،با روندها و روندساز یده)نسبت پد پژوهییندهآ یدر فضا یدهپد یتموقع یینتع - د

 ( 4سازهایشگفت ییر،عالئم تغ

 5تعیین بسته متغیرهای مرتبط با موضوع –ه 

                                                   
 یابی به تصویری واقعی از موضوع که منجر به تشخیص آثار و نتایج موضوع شود.سازی= تالش برای دستنگرش 1
 یابی به بهترین فرآیند برای تحقق موضوع با اثر مورد نظرشراهبردسازی= تالش برای دست 2
 رای تحقق راهبرد فوقهای عملی بیابی به اقدامراهکارسازی= تالش برای دست 3
یجاد کنند. توانند اشود که اگر محقق شوند چه تاثیر شگرفی را میرود ولی تصور میسازها عبارتند از: عواملی که انتظار تحقق آنها نمیشگفتی 4

 (1385فر و همکاران, )ملکیپژوهی، الفبای آینده)ر.ک. 
پذیرند(. با برقرار کردن ارتباط بین موضوع مورد نظر و موضوعات با یکدیگر و با اجزاء درونی خود فعل وانفعال دارند)اثرمی گذارند و اثر می 5

 توان  موضوع مورد نظر را تحت تأثیر قرار داد و کارکردهای آن را تغییر داد.موضوعی با اثری دیگر یا ارتباط با جزئی دیگر می

)آنچه قابلیّت تغییردادن یا تغییرپذیری دارد و با تغییر آن تغییراتی در وضعیّت  نامیمتأثیرگذار و تأثیرپذیر در موضوعات را متغیّر میعوامل 

 وجود خواهد آمد(.موضوع مورد نظر به

 متغیّرها انواع و مراتبی دارند که عبارت است از: 

 د به سبب عواملی تغییر پذیرد و باعث تغییر موضوع شود(توانمتغیّرهای درونی)آنچه در درون موضوع می .1

 شوند(گذارند و سبب تغییری در آن میمتغیّرهای بیرونی)عواملی که از خارج از موضوع بر موضوع و اجزاء آن تأثیر می .2

 کنند(متغیّرهای مثبت )عواملی که تغییر مطلوب و هماهنگ با هدف ما ایجاد می .3

 کنند()عواملی که تغییرات نامطلوب و زیان آور ایجاد میمتغیّرهای منفی  .4

 شوند(متغیّرهای تشدید کننده )عواملی که سبب ازدیاد  اثری در موضوع می .5

 شوند(متغیّرهای تضعیف کننده )عواملی که سبب کاهش اثری در موضوع می .6

 دارد(متغیّر اصلی )عاملی که بیشترین تأثیر را برای رسیدن به هدف  .7

 متغیّرهای کمکی و جانبی )عواملی که زمینه ساز و تقویت کنندۀ جریان اصلی هستند( .8

 متغیّرهای نیاز )عواملی که برای رسیدن به مطلوب باید نیرو و امکانات دریافت کنند( .9

 متغیّرهای نیرو )عواملی که امکانات الزم را برای رفع نیاز دارند( .10

 گذارند(ای از موضوعات تأثیر میاملی که بر طیف گستردهمتغیّرهای کالن )عو .11

 متغیّرهای جزء )عواملی که بر یک مورد یا بخشی از آن تأثیرگذار هستند( .12

 متغیّرهای کوتاه مدت .13

 متغیّرهای بلند مدت .14

 متغیّر حداقلی )عاملی که کمترین تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری را دارد( .15

 ری )عاملی که بیشترین تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری را دارد(متغیّر حداکث .16

 سازد(شود و مشکل را مهار میمتغیّر کنترلی )عاملی که هنگام نیاز وارد جریان می .17

 متغیّر زمان  .18

 متغیّر مکان .19

 متغیّر کمیت  .20

 متغیّر کیفیت .21

گذارد و سپس دیگر متغیّرها مُجاز به اثرگذاری یا اثرپذیری تر میخود را زودتر و یا عمیق)عاملی که نسبت به عوامل دیگر تأثیر متغیّر اولویت  .22

 هستند(

 شود؟(متغیّر الیه و عمق )در چه الیه و عمقی این تأثیر انجام می .23
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 1و تولید شبکه مسائل مربوط به موضوع( دستورالعمل نفوذ به موضوعنتیجه: )

اسایی کنید)هرگونه عناصرو اجزاء احتمالی درونی( و نگر نگاه کنید و کلیه متغیّرهای درونی را شنبا دید جزئی .1

 این تجزیه و شناسایی را تا کوچکترین جزء ممکن ادامه دهید.

نگر نگاه کنید و متغیّرهای بیرونی مرتبط با موضوع را شناسایی کنید و این شناسایی و تشخیص با دید کالن .2

 ترین فضا و محیط ادامه دهید.ارتباطات را تا گسترده

 متغیّرهای مربوط با موضوع را فهرست کنید. .3
 2فهرست سؤاالت مربوط به موضوع را تدوین کنید. با استفاده از تشخیصی که نسبت به متغیّرها به دست آوردید،

                                                   
 شود؟(ای تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری انجام میمتغیّر جهت )در چه جهت و زاویه .24

 عواملی که باید همراه هم باشند تا تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری انجام شود(متغیّرهای همراه ) .25
 توان در جدول زیر نشان داد:الذکر را می: ترکیب ابزارهای فوقنتیجه 1

 جدول ابزارهای تحلیل:

 منطق سیستم علل اربع فرمول تغییر فرمول حرکت

 در در

 ورودی علت مادی

 از از

 به

 علت صوری به

 شروع پردازشنقطه 

 در جهتِ
 مرکز ثقل پردازش

 مراحل پردازش

 نقاط بحران و بازخوردها با چگونگیِ 

 عامل شروع پردازش علت فاعلی با  توسطِ

 خروجی  علت غایی برای برای

 

 

 
 (باید ارائه شوند. شبکه مسائل آن یدو تول یشناسدر یک موضوع مواردی کهتوان به صورت زیر تدوین کرد: )فهرست این فهرست را می 2

 سازی آن )تبیین وضعّیت موجود(.   تعریف نیاز توجه به موضوع و شفاف1

 .   تعریف اهداف )تعریف وضعّیت مطلوب(2

 تعیین هدف کلّی و اساسی و ضریب اهمّیت آن )اگر حاصل نشود چه تبعاتی دارد؟( -أ

 د(کننموجود و مطلوب قرار دارند و برای رسیدن به هدف نهایی زمینه سازی می تعیین اهداف میانی )اهدافی که بین وضعیّت -ب

 تعیین زمینۀ اولیّه )شرایط اولّیه برای شروع حرکت به سوی اهداف فوق( -ج

 تعیین اجزاء درونی اهداف )تعریف متغیّرهای درونی(  -د

 ف شوند(گیری تعریصورت قابل اندازهیتی؟ یعنی باید عناصر فوق به)از هر کدام چقدر و با چه کیفتعیین کمیت و کیفیت عناصر فوق  -ه

 تعیین ضریب اهمیّت هر یک از عناصر فوق -و

 تفکیک بین حداقل الزم )مقداری از هدف که به هیچ وجه قابل صرف نظر نیست و باید حاصل شود( وحداکثر مطلوب -ز

 بشود(خواهیم و نباید تعیین اهداف منفی )آنچه نمی -ح

 . تعریف ارتباطات )تعریف عناصر مرتبط با وضعیّت موجود و اهداف مطلوب(3

 ها(اند؟ ضریب تأثیر هر کدام در پدید آمدن مشکل چقدر است؟)تشخیص سرچشمهچه چیزهایی سبب پیدایش نیاز و مشکل شده -أ
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و جدول  حداکثریقدم تولید شبکه مسائل به؛ فهرست اجمالی مراحل قدم1در قسمت قبل)تولید تعریف( ارائه گردید

 عبارتست از:راهنمای آن 

 دستورالعمل اجرایی:

 ترتیب از زاویه دیدهای زیر به آن نگاه کن و سوال متناسبی را تولید کن:و به موضوع مورد نظر را مشخص کن،

 ( 3عمومات فوقانیو  2بسته پارادایمیمبادی تصدیقی )از زاویه دیدِ  .1

 4اُسّ المطالباز زاویه دیدِ  .2

 علل اربعاز زاویه دیدِ  .3

 مات سته حرکتقوّمُاز زاویه دیدِ  .4

 از زاویه دیدِ مقوالت عشر .5

 فرمول تغییراز زاویه دیدِ  .6

                                                   
یجاد کرده است؟ بر چه نقاطی تأثیر گذاشته است؟ اند؟ این مشکل، چه آثاری را اوجود آمده چه مسائلی در اثر این مشکل به-ب

 )تشخیص آثار و نتایج(

 توانند مفید باشند؟ ضریب مفید بودن هریک چقدر است؟ )تشخیص امکانات(چه عناصری می -ج

توانند مضر باشند و برای رسیدن به اهداف مانع ایجاد کنند؟ ضریب مانعیت هر یک چقدر است؟ )تشخیص چه عناصری می -د

 موانع(

بررسی فعل و انفعال هریک از متغیّرها با یکدیگر، یعنی کلیه ارتباطات محتملِ عناصر درونی با هم، عناصر بیرونی با هم، عناصر  -ه

 درونی و بیرونی نسبت به یکدیگر و کمیت و کیفیت اثرگذاری آنها بر یکدیگر مشخص شوند )تشخیص ارتباطات(.

نشاء تک تک این ارتباطات هستند مشخص شده، فعل و انفعال این قوانین با یکدیگر تعریف قوانین جاری در خلقت که سرم -و

 شود )تشخیص معادالت و قوانین حاکم بر ارتباطات(.

 توان ایجاد کرد؟ )بهبود امکانات(چه تغییراتی در این ارتباطات می -ز

 توان ایجاد کرد؟ )توسعه امکانات(چه ارتباطات جدیدی را می -ح

تواند داشته باشد؟ )بررسی هزینۀ ایجاد تغییر عناصر و ارتباط آنها یا ایجاد عناصر و ارتباطات جدید چه آثار مثبت و منفی می -ط

 تغییر(
 71تا  68از ص  1
در  اصطالح یک «یمپارادا. »باشدیم «یکالن معرفت یالگو ی،معرفت یرساختز ی،چتر معرفت ی،چهارچوب معرفت» یمعنبه «یمپارادا»مفهوم  2

 یه براک یو عناصر کالن ینظر یاز مبان یچارچوب باشد؛یم یهنظر یک یاعلم  یککالن حاکم بر  یچهارچوب فکر یمعناست و به« فلسفه علم»

 (یباکالمز یدترجمه سع ی،علم یهاتوماس کوهن، ساختار انقالبرود. )ر.ک.  یبه کار م یعلم یها یهکشف و اصالح نظر ش،سنج یل،تحل

 ینو در ع هایدگاهد منشاء اختالف یینتب یبرا ی( قرار دارد و تالشیو)سوبژکت یانهگراذهن یدر اصطالح فلسفه علم، در فضا یم،پارادا الزم: توجه

 کهینا واز آن اراده شده است.  «یهنظر یک ینظر یبسته مبان»و فقط  یستمورد نظر ن ینجامعنا، در ا یناست؛ ا هایدگاهحال فعال بودِن همه د

 یهرنظ یک یابیآن هنگام ارز ۀطالح  و مطالباص ینبا ا ی،مباحث تخصص یناز مخاطب یاریبس یبه جهت انس ذهن شود،یچرا از آن استفاده م

ۀ موضوعمورد زیر باشد تا بتواند فضای کالن معرفتی و زیرساختی نظریات را شکل بدهد: اصول 10یک بسته پارادایمی باید حداقل حاوی  است.

 انه،شناسشناسانه، جامعهعرف شناسانه،یخشناسانه، تارشناسانه، ارزششناسانه، انسانشناسانه، علمشناسانه، معرفتروش شناسانه،یهست

 ارائه شده است. 188شناسانه؛ خالصه یک بسته پارادایمی با اقتباس از نگرش اسالم، در پیوست دوازده در صفحه یند
توضیح در باره عمومات فوقانی ارائه شد، عمومات فوقانی، اهداف دین، قواعد فقهی و قطعیات عقلی هستند. جدول اهداف دین  127در پاورقی  3

 ارائه شده است.179و جدول قواعد فقه در ص 11در صفحه 
 اس»و چنین شرح داده است: » اُسّ المطالب ثالثه عُلم؛ مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم«چنین آورده است: حاجی سبزواری در شرح منظومه  4

حدهما و ثالثها مطلب لم. فما قسمان أ و کل منها اثنان فالکل ستۀ أولها مطلب ما و ثانیها مطلب هل ء ثالثۀ علمللناظر فی استعالم الشی المطالب

فیطلب بما الشارحۀ أوال شرح مفهوم اللفظ مثل ما الخالء و ما العنقاء و بما الحقیقیۀ تعقل ماهیته النفس األمریۀ  الحقیقیهو الشارح و ثانیهما هو 

 (190، ص1)شرح المنظومه، ج« مثل ما الحرکۀ و ما المکان و لذا یقال التعریف للماهیۀ و بالماهیۀ
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 1ارتباطات چهارگانۀ انساناز زاویه دیدِ  .7

 2گانه انسانهای سهالیهاز زاویه دیدِ  .8

 3جریان خیر و شراز زاویه دیدِ  .9

 4)روح معنایی( دید خُرد و کالناز زاویه دیدِ  .10

 5یفلسف پایهمفاهیم از زاویه دیدِ  .11

 6و پایه( انسانی ،)تجربیعلوم های رشتهاز زاویه دیدِ  .12

 7ابواب فقهاز زاویه دیدِ  .13

                                                   
 حیط، با همنوع، با خداوندتاثیر و تاثر موضوع در رابطه انسان با خودش، با م 1
 تاثیر و تاثر موضوع در بدن، ذهن و فکر، روح و قلب 2
 تاثیر و تاثر موضوع در تشدید یا تضعیف عدل و خیر یا ظلم و شر 3
 دید خُرد = تشخیص مصادیق محسوس موضوع؛ دید کالن= تشخیص منشاء پیدایش موضوع و روابطش با موضوعات دیگر 4
وحدت، کثرت، قوه، فعل، شدت، ضعف، حرکت، ثبوت، حدوث، قدم، سبق، لحوق، جزء، کل، تناقض، تضاد، ربط، بررسی موضوع از حیثِ:  5

 .یتمع ی،تشابه، تساو یز،علت، معلول، تما یی،جز ی،استقالل، وجوب، امکان، امتناع، عدم، کل
 های علوم انسانی عبارتند از:مثال رشته 6

 هویت علم عنوان علم ردیف

 ریزی برای انسان سالمفرآیند برنامه  انسان شناسی 1

 رابطه ذهن و واقعیت و فرآیند کشف صحیح واقعیت   معرفت شناسی و ذهن شناسی 2

 فرآیند تولید رفتار سالم   روان شناسی 3

 فرآیند تولید الگوهای گفتاری بهینه     زبان و ادبیات 4

 فرآیند تعادل ، انسجام و پایداری اجتماعی     جامعه شناسی 5

 فرآیند رشد     علوم تربیتی 6

 فرآیند تولید رفتارهای اجتماعی و سازمانی بهینه    اخالق حرفه ای 7

 فرآیند تولید قانون و احقاق حق و اثبات تکلیف    حقوق 8

 فرآیند ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و تولید ثروت    اقتصاد 9

 فرآیند بهینه سازی در سازمان     مدیریت 10

 فرآیند تولید جریان قدرت   سیاست 11

 فرآیند کشف ، تحلیل و ارزیابی روندها     تاریخ و باستان شناسی 12

 فرآیند روند سازی ، تغییر و مدیریت آینده     آینده پژوهی 13

 فرآیند تولید انسجام بین کشورها     روابط بین الملل 14

 فرآیند تولید و ارتقاء  فرهنگ و سبک زندگی     فرهنگ و تمدن 15

 فرآیند تولید ساختار ها و سیستم های تمدنی بر اساس مدل نیاز ها     توسعه 16

 فرآیند تولید و انتقال معنی در قالب ایجاد احساس زیبائی    هنر 17

 فرآیند تنظیم ارتباطات انسان با عالم هستی بر اساس دین و تولید معنای زندگی     دین و الهیات 18

 فرآیند قدم به قدم فناء فی اهلل     عرفان 19

 فرآیند گسترش افق دید نسبت به هستی     فلسفه 20

 
استخراج گردد. جدول زیر فهرست و هویت ابواب فقه را تک ابواب فقه بررسی شود و تاثیر و تاثرهای احتمالی یعنی موضوع، در ارتباط با تک 7

 به زبان سیستم و فرآیند ارائه کرده است.
 جدول ابواب فقه به زبان فرآیندی

 توضیحات به زبان سیستم و فرآیند ابواب فقه ردیف

 سیستم مشاوره و کارشناسی االجتهاد و التقلید  1

 روح، محیط، زنان، پس از مرگ(سیستم بهداشتی )اعم از بهداشت بدن،  الطهارۀ  2

 مهارت همدلی –سیستم عبادی فردی و جمعی/ مهارت تمرکز روحی  الصالۀ  3

 سیستم مالیاتی الزکاۀ  4

 سیستم مددکاری اجتماعی الخمس  5
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 وری منابع طبیعیسیستم بهره األنفال  6

 سیستم عبادی/ مهارت مدیریت احساس الصوم، الصیام  7

 یابیگی و خلوتمهارت خروج از روزمرهسیستم عبادی /  االعتکاف  8

 المللی / مهارت بازسازی زندگیسیستم عبادی فردی و جمعی بین الحج و العمرۀ و المزار  9

 سیستم دفاعی  الجهاد  10

 سیستم کنترل کیفیت اجتماعی األمر بالمعروف و النهی عن المنکر  11

 سیستم اقتصادی البیع، المتاجر، المعامالت، المکاسب  12

 تامین منابع  –سیستم مددکاری اجتماعی  الدین، القرض  13

 ابزار انضباط در تعهدات –سازی سیستم اعتمادی الرهن  14

 سیستم مدیریت بحران اقتصادی المفلس  15

 سیستم کنترل و پیشگیری بحران رفتاری الحجر  16

 سازیسیستم اعتماد الضمان، الضمانات  17

 وانتقال منابعسیستم نقل الحوالۀ  18

 سیستم مدیریت جایگزین الکفالۀ، الکفاالت  19

 های اجتماعیسیستم مدیریت بحران الصلح  20

 سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی الشرکۀ  21

 سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تجاری المضاربۀ  22

 سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تولید المزارعۀ  23

 مالی / کارآفرینی نگهداری و رشدسیستم تامین منابع  المساقاۀ  24

 سیستم اعتمادسازی الودیعۀ  25

 سیستم جایگزینی موقت العاریۀ  26

 برداری موقت از منابعسیستم بهره اإلجارۀ  27

 سیستم مدیریت جایگزین الوکالۀ  28

 سیستم کارسازی پایدار منابع السکنى، الوقوف، الحبس، الصدقات  29

 سازی روابط اجتماعیبهینهسیستم  الهدیۀ، الهبۀ، الهبات  30

 سیستم ورزشی السبق و الرمایۀ  31

 سیستم مدیریت جایگزین الوصیۀ، الوصایا  32

 سیستم خانوادگی النکاح، الزواج  33

 سیستم مدیریت بحران خانواده الطالق  34

 سیستم مدیریت بحران خانواده الخلع و المبارأۀ  35

 سیستم کنترل بحران خانواده الظهار  36

 سیستم کنترل بحران خانواده اإلیالء  37

 های حقوقیسیستم جرائم و مجازات الکفارات  38

 سیستم کنترل بحران خانواده اللعان  39

 سیستم نگهداری اسراء جنگی العتق  40

 حقوق اسراء جنگی التدبیر  41

 حقوق اسراء جنگی المکاتبۀ، الکتابۀ  42

 حقوق اسراء جنگی االستیالد، أمهات األوالد  43

 های حقوقیمدیریت بحران سیستم اإلقرار  44

 رسانیسیستم خدمات الجعالۀ  45

 سیستم تضمین رفتاری األیمان  46

 سیستم تضمین رفتاری النذر، العهد  47

 سیستم تامین مواد غذایی / گوشتی الصید و الذباحۀ، الذبائح  48

 سیستم تغذیه األطعمۀ و األشربۀ  49

 سیستم مدیریت بحران مالکیت الغصب  50

 مدیریت شراکتسیستم  الشفعۀ  51

 وری منابعسیستم بهره إحیاء الموات  52

 هاالمالکسیستم مدیریت بحران مالکیت /  مجهول اللقطۀ  53

 سیستم مدیریت اموال خانواده / پایدارسازی منابع الفرائض، المواریث، اإلرث، المیراث  54

 سیستم دادگستری القضاء  55

 سیستم کشف جرم الشهادات  56
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  1سطوح نیازهااز زاویه دیدِ  .14

 2هرم عناصر فرهنگاز زاویه دیدِ  .15

 
 گردد:ها پیشنهاد میشناسیموضوع برای تسهیل و شفافیت عملکرد فوق، جدول زیر برای انجام این عملیات در کلیه

 های فقهیبا تطبیق بر مثال یمفهوم یلابزار تحلجامع جدول 

 مثال احتماالت ممکن در مساله مساله تولید شده ابزار تحلیل ردیف

1.  
اُّس / اولیه تعریف

 «ما»المطالب/ مطلبُ 

 یک شیء است؟ موضوع چیست؟ هویت

 یک صفت یا اثر است؟

الطهاره، استعمال طهور مشروط 

 4.یهبالن

                                                   
 سیستم جرم و مجازات الحدود و التعزیرات  57

 سیستم جرم و مجازات کیفری القصاص و الجنایات  58

 سیستم جبران خسارت الدیات  59

 بندی ابواب فقه(:)در دسته تکمله

بندی ابواب فقه توسط فقهاء ارائه شده است: طرح ابوالصالح حلبی در الکافی، سالر در المراسم، محقق حلی در های مختلفی در دستهطرح

فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، شهید صدر در  فاضل مقداد در التنقیح، شهید اول در القواعدوالفوائد، غزالی در احیاءالعلوم،الشرایع، 

 الواضحه.الفتاوی

 (1374)برجی,  ،بندی ابواب فقهنگاهی به دستهشود: )ر.ک. عنوان نمونه نسبتا تکمیل شده، به طرح شهید صدر اشاره میبه

 بحثهاى فقهى را در چهار گروه رده بندى کرده است:  ق(1403)صدر,  «الفتاوى الواضحه»وى در کتاب 

 . عبادات: نماز, روزه, اعتکاف, حج, عمره و کفارات. 1

 . اموال: خصوصى و عمومى. 2

اموال خصوصى در دو بخش بررسى مى شوند: اسباب شرعى تملک )احیاى موات, حیازت, صید و...( و احکام تصرف در اموال: )بیع, صلح, 

 شرکت, وصیت و...( 

 . سلوک و آداب و رفتار شخصى: روابط خانوادگى و روابط اجتماعى. 3

 . ءایال روابط خانوادگى مانند: نکاح, طالق, خلع, مبارات, ظهار, لعان و

 روابط اجتماعى مانند: اطعمه و اشربه, مالبس و مساکن, آداب معاشرت, احکام نذر و عهد و یمین, ذباحه, امر به معروف و نهى از منکر. 

 . آداب عمومى: قضا و حکومت, صلح و جنگ, روابط بین الملل, والیت عامه, قضا و شهادات, حدود, جهاد4
ابراهام »به  متعلق یازهامدل ن ینمشهورتریعنی ارتباط موضوع با کلیه سطوح نیازها بررسی شود و هرگونه تاثیر و تاثر احتمالی استخراج گردد؛  1

توانید در پایگاه اطالعاتی موسسه مطالعات نیز وجود دارند که میدیگر از نیازها  هشت مدل) شده است: ینتدو یراست که به شکل ز« مازلو

 مالحظه کنید.(راهبردی علوم و معارف اسالم 

 و امثال آنها ی،تشنگ ی: گرسنگیستیز یازهای( ن1

 کردن و دور از خطر بودن یت: احساس امنیمنیا یازهای(ن2

 شدن، تعلق داشتن یرفتهپذ یوستن،پ یگرانتعلق و محبت: به د یازهای(ن3

 شدن یگرانواقعو شناخت د ییدرها، مورد تأدر کا یتنشان دادن کفا یابی،نفس: اجرا و دست یازعزت( ن4

 یدنو کاو یدن: دانستن، فهمیشناخت یازهای(ن5

 یبایی: تقارن، نظم و زیذوق یازهای(ن6

 بالقوه ییبه تحقق نفس و شکوفا ساختن توانا یدن: رسیی(خودشکوفا7
 معارف اسالم مراجعه فرماییدبه پایگاه اطالعاتی موسسه مطالعات راهبردی علوم و هرم عناصر فرهنگ برای مالحظه  2
، تعاریف ابواب ق(1427)ایروانی, فقه استداللی، دهنده وجود حاالت مختلف در چیستیِ موضوع است: )ر.ک. ها، نشانتعابیر فقهاء در تعریف 4

 (فقه

 ،النفس عن المفطراتکف الصوم. 

 ،االصل و اطالق المنفعه یستحب الوقف. 

 ،یء.التعهد بالمال من البر الضمان 
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/ علل اربع /اولیه توصیف

 1علت مادی

سازی و نگرش)بحث 

های سیستم را ورودی

 نیز در بردارد.(

 کالجنسو فصل یا )جنس 

 مفهومی(و کالفصلِ 

 هویت ذهنی فکری دارد؟

 هویت روحی قلبی دارد؟

 دارد؟ فعل و رفتارهویت 

 یک نسبت است؟

 یک اعتبار است؟

 یک قوه و توانایی است؟

 ای از اجزاء است؟مجموعه

گذارد یا ابزار و مستقیما اثر می

 واسطه الزم دارد؟

 

 

احتماالت ممکن در  95در صفحه 

 جنس طهارت بحث شد.

)طهارت، فعل مکلف است؟ یا اعتبار 

شارع است؟ یا حالت روحی تقرب 

 است؟(

احتماالت در مورد  99و در صفحه 

 مطرح شد.« بیع»جنس 

)انتقال است؟ اعتبار لفظی است؟ 

اثر حاصل از عقد است؟ تملیک 

 است؟(

2.  

تبیین اولیه/ اُسّ 

/ «هل»المطالب/ مطلبُ 

 هل البسیطه

)که توصیف وضعیت 

و مبادی موجود 

اند تورا نیز میتصدیقی 

 در بر بگیرد.(

آیا چنین موضوعی وجود 

 دارد؟

 

 

 

 

 

وضعیت موجود در برابر 

 این موضوع چگونه است؟

 

 

 

موقعیت موضوع نسبت به 

 اش چگونهمبادی تصدیقی

 است؟

را  عمومات فوقانی)بحث 

 گیرد.(نیز در بر می

 آیا مصداق خارجی دارد؟

 ؟چنین چیزی معقول استآیا 

)اشتباه  آیا یک توهم است؟

 مصداقی یا مفهومی(

 د؟پذیرآیا اعتبارکننده آن را می

 )مورد نظر شارع است؟(

 

یا نقص، یا خللی وجود  ،چه نیاز

توجه به این  دارد که سبب

ه شدتحقق آن نیاز به موضوع و 

 ؟است

 

 

موقعیت موضوع در مباحث 

شناسانه، هستی

ه، شناسانشناسانه، انسانمعرفت

شناسانه، شناسانه، ارزشروش

 قالاالنت هو و األثر بمعنى البیع أما. 1

 .العرف فی ال و اللغۀ فی یوجد فلم

 :إن معنى بعت فی لغۀ العرب. 2

ملکت غیری فإذا لم یعقل ملکیۀ ما 

ء مما فی ذمۀ نفسه لم یعقل شی

 .یساویها فال یعقل البیع

على الوجه المزبور الذی لم یعتبره . 3

 4.الشارع نصا و فتوى

 

 

 

موقعیت نظر دین در مورد مثال: 

در شبکه هستی « کودک»موضوع 

 معادالتچیست؟ یا موقعیت او در 

 یا موقعیت او شناسی چیست؟معرفت

 در فضای قواعد اخالقی چیست؟

                                                   
 ،من ربحه ینهبحصه مع یهف یعملل یره.غ یدفع المال ال المضاربه 

 ،الحفظ یاستنابه ف الودیعه 

 ،اجل معلوم. یاالرض بحصه من حاصلها ال یمعامله عل المزارعه 

 ،المنفعه المعلومه بعوض معلوم. یکتمل یعقد عل االجاره 

 ،التصرف. یاستنابه ف الوکاله 

 ،بالعوض. ینع یکتمل یتضمنعقد  الهبه 

 ،الخاصه. یهانشاء علقه الزوج یتضمنعقد  النکاح 

 ،شرکته. یف یعهالحصه المب یکاستحقاق الشر الشفعه 

 ،تصرف بعد الوفاه. یاو منفعه او تسلط عل ینع یکتمل الوصیه 

 ،ترک وطء الزوجه الدائمه لالضرار بها. یالحلف عل االیالء 

 ،عدوانا. یرمال الغ یعل یداالستقالل باثبات ال الغصب 
 گیرد.خود میسازی با عوارض موضوع، صورت واضح بهسازی و شفافبودن این است که علت صوری، بعد از دقیق« اولیه»دلیل  1
 19ص 32فی، ججواهرالکالم، محمدحسن نج 4
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موضوع در علوم  1موقعیت

 مختلف چگونه است؟

شناسانه، عرفشناسانه، جامعه

 شناسانه چیست؟دین

 

 

)یا نسبت به ارزش انسانی، یا لطف 

 الهی، یا علم و جهل در رفتارها یا.(

 

مثال موقعیت موضوع، در 

که علم بررسی شناسی روان

فرآیندهای تولید رفتار سالم است 

 چیست؟

3.  

 /علل اربعاولیه/  3تفسیر

 علت فاعلی

پیدایش  قریبِ عامل 

 چیست؟موضوع 

 

 آیا خلقت طبیعی است؟

 آیا مصنوع بشری است؟

 آیا صرفا اعتبار شارع است؟

آیا پیدایش امر دیگری سبب 

پیدایش این شده است؟ )مانند 

 وجوب غیری(

آیا شرایط خاص یا حالت و 

یا فعل خاص وضعیت خاص، 

سبب پیدایش موضوع شده 

 است؟

)زمان خاص، مقداِر خاص، 

کیفیت خاص، ارتباط خاص، 

مکانِ خاص، اجزاء خاص، و 

 : مثال...

 ؟آیا اختیاری است یا اضطراری

آیا آگاهانه است یا ناخودآگاه یا 

  جاهالنه؟

ار اول است یا تکراری آیا ب

 است؟

 آیا اصرار دارد یا نه؟

آیا یک عامل است یا چند 

 عامل؟

داری وجود آیا عامل اولویت

 )پیشران( دارد؟

ما .)در مورد صحت عقد فضولی(: 1

یتوقف علیه تأثیر العقد على القول 

بالکشف هو لحوق االجازۀ، ال نفس 

 4االجازۀ

تحقق البلوغ الذی شرط  فال یکفى. 2

للوجوب مقارنا مع طلوع الصبح فی 

 5وجوب صوم ذاک الیوم

وجوب ذی المقدمۀ من قبیل العلۀ . 3

الغائیۀ لوجوب المقدمۀ، فال محذور 

أصال فی البین، ال من قبیل العلۀ 

الفاعلیۀ حتّى یلزم محذور تقدم 

 6المعلول على العلۀ

 7ملتسلیا ،. عامل التحلیل للصلوه4

ظاهر صحیح الحلبی أن علۀ . 5

 8الوجوب اإلفضاء، ال الزوجیۀ

أّن المستفاد من األدلۀ أّن حدوث . 6

 9هذه الحالۀ موجب للغسل

 َجاهًِلا؟ أَوْ الُْمحْرِمُ  کَانَ . عالِماً 7

 مُعِیدًا؟ أَوْ ِبالْقَتْلِ .. مُبْتَدِئا8ً

 10نَادِمًا؟ أَوْ فَعَلَ  مَا عَلَى مُصِرّاً .9

 

                                                   
 تواند داشته باشد؟موقعیت موضوع یعنی: چه روابط و آثار احتمالی در این موقعیت می 1
 (45تفسیر= کشف اجزاء و روابط پنهان و بروز لوازم مطلب )توضیح بیشتر در ص 3
 289ص 8المکاسب، شیخ انصاری، شرح کالنتر، ج 4
 410ص 8، ج(1380)آملی, الهدی فی شرح العروه الوثقی، مصباح 5
 434ص 4االحکام، سبزواری سیدعبداالعلی، جمهذب 6
 355ص 5ج ق(1415)نراقی, مستندالشیعه فی احکام الشریعه،  7
 85ص 14ج ق(1416)حکیم, مستمسک العروه الوثقی،  8
 455ص 5ج ق(1417)اشتهاردی, مدارک العروه،  9

 444ص 2االحتجاج، طبرسی، ج 10
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آیا عاملی وجود دارد که با 

کمترین تغییر بیشترین نتیجه 

 سازها(حاصل شود؟ )شگفتی

 

فقدان یا نقصان یا جایگزینی یا 

د در مواریا اضافه کردن ترکیب 

فوق، چه وضعیتی را پیش 

 آورد؟می

4.  

ت عل /تبیینتفسیر و 

 صوری

ارض و آثارِ الزم )یا عو

ماهیه یا مفهوم، که 

و بررسی عوارض تسعه 

، و مقومات سته حرکت

راهبردسازی و 

، و قسمت راهکارسازی

 نیزرا  پردازش سیستم

و  به همراه دارد.

طور بحث بررسی همین

موضوع از حیث سور و 

جهت قضایای محتملی 

که ممکن است تشکیل 

 (دهد 

این موضوع  موارد مشابه

 کدامند؟

فصل یا عوارض ممیّز 

موضوع از موارد مشابه 

 چیست؟

 

آیا موضوع دارای مصادیقی با 

 شکل خاصی است؟

آیا موضوع، صفت یا اثر یا 

حالتی است که متعلَّق خاصی 

 دارد؟

آیا موضوع، وابسته به مقدار 

خاص، یا زمان خاص، یا مکان 

خاص، یا ارتباط خاص، یا 

اثرگذاریِ خاص، یا اثرپذیری یا 

اجزاء خاص، یا زمینۀ خاص، یا 

شرایط خاص، یا نتیجه خاص 

 است؟

)یا وابسته به ترکیبی از موارد 

 فوق؟(

آیا تحقق آن از اولویتی 

 برخوردار است؟

گیریِ آن نیاز به فعال آیا شکل

شدن قواعد و قوانین فوقانی 

 است؟

گیری موضوع از چه شکل

 شود؟ای آغاز مینقطه

 رسد؟ای به اوج مینقطه در چه

گیری چه موانعی در راه شکل

)آیا ضریب تاثیر  آن وجود دارد؟

 منفی هم دارند؟(

قابلیت تبدیل به چه اشکال 

 دیگری را دارد؟

گیری آن چگونه مراحل شکل

 است؟

 کننده الزم دارد؟آیا تقویت

هو فی األغلب أسود أو أحمر .1

إنّما اقتصر على و غلیظ، حار له دفع 

هذا التعریف ألنه یمیزه عن غیره من 

 1الدماء عند االشتباه

 .النفس عن المفطراتکف .الصوم2

االصل و اطالق  یستحب الوقف،.3

 .المنفعه

 .یءالتعهد بالمال من البر .الضمان4

 یره.غ یدفع المال ال المضاربه،.5

 من ربحه ینهبحصه مع یهف یعملل

االرض بحصه  یمعامله عل المزارعه،.6

 اجل معلوم. یمن حاصلها ال

او منفعه او  ینع یکتمل الوصیه،.7

 2تصرف بعد الوفاه. یتسلط عل

 متعلق نسبت) خَطَأً  أَوْ عَْمداً قَتَلَهُ. 7

 (یاربا اخت

قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أَوْ حََرمٍ )نسبت . 8

 متعلق با مکان(

مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ کَانَ الصَّیْدُ َأمْ مِْن . 9

غَیْرِهَا )نسبت متعلق با نوع 

 مفعولش(

کَِبارِِه مِنْ صَِغاِر الصَّیْدِ َأمْ ِمنْ .10

 (یف)نسبت متعلق با ک

فِی اللَّیِْل کَاَن قَتْلُُه ِللصَّیْدِ أَْم . 11

 3بِالنََّهارِ، )نسبت متعلق با زمان(

 . االیجاب ثم القبول12

فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الِْإیمَانَ تَطْهِیرًا . 13

مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلَاۀَ تَنْزِیهًا مَِن 

ۀَ سَبَباً لِلرِّزْقِ، وَ الصِّیَاَم الْکِبْرِ، وَ الزَّکَا

ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَْلقِ، وَ الَْحجَّ تَقْوَِیًۀ 

لِلدِّینِ، وَ اْلجِهَادَ ِعزّاً ِللْإِسْلَامِ، وَ الْأَمَْر 

                                                   
 57ص 2ج ق(1461)فاضل هندی, کشف اللثام و االبهام عن قواعداالحکام،  1
 ، ایروانی اخذ شده است.«فقه استداللی»کلیه تعاریف از کتاب  2
  444برسی، ص، ط«االحتجاج»از کتاب  11تا  7از شماره 3
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آیا عامل کنترلی برای عدم 

 انحراف الزم دارد؟

 

برای  سوال مهم

 پردازی: احتمال

فقدان یا نقصان یا جایگزینی یا 

د در مواریا اضافه کردن ترکیب 

فوق، چه وضعیتی را پیش 

 آورد؟می

بِاْلمَعْرُوفِ مَصَْلَحۀً لِْلعَوَامِّ، وَ النَّهْیَ عَِن 

الرَّحِِم  الْمُنْکَرِ رَدْعًا لِلسُّفَهَاءِ، َو صَِلۀَ 

مَنْمَاۀً لِلَْعدَدِ، وَ اْلقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، 

وَ إِقَاَمَۀ اْلحُدُودِ إِعْظَاماً ِللْمََحاِرمِ، َو 

تَرْکَ شُرْبِ الَْخمْرِ تَحْصِیناً ِللْعَقْلِ، َو 

مُجَانَبََۀ السَّرِقَِۀ إِیجَابًا ِللْعِفَّۀِ، َو تَرَْک 

َو قِیلَ:  -بِالزَِّنا تَصْحِیحاً لِلنَّسَ

تَحْصِیناً وَ تَرْکَ اللِّوَاطِ تَکْثِیراً لِلنَّسْلِ، 

وَ الشَّهَاَداتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى 

الْمَُجاَحدَاتِ، وَ تَرْکَ الْکَذِِب تَشْرِیفًا 

لِلصِّدْقِ، وَ السََّلامَ أَمَاناً ِمنَ الَْمخَاوِفِ، 

 1.ۀوَ الْإِمَامََۀ نَِظامًا لِلْأُمَّۀِ، وَ الطَّاعَ

5.  

موضوع مورد نظر چه  .../ علت غایی

نتایج و آثاری ایجاد 

 کند؟می

؟ راثر آن بر بدن؟ بر ذهن و فک

بر روح و قلب؟ اثر بر رفتار و 

ر اثبر محیط زیست؟ عمل؟ اثر 

 ها؟بر دیگر انسان

 اثر آن نسبت به خداوند؟

 ؟ یا تضعیفکنندهتشدیداثر 

 ؟کننده

 دهنده است یا متوقفحرکت

 کننده است؟

 اثر کوتاه مدت دارد یا طوالنی؟

 اثر حداقلی دارد یا حداکثری؟

 اثر تاسیسی دارد یا جبرانی؟

میدان اثرگذاری آن چقدر 

 است؟

اگر با همین روند ادامه پیدا 

کند چه نتایجی ایجاد خواهد 

 شد؟

اگر اثر مورد نظر حاصل نشود 

 چه تبعاتی خواهد داشت؟

 د؟بیایوجود چه اثراتی نباید به

اگر خروجی مورد نظر مطلوب 

نبود و بخواهیم تغییراتی 

آیا هزینه این وجود بیاوریم، به

تغییرات معقول یا مطلوب 

 است؟

لَا تَضْرِبُوا أَطَْفالَکُمْ عَلَى بَُکاِئهِمْ فَإِنَّ . 1

بُکَاءَهُمْ أَْربََعۀَ أَْشهُرٍ شَهَادَۀُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا 

أَرَْبعََۀ َأشْهٍُر الصََّلاۀُ عَلَى النَّبِیِّ اللَُّه وَ 

َو أَْربََعۀَ أَشُْهٍر الدُّعَاُء  وآلهعلیهاهلللیص

 2لِوَاِلدَْیهِ.

دَخَلَ رَسُوُل اللَِّه عَلَى عَائِشََۀ وَ َقْد . 2

وَضَعَتْ قُمْقُمَتََها فِی الشَّمِْس فَقَاَل َیا 

أْسِی َو حُمَیْرَاءُ َما هَذَا َقاَلتْ أَغْسِلُ رَ 

جَسَدِی َقالَ َلا تَُعودِی فَإِنَّهُ یُوِرُث 

 3الْبَرَصَ.

عِلَّۀُ غُسْلِ اْلجَنَاَبۀِ ِللنَّظَاَفۀِ وَ تَطْهِیِر . 3

الْإِنْسَاِن نَفَْسُه مِمَّا أََصاَبهُ ِمْن أَذَاُه َو 

تَطْهِیرِ سَائِِر جَسَِدهِ لَِأنَّ الْجََناَبَۀ 

جَسَِدهِ فَِلذَِلکَ وََجَب خَارَِجۀٌ ِمنْ کُلِّ 

عَلَیْهِ تَطْهِیرُ جََسدِهِ کُلِِّه وَ عِلَُّۀ 

التَّخْفِیِف فِی الْبَوِْل وَ الَْغائِِط لَِأنَّهُ أَکْثَُر 

وَ أَدْوَمُ مِنَ اْلجَنَاَبۀِ فَرَضِیَ فِیهِ ِبالُْوضُوِء 

لِکَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ ِإرَادٍَۀ 

 4.هُمِنْ

سَأَلْتُ َأَبا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّۀِ الصََّلاِۀ . 4

فَإِنَّ فِیَها مَشْغََلۀً لِلنَّاِس عَْن حَوَائِِجهِْم 

وَ مَتْعَبَۀً لَهُمْ فِی َأبَْداِنهِمْ َقالَ فِیهَا عِلٌَل 

وَ ذَلَِک َأنَّ النَّاَس لَْو تُرِکُوا بِغَیِْر تَنْبِیهٍ 

نَّبِیِّ ص بِأَکْثَرَ ِمنَ اْلخَبَِر وَ لَا تَذَکُّرٍ لِل

                                                   
 123ص تا()شعیری, بیاالخبار، جامع 1
 81ص 1علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 2
 281همان، ص 3
 282همان، ص 4
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الْأَوَّلِ وَ َبقَاءِ الْکِتَاِب فِی أَْیدِیهِمْ فََقْط 

 1.لَکَانُوا عَلَى َما َکاَن عَلَیْهِ الْأَوَّلُون

6.  

کشف روابط/ رابطه با 

 ابواب فقه

موضوع مورد نظر در هر 

یک از ابواب فقه چه 

موقعیت و تاثیروتاثری 

 دارد؟

تک در تکبررسی موضوع 

 ابواب فقه

 .نقش طهارت و صلوه در حج1

 از منکر در بیع.نقش نهی2

اما مانند:  ؛. نقش زکات در جهاد3

المؤلفۀ قلوبهم الذین یستمالون الى 

من  اعطاءهمالجهاد، فإنه یجوز 

 2الزکاۀ

مانند:  ،. نقش کفالت در دیات4

تَحْصِیلُ الْکِفَاَلۀِ بِإِطْلَاقِ الَْغرِیمِ ِمَن 

الْمُسْتَحق َقهْراً، فَلَْو َکاَن َقاتِلًا لَزَِمُه 

 3إِحْضَارُُه أَوِ الدِّیَۀُ 

لو : ؛ مانندرابطه قصاص با نکاح. 5

أصدقها عینا غائبۀ أو خالعها علیها أو 

عفا عن القصاص علیها، صحّ النکاح 

 4.عنده

قیل مثال:  5. رابطه طهارت با دیات6

انۀ ألنه اإلبإلنه یجبر على یثبت الدیه، 

نجس ال تصح الصالۀ معه و ال أضطره 

 6إلى اإلبانۀ لاللتحام و الطهارۀ.

 در کلیه ابواب« کودک». وضعیت 7

فقه )نماز صبی، حج صبی، جهاد 

صبی، نکاح صبی، زکات صبی، بیع 

صبی، قصاص صبی، حد صبی، ارث 

 صبی و ...(

7.  

کشف روابط/ رابطه با 

 سطوح نیازها

چه موضوع مورد نظر، 

نقشی در رفع نیاز در 

سطوح مختلف نیازها 

 دارد؟

آیا در نیازهای پایه و زیستی اثر 

 دارد؟

روابط مربوط به آیا در نیازهای 

 اجتماعی اثر دارد؟

 آیا در نیازهای متعالی اثر دارد؟

وٌل فُضُسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ  .1

حَْتاجُ ِإلَیْهِ، ی مِنَ الْکِسْوَۀِ بَعْدَ الَّذِی

فَتَسْوَى تِلْکَ الْفُضُولُ مِاَئۀَ دِرْهَمٍ، 

 یَکُوُن مِمَّنْ یَِجُد اْلمَاَل لَِأْن َیحُجَّ؟

ُت فَقُلْ  «.لَا ُبدَّ مِنْ کَِراءٍ وَ نَفَقَۀٍ»فَقَالَ: 

ِه حْتَاجُ ِإلَیْلَهُ: إِنَّ َلهُ ِکرَاءً وَ نَفَقَۀً، وَ مَا یَ 

                                                   
 317ص 2همان، ج 1
 169ص 1ج (1406براج, )ابن، المهذب 2
 139ص ق(1410)شهید اول, ، اللمعه الدمشقیه 3
 236ص10ج تا()عالمه حلی, بی، الفقهاءتذکره 4
 آورد و قرینه اقامهشد این بود که از کتاب الطهاره برای کتاب الدیات یا بالعکس شاهد میاز جمله شواهدی که برای قوت یک فقیه آورده می 5

، اندیمخوما در نزد ایشان طهارت مى وقتی اى این مرد دقیق بود کهبه اندازه»اند که: اهلل حاج شیخ حسین حلّی آوردهع آیتکرد. مثال در تضلّمی

 چه مناسبت با باب طهارت« مفتاحُ الکَرامۀ»آورد! باید توجّه نمود که باب دیاتِ میشاهد بر مطلب « مِفتاحُ الکَرامۀ»ایشان روایتى را از باب دیاتِ 

 (36ص 2، جفقیه در حکومت اسالمعالمه حسینی طهرانی، والیت)ر.ک.  دارد؟!
 بحث دیه قطع انف 200ص 43نجفی، جواهرالکالم، ج 6
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ضریب تاثیر آن در رفع این 

 نیازها چقدر است؟

 وَ»مِنْ هَذَا الْفُضُولِ مِْن کِسْوَتِهِ.فََقالَ: 

ءٍ کِْسوَۀٌ بِِماَئِۀ دِرْهَمٍ؟ هََذا أَیُّ شَیْ

مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ َو تَعَالَى:فََمنْ لَْم 

 وَ  اْلحَجِّ  فِی أَیامٍ  َثالثَۀِ امُیَِجدْ فَصِی

 1َرجَعْتُمْ. إِذا سَبْعَۀٍ

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَْنزَلَ فِی الُْقرْآِن  إِنَّ. 2

ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ َما تَرََک تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْ

شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَْیهِ اْلعَبْدُ حَتَّى وَ اللَّهِ َما 

یَسْتَطِیعُ عَبْدٌ أَنْ َیقُولَ لَوْ کَانَ فِی 

 2لَُّه فِیهِ الْقُرْآِن هَذَا إِلَّا وَ َقدْ أَْنزََلهُ ال

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ أَُبوهُ أَوْ عَمُُّه . 3

أَوْ أَخُوُه یَکْفِیهِ مَئُونَتَهُ أَ یَْأخُذُ ِمَن 

الزََّکاۀِ فَیَتَوَسَّعَ بِِه ِإْن کَانُوا َلا یَُوسِّعُوَن 

عَلَیْهِ فِی کُلِّ َما یَحْتَاُج إِلَْیهِ فََقالَ َلا 

 3بَأْسَ.

بَاعَ َو اشْتَرَى فَلَْیحْفَْظ خَْمَس مَنْ . 4

خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِ وَ َلا یَبِعِ الرَِّبا َو 

الْحَْلفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَْمدَ إِذَا بَاَع 

 4وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى.

خَمْسُ خَِصالٍ مَنْ َفقَدَ مِنُْهنَّ . 5

عَیْشِ زَائَِل وَاحِدَۀً لَمْ یَزَلْ َناقِصَ الْ 

الْعَقِْل مَشْغُوَل اْلقَلِْب فَأَوَُّلهَا صِحَُّۀ 

الْبَدَِن َو الثَّانِیَُۀ الْأَْمُن وَ الثَّالَِثۀُ السََّعُۀ 

فِی الرِّزْقِ وَ الرَّاِبعَۀُ الْأَنِیسُ اْلمُوَاِفُق 

قُلُْت وَ َما الَْأنِیُس الْمُوَافُِق قَاَل الزَّوَْجُۀ 

لْوََلدُ الصَّاِلحُ وَ اْلخَلِیُط الصَّاِلحَُۀ وَ ا

الصَّاِلحُ وَ اْلخَامَِسۀُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِِه 

 5الْخِصَاَل الدَّعَۀُ 

8.  

کشف روابط/ عناصر 

 فرهنگ

موضوع مورد نظر، چه 

اثرگذاری و اثرپذیری در 

ها و عناصر فرهنگ الیه

 دارد؟

تاثیر موضوع در باورسازی 

 چقدر است؟

سازی؟ ارزشتاثیر موضوع در 

در تشکیل یا تقویت یا تضعیف 

های مرجع و نخبگانی؟ در گروه

سازی؟ در ساختارسازی؟ قانون

 در فضاسازی؟ در نمادسازی؟

بَادِرُوا أَوْلَادَکُمْ بِالَْحدِیثِ قَبْلَ َأْن  .1

)مقابله با  6یَسْبِقَکُمْ إِلَیْهُِم اْلمُرْجِئَۀُ.

 گروه مرجع، باورسازی(

                                                   
 389ص ق (1413)حمیری, ، االسنادقرب 1
 267ص 1ج ق(1371)برقی, ، المحاسن 2
 568ص 3کلینی، جالکافی،  3
 6ص 7ج ، شیخ طوسی،االحکامتهذیب 4
 137ص 1ج (1362بابویه)شیخ صدوق(, )ابنالخصال،  5
 47ص 6الکافی، کلینی، ج 6
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 مثال احتماالت ممکن در مساله مساله تولید شده ابزار تحلیل ردیف

بَاِدرُوا بِالسََّلامِ عَلَى الَْحاجِّ وَ الْمُعْتَِمِر  .2 ضریب اهمیت هر یک؟

وَ مُصَافَحَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَُخالَِطهُُم 

 )گروه نخبگانی( 1الذُّنُوبُ.

بَادِرُوا إِلَى رَِیاضِ اْلجَنَّۀِ َقالُوا َیا . 3

الْجَنَّۀِ َقالَ حََلُق رَسُولَ اللَّهِ وَ َما ِریَاضُ 

 )فضاسازی( 2الذِّْکرِ 

عَلَامَاتُ اْلمُؤْمِنِ خَمْسٌ صََلاُۀ  .4

الْإِحْدَى وَ الَْخمْسِینَ وَ ِزیَارَۀُ الَْأرَْبعِیَن 

وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ وَ تَْعفِیرُ اْلجَبِیِن 

 3الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ هِبِسْمِ اللّ وَ الْجَْهرُ بِ

 ازی()نمادس

فَمَا عََلامَۀُ الْمُؤِْمنِ فِی ذَِلَک . 5 

الزَّمَانِ؟ قَالَ یَنْظُرُ إِلَى وَلِیِّ اللَّهِ فَیَتَوَلَّاُه 

وَ إِلَى عَدُوِّ اللَّهِ فَیَتَبَرَّأُ مِنْهُ وَ إِْن کَاَن 

 4حَمِیماً قَرِیباً 

 نمونه عملکرد فقهاء در بررسی جوانب مساله و تفریع فروع:

 

 5علیه را به عقد فرد معیوب درآورده است:یای که مُولَّ ولیّتزویج بررسی حکم 

 

 :فی المسالۀ فرعان، ی علیه بمن له عیبولّلو زوج الولی المُ

 فی من تزوجه للمولى علیه )ابنا کان أو بنتا(. و فیه أیضا صورتان:  عالما بوجود العیب: إذا کان الولی الفرع األول

 6تزویجه بذات العیب. اقتضت المصلحۀما إذا  -الف

 7أو ضررا علیه. مخالفا لمصلحتهما إذا کان التزویج  -ب 

 8.للفسخ، ففیه وجهان هل للمولى علیه بعد بلوغه خیار إذا کانت من العیوب الموجبۀو 

 9و غیره. العیب من العیوب الموجبۀ للفسخ هنا وجه ثالث، و هو التفصیل بین ما إذا کان

 10جاهال بوجود العیوب إذا کان الولی :الثانیالفرع 

                                                   
 256ص 4همان، ج 1
 409ص 4، شیخ صدوق، جالفقیهالیحضرهمن 2
 53ص ق(1413)شیخ مفید, ، کتاب المزار 3
 259ص 1االحتجاج، طبرسی ، ج 4
 آمده است.( 123ص   هشت)متن کامل مطلب در پیوست شماره  318ص: (1425)مکارم شیرازی,  ،أنوار الفقاهۀ 5
 )همان( ذلک.أما االولى: فمقتضى القاعدۀ هو صحۀ العقد؛ و لعله مّما ال خالف فیه بینهم، و ال خیار للولی، لعلمه ب 6
 )همان( أمّا الثانیۀ: إذا کان الولی عالما بالعیب و کان النکاح على خالف المصلحۀ، فقد صّرح بعضهم بصحۀ النکاح. 7
رآها، حۀ لالوجه األوّل، عدم الخیار، نظرا إلى أن تصرف الولی بالغبطۀ ماض علیه، و فعل الولی کفعل المولى علیه، فلو تزوج مع علمه بالعیب، لمص 8

 . )همان(علیه خیار الفسخیو الوجه الثانی، أن للمول لم یکن له فسخه. فکذلک فعل الولی.
 .لعقد باطلافانّ العقد صحیح. لعدم الضرر فیه واقعا مع وجود خیار الفسخ، فالعیب یجبر بالخیار. أمّا لو کان من العیوب غیر الموجبۀ للفسخ، فانّ  9

عبارت  )تفصیل ه.لۀ محل تردید و تامل؛ و لکن رجح بعد ذلک صحۀ العقد مع عدم تقصیر الولی فی إحراز المصلحقد ذکر فی المتن، أنّ المسأ 10

 مالحظه بفرمایید.( پیوست شماره هفترا با ذکر ادله در 
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 تحلیل عملکرد:

 1بحث عبارتند از: اجزاء مسالۀ

 علیهموضوع: مُولّی 

  ّمتعلَّق: تزویجِ ولی 

  وجود عیب در طرف مقابل متعلققید : 

 یمساله فقه یلجدول تحل

اجزاء 

 مساله

مصداقِ اجزاء در 

 این مساله
 حکم احتماالت

اگر جاهل به عیب باشد، و از عیوب موجب  یا بعدالبلوغ هم؟ یا رفع الحجر تا زمان بلوغ علیهمُولّی موضوع

فسخ باشد عقد صحیح است و حق فسخ 

 دارد.

اگر جاهل به عیب باشد و از عیوب 

 غیرموجب فسخ باشد، عقد باطل است.

علیه، بعدالبلوغ، به شرط عدم مولی

 مالحظه مصلحتش، حق فسخ دارد.

متعلق 

 حکم
 تزویج ولیّ

 جاهل به عیب یا عالم به عیب؟

علیه یا بدون با مالحظه مصلحت مولی

 مالحظه مصلحت او؟

قید 

 متعلق
 وجود عیب

از عیوب موجب فسخ عقد یا از غیر این 

 عیوب؟

 

 «:ابزارهای تولید شبکه مسائل»فروعات بیشتر با استفاده از تحلیل و تولید 

 آمده است: 70)دریافت اولیه موضوع یا مساله( که در صفحهبراساس بسته پردازش شماره یک 

 زوجیت، والیت، عیب کنیم:ابتدا مفاهیم موجود در مساله را استخراج می. 1

 کنیم:.تعریف عناوین را پیدا می2

 2المراه یحل الوطء زوجیت = عقد بین الرجل و 

 = 3لصاحبها على الغیر، فأثرها استیفاء ما هو له و لمصلحته هالمجعول هالوالیۀ هی السلطن والیت 

  = 4.أنّه نقصٌ فی العین، أو زیادۀٌ فیها تقتضی النقیصۀ المالیّۀ فی عادات التجار عیب  

 5کنیم:را پیدا میاصلی مفاهیم با مرتبط عناوین با استفاده از تعریف و فضای مفاهیم آن، . 2

 .ارتباط دارد «حقوق طرفینی» ،«تعلق روحی» ،«نکاح» ،«عقد»ن ویعنا بازوجیت، 

 ارتباط دارد.و « و تربیت مصلحت» ،«نفوذ امر» ،«تسلط»والیت، با عناوین 

                                                   
ترک آن از  یااست که انجام  یمنظور از متعلَّق، کاربه تفصیل صحبت شد که خالصه آن عبارتست از:  35در مورد اجزاء مساله، در صفحه  1

ار آن ک یدنمازگزاردن و ...؛ و منظور از موضوع، مکلّف است که با یاحکم است( مثل حج کردن  ۀ)مطلوب الحصول بواسط شودیمُکلف خواسته م

 الحکم است(. قبلالحصول خاص مثل استطاعت. )که مفروض یطشرا یلف دارارا انجام دهد چه مکلف عام و چه مک
 7ص 29متخذ از توضیح جواهرالکالم، ج 2
 211ص 3ج (1403)بحرالعلوم, ، بلغه الفقیه 3
 363ص 5شیخ انصاری، مکاسب، ج 4
بسیار  مرتبطاز مرکز نور، که معجم موضوعی چند کتاب فقهی است از جمله عروه و مستمسک عروه، برای کشف موارد « 3نورالفقاهه»افزار نرم 5

بحث ولی و  که درخت موضوعات و ارتباط میان آنها را ارائه کرده است بسیار مفید است؛ مثال« درختواره فقه»افزار همچنین نرمراهگشاست؛ 

 ه در حج، در وقف، اعتکاف، ...علیمولّی
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 .ارتباط دارد «خسارت و جبران خسارت»، «یه مالیهنقص»، «عقد»عیب، با عناوین 

عمل  آمده است 114که در صفحهو دستورالعمل اجرایی آن )تولید شبکه مسائل(  چهاربراساس بسته پردازش شماره 

 :آیددست میکنیم و نتایج زیر بهمی

 ←وضعیت موجود، احتمال ظالمانه بودن دارد. ←شود؟  چه نیازی سبب شده است تا به این مساله توجه  .1

 «ظلم»یابی به احتمال ارتباط با مفهوم دست

یابی به احتمال دست ← نیاز به تعادل میان زوج و زوجه ←انسان  عیت موضوع نسبت به هستی،بررسی موق .2

 «کفو بودن»ارتباط با مفهوم 

آیا  ← در تعیین میزان نامتعادلی ،از عیب درک عرفینیاز به  ← بررسی موقعیت موضوع نسبت به جامعه، عُرف .3

که عرف در رابطه با عیوب، به « جبران خسارت»و مفهوم « فسخ»یابی به مفهوم دست ←هر عرفی مالک است؟ 

 1پردازد.آن می

آیا آگاهانه بوده یا جاهالنه؟  ← چرا چنین کرده است؟ ←ولیّ  ←اش بررسی موضوع نسبت به عامل پیدایش .4

آیا  ←عنه خودش هم راضی بوده اگر مُولّی ←« مصلحت و تربیت»ارتباط با مفهوم احتمال یابی به دست ←

 عد از رفع حجر، تغییر عقیده بدهد و عقد را فسخ کند؟تواند بمی

 اجبار به تحمل موقعیت غیرطبیعی )همراهی با فرد معیوب(  ←اش علت صوریبررسی موضوع نسبت به  .5

  چه تغییری در محور زمان محتمل  ← آیا برای همیشه مجبور خواهد بود؟ ←بررسی نسبت به زمان

 2تواند عقد را فسخ کند؟، میبعد از رفع حجرآیا  ←فردِ محجور، از حجر خارج شود. وقتی  ←است؟ 

 ِکند؟ ، موقعیت را نامتعادل میکوچکترین عیبآیا حتی  ←عیب  بررسی نسبت به کمیت و کیفیت 

  آیا پیدا کردند عالقهاگر زوجین با وجود عیب، به یکدیگر  ←بررسی نسبت به اثرگذاری و اثرپذیری ،

 ولیّ باز هم حق فسخ بعدالعلم به عیب دارد؟

 اگر یکی از زوجین از عیب مطلع بود و فرد دیگر  ←های احتمالی در وضعیت بررسی نسبت به بحران

)بالخصوص عیب موجب فسخ(، صحت عقد را متزلزل  کتمان عیبحتی بعدالحجر متوجه عیب نشد، آیا 

 کند؟نمی

  )طالقا، ارتباط با «دلزوم عقو»ارتباط با اصلِ  ←بررسی نسبت به قواعد و قوانین فوقانی )مقوله اضافه 

 «والیه بر محجور»ادله 

اگر جواز چنین عقدی صادر شود و این عمل گسترش  ←کند بررسی نسبت به علت غایی و آثاری که ایجاد می .6

آیا اگر فرزنددار  ← اگر چنین عقدی مُجاز نباشد چه تبعاتی خواهد داشت؟ ← یابد چه تبعاتی خواهد داشت؟

 تواند فسخ کند؟شدند، فرد بعدالحجر باز می

 

 : کنیممیمقایسه  مسالهها نسبت به این دست آمده را با عملکرد فقهاء در بحث و تحلیلحال، موارد به

 

 

                                                   

یم که یاب، در می«علیه، در صورتی که مصلحت نداشته استجواز فسخ یا عدم آن در بیع ولی برای مولی»از مشابهت این وضعیت با وضعیتِ  1

 انی(اهلل شبیری زنجنکاح، آیتبرای کشف احتماالت بیشتر در مساله و ادله و حکم مساله، باید بحث بیع نیز دیده شود. )متخذ از درس خارج 
شود؛ یعنی برای کشف است نیز منصرف می« طالق»، ذهن به بحث مشابه آن که بحث «فسخ»است و بحث « زوجیت»که بحث از آنجایی 2

جوع ر« بسته باشد علیهجواز یا عدم جواز طالق در هنگامی که ولی، عقدی را برای مولی»احتماالت بیشتر و حکمِ مساله، باید به مساله و ادلۀ 

 شود. )ر.ک. همان(
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 شناسی: بررسی حداکثری اقوال در مساله، برای اطمینان از صحت مساله روش

 افزاری:جستجوی نرم

معجم موضوعی »، «درختواره فقه»، «نورالفقاهه» ،1«بیتجامع فقه اهل»ی مانند هایافزاردسترسی به نرمدر صورت 

نور »پایگاه اطالعاتی  بعالوۀ 2«کتابخانه دیجیتال نور»یا پایگاه اطالعاتی  «الشیعهمعجم موضوعی وسائل» ،«جواهرالکالم

 ←م. کنیو کلیه نتایج را بررسی می کنیمعبارت مساله را جستجو میابتدا عین ، «بوِ»جستجو در  یا 4«نمایه»یا  3«مگز

سپس  ← 5کنیم.صورت ترکیبی جستجو میمساله را به اصلی( کلمات &گرِ ترکیب )با عالمت سپس با استفاده از عمل

ترکیبی فوق را دوباره داریم( و عبارت را برمی« عیب»داریم )مثال در مسالۀ اینجا، قید قید موجود در عبارت را برمی

سپس فقط هسته اصلی مساله را به صورت ترکیبی جستجو  ← 6(علیهمولی &ولی  &تزویج مانند: کنیم. )جستجو می

 7(علیهمولی &ولی کنیم )مانند: می

 جستجوی دستی:

که  تا تفریعاتی در کتب زیر مورد جستجو قرار گیرد حداقل، مسالۀ مورد نظر باید افزارهادر صورت عدم دسترسی به نرم

 ترتیب زمان()به 8:اند بررسی شودنسبت به آن صورت داده

 :شناسی باید دیده شوندکتب فقهی که برای مساله

 و الخالف، شیخ طوسی 9المبسوط .1

 و المختلف، عالمه حلی 10قواعداالحکام .2

 محقق کرکی، 11جامع المقاصد .3

 ، شهید اول12غایه المراد .4

                                                   
عنوان کتاب، در بیش  1248شامل  از شرکت کامپیوتری نور در قم،« ى تخصصى فقهکتابخانه -جامع فقه اهل البیت علیهم السالم»نرم افزار  1

 است. مؤلف 410جلد، از  3000از 
 www.noorlib.irبا نشانی  2
 www.noormags.irبا نشانی  3
یابی به مقاالتی است که احتماال درباره این مساله یا مساله فوقانِی آن ها برای دست)جستجو در این پایگاه www.irannamaye.irبا نشانی 4

 نیز مناسب است.(www..ensani.ir بحث کرده باشند. پرتال جامع علوم انسانی به نشانی 
 «عیب &علیه مولی &ولی  &تزویج »د: شومثال در مساله مورد بحث در اینجا، ترکیب مقابل جستجو می 5
 شود، به قواعد فوقانی در این مساله دسترسی پیدا شود.این کار سبب می 6
سبیه علیه، امور حعلیه، وصیت از جانب مولیشود هر گونه مرتبط فوقانی با مساله کشف شود. )مثال بیع ولی از جانب مولیاین کار سبب می 7

 علیه و ...(در مورد مولی
 های حاوی بیشترین اقوال فقهاء هستند.این کتاب 8
صدر, )است و فقه تفریعی از این کناب، در شیعه شکل گرفت. )مقاله نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی،  ایفروعات گستردهکتاب مبسوط، حاوی  9

 ، کنگره شیخ طوسی(1348)صدر, 
 ،یۀهمن الفروع الفق یقد احتومقواله،  یناسج عل ینسجالدهر بمثله، و لم  یسمحکتاب لم ن آورده است: محقق کرکی در مورد این کتاب چنی 10

 (65ص 1)جامع المقاصد، ج مؤلف. یانهبب یتکفلمصنف، و لم  یف یوجدما ال  یعل
من کان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر ال یحتاج بعدها إلى کتاب آخر للخروج صاحب جواهر در شان این کتاب چنین آورده است:  11

 (.162ص 3جشیخ عباس قمی،  ،.) کتاب الکنى و األلقابالفحص الواجب على الفقیه فی آحاد المسائل الفرعیۀعن عهدۀ 
چون مفتاح الکرامۀ، جواهر الکالم به همین هایى همبعدها کتاب و نظریات فقهى در زمان خود کم نظیر بوده و استقصاء اقوالاین کتاب از نظر  12

 بیت، مرکز نور(افزار جامع فقه اهلشناسی، نرم)قسمت کتاب اند.سبک تدوین شده
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 ، مقدس اردبیلی1الفایده و البرهانمجمع .5

 مالاحمد ، نراقی2مستندالشیعه .6

 ، عاملی3مفتاح الکرامه .7

 ، نجفی4جواهرالکالم .8

 ، یزدی5الوثقیعروه .9

 مستمک عروه، حکیم .10

 مستند عروه، خویی .11

 6کتاب االُمّ شافعی .12

 7مبسوط سرخسی .13

 8جامع االمهات .14

 9قدامهالمغنی ابن .15

                                                   
 یگاهب را از جااکت ینا یثان یدشه یهاصدوق تا کتاب یخش یهآنها از المقنع و الفق یلو نقد و تحل یقبل از مؤلف و بررس یاستقراء تام اقوال فقها 1

 )ر.ک. همان( برخوردار کرده است. ییواال
 دالئل و ترک ینمسائل و کاملتر ینو اختصار در عبارتها، طرح مهمتر یجازا یات،اقوال و نظر یتجامع ،یفروعات فقه یادیزکتاب از نظر  ینا 2

که بخصوص در مورد کتاب قضاء  ییاست تا جا یردر نوع خود کم نظ یدو اسلوب جد یغدقت بل یف،ضع یاسهایمهم و فروع نادر و ق یرمسائل غ

 )ر.ک. همان( آن نوشته نشده است. یرنظ یآن مشهور است که کتاب
بوده  ایۀکتابخان یمؤلف دارا باشد،یآنان م یهابه کتاب یممستق ۀفقها و مراجع یاتو نظر استقراء تام در اقوالمهم کتاب،  یاربس هاییژگیاز و 3

 )همان( به صورت نقل قول اشاره دارد. یبه کمتر کتاب یناو بوده است و بنابرا یاردر اخت یازشمورد ن یفقه یهاکه تمام کتاب است
لو أراد مؤرخ زمانه ان یثبت الحوادث العجیبۀ فی أیامه لما وجد حادثۀ »چنین آمده است: « اعیان الشیعه»در توصیف این کتاب، در کتاب  4

هذا الکتاب، ال یکاد یعول المتأخرون عنه على غیره و ال یفضلون علیه کتابا فی تمامه و استیفائه کتب الفقه و جمعه ألقوال أعجب من تصنیف 

یده عن رالعلماء من أوله إلى آخره و احتوائه على وجوه االستنباط و االستدالل مع ما فیه من النظر الدقیق و جید التحصیل و التحقیق هذا مع تج

الفضول فهذه مزایا قلما اتفقت فی کتاب لمتقدم أو متأخر و یحکى عن الشیخ مرتضى األنصاری انه کان یقول یکفی للمجتهد فی أهبته الحشو و 

دین و هو عدۀ تحصیلۀ نسخۀ من الجواهر و اخرى من الوسائل مع ما قد یحتاج الیه أحیانا من النظر فی کتب األوائل. و علیه إلى اآلن معول المجت

بر »چنین آمده است: « آشنایی با فقه جواهری»(؛ در کتاب 149ص 9، جق(1406)امین, ؛ )اعیان الشیعه، «لین من االمامیۀ فی کل مکانالمحص

ری ذک»های تهذیب، کتابحسب آمار استخراج شده از کتاب الطهاره در جواهرالکالم، بیشترین مراجعه مولف بعد از کتب روایی مانند وسائل و 

)امیدی )آشنایی با فقه جواهری، « بوده است.« بار 828مدارک االحکام»و «بار 838کشف اللثام»، «بار925منتهی المطلب »، «بار 941الشیعه 

 (123، ص(1385فر, 
اخیر، کتابى که هم خود عیار است و هم دیگران را با حواشِى بر این  در صد سال»، چنین گفته شده است: «تراز اجتهاد در عروه»در مقاله  5

بدین  ؛علیه همه بزرگانو متفق سنجیعنى هم عیار است و هم عیار ،سید محمدکاظم یزدى استمرحوم  «العروۀ الوثقى»شناسند، کتاب کتاب مى

مین در ه تراز اجتهاد براى دیگران است.دیگر زدى است و از طرفى سید محمدکاظم یمرحم کتاب العروۀ الوثقى گویاى اجتهاد و فقاهت  که معنا

(؛ مرحوم آغابزرگ طهرانی در الذریعه، در مورد این 73، مجله فقه، شماره(1391)زمانی نژاد,  مقاله، شصت شرح بر این کتاب فهرست شده است.

 (252ص 15)ج« مسألۀ (3260)آالف و مأتین و ستینیشتمل على ثالثۀ »اند: کتاب چنین آورده
مصادر تحقیق آراء مؤسّسی »درمورد منابع فتاوای اهل سنت چنین آمده است: « مدارک فقه اهل السنه علی نهج وسائل الشیعه»در مقدمه کتاب  6

، «المدوّنۀ الکبرى مالک»، «مختصر إسماعیل المزنی»، «کتاب االّم الشافعی»، «الرسالۀ الشافعی»، «السنن الترمذیّ» المذاهب الفقهیۀ األربعۀ:

 33ص 1، جق(1433)طباطبایی, و غیره,  «. )المجموع النووی»، «المبسوط السرخسی»، «الُمحلّى ابن حزم»، «کتاب الموطّأ مالک»
 در فقه حنفی 7
 در فقه مالکی 8
 در فقه حنبلی 9



 

126 

 

 2دست آمد:اند، موارد زیر بههایی که فقهاء در این مساله کردهتحلیلبحث و موارد  1اکثراز بررسی 

 معیوب نبودن شرط کفو بودن نیست. ← 3الکفاءه و ارتباط آن با تزویج و عیب .1

 علیه بعدالبلوغ است.خیار فسخ فقط برای مولی ← 4علیهجواز فسخ و ارتباط آن با ولی و مولی .2

 حق فسخ ندارد. علیه، ولیّبعدالعلم بالعیب، در صورت رضایت مولی ← 5جواز فسخ و رابطه آن با نکاح و شهوت .3

علیه، ادله خیار این با وجود علم ولّی، و قرار گرفتن آن بمنزله علم مولی ← 6ارتباط چنین عقدی با ادله خیار .4

 گیرد.موقعیت را در بر نمی

ادله والیت، خالف اصل است لذا فقط  ← 7و ارتباط آن با ادله والیت علیهمیزان تسلط ولی بر امور مولی .5

 8علیه بعدالبلوغ حق فسخ دارد.گیرد، پس مولیقدرمتیقن را در بر می

حقیقت مانند عقد فضولی دار بودن عقد، صورت مفسدهتزویج ولیّ در  ← 9ارتباط چنین عقدی با عقد فضولی .6

 علیه است.است و ادامه تزویجِ ولّی، بعدالبلوغ نیازمند اذن مولی

علیه حق فسخ اگر از مور حسبیه باشد، هیچکدام از ولی و مولی ← 10«حسبیه»ارتباط چنین عقدی با امور  .7

 ندارند.

عیبی که در نظر عرف قابل اعتناء نیست از بحث خارج  ←11کیفیت عیب و ارتباط آن با صحت یا بطالن عقد .8

 است.

                                                   
موسوعه »آمده بود بررسی شد؛ و در یکی از این منابع که « جامع فقه اهل بیت، ویرایش دوم»افزاری، هر چه در مجموعه نرمبا جستجوی  1

 سنت نسبت به این مساله ارائه شده بود.بود، کلیه ادله اهل« احکام االطفال و ادلتها
 (81اهلل شبیری زنجانی، سالآمده است .)درس خارج نکاح، آیت190ها، در پیوست شماره سیزده در صفحه تفصیل بحث و تحلیل 2
و  ءالمّا لم یکن من شرط الکفاءۀ الخلوّ من العیب ال فی الزوج و ال فی الزوجۀ، لم یکن إنکاح الولی الصغیر من ذات عیب کالمجنونۀ و الرتق 3

 (143، ص: 12جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج)باطل  ،الصغیرۀ، و من ذی عیب کالمجنون و الخصی
 علیه فقط بعد البلوغ، و ال یثبت الخیار للولی بوجه.لو کان من العیوب المجّوزۀ یثبت الخیار للمولّى؛ علیهالتفصیل بین الولی و المولى 4

 (109، صکتاب النکاح (1403)فاضل لنکرانی, ، الشریعه فی شرح تحریرالوسیلهتفصیل)

ل اال ان ام ال مشک اسقاطهربما یحتمل ثبوت الخیار للمولّى ایضا من باب استیفاء ما للمولّى علیه من الحق و هل له تعبیر دیگر از صاحب عروه: 

 (630ص 5)عروه الوثقی، یزدی، جیکون هناک مصلحۀ ملزمۀ لذلک.
ا ألنه منوط بنظر الزوج أو الزوجۀ و شهوتهما و الحق لهما فلعلهم الفسخ فی النکاح منوط بالشهوۀ، و الشهوات مختلفۀ، فال یتسلط الولی على ذلک. 5

 (143ص 12، جالمقاصدمحقق کرکی، جامع. )یرضیان بالعیب
 1جموسوعه احکام الطفل و ادلتها، . )لموکّل، خرج المورد عن منصرف أدّلۀ الخیارأنّ علم الولّی و الوکیل لّما کان بمنزلۀ علم المُولّى علیه و ا 6

 (614ص
إنّ التوکیل أو الوالیۀ ال یقتضیان إلّا کون الفعل الصادر من الوکیل أو الولیّ بمنزلۀ الفعل الصادر من  و الوجه فی الحکم الثانی إطالق أدلۀ الوالیۀ 7

 (468ص  14، جحکیم سیدمحسن، مستمسک عروه. )بدلیلٍ إثباته یمکن ال ممّا فهو علمهما بمنزلۀ علمهما کون أمّا و علیه،الموکّل أو المولّى 
« یهحسب»هر جا بحث از ولی و والیت شود، ارتباط آن با حیطه اختیارات حاکم و والیت او نیز باید بررسی شود؛ مانند ربط این مساله با امور  8

 که در شماره هفت آمده است.
یۀ لفهو حینئذ کما لو اشترى معیبا للطفل، و دعوى تناول أدلۀ العیوب لمثل المقام واضحۀ المنع، ضرورۀ ظهورها فی غیره، فالمتجه حینئذ فضو 9

 (212ص 29. )نجفی، جواهرالکالم، جالتصرف، أو جوازه بال خیار
ند آیا دلیلى داریم بر اینکه والیت براى پدر و مانند او هست یا اى اقتضاء فسخ کاگر مصلحت ملزمه «اّلا ان یکون هناک مصلحۀ ملزمۀ لذلک 10

اکم حنه؟در مواردى که نکاح فرزند از امور حسبیّه است و شارع راضى نیست که اقدامى نشود و این امر زمین بماند تصرف در این امور از وظائف 

ن نوع تصرف براى پدر و مانند او باشد. این تصرف هم مانند سائر کند و دلیلى نداریم که حق ایشرع است که اگر مصلحت ملزمه دید فسخ مى

ن آتصرفاتى که از باب امور حسبیّه است به حاکم شرع واگذار شود و اگر نکاح فرزند از امور حسبیه نباشد و از امورى نباشد که زمین ماندن 

 (4253ص 12، ج(1386)شبیری زنجانی, اح، )کتاب النک اشکال دارد، نه پدر و جد و نه حاکم، هیچ کدام والیت ندارند.
. )مستمسک عروه، حکیم فال یشمل العیب الذی ال یکون وجوده ضرراً على الزوجۀ و ال مهانۀ علیها، مثل کونه ناقصا بعض األصابع أو زائده 11

 (468ص  14سیدمحسن، ج
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اگر این عقد مفسده داشته باشد اما ولیّ فکر کرده است که  ← 1؟بینی با واقعیت یا با آگاهیارتباط مصلحت .9

 و انکشاف خالف شد، عقد باطل است. مصلحت دارد

 (فروعات)خروجی ویژۀ دستگاه تولید  نتیجۀ مهم:

ر اند و هیچ فقیهی آنها را ذکتولید شده «العیبعلیه را به ذاتتزویج ولیّ، مولّی»در مساله نمونه فروعاتی که 

 :نکرده است

 بواسطه عملیات تولید شبکه مسائل، در این مساله ایجاد شدند لیاند واز فقهاء متعرض آن نشده کدامهیچفروعاتی که 

 .(زیاد استدر فضای عادی زندگی  مظنّه تحقق آنهاهم نیستند و  ت بعیده)مواردی که صِرف احتماال عبارتند از:

تواند بعد از رفع حجر، تغییر عقیده بدهد و بوده، آیا می خودش راضی لیبود ونعنه مُولّیعقد به مصلحت اگر  .1

 عقد را فسخ کند؟

صوص )بالخ یبکتمان ع یانشد، آ یببعدالحجر متوجه ع یحت یگرمطلع بود و فرد د یباز ع یناز زوج یکیاگر  .2

 کند؟یموجب فسخ(، صحت عقد را متزلزل نم یبِع

 خواهد داشت؟ یچه تبعات یابدعمل گسترش  ینصادر شود و ا یعقد یناگر جواز چن .3

 خواهد داشت؟ یمُجاز نباشد چه تبعات یعقد چنین اگر .4

 فسخ کند؟ تواندیبعدالحجر باز م علیهمولیاگر فرزنددار شدند،  آیا .5

 «:هبه زوج به زوجه»تطبیق بحث تولید شبکه مسائل و فروعات،  بر مساله 
 )متن زیر تدوین مولف است(

و قد مرّ بنا فیماسبق االبعاد المختلفۀ لکل من الهبۀ و الزّوجیّۀ، فالمسائل « زوج للزوجۀهبۀ ال»عنوان المسألۀ، حکم 

 (ابتالء)نذکر منها ما هو اکثر )الفروعات( التی تنشأ من هذه االبعاد عبارۀ عن: 

هب ترجل یهب شیئا لمرأۀ قبل العقد و بعد التعارف لجلب المحبۀ، او العکس فیه و فی کل ما یلی )ای الزوجۀ  .1

 للزّوج(

 زوج یهب لزوجته غیرالمدخول بها مالً من غیر عوض، فی العقد الدائم، او عوض یسیر. .2

 ارحام الزوج یهبون لزوجته غیرالمدخول بها مالٌ من غیر عوض، او عوض یسیر. .3

 .الحالتان بعینه اال ان الزوجۀ او ارحامها وهبوا ماال قبال هبۀ الزوج او ارحامه دون تصریح علی التعویض .4

 کل ما سبق بعینه اال ان الزوجۀ تصرّف فی الموهوب من غیر اتالفه. .5

 کل ما سبق بعینه اال ان العقد موقتٌ .6

کل ماسبق اال انه انکشف بطالن العقد او فُسخ العقد بسبب من اسبابه او انکشف غرر او مکرٌ فیه، من جانب الزوج  .7

 او الزوجۀ

 منفعۀ، ال مالٌ کل ماسبق اال انّ الموهوب حق او مهرها او  .8

ما هو مصادیق التصرف فی هذه الهبۀ؟ هل استعمال الذهبیّات و المجوهرات مصداقٌ للتصرف؟ او تغییر صورتها؟  .9

 او ...

 ما هو االصل فی المسألۀ عند الشک فی تحقق الموضوع او الشرائط او الحکم .10

 فتلک عشرۀ کاملۀ تنبسط الی اربعین مسالۀ.
 

 فی فروعات المساله: اما الفحص عن اقوال الفقهاء

                                                   
 .فرق بین علم الولی بالعیب أو جهله ما دامت انکشفت المفسدۀ فی ذلک العقد ؛ فالال للعلم و عدمهألن کونه مصلحۀ و غیر مصلحۀ تابع للواقع،  1

 (470ص 14ج همان،)
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فی  انیاًثمن ابواب الفقه، لکن البحث الینحصر فی کتاب الهبۀ بل یجب الفحص « الهبۀ»کتاب  اوّالمن الطبیعی ان نراجع 

االبواب التالی فی کتب الفقه للعثور علی االقوال فی المسألۀ: کتاب العطیۀ، کتاب الصدقۀ، کتاب النکاح )احکام المهر، 

 النحلۀ( و کتاب البیع )االصل فی العقود، العقود الجائزۀ، احکام فساد العقد، التلف واالتالف، الفسخ و الرد( القسمۀ، النفقۀ،

؛ فإلیک 2عن الکلمات و العناوین المرتبطۀ بالمسألۀ فی کل الکتب الفقهیۀ ثالثا 1و اذا اردنا الفحص االکثریّ، یجب الفحص

 العناوین و الکلمات:

، «الزوجۀ Λالزوج  &الهبۀ »، 3«للزوج Λالهبۀ للزوجۀ »، «هبۀ الزوجین»، «هبۀ الزوجۀ»و بالعکس، « هبۀ الزوج للزوجۀ»

 Λالزوج  & جائزۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  & العطیۀ»، «النحلۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  هدیۀ»، 4«هب*»، «هبۀ احد الزوجین»

 ،.«الزوجۀ Λالزوج  & صدقۀ»، «الزوجۀ

 صل المسالۀ عبارۀ عما یلی:فاالقوال المعثور علیها فی ا

 « هل یجوز للزوج او الزوجۀ الرجوع فی هبۀ بعضهما ببعض، بعد القبض و قبل التلف؟»لمسألۀ االصلیۀ هی: ا

 و الفروعات الموجودۀ فی کتب الفقهاء: 

 5«هل هبۀ زوج للزوجۀ کالمهر؟» .1

 6«فیها الرجوع و القسم فی حقّها الزوجۀ هبۀ»حکم  .2

 7«و طُلّقت جددا بقیت إن و للکسوۀ، أعطوها الّتی الثیاب استرجاع» حکم  .3

 8«بها المتمتع للزوجۀ الرجوع فی الهبۀ» حکم  .4

 9«للزوجۀ القبض عدم اذا کانت الهبۀ مع»حکم ما  .5

 10«الهبۀ للزوجۀ معاطاۀً»حکم  .6

 11«هبۀ الزوج للزوجۀ، حقاً او منفعۀً»حکم  .7

 داقص من حقوقها من عنه ذمته براءۀ و إیفائه علیه ما وجباذا کانت الهبۀ، االبراء فی النکاح الدائم کل »حکم ما  .8

 12«یطلقها. لئال لها، حقا یسمى مما غیرها أو قسم أو نفقۀ أو کسوۀ أو

یوجب االطمینان بکفایۀ البحث عن و الفروعات التی ذکرها الفقهاء اثناء کتبهم،  13فالمقارنۀ بین الفروعات التی ذکرناها

 «.تنقیح المسالۀ»

                                                   
واره فقه، معجم الموضوعی لکتاب الجواهر، لکتاب الشرایع، لکتاب البیت، نورالفقاهۀ، درختباالستخدام للبرامج الکامپیوتریۀ مثل: جامع فقه اهل 1

 العروۀ.
 1راجع جدول الفقهاء الموثّر فقاهتهم فی طیار الفقهی فی الشیعه فی الملحق رقم  2

الفحص  ۀمن کان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر ال یحتاج بعدها إلى کتاب آخر للخروج عن عهد: المنقول من صاحب الجواهر انّ نکتۀ

؛ و المنقول من صاحب العروۀ ان من کان (162ص 3جشیخ عباس قمی،  ،ى و األلقاب.) کتاب الکنۀالواجب على الفقیه فی آحاد المسائل الفرعی

 (.375المقاصد و مستندالشیعه للنراقی، یکفی له )موسوعه طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی، قسم دوم، ص عنده کتاب الوسائل و جامع
 = عالمه الفصل مانعۀ الجمع( Λ= عالمۀ العطف و  &معاً )« الزوجۀ»او « الزوج»و « الهبه»ای کل عبارۀ تشتمل علی کلمۀ  3
 مثل: هبۀ، الهبه، الهبات، الهبۀ )بالتاء المنقوط(.« هب»ای کل کلمه تشتمل علی  4
 13ص 12مستمک العروۀ الوثقی، ج 5
 765ص 4معجم فقه الجواهر، ج 6
 607زبدۀ البیان فی احکام القرآن، مقدس اردبیلی، ص 7
 64ص 13نصاری، جالمکاسب)المحشی(، شیخ ا 8
 494ص ،6ج البهیۀ، الروضۀ شرح فی الفقهیۀ الزبدۀ 9

 65 ص ،1قسم2الغطاء، جمحمدحسین کاشف المجلۀ؛ تحریر 10
 39 ص ،4ج النافع، خوانساری، مختصر شرح فی المدارک جامع 11
 223رسالۀ فی تحقیق معنی البیع، شیخ الشریعه اصفهانی، ص 12
 من هذه الرسالۀ 9ص  13
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 :فروعاتبسته تولید  اجرایی نمودار

 احتماالت حداکثری در مساله بحث(تولید )
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 )آُیات، روایات و عقل( 1حکم ه مؤسِّسِشناسی و فرآیند کشف ادل دوم: منبع فصل

 

 این فصل، پاسخگوی سواالت زیر است:

 

 هویت منبع و دلیلِ فقهی چیست؟ 

 های اعتبار منابع کدامند؟شاخص منابع معتبر کدامند؟ 

  چگونه است؟ «ادلهحداکثری کشف »فرآیند  

  شود؟چیست و چگونه احراز می« یاس عن الفحص»مقصود از قید 

 

 

                                                   
 ام.اإلسالم و المسلمین مجتبی الهی خراسانی زیدعزه وام گرفتهرا از صدیق ارجمند جناب حجه« ادله مؤسس و ادله مؤید و مکمل»تعبیر  1
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 هویت منبع و دلیل فقهی:

در آن را حمل کرده و به ما رسانده است؛ « دلیلی»دست آمده است و به« منبعی»هر حکم، که حامل نظر شارع است، از 

ا مراجعه ب« تحصیل»علیه اصولیین بود، سوال این است که این عبارت متفق« لتحصیل الحجه»، عبارتِ «اجتهاد»تعریف 

ان معتبرند و حد اعتبارشای به چه منابعی باید صورت پذیرد؟ چه منابعی معتبرند؟ و حد اعتبار آنها چقدر است؟ و چه ادله

فرآیند  پذیردفقه مورد کنکاش قرار گرفته است؛ بحثی که در اینجا صورت میچقدر است؟ پاسخ این سواالت در علم اصول

 یابی به حداکثر ادلۀ ممکن مرتبط با یک موضوع و مساله است یعنی:برای دست عملی

ه بحث باشند را پیدا کنیم؟ چگونه ادله عقلی مرتبط را پیدا چگونه آیات و روایات و سیره معصومین که مرتبط با مسال

ای مرتبط هها و فتاوای مرتبط را پیدا کنیم؟ چگونه اجماعکنیم؟ چگونه سیره عقالئیه مرتبط را پیدا کنیم؟ چگونه شهرت

 را پیدا کنیم؟ چگونه اصول عملی مرتبط را پیدا کنیم؟ 

اکثر ممکن یابی به حددنبال دستکاری نیست، بلکه به« لتِ دلیل و فهم دلیلنوع دال»بنابراین در این قسمت از بحث، با 

 هستیم. ادله محتملاز 

 «:دلیل»و « منبع»تعریف 

که  2هایینشانهعبارتست از: « دلیل»؛ و 1نام دارند.« منبع دانش»از حقیقت دارند  کشف مستقیممجموعه اطالعاتی که 

ها سازی دلیلدر این میان، موجّه« هاروش»؛ و نقش 3رسانندنبع مورد نظر میما را به وجود اطالعات مورد نظر در م

 است.

عبارتست از: تالش برای کشف و فهم ادله « اجتهاد»توان گفت: و براساس رابطه بین این سه )منبع، دلیل، روش( می

 4نظر. موجّه، به هدف اکتشافِ نظر خداوند از منابع موجّه، دربارۀ موضوعات و مسائل مورد

 شود، در سه قسمت:در این فصل، به شناسایی منابع موجّه احتمالی و چگونگی کشف ادله موجّه احتمالی پرداخته می

 مرتبط با یک موضوع یا مساله 5قسمت اول( روش کشف آیات احتماال

 قسمت دوم( روش کشف روایات احتماال مرتبط با یک موضوع یا مساله

 ی احتماال مرتبط با یک موضوع یا مسالهعقلقسمت سوم( روش کشف قرائن 

 6: ار منبع قرآنی، منابع روایی و عقلدر اعتب ی اصولیهافرضپیش

 های اعتبار منابع کدامند؟منابع معتبر کدامند؟ شاخص

 های زیر در این بحث جاری است:فرضبراساس مبانی متخذ در علم اصول، کالم، علوم قرآنی، و علوم حدیث پیش

                                                   
 وحی. و شهود عقل، تجربه، از حاصل اطالعات 1
 جمالت، مفاهیم، رفتارها، تغییرات و اشخاص.اعم از اشیاء،  2
 المکان،ا خبریّ؛ قید مطلوب الى فیه النظر بصحیح التوصل یمکن ما عندنا الدلیل» چنین آورده است: « زبده االصول»شیخ بهایی در کتاب  3

 26، صش(1383)شیخ بهایی,  .الحدّ الخراج الخبریّ، و المغفول، الدراج
 اهلل، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالامی، صرامی سیف«منابع و ادله علم اصول فقه»کتاب برای بررسی بیشتر ر.ک.  4
مقصود مالحظه هر گونه احتمالی و لو بعید، نیست بلکه احتماالت دارای قرینه که اگر به متخصص فن عرضه شود، چنین احتمالی را قابل  5

 بررسی بداند.
در علم اصول، « اهللحجیت ظواهر/ حجیت ظواهر کتاب»و از مبحث « روش تفسیر»و « علوم قرآنی»مباحث ها در مورد قرآن، از فرضاین پیش 6

؛ البرهان (1412)سیوطی, اند: االتقان فی علوم القرآن، اخذ شده است. در مباحث علوم قرآنی و روش تفسیر، منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته

حاوی « مشکات االنوار»افزار ؛ نرم(1353)طباطبایی, ؛ قرآن در اسالم، (1413)خویی, ؛ البیان فی علوم القرآن، (1410)زرکشی, علوم القرآن،  فی

)مرکز فرهنگ و معارف ؛ پایگاه اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، دانشنامه موضوعی قرآن (1385)نور, مجموعه منابع علوم قرآنی 

)بابایی، علی اکبر؛ عزیزی، غالمعلی؛ روحانی راد، مجتبی, شناسی تفسیر قرآن، ، روش(1390)قائمی نیا, ؛ معناشناسی شناختی قرآن، قرآن(

 .(1377)سعیدی روشن, ؛ علوم قرآن، (1378)صرامی, ؛ جایگاه قرآن در ا ستنباط احکام، (1391)رجبی, ؛ روش تفسیر قرآن، (1392
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)اعم از قولی و فعلی و السالم معصومین علیهمقرآن، سنت  1 عبارتند از:هستند  موسس حکمعی که های شرحجت

 .عقل قطعی و تقریری(

 در مورد قرآن:

ترین منبع حامل نظر شارع است )هم توصیفاتش، هم تجویزها، هم تکالیف و هم گزارشات قرآن کریم، اصلی .1

 آن(

 و شارع نیز، استناد به آن را تایید کرده است. قرآنِ فعلیِ در دست ما، تحریف نشده است .2

. )با حرکت تدریجی از فهم حداقلی محکمات تا 2های قرآنی، قابل فهم بشر، برای کشف نظر شارع هستندگزاره .3

 رسیدن به فهم حداکثری در متشابهات(

 ها و اصناف مختلف، مخاطب آیات قرآن هستند.ها و زمانتمام بشریت در تمام مکان .4

ای بهم مرتبط هستند و در هر موضعی، راجع به موضوع مورد بحث در آن موضع، صورت شبکهقرآن بهآیات  .5

فقط بُعد الزم در آن موضع ارائه شده است نه کلیه ابعاِد موضوع، بنابراین برای کشف نظر کامل شارع درباره 

ورت صه ارتباط آنها با یکدیگر بهیک موضوع، باید کلیه آیات مرتبط با آن موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نحو

 3استخراج شود.« مدل»یک 

روح »های تضمنی و التزامی و های مطابقی نیست و داللتهای قرآنی منحصر در داللتهای گزارهداللت .6

 های مطابقی نیست.را نیز در بر دارد؛ و بر همین اساس، میدان روابط میان آیات منحصر به داللت 4«معنایی

توانند و عم از محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، میکلیه آیات ا .7

 محتمل است که حامل معنایی در مورد موضوع تحقیق باشند، لذا در دایره جستجو باید قرار گیرند.

                                                   
 دخلواأ اإلجماع؛ و العقل و السنّۀ و بالکتاب تنحصر الشیعۀ عند الفقه فی الحّجۀ انّ»توان در عبارات زیر ارائه کرد: دیدگاه رایج اصولی را می 1

 عن البحث و الواحد، خبر حجّیۀ عن البحث فی السنّۀ عن البحث أدخلوا کما اإلطالق، على الظواهر حجّیۀ باب فی الکتاب حجّیۀ عن البحث

)ارشادالعقول الی مباحث  «.القطع حجّیۀ عن البحث ثنایا فی العقل عن البحث و الواحد، بخبر المنقول اإلجماع حجّیۀ عن البحث فی اإلجماع

 (1424)سبحانی, ، 29ص 3االصول، ج
 حجیت ظواهر کتاب 2
ای قرآن یعنی: کل قرآن متنی وحدت شبکه»ای قرآن چنین آمده است: ، درباره وحدت شبکه(1389)قائمی نیا, ، «بیولوژی نص»در کتاب  3

زند؛ نزول تدریجی قرآن سبب گسستگی این وحدت ای به وحدت متنی آن نمیبخش شدن آیات صدمهپیوسته است؛ بخشیکپارچه و بهم

شود؛ و در نهایت، داللت هر آیه با توجه به آیات دیگر ارتباط با حوادث خاص دوران نزول، سبب جداسازی آیه از کل نمیشود؛ نزول آیات در نمی

 (161)ص« گیرد.شکل می
 «شسنج» مفهوم مانند. شودمی انتزاع آن، با مرتبط مصادیق از خصوصیت الغاء با که بروز و ظهور و وانفعالفعل یک بر دال مفهوم=  معنا روح 4

 معنایی مصادیق درتمامی که( جنس،جوهر،ذات)معنایی شود؛ به عبارت دیگر، روح معنا = جامعمی انتزاع «ترازوها» انواع از خصوصیت الغاء با که

 و اهمیت میزان گویای بحث، این درباره سرهقدس انقالب کبیر رهبر ؛ تعبیرگرددمی خارج خود ماهیت شیءاز جامع، آن حذف با و دارد وجود

 و ریشه و معرفت کلیدهای تمام به وصول راه( عام معانی برای الفاظ وضع) مطلب این درک اوست، دست در جانم آنکه به قسم»: است آن عمق

 40، صوالوالیه الخالفه الی الهدایه مصباح کتاب. ک.ر.« )بهتراست عبادت سال ازشصت درآن تفکر و است الهی اسرارکتاب فهم قواعد تمام اساس

 ( ارائه شده است.isin.ir؛ پیشینه و تفسیر و تبیین این نظریه، در پایگاه اطالعاتی موسسه مطالعات راهبردی )(1371)خمینی, ، 
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، 1اقگیرند. )مانند سیکلیه قرائن احتمالی برای انعقاد ظهور در داللت آیات، جزو دایره جستجو برای ادله قرار می .8

 ، مقتضی حال و مقام(4، فضای نزول3، شان نزول2سبب نزول

ها در عرب گانه بواسطه تنوع لهجههای هفتو قرائت 5قرآن به یک قرائت که لهجه قریش است نازل شده است .9

اشکال ندارد  طوری که سبب تغییر در معنا نشودها به، لذا قرائت قرآن براساس این لهجه6وجود آمده استبه

السالم حجت از امیرالمومنین علیه 7شوند فقط قرائت حفص از عاصمولی در مواردی که سبب تغییر معنایی می

 8است.

 

 

                                                   
 نشینی و جانشینی است. )منه(کنندۀ نوع ارتباط کلمات در یک گفتار، از حیث همسیاق، جهت معنایی تعیین 1
 پى رد یا زمان،هم قرآن از آیاتى یا آیه آن اقتضاى به که(وآله علیه اهلل صلى)پیامبر زمان در پرسشى یا دادروى هر از است عبارت نزول سبب 2

 ن،آ براساس تا اند،کرده توجه بدان نزول اسباب تعریف در مفسران که است قیدى ترینمهم «پیامبر زمان در وقوع» است؛ قید شده نازل آن

، 144شناسی تفسیر، صشود. )روش خارج نزول اسباب دایره از دارد، اشاره حوادث آن به قرآن از آیاتى و داده رخ اسالم از پیش که حوادثى

 (1392)بابایی، علی اکبر؛ عزیزی، غالمعلی؛ روحانی راد، مجتبی, 
 آن درباره قرآن از آیاتى یا آیه و بوده قرآن نزول با معاصر یا قرآن، نزول عصر از قبل که حوادثى یا اشخاص همه از است عبارت «نزول شأن» 3

 نزول شأن نیز شده داده تطبیق هاآن بر قرآن از آیاتى و بوده قرآن آیات نزول از پس که حوادثى یا اشخاص مورد در چنینهم است، شده نازل

 )همان( .استشده نازل آیاتى یا آیه آن پى در که شودمى گفته آمدهایىپیش به تنها «نزول سبب» کهحالىدر است، صادق
چنین آمده است: فضای نزول مربوط به مجموع یک سوره است که اوضاع عمومی،  (1378)جوادی آملی, ، 235ص1، ج«تسنیم»تفسیر در  4

 اوصاف مردمی، رخدادها و شرایط ویژه مربوط به مدت نزول یک سوره کامل بوده است.
 نَزَلَ  لَکِنَّهُ  وَ  اللَّهِ  َأعْدَاءُ َکَذبُوا فَقَالَ: أَْحرُفٍ سَبَْعۀِ  عَلَى نَزَلَ الُْقرْآنَ ِإنَّ یَقُوُلونَ  النَّاسَ  ِإنَّ السالم:علیه اللَّهِ  عَبْدِ  لَِأبِی ُقلْتُ : َقالَ یَسَارٍ بْنِ  الْفُضَیْلِ عَنِ  5

« الرواۀ قبل من ءیجیى االختالف لکنّ  و واحد عند من نزل واحد القرآن انّ »(؛ و روایتِ 27ص 2)الکافی، کلینی، ج.الْوَاِحدِ عِنْدِ مِنْ  وَاحِدٍ  حَرْفٍ  عَلَى

های عرب، بر پیامبر ، این است که قرآن به هفت لهجه از لهجه«نزول علی اسبعه احرف»براین مبنا، معنی روایات مربوط به  (؛630ص 2ج)کافی، 

 توانستند قرآن را به لهجه خودشان بخوانند.وحی شده است و مردمِ هر لهجه می
ها عبارتند وحی الهی یکی است و تنوع قرائت»ها چنین آمده است: در مورد علت تنوع قرائت (4121)سیوطی, ، 273ص 1در کتاب االتقان، ج 6

 «از تفاوت در چگونگی اداء حروف و کلمات است.
 العالء بن عمرو أبی طریق و عیّاش بن بکر أبی طریق من عاصم قرأه ما القراءات واجب» چنین آورده است:« المنتهى» عالمه حلی در کتاب 7

مه )عال، «خالف بال صالته صّحت به قرأ لو و تکلّف کلّه ذلک و المدّ  زیادۀ و اإلمالۀ و اإلدغام من فیها لما الکسائی و حمزۀ قراءۀ من أولى فإنّها

 ؛ مراجعه شود.(1378)خدایی اصفهانی, اهمیت قرائت عاصم از حفص، »برای بررسی بیشتر به کتاب ؛ 64ص 5، جق(1412حلی, 
 المرّجح لعدم التخییر المختلفات فی المشهور و إشکال فال القراءات فیه توافقت ما إنّ  ثمّ »ها چنین آورده است: صاحب قوانین در تعارض قرائت 8

 ما یؤید ّمام و علیه فیعمل هنا للتخفیف ثبت کما مرّجح ثبت فإن یطهّرن و یطهرن مثل اللّفظ ظاهر فی الحکم به یختلف فیما األمر یشکل و

 االختالف نأ التحقیق إن ثم»االصول، آخوند خراسانی چنین آمده است: در کفایه و العمل فی التخییر لتعین إال و اآلیۀ هذه فی الخالف وقوع ذکرنا

 هو ام إحراز لعدم االستدالل، و التمسک بجواز االخالل یوجب التخفیف، و بالتشدید «یطهرن» مثل الظهور فی االختالف یوجب بما القراءۀ فی

 ال و ها،ب القراءۀ جواز الثابت إنما و له، أصل ال مما لکنه تواترها، المشهور إلى نسب إن و بها، االستدالل جواز ال و القراءات، تواتر یثبت لم و القرآن،

 (، 64، ص1. )جیخفى ال کما بینهما، مالزمۀ

 فی کما ،المؤدّى فی مختلفین وجهین على الکتاب فی القراءۀ اختلفت إذا أنّه»چنین تحلیل کرده است: « فرائد االصول»در کتاب  شیخ انصاری

: یخلو الف الحیض، من النّقاء فی الظاهرۀ الطهارۀ من بالتخفیف و االغتسال، فی الظاهر التطهّر من بالتشدید قرئ حیث یَْطهُرْنَ، حَتَّى: تعالى قوله

 األوّل جماعۀ؛ فعلى مذهب هو کما نقول ال أن إّما و المادّۀ، فی االختالف کان ما فی خصوصا المشهور، هو کما کلّها القراءات بتواتر نقول أن إمّا

 إلى لرجوعا و بالتوّقف الحکم من بدّ ال التکافؤ مع و األظهر، على أو النصّ على الظاهر بحمل بینهما الجمع من بدّ ال تعارضتا، آیتین بمنزلۀ فهما

  (1378)صرامی, ،  223جایگاه قرآن در استنباط احکام، ص»چنین رجوع شود به کتاب الفکراالسالمی(؛ هم، طبع مجمع157ص 1غیرهما )ج
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 1در مورد سنت:

و استنباط )و نه الزاما در حیطۀ حجیت( قرار دارند و  فحص، داخل در حیطه 2تمام شؤون مختلف معصومین .10

 باید بررسی شوند.

 رفتار یا سکوت معصومین، قرار داشتن در شأن تبیین و ابالغ حکم شرعی است. اصل در کالم یا .11

 اصل در کالم معصومین، عدم محدودیت به زمان و مکان و اشخاص و شرایط است. .12

داخل در حیطه فحص و استنباط قرار دارد. )اخبار متواتر، آحاد، اجماع، « سنت»هر گونه کاشف احتمالی از  .13

 تاریخی، ارتکاز متشرعه( شهرت، منقوالت و قرائن

و در هر موضعی، راجع به موضوع مورد  3ای بهم مرتبط هستندصورت شبکهالسالم بهروایات معصومین علیهم .14

بحث در آن موضع، فقط بُعد الزم در آن موضع ارائه شده است نه کلیه ابعادِ موضوع، بنابراین برای کشف نظر 

وایات مرتبط با آن موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نحوه ارتباط آنها کامل شارع درباره یک موضوع، باید کلیه ر

 4استخراج شود.« مدل»صورت یک با یکدیگر به

 :در مورد عقل

ها، و در صورت ها و چگونگی آنهاست. )توان کشف هم دارد ولی نه در تمام واقعیتعقل، قوه ادراک واقعیت .15

 داراست.( عرضه واقعیتی به آن، توان تحلیل و فهم آن را

باشند و مبادی تصدیقیِ اصلِ های هستی و انسان و خلقت میمحصوالت عقالنی برهانی که مُبیّن زیرساخت .16

 یابی به مراد شارع، حجیت دارند.عنوان قرائن برای دستدین هستند، به

یت ز فعالعنوان محصولی امحصوالت تجربۀ دارای شرایط اعتبار و قطعیت، کاشف از حقایق خلقت هستند و به .17

 یابی به مراد شارع، حجیت دارند.برای دستعقل 

د باشنمی ها در زندگی، ساختارهای خلقت هستند و براساس حکمت الهی عامل زیرساختی حرکت انسانفطرت .18

 کاشف از آنها، حجیت دارند.عقالنِی های لذا گزاره

 

ملیات داریم و این ع جستجوی متنیهای مورد نظر در منابع، نیاز به عملیات یابی به گزارهبراساس مبانی فوق، برای دست

 های مرتبط برای جستجو است.نیازمند تعریف کلیدواژه

 5 (با دو مثال) های جستجو در منابع:تولید کلیدواژ روششماره پنج: روشی بسته 

مفاهیم مرتبط متعددی در فضای آن موضوع یا ، 6«شناسیمساله»واسطه عملیات طور که در فصل قبل گذشت، بههمان

کنند؛ و روشن است که برای کشف آیات و روایات مرتبط با موضوع یا مسالۀ مورد نظر، باید براساس مساله ظهور و بروز می

                                                   
؛ ق(1415)فاضل تونی, ، 158)الوافیه، ص« السنه هی قول النبی او االمام او فعلهما او تقریرهما علی وجه.»چنین آمده است: « سنت»در تعریف  1

اهلل ؛ آیهق(1432)حلی, ،  511ص 6الفقه، جاند. )اصولرا اضافه کرده« او الخبر الحاکی لها»مرحوم حاج شیخ حسین حلی، به تعریف فوق، عبارت 

 (347)ص« السنه، ما صدر عن المعصوم داال علی رایه بما هو هاد.»اند: رشاد در کتاب منطق فهم دین، چنین آورده
کم، بما هو مسلم، بما هو بشر. )همان، در مورد شؤون معصومین چنین آمده است: المعصوم بما هو هاد، بما هو عالم، بما هو قاض، بما هو حا 2

داری و شؤون معصوم عبارتند از: ابالغ وحی، تفسیر وحی، تشریع قوانین، زمام»(؛ و در کتاب مبانی کالمی اجتهاد، چنین آمده است: 346ص

، دوازده شأن برای ش(1388)علیدوست, « فقه و مصلحت»ب ؛ در کتا(1382)ضیایی فر, ،  456)مبانی کالمی اجتهاد، ص« زعامت، قضاوت.

 (495شارع شمرده شده است. )ص
 (1390ای, )خامنهساله،  250ساله از تعابیر رسا در بیان این حقیقت است. )انسان  250تعبیر به انسان  3
 وجود دارد. « فحص حداکثری از ادله و قرائن»به همین دلیل، نیاز به  4
 «انسان نیازهای مدل» و موضوعِ  «زوجه به زوج هبه حکم» مساله :کنیممی بررسی را عملیات این نمونه، و مثال دو در 5
 که سه مرحله داشت: تولید بسته لغوی، تولید بسته تعریف، تولید بسته شبکه مسائل. 6
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، جستجوی لفظی و موضوعی در قرآن و منابع روایی صورت پذیرد.بنابراین «های مرتبطکلیدواژه»عنوانِ این مفاهیم به

 جستجو است. هایجدول حداکثری کلیدواژهقدم اول، تولید 

 ها: فرضپیش

اند، و این جمالت براساس ساختار تکوینی زبانِی نوع بشر، و در منابع دین، معانی در قالب جمالت انتقال یافته .1

رقرار ارتباط باند، و براساس تناسب میان مفاهیم با یکدیگر ساختار زبانی عرب فصیح صدر اول اسالم ارائه شده

بین مفاهیم، در تولید جمالت و  2تالزمو  1نشینی و جانشینیرابطه همها، ترین این تناسبکنند، و از اصلیمی

تمایز میان جمالت مشابه است؛ لذا برای تشخیص معنای مورد نظر در یک جمله و تشخیص ابعاد مختلف موضوع 

ط مرتب شبکه معانیی آن موضوع داریم تا موقعیت موضوع در «هازمها، متضادها، مالمشابه»مورد نظر، نیاز به رصد 

د های آن موضوع هستنها و جانشیننشینکننده همبا آن تعیین شود، شبکه معانی مرتبط با موضوع که تعیین

 باشند.آن موضوع می« دامنه و شعاع معناییِ»

موضوع مورد نظر او را استخراج و تحلیل « معناییدامنه و شعاع »برای کشف نظر گوینده دربارۀ یک موضوع، باید  .2

 کرد.

قول لغوی در معنا، مترادفات، متضادها و مرتبطات، برای جستجوی در ادله، منجر به حصول ظن مراجعه به  .3

 شود.اطمینانی می

 شود.منجر به حصول ظن اطمینانی میها، مراجعه به خبرگان فن برای اصالح و گسترش کلیدواژه .4

افزاری( سبب حصول ظن صورت نرمخط در منابع، و چه بهبهصورت مرور خطای )چه بهوی کلمهابزار جستج .5

 شود.اطمینانی می

 ، برای کشف موارد احتماال مرتبط کارآیی حداقلی را دارند.موضوعیابزارهای جستجوی  .6

  3حاصل شود.« فحصیأس عن ال»طوری که برای ایجاد اعتبار در استناد به دین، فحص حداکثری الزم است به .7

                                                   
ای هگرا است که به دنبال این است که چرا معنا، فقط در برخی ترکیبشناسی ساختنشینی و جانشینی، اصطالحی در علم زبانرابطه هم 1

ان شود؟! و اینکه چرا با وجود امککلمات با یکدیگر سبب تولید معنای مورد نظر نمینشینیِ همشود و چرا هرگونه مفاهیم با یکدیگر ایجاد می

ای اند؟! )تالش برجای کلمات موجود در یک جملۀ مورد نظر، بخت با کلمات فعلی یار شده است و آنها جمله را ساختهبرخی کلمات به یِجانشین

، چندمعنایی، شمول معنایی، تقابل معنایی، ترکیب معنایی، تضییق معنایی، تکمیل معنایی، ارتقاء معنایی، تکرار معنایی(. معناییشناخت هم

ید بر در قرآن با تاک« کلمه»معناشناسی »چنین مقاله ررسی بیشتر ر.ک. درآمدی بر معناشناسی، کورش صفوی، انتشارات سوره مهر؛ و همبرای ب

 1393های قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، بهارزاده مرضیه، نشریه پژوهشنشینی و جانشینی، شفیعروابط هم
، به دنبال کشف نوع رابطه مفاهیم، با امتداد «تالزم»ر غیر از الیه ملموس و متبادر آنهاست؛ در رابطه رابطه تالزم، مربوط به ارتباط مفاهیم د 2

 های چند مفهوم با یکدیگر در یک شبکه مفهومی(های التزامی و نحوه ارتباط التزامآنها در اثرگذاری و اثرپذیری هستیم. )کشف داللت

 «: یأس عن الفحص»توضیح در مورد شاخصِ  3

 شود؟چیست و چگونه احراز می« یاس عن الفحص»مقصود از قید 

« جدی مراد»در موارد زیادی از ادله است که بدون برقراری ارتباط با آنها  وجود قرائن منفصلهطور واضح بیانگر استقراء میدانیِ آیات و روایات، به

 السالم نیز برشود و ظهور بدوی نیز حجیت ندارد.(؛ ائمه علیهمنمیشود )جز ظهور بدوی که از باب تداعی معانی است منعقد شارع کشف نمی

 عَامّاً  وَ مَنْسُوخاً وَ َناسِخاً وَ َکذِباً وَ صِدْقاً وَ بَاطًِلا وَ حَقّاً النَّاسِ َأیْدِی فِی إِنَّ»اند؛ روایت زیر نصّ بر وجود این وضعیت است: این مطلب تصریح نموده

 َیحِْملْهُ لَمْ شَیْئاً اللَّهِ َرسُولِ  ِمنْ سَمِعَ رَجُلٍ ........وَ َخامِسٌ  لَهُمْ لَیْسَ  أَرَْبعَۀٍ  ِمنْ اْلحَِدیثُ أَتَاکُمُ  إِنَّمَا ....؛ وََهماً وَ حِفْظاً وَ  مُتَشَاِبهاً وَ ُمحْکَماً  وَ خَاّصاً وَ

 لَمْ  هَمٌ وَ أَنَّهُ اْلمُسْلِمُونَ عَلِمَ َفلَوْ  اللَّهِ رَُسولِ مِنْ  سَِمعْتُهُ  َأنَا َفیَقُولُ َیرْوِیهِ وَ  ِبهِ یَْعمَلُ وَ  ِبهِ َیقُولُ یَدِهِ  فِی َفهُوَ کَِذباً  یَتَعَمَّدْ  لَمْ  وَ  فِیهِ وَهِمَ وَ  وَجِْههِ عَلَى

 وَ  هِبِ  أَمَرَ ثُمَّ ءٍشَیْ عَنْ یَنْهَى سَمَِعهُ أَوْ یَعْلَمُ لَا هُوَ وَ عَنْهُ نَهَى ثُمَّ بِهِ أَمَرَ شَیْئاً اللَّهِ رَسُولِ مِنْ َسمِعَ ثَالِثٍ رَُجلٍ وَ لَرَفََضهُ وَهَمٌ أَنَّهُ هُوَ عَلِمَ لَوْ وَ یَقْبَلُوهُ

 لَمْ عٍرَابِ  آخَرَ وَ َلرَفَضُوهُ مَنْسُوخٌ َأنَّهُ مِنْهُ َسمِعُوهُ إِذْ الْمُسْلِمُونَ عَلِمَ َلوْ وَ َلرَفَضَهُ مَنْسُوخٌ َأنَّهُ عَلِمَ لَوْ وَ النَّاسِخَ یَحَْفظِ لَمْ وَ مَنْسُوخَهُ فَحَِفظَ یَْعلَمُ لَا هُوَ

 وَ فِیهِ  دْ یَزِ لَمْ سَمِعَ  َکمَا ِبهِ  َفجَاءَ  وَْجهِهِ  عَلَى سَِمعَ َما حَِفظَ بَلْ  یَنَْسهُ لَمْ  اللَّهِ  لِرَُسولِ تَعْظِیماً  وَ  اللَّهِ مِنَ  َخوْفاً  لِلْکَِذبِ مُبْغِضٍ  اللَّهِ  َرسُولِ  عَلَى یَکْذِبْ 

 وَ ُمحْکَمٌ وَ عَامٌّ وَ خَاصٌّ  وَ مَنْسُوخٌ وَ نَاسِخٌ  الْقُرْآنِ مِثْلُ النَّبِیِّ َأمْرَ فَإِنَّ الْمَنْسُوخَ رَفَضَ وَ بِالنَّاِسخِ فَعَمِلَ الْمَنْسُوخِ مِنَ  النَّاِسخَ عَلِمَ وَ مِنْهُ یَنْقُصْ لَمْ
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 وَ  ُخذُوهُفَ الرَّسُولُ آتاکُمُ ما کِتَاِبهِ فِی جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ قَالَ وَ اْلقُرْآنِ مِثْلُ َخاصٌّ  َکلَامٌ  وَ عَامٌّ  کََلامٌ  وَْجهَانِ َلهُ الْکَلَامُ اللَّهِ َرسُولِ ِمنْ یَکُونُ َکانَ  قَدْ  مُتَشَابِهٌ 

 کَانَ  وَ فَیَفْهَمُ ءِالشَّیْ عَنِ  یَسَْألُهُ کَانَ اللَّهِ رَسُولِ َأصَْحابِ کُلُّ لَیْسَ وَ رَُسوُلهُ وَ ِبهِ اللَّهُ عَنَى َما َیدْرِ لَمْ وَ َیعْرِفْ لَمْ مَنْ عَلَى فَیَشْتَبِهُ َفانْتَُهوا عَنْهُ نَهاکُمْ ما

 (63ص ،1ج ،(اإلسالمیۀ) )الکافی یَسْتَفْهُِمهُ َلا وَ یَسْأَُلهُ مَنْ مِنْهُمْ

« عدم الدلیل»چنین برای تمسک به اصل و اجرای آن، نیاز به احراز ظهور، فحص عن القرائن الزم است، همیابی به حجیت بنابراین برای دست

 سبب پراکندگی ادله و قرائن، جاری ساختن اصل، جز بعد الفحص عن القرائن حجیت نخواهد داشت. است و به

 5، جق(1429)آشتیانی, )بحرالفوائد، « .القرینۀ عن الیأس و الفحص بعد الا حجۀ تکون ال الظهور أصالۀ ان: »انداصولیین در این زمینه چنین گفته

 و الحجۀ عن الفحص قبل العملی باألصل التمسک یجوز ال انه کما المخصص عن الفحص قبل بالعموم التمسک جواز عدم هو الحق»(؛ 478ص

 الفحص عدب اال بها العمل جواز عدم ذلک مقتضى و السنۀ و الکتاب فی الواردۀ للعمومات کثیرۀ مخصصات بوجود إجماال نعلم بانا ذلک على استدل

 اال لیالعم األصل إلى الرجوع جواز عدم المقدسۀ الشریعۀ فی ثابتۀ کثیرۀ محرمات و واجبات بوجود اإلجمالی العلم مقتضى ان کما المخصص عن

 (.482ص 1)اجودالتقریرات، نائینی، ج« .التکلیف على الحجۀ عن الفحص بعد

چقدر باید باشد تا این علم اجمالی، منحل شود و فحص عن الزائد، با « حد فحص»سوال مهمی که در این بحث مطرح شده است این است که 

 فحصال حد أن فملخصه، الفحص مقدار فی الکالم أما»تمسک به اصل برائت منتفی شود؟ در پاسخ این سوال شیخ انصاری چنین آورده است: 

 لتکلیفا دلیل وجود بعدم المجتهد ظن إذا هذا زماننا فی فإن األعصار باختالف ذلک یختلف و األدلۀ من بأیدینا فیما الدلیل وجدان عن الیأس هو

 إجراء فی نهم ذلک کفى مأیوسا، صار وجه على العصر أهل نوع على تناولها یسهل التی الحدیث فی المعتبرۀ الکتب من غیرها و األربعۀ الکتب فی

 دلیل ودوج بعدم العلم یحصل حد إلى واقعۀ فی الفحص انتهاء ألن التکالیف سائر استعالم تعطیل و الحرج فللزوم الزائد وجوب عدم أما البراءۀ

 التقلید لزوم إما و العسر إلى یؤدی هو و االحتیاط إما فیها فیجب الوقائع من غیرها فی التکلیف دلیل على االطالع من الحرمان یوجب التکلیف

 من یرکث فی المجتهد ذلک یخطئ ربما المتفحص المجتهد هذا ألن ممنوع جوازه و فیها التکلیف دلیل بعدم علم وجه على جهده فیها بذل لمن

 (.582ص 2)فرائداالصول، شیخ انصاری، ج« .للمسألۀ استنباطه مقدمات

 بدّ ال لب المعروفۀ، األصول من غیرها و األربعۀ من األخبار کتب تتّبع على االقتصار یجوز ال»اند: گفتهمرحوم آشتیانی در شرح این کالم چنین 

 العزیز، تابک من باألحکام المتعلّقۀ اآلیات ذلک مع یالحظ و الوفاق، و الخالف مورد یعرف حتى الفتاوی کتب فی الدلیل تحصیل فی التتبّع من

 اطمئنانه أو مهلعل األخبار کتب فی الفحص عن المسألۀ أدّلۀ تمام ذکر على المشتملۀ االستداللّیۀ المبسوطۀ الکتب تتّبع من یستغنى ربّما بل

 تناولها سهلی التی الکتب من غیرها و األربعۀ کتب تتبّع کفایۀ من سرّه قدّس شیخنا فیها؛ فغرض األخبار من بالمسألۀ تعّلق له ما جمیع بنقل

 و مطلقا، مسألۀال دلیل فی الفحص عن فیها الفحص یکفی بحیث مطلقا ال األخبار فی التتبّع حیث من کفایته هو إنّما المستنبط، عصر أهل لنوع

فوائد، )بحرال« .األصل خالف على المسألۀ لحکم متکفّلۀ آیۀ وجود احتمل أو الفتاوی، کتب فی األصل مقتضى خالف على إجماع هناک احتمل لو

 (478ص 5ج

 یأباه ان و الدلیل بعدم االطمینان حصول هو «بالیأس» سره قدس مراده ان الظاهر»اند: چنین آورده« حصول یأس»همچنین در توضیح شاخص 

 االکتفاء نبی االمر دار قده عبارته من یظهر کما المرتبۀ هذه تعذرت اذا و العلم حد البالغ الفحص هو انما الفحص اشتراط ادلۀ مقتضى اذ الیأس لفظ

 حجۀ فانه عادىال بالعلم عنه المعبر باالعتبار اولى فالثانى الظن مراتب من العلم الى اقرب هو الذى به االطمینان حصول او بین الدلیل بعدم بالظن

 5)درر الفوائد فی شرح الفرائد، مدنی تبریزی، ج .فیها وجدانه عدم و الدلیل وجود مظان عن بالفحص یحصل هو و عنه یردع لم و العقالء ببناء

 (280ص

)رساله « العقالء و العقل عند موهونا المخالف وجود احتمال صیرورۀ هو الفحص حدّ»گذاری شده است: ، چنین شاخصحدّ فحصو در نهایت، 

و  ر فی األزمنۀ األخیرۀ أمراً سهلًا بعد جمع الروایاتثمّ إنّ الفحص صا»چنین: ( و هم24الدین، صاالجتهاد و التقلید، موسوی گلپایگانی جمال

تهدین جتبویبها على وجه یسهل للمستنبط الوقوف على الدلیل االجتهادی بعد الرجوع إلى مظانّه فی الکتب الحدیثیۀ، و إذا ضمّ إلى هذا تتبع الم

 )إرشاد العقول الى مباحث األصول،« االطمئنان بعدمه فی مظانه.بعد تألیف الکتب األربعۀ و غیرها و اعترافهم بعدم العثور على الدلیل لحصل 

 (.644، ص 3سبحانی، ج

در همین  42و  36در ادله قرآنی و روایی )که نیاز به جستجوهای موضوعی نیز دارند( در صفحات« فحص حداکثری»منابع الزم برای تحقق 

 کتاب، با ذکر نام منابع ارائه شده است.

 رسیدن بهها را تا تشابه دارد و در این روش نیز محقق باید دامنه جستجوی داده« کاوی بنیادینداده»، با عملیات «فحص عن االدله»عملیات 

ا نامرتبط اهمیت یهای تکراری یا بیشود و جستجوی بیشتر فقط دادههای بیشتری یافت نمیکفایت نظری )اشباع مفهومی( ادامه دهد، یعنی داده

 چنین پیوست هفده(همین کتاب؛ و هم 33کند. )ر.ک به ص به بحث را ایجاد می
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 : «هبه زوج به زوجه»با تطبیق بر مساله  اجرایی مراحل

در نظر بگیر. )با اولویت دادن « های درجه اولکلیدواژه»عنوان را، به عین کلمات موجود در عنوان موضوع یا مساله.1

  1دوم(؛؛ و آوردن کلمات دالّ بر قیود و شرایط در اولویت «موضوعِ گزارۀ بیانگر مساله»به 

در اولویت دوم؛ و در « زوجه»و « زوج»در اولویت اول؛ و کلمۀ « هبه»کلمات:  ←« هبه الزوج للزوجه»مثال: در مسالۀ 

  2«االنسان»و « الحاجه»کلمات:  ←« مدل نیازهای انسان»موضوعِ 

 تمام مشتقات نزدیک به این کلمات )مصدر، افعال، اسماء( را ثبت کن..2
 «حاجات»، «حوائج»، «یحتاج»عنوان نمونه(؛ و در مساله دوم: کلمات )به« التزویج»، «وهبتم»اول: کلمات مثال: در مساله 

  3دست آمده بودند( ثبت کن.مترادفات و متضادها را )که در مرحله بررسی لغوی به.3

فقر، اضطرار، نقص، »؛ و در مساله دوم: کلمات  4نمونه(عنوان به«)صاحب، بعل، القرابه»، ...«عطیّه، جائزه، نحله، »مثال: در مساله اول: کلمات 

 ...« بشر، ناس، خلق، رعیته، »؛ 5....«حرمان، 

کلمات کلیدی را از فهرست مسائلی که در شبکه مسائل موضوع مورد بحث، در قسمت قبل تولید شده است، استخراج .4

 6ترین مرحله کشف مرتبطات است.(کن. )این مرحله اصلی

تولید شده در  7است نیز براساس شبکه مسائل« موضوع کالن»و در مساله دوم که یک « تصرف، اتالف، مَهر، قَسم»ساله اول مانند: مثال: در م

  8ذکر شده در پاورقی استخراج شده است.های مرتبط مورد آن، کلیدواژه

                                                   
 وله،مق یک انتخاب انتخابی، فرایند کاوی بنیادین است. کدگذاریدر روش داده« ها، و مقوله هستهمقوله»ها، معادل اصطالِح این نوع کلیدواژه 1

 چیز ههم که است داستان اصلی خط گسترش آن، اصلی ایده. است مرکزی مقوله آن به دیگر مقوالت تمام ساختن مرتبط و مرکزی مقوله برای

 مقوله انتخاب روند به انتخابی کدگذاری خاص، طور به  دارد. وجود همیشه مرکزی مفهوم این که دارد وجود باور این. گیرد می شکل آن حول

 و صالحا به نیاز که مقوالتی با خالی های جاه پرکردن و روابط به بخشیدن اعتبار ،ها مقوله سایر با دادن ارتباط و منظم طور به مرکزی و اصلی

 دگذاریک سپس شود،نمی اضافه اصلی دسته آن در شما اطالعات پس آن از که دارد ادامه ایمرحله تا کدگذاری .پردازد می دارند، بیشتر گسترش

 .دارد نام اشباع مرحله این. شودمی متوقف
المعجم »شود مانند: تبدیل عناوین غیر عربی به عربی، از کتب لغت چند زبانه استفاده میهمانطور که در بسته تحلیل لغوی ذکر شد، برای  2

ه با ؛ ک«فرهنگ الروس عربی»زاده شیرازی؛ اهللتالیف دکتر غفرانی و آیت« فرهنگ اصطالحات روز»تالیف الدکتور محمد التونجی؛ « الذهبی

، 581آیند: احتیاج، میل، رجاء، شره، حرص، تضرع، تذلل، الحاح )المعجم الذهبی، صه دست می، کلمات زیر ب«نیاز»مراجعه به آنها در مورد عنوانِ 

 (1969)تونجی, 
 الفبایی تر عمل شده باشد، در اینجا ثمره خواهد داشت. )همانطور که در قبل گذشت، فهرستتر و دقیقهر چه در مرحله تحلیل لغوی جامع 3

 (.است مفید و راهگشا بسیار است آمده آنها آخر در که االفصاح، و اللغهفقه الکتابیه، االلفاظ هایکتاب
 رادفاتالعزوبۀ؛ و المت و التعزیب التزویج، ضدّ و الفرد ضدّها و ؛ الحلیلۀ الصاحبۀ،: هی للزّوج مترادفات و متضادهای دیگر عبارتند از: المترادفات 4

 ل،البخ االمساک، ضدّها و جاد؛ قّدم، بذل، اسدَی، اتحف، َبرّ، َهدِیَّۀ، نِْحلَۀ، تَبَرُّع، صَِلۀ، َجاِئزَۀ، مِنَْحۀ، رِفْد، نَفْل، نَافَِلۀ، نَوَال، عَطِیَّۀ، عَطَاء،: هی للهبۀ

 .الخّسۀ الضنۀ،

ری جم موضوعی بحاراالنوار از مرکز کامپیوتهای موضوعی تفسیری و حدیثی مانند معجم الکترونیکی موضوعی تفسیر تبیان و معنکته: در معجم

التملیک، الصدقه، الصله، العطیه، العوض،  البذل، التمتیع، کار رفته است: االعطاء،های دینی به، در گزاره«هبه»نور، مترادفات زیر برای کلمه 

 المواهب، النحله، النفقه، الهداء، الهدیه.
 مَسْکَنَۀ، عَدَم، فَقْر، خَلَّۀ، چنین آمده است: َفاَقۀ، «َحاجَۀ»مترادفات  ق(1414)اسماعیل صینی, ، 33ص« المکنز العربی المعاصر»در کتاب  5

 سَغَب. افْتَِقار، قَتَار، مَخَْمصَۀ، مَسْغَبَۀ، ِحرْمَان، بُْؤس، إِْملَاق، عَوَز، خُصَاَصۀ، مَتْرََبۀ، عَیْل، ضِیق، عُسَْرۀ، شَظَف،
ف داللی، شوند؛ ترکیباتی که در مرحله کشمربوط به مفاهیم اصلی تحقیق نیز استکشاف می ترکیبات وصفی و اضافیِ با انجام این مرحله، کلیه  6

 آنها را الزم داریم.
 تفصیل ارائه شده است.به 10در پیوست شماره شانزده ص 7
 ضنک، ضعف، ضرر، بأساء، ضّراء، زلّه، خلل، خسران، حرمان، حرج، تلف، اعواز، اشکال، فاقۀ، فقر، نقص، :نیاز تشکیل به ناظر هایمؤلفه» 8

سؤال،  رغبت، شهوات، طمع، اهتمام، امیال، طلب، الناس، مطلوبات أرب، اقتضاء، حاجت، معضل، خأل، موانع، الم، قصور، فساد، عیب، عسر، ضیق،

 ایه،غ عافیه، تعالی، برکه، اعتدال، بقاء، رشد، سعادۀ، خیر، تمام، کفاف، کمال، خدمه، کفایه، اتمام، اصالح، :نیاز رفع به ناظر هایمؤلفهتعب.  
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 را استخراج کن؛ مثال:  1مرتبطات فوقانی.5
حقیقه »و در مساله دوم: « قواعد باب البیع/ خصوصیات عقد، لزوم، قبض، اتالف»، «قواعد الهبه»، «قواعد النکاح و التزویج»در مساله اول: 

 «. الحیاه الطیبه»، «العیش»، «حرکه االنسان»، «غایات الحیاه و االنسان»، «االنسان و قواه

)اَقرُب مفهوماً به اَبعدُ مفهوماً( « از اخصّ به اعمّ» کن؛ 2بندیو اولویت دهیها را براساس دو مالک زیر وزنکلیدواژه.6

 مثال: های تک و منفردهای ترکیبی به کلیدواژاز کلیدواژه
بعل، زوجه،  صورت زیر است: هبه، نحله، جایزه، عطیه، مهریه، صداق؛ و در مفهوم دوم: زوج،ها، از اخص به اعم بهدر مساله اول ترتیب کلیدواژه

زوج، هایشان مثال: هبه الهای ترکیبی از اخص به اعم عبارتند از: ترکیب هر کدام از موارد فوق با یکدیگر به ترتیب اولویتصاحب؛ و کلیدواژه

  3.هبه الزوجه، هبه البعل، هبه الصاحب، نحله الزوج، نحله الزوجه، جائزه الزوج و  ....

 4سه امر زیر را درخواست کن:با حداقل دو نفر متخصص مصاحبه کن و . 7

 های بحث بارش فکری نسبت به کلیدواژه        

 های جمع شده بندی کلیدواژهاولویت        

 گذاری ها با اولویتپیشنهاد برای ترکیب کلیدواژه        

 5اضافه کن.های احتمالی را که ممکن است در مرحله جستجوی اطالعات کشف شوند، هطور مستمر کلیدواژبه. 8

                                                   
 لق،خ انسان، :نیاز متعلقاتصعوبه.  زیاده، اقل، اسهل، ادنی، افضل، اولی، اقوم، :نیاز درجاتیسر.  نجاح، هدف، نفع، رضایه، فالح، فضل، غناء،

 المزاج، الطبع، ،(النفس کمال النفس، قوی النفس، فقر النفس، غرائز النفس، رشد النفس، حاالت النفس، تکامل النفس، بقاء النفس، ارکان) نفس

 اوصافحب.  معرفه، علم، دعۀ، عزۀ، حرمۀ، احترام، صحۀ، امنیت، حّریّۀ، :نیاز مصادیقی ازعائله.  مرء، بشر، روح، جسد، جسم، عبد، ناس، القُوی،

 :نیاز ظرفحدّ.  مهمات، مقدّر، لوازم، قلت، عمده، ضرورت، شرایط، جهات، جوامع، رأس، التستغنی،+  الیستغنی خصال، اصول، اصل، دعائم، :نیاز

 » عقبی. آخرت، دنیا، حیاه، معیشه،

و  ، بیاتی«مدل نیازهای انسان با اقتباس از نگرش اسالم»)محصول تحقیقات محققین موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم و مقاله 

 قمری(1435موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم، سال آبادی،خندق
مراجعه  1شود. )برای توضیح بیشتر به پاورقی محوری و انتخابی انجام میدر مرحله کدگذاری « کاوی بنیادینداده»این مرحله در روش  1

 فرمایید.(
واجه اند مهای مرتبط قرار گرفتهط به موضوع هستند و در البالی دادههایی که غیرمرتبدر صورت عدم انجام این کار، با حجم بسیار زیاد از داده 2

 های نامربوط در خروجی جستجو است.سازی دادهحداقل های عملیات جستجوی صحیح،خواهیم شد. از شاخص
 Λالهبۀ للزوجۀ »، «هبۀ الزوجین»، «هبۀ الزوجۀ»و بالعکس، « هبۀ الزوج للزوجۀ»های زیر جستجو گردید: در خصوص این مساله، کلیدواژه 3

 جائزۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  & العطیۀ»، «النحلۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  هدیۀ»، «هب*»، «هبۀ احد الزوجین»، «الزوجۀ Λالزوج  &الهبۀ »، «للزوج

معنی معنی ترکیب فصلی، و عالمت * بهبه Λمعنی ترکیب عطفی، و عالمتبه &)عالمت ،.«الزوجۀ Λالزوج  & صدقۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  &

 وجود هر حرفی در این جایگاه در کلمه مورد جستجو است.
تری داشته باشد؛ تایید نخبگانی، از تواند نتیجه گستردهدر صورت امکان، اگر جلسه بارش فکری با حضور افراد مختلف برگزار شود، می 4

 یات است.های صحت عملشاخص
است، در نخستین مرحله مجموعه الفاظی را که در « کودک»فرض کنیم موضوع مورد بحث ما »آمده است: « منطق فهم حدیث»در کتاب  5

خانواده آن، ابن، بنت، ولد، زبان عربی برای کودک به کار رفته است گردآوری می کنیم؛ طفل و مشتقات آن مانند طفولیت، صبیّ و الفاظ هم

ات از مرتبط« حدث»های اصلی باید بررسی شوند مثال در مورد کودک، واژه چنین کلیه مرتبطات به واژه... حتما باید بررسی شوند؛ همصغیر، 

د باید گیرناست )مانند قلب الحدث کاالرض الخالیه(، واژه شاب، از مرتبطات است. در عناوین ترکیبی که به عنوان محور اصلی تحقیق قرار می

 ←المامها ←صورت است: الحجه، که عناوین فوقانی و تحتانی آن بدین«عالئم ظهور»آنها مورد توجه باشند مانند: تحقیق در مورد  فوقانیعناوین 

 خروج السفیانی. ←العالمات المحتومه ←عالئم الظهور ←ظهور االمام ←االمام المهدی ←االمامه الخاصه

ا، جود، های سخکند باید واژهبرای فهم بهتر موضوع باید الفاظ متضاد نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ مثال محققی که در موضوع بخل تحقیق می

چنین موضوعاتی که دارای مصادیق متنوعی هستند باید کلمات دال بر مصادیق آنها جستجو شود مانند سماحه، انفاق را نیز بررسی کند؛ هم

که بررسی کلمات زیر را الزم دارد: شعر الراس، شعر الجسد، حاجب، لحیه، شارب، ابط، عانه، شعث، مجعد، خضاب، « مو = شَعر»در موضوع  تحقیق



 

141 

 

 کاوی بنیادین مقایسه با روش دادهنکته مهم: 

است؛ این روش برای  1کاوی بنیادینهای جستجو، مانند عملیات کدگذاری در روش دادهعملیات تولید کلیدواژه

 یابی به اطالعات مرتبط با موضوع، بسیار مناسب است.سازی و حداکثرسازیِ دستدقیق

 توان به صورت زیر ارائه کرد:نمونه که براساس این روش بررسی شده است را می خالصه مراحل انجام شده از یک

 مساله تحقیق: نظر اسالم در مورد توانمندسازی منابع انسانی چیست؟

  کاوی بنیادین:مراحل انجام تحقیق براساس روش داده

 عملیات ذکر شده است.( یابی ندارد بلکه تا آخر)مراحل ذکر شده در اینجا اختصاص به مرحله کلیدواژه

 قدرت، بلوغ، تولید مفاهیم مختلف مانند استوا، ←به کلمه متناظر در ادبیات دینی اصلی در موضوع تحقیق، تبدیل کلمه

اژه رسیدن به کلیدو ←دهی( بندی )وزنمعنایابی این کلمات و تولید کلمات جدید + اولویت ←کمالسعاده، تربیت، رشد،

ه یابی بدست ←خط به خط منابع برای یافتن مفاهیم مرتبط با رشد  تحلیل ←جستجوی رشد در منابع  ←رشد

های رسیدن به نقطه اشباع و روبرو شدن با داده ←مفاهیم جدید و تالش برای حداکثرسازی بررسی جوانب موضوع

                                                   
با تلخیص؛  228تا  224)منطق فهم حدیث، ص...« تدهین، مشط، تسریح، تقصیر، اطالء، حلق، نتف، جزّ، شیب، کحل، موسی، زینت، نظافه، و 

 (1390)طباطبایی, 
 مدون و مستند ینظریه یک ساخت کاوی بنیادین، فرآیندچنین آورده است: داده تئوری کاوی بنیادین یا گرانددیزدان منصوریان در مورد داده 1

 هاییزمینه در نوین هایپرسش به گوییپاسخ منظور به شده گردآوری داده مجموعه استقرایی تحلیل و داده ییافتهسازمان گردآوری طریق از

 بر که یتئور هر که است آن نشانگر تئوری گراندد در گراندد یواژه. هستند آن آزمون و فرضیه هرگونه تدوین برای کافی نظری مبانی فاقد که

. است منسجم و مندنظام روشی تئوری گراندد .است شده نهاده بنیاد واقعی هایداده از مستند ایزمینه بر شودمی تدوین روش این اساس

 شکل هر به داده شود؛ حاصل مشاهده و اسناد بررسی ، مصاحبه جمله از متعددی هایروش به است ممکن تئوری گراندد در هاداده گردآوری

 بر نیمبت که پژوهشی در شده گردآوری هایداده. شودمی بنا داده اساس بر نظریه واقع در باشد، مفصل و کیفی باید ترجیحاً شود گردآوری که

 با پژوهشگر که است الزم قدم نخستین در بنابراین. دهندمی تشکیل را تدوین دست در تئوری یسازنده اجزای واقع در است تئوری گراندد

 امگ نخستین که را فرآیند این. کند تقسیم مفهومی اجزاء ترینکوچک به را آن شده، گردآوری یمجموعه این دل در مستتر مفاهیم شناسایی

 .نامندمی کدگذاری اصطالحاً  شودمی محسوب تئوری گراندد در داده تحلیل در

 مفاهیم که کندمی تالش شده گردآوری هایداده مجموعه مرور با پژوهشگر شودمی نامیده باز کدگذاری که کدگذاری از مرحله نخستین در

 عیینت برای محدودیتی و پردازدمی مفاهیم نامگذاری به باز ذهنی با پژوهشگر که چرا شودمی نامیده باز مرحله این. شناسد باز را آن در مستتر

 محقق بعدی یوظیفه. است ممکن مفهومی اجزاء ترینکوچک به شده گردآوری یداده مجموعه تجزیه باز کدگذاری از هدف. شودنمی قائل کدها

 های روش .شودمی انجام انتخابی و محوری کدگذاری یعنی بعدی مرحله دو در که است داده دل از شدهاستخراج مفاهیم بندیدسته و مقایسه

 دیدهپ های حالت دیگر و حوادث موارد مقایسه ها، داده درباره کردن سؤال: از است عبارت شود، می انجام کار این وسیله بدان که اساسی تحلیلی

 رشگست البته .بسازند را مقوالت تا گیرند می برچسبی و شوند می بندی طبقه مشابه موارد و حوادث. ها تفاوت و ها مشابهت کسب برای ها

 رخوردارب زیادی اهمیت از آنها منظم گسترش و ابعاد و خصوصیات شناسایی. شود می پرداخته و ساخته آنها ابعاد و خصوصیات به توجه با مقوالت

 ماهیت درک بنابراین. دهند می تشکیل را عمده مقوالت بین رابطه اساس حتی و ها مقوله خرده و ها مقوله بین روابط پایه آنها زیرا است،

 است. ای زمینه نظریه ایجاد برای تحلیلی های رویه همه درک به رسیدن نیاز پیش آنها، رابطه و ابعاد و خصوصیات

 لزوماً . ستا همراه شود، می یافت متن در که هایی پدیده توصیف و سازی مقوله گذاری، نام شناسایی، با که است تحلیلی از بخشی باز، کدگذاری

 ینجاا است؟ چیزی چه با رابطه در این»  که باشد تکراری سؤال این به پاسخی اینکه منظور به شود، می خوانده غیره و پاراگراف جمله، خط، هر

 دهد؟ می ارجاع چیزی به

 واقع در. گیردمی خود به گزیده شکلی و شودمی خارج باز کامالً حالت از داده در موجود مفاهیم به کد اختصاص فرآیند محوری کدگذاری در

 محورها این حول را کدگذاری بعدی مرحله و کند مشخص را هاداده مجموعه در اصلی محورهای تواندمی پژوهشگر باز کدگذاری انجام از پس

 لهمرح دو در شده شناسایی مفاهیم و کدها به توجه با پژوهشگر است معروف انتخابی کدگذاری به که کدگذاری از مرحله آخرین در. دهد انجام

 تسهیل به نندک ایفاء تریمهم نقش توانندمی تئوری تدوین در که هاییبخش بر تأکید با و پردازدمی کدگذاری فرایند بیشتر استحکام به قبل

تفصیل بیشتر را در پیوست شماره هفده  (1386)منصوریان, دارد؟  کاربردی چه و چیست تئوری )ر.ک گراندد .کندمی کمک بعدی مراحل

 بالخصوص نمونه انجام شده بر یک تحقیق مبتنی بر منابع دین.مالحظه فرمایید؛ 13ص



 

142 

 

زنی( ها )کدگذاری باز = نمایهندی دادهعنوان ب ←مرور محصول با خبرگان و مقایسه تطبیقی با محصول آنها  ←تکراری 

کدگذاری  ←ها و قرار دادن هر چند نمایه تحت یک محور و مفهوم عام فوقانی( بندی نمایهکدگذاری محوری )دسته ←

دام تعیین جایگاه هر ک ←ای( ای یا چند مفهوم ریشهگیری از مفاهیم فوقانی و تولید یک مفهوم ریشهانتخابی )قدرجامع

های کلی و کدهای اولیه، در نقشه مرتبط با موضوع )تعیین جایگاها و روابط آنها با هم = ای و مقولهمفاهیم ریشه از این

 1سازی(مدل

 

ها باید در منابع ادله مؤسِّس )قرآن و روایات( و ادله مکمل، جستجو صورت پذیرد؛ که روش آن در قرآن با این کلیدواژه

 ئه شده است.ارا بعدیو روایات در دو بسته 

 

 

 

  

                                                   
  (1390)دانایی فرد, و غیره,  قیقات اسالمی، حسن دانایی فرد و همکارانشناسی نظریه داده بنیاد برای تحمقاله معرفی روش 1
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 نمودار اجرایی تولید کلیدواژه های جستجو:
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 های تولید شده، در آیات قرآن جستجوی کلیدواژه روششماره شش: روشی بسته 
مقدم داشتن قرآن در جستجوی ادله، براساس ادله کالمی است که قرآن را منبع اصلی دین و شاخص اصلی برای احراز 

2شود.در عملکرد فقهاء و حتی محدثین نیز این روش مشاهده میشمارند؛ می 1صحت روایات
 

صفحه و بهافزارها، عملیات جستجو را انجام دهد، باید صفحهصورت دستی و بدون استفاده از نرماگر فردی بخواهد به

ن تر برای ایه نزدیکهای مورد نظر هستند کشف نماید؛ راهایی را که حاوی کلیدواژهخط منابع را مرور کند و گزارهبهخط

های معجم ها را در کتابتک کلیدواژهاست؛ بدین صورت که تک« 4مفردات القرآن»و  3«معجم»های کار، استفاده از کتاب

  5آوری شود.و مفردات، جستجو کند و آیاتی که در هر مدخل ارائه شده است جمع

                                                   
ی، )کاف« .َفدَعُوهُ اللَّهِ کِتَابَ َخاَلفَ مَا وَ فَُخذُوهُ اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ َما»بیانگر همین مطلب است. مانند « روایات عرض حدیث بر کتاب اهلل»مفاد  1

 (69ص 1کلینی، ج
لحدیثی اهای فقهی و عالمه مجلسی در بحاراالنوار، ابتدا به استناد به آیات قرآن است و مثال روش فقهعملکرد واضح مثل صاحب جواهر در تحلیل 2

 تبیر تقدم و تاولوی از موضوع به ناظر قرآنی هایگزاره گردآوری و جستجو بهایی، شیخ نگاه در»شیخ بهایی نیز چنین توصیف شده است: 

 روایات گزارش سراغ سپس و کندمی گزارش آن قرآنی شناسۀ با همراه را موضوع به ناظر آیات یا آیه بحث، هر آغاز در وی رو، این از. برخودارند

 (286، ص49الحدیثی شیخ بهایی، علی راد، مجله شماره شناسی فقه)مقاله روش« .رودمی شیعه حدیثی اربعه کتب از
 چنین آورده شده است: (1372)سعیدی روشن,  7، مجله معرفت شماره«تاملی در معاجم قرآنی»در مقاله  3

 اژهو این در اصل یعنی«  فسره و وابهامه عجمته ازال ای اوالکتاب الکالم اعجم: »است؛ گویند قاموس یا نامه لغت آن معنی و میمی مصدر معجم،

 طالقا... یا و آیات یا و حدیث موضوعی یا لفظی بندی دسته و فهرست گوناگون اقسام به اصطالح در معجم .است ابهام رفع و توضیح معنی به

 و تحقیقی خدمات ابزارهای ترین مناسب از یکی( است فنون و علوم رشدوتوسعه عصر که) معاصر زمان در المعارف دائرۀ کتب و معاجم.شود می

 .آیند می حساب به علمی

 سبک به) کارها ظاهرا نخستین. است تکاملی و رشد به رو و جدید تحقیقی فعالیت بلکه ندارد دیرینه سابقه کریم قرآن زمینه در نگاری معجم

 فؤاد شاید و. است( 1876) فرانسوی« البوم ژول» معروف فهرست و( 1824) آلمانی«  فلوگل» اثر« الفرقان نجوم» زمینه این در( آکادمیک

 ذشتنگ دیری صورت هر در. باشد گرفته الهام آنان از را«  الکریم القرآن اللفاظ المفهرس المعجم» خویش معروف فهرست طرح مصری عبدالباقی

 محققان از وخواص قرآن به مندان عالقه عموم توجه و یافت تام رسمیت و پیداکرد را خویش خور در جایگاه عبدالباقی المفهرس المعجم که

های علوم قرآنی، (؛ یکی از شاخه48شد. )ص نگاشته زمینه این در متنوعی و متعدد رسائل و کتب پس آن از. ساخت معطوف خود به را قرآنی

 بوده است.« فن کشف االیات»
 یچگونگ و معانی بر داللت لغوی، و مناسبات اشرتقاق شناسری، ریشه نظر از قرآن های واژه تک باره در که است دانشی قرآن، مفردات علم 4

 اشتقاق معرانی، ریشه، براره در نوعی به که مباحثی تمامی شد، گفته مفردات علم برای که تعریفی به توجه با .کند می بحث قرآن در آن کاربرد

 .رود می شمار به هرای مفردات مجموعره زیرر از کنرد، مری بحرث قرآن های واژه تک کاربرد نوع و مناسبات و

 اسباتمن و القرآن، اشتقاق القرآن، معانی القرآن، معّرب القرآن، لغات غریب :آورد شمار به قرآن مفردات علم فروع از باید را زیر هایدانش براین بنا

ریحی البحرین، طترین آثار مفردات قرآن، کتاب مفردات راغب اصفهانی و کتاب مجمعقرآن. از مهم نظائر و القرآن، وجوه قرآن، مجازات هایواژه

 ؛ در این کتاب سیر مفردات نویسی از قرن اول هجری تا کنون ذکر شده است.(افکاراست. )ر.ک درسنامه مفردات قرآن، علیرضا قنبری و لیال دل

لعلوم اول ما یحتاج ان یشتغل به من علوم القرآن، العلوم اللفظیه، و من ا»چنین آورده است:  (1412)راغب اصفهانی, در ابتدای کتاب مفردات 

ن فی بِاللفظیه تحقیق االلفاظ المفرده؛ فتحصیل معانی مفردات الفاظ القرآن فی کونه من اوائل المعاِون لمن یرید ان یدرک معانیه، کتحصیل الل

لفاظ القرآن فا کونه من اول المعادن فی بناء ما یرید ان یبنیه؛ و لیس ذلک نافعا فی علوم القرآن فقط بل هو نافع فی کل علم من علوم الشرعیه؛

چنین به نقل از اصل کتاب و هم 54هی لب الکالم العرب و زبدته و واسطته و کرائمه و علیها اعتماد الفقهاء و الحکماء فی احکامهم و حکمهم. )ص

 کتاب مفردات قرآن، حمید محمدی(
 (های قرآن کریممعجم) :از عبارتند که است شده تهیه هاییمعجم کریم، قرآن برای  5

 شعرانی اهللآیت طوبی، نثر .1

 قرشی اکبرعلی القرآن، قاموس .2

 رضوی قدسآستان بالغته، سرّ و القرآنفقه فی المعجم .3

 سیدمحمود روحانی قرآن، کلمات آماری فرهنگ .4

 رامیار محمود القرآن، فهارس .5
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 های موضوعی قرآنفهرست معجم

افزارهای قرآنی شرکت افزارهای مناسب در این موضوع، مجموعه نرمافزاری است؛ نرمنرمراه دوم، استفاده از جستجوهای 

 است که قابلیت جستجوی ریشه و مشتقات را نیز دارد. « جامع تفاسیر نور»کامپیوتری نور و در راس آنها 

                                                   
 فرّازی صادق کریم، قرآن کلمات معجم .6

 فانی و خرمشاهی قرآن، موضوعی فرهنگ .7

 رفسنجانی و محققین مرکز فرهنگ و معارف قرآن هاشمی قرآن، فرهنگ .8

 خلیلیان خلیل سید مجید؛ قرآن در موضوعی پژوهش .9

 خاتمی احمد کریم، قرآن موضوعی فرهنگنامه .10

 معادیخواه عبدالمجید ،(کریم قرآن مفاهیم تفصیلی فهرست) پایانبی فروغ .11

 عمادزاده حسین قرآن، المعارفدائره .12

 باباییعلی احمد نمونه، تفسیر موضوعی فهرست .13

 همکار و حمصی عباس ،(موضوعی قرآن) کریم قرآن آیات موضوعی ترتیب .14

 نجفی سیدرضا القرآن، افعال معجم .15

 بخارایی نصر القرآن، جواهر .16

 میرسیدشریف القرآن، ترجمان .17

 البوم ژول الکریم، القرآن االیات تفصیل .18

 فوادعبدالباقی القرآن، الفاظ معجم .19

 ابراهیممحمداسماعیل االعالم، و االلفاظ معجم .20

 بقال عبدالحسین الکریم، القرآن اللفاظ المبین المعجم .21

 برکات فارس محمد الکریم، القرآن آیات الی المرشد .22

 صبری خلیل آیات، طبقات .23

 مرجان احمد محمد الکریم، قرآن من لالقتباس المرشد .24

 عزوزی ، عربی محمد المجید، القرآن مباحث دلیل .25

 صالح زکی محمد البیان، و الترتیب .26

 مهّنا ابراهیم احمد الموضوعیه، الناحیه من القرآن آی تبویب .27

 العائدی عوض محمد الکریم؛ القرآن آلیات الموضوعی الفهرس .28

 معجم المعانی، محمدبسام رشدی الزین .29

 مرزوق الصبور عبد الکریم، القرآن فی الموضوعات و االعالم معجم .30

 محمد محمدمصطفی الکریم، للقرآن آلیات الموضوعی الفهرس .31

 محمد محمود محمد القرآنیه، الموضوعات فی الباحثین دلیل .32

 عصَر عبدالروف صبحی الکریم، للقرآن آلیات الموضوعی المعجم .33

 تبیان اطالعاتی پایگاه/ قرآن موضوعی دانشنامه .34

 http://www.quranindex.ir اطالعاتی پایگاه در قرآن موضوعی فهرست .35

نگاهی به »؛ و مقاله (1389)فرجامی,  89، فصلنامه تخصصی علوم قرآن وحدیث، بهار«نامه قرآنیفرهنگ»مقاله این فهرست با استفاده از 

 هایفهرست دیگر با آن همقایس قرآن و فرهنگ به نگرشی»و مقاله  (1373)ایازی, ، نشریه بینات، شماره اول، «های موضوعی قرآن کریممعجم

، تهیه شده comquranwww.maaref.رسانی مرکز فرهنگ و معارف قرآن به نشانی ، و پایگاه اطالع(1386پور, )رضوانی، «قرآن موضوعی

 است.

 نکته مهم روشی:

ای در قرآن باقی نمانده ، برای رسیدن به اطمینان در اینکه آیههافقط دو مورد از معجم المفهرسدر  های مورد نظر،جستجوی عین کلیدواژه

 کافی است. است که کلیدواژه مورد نظر در آن آیه موجود باشد،

http://www.maarefquran.com/


 

146 

 

ه رای رسیدن به نقطنیز ب« کتب تفسیرمجموعه »های ترکیبی( در های مرتبط با موضوع )کلیدواژهجستجوی عبارت

 1ضروری است. اشباع در اطالعاتِ الزم،

 از ایدب باشند داشته بحث به ربط است ممکن و نیست آنها در نظر مورد هایکلیدواژه عین که آیاتی جستجوی برای اما

 باید آنها به یابیدست برای اند،نشده افزارینرم هنوز هامعجم این اغلب که آنجایی از و شود؛ استفاده موضوعی هایمعجم

 .شود مراجعه بزرگ هایکتابخانه به

 که حدی به رسیدن یعنی است الزم ،2«اشباع» مالکِ کندمی کفایت آنها بررسی که موضوعی هایمعجم تعداد مورد در

 3.آیدنمی دستجدید مرتبط و قابل توجهی به اطالعات و شوندمی تکرار مدام آمده دستبه اطالعات

 4ند:اند مراجعه شود، مانپرداخته صورت موضوعی به تفاسیربهافزارهایی که چنین برای جستجوی موضوعی، باید به نرمهم

 بری،ط تفسیر دانشنامه صافی، تفسیر موضوعی معجم المیزان، تفسیر موضوعی معجم تبیان، تفسیر موضوعی معجم

 .(نمایدمی ارائه بحثی هر ابتدای در را آیات از موضوعی هایبسته که) بحاراالنوار. موضوعی معجم

 مراحل قدم به قدم جستجوی آیات مرتبط

  قدم جستجوی آیات چنین است:بهبنابراین مراحل قدم

های مورد نظر را در آن جستجو کن و نتایج را مراجعه کن و کلیدواژه« جامع تفاسیر نور»افزاری مانند به نرم .1

 ثبت کن.

 افزار جستجو کن و نتایج را ثبت کن.نیز در این نرم« ریشه»در قسمت  های اصلی راکلیدواژه .2

مراجعه کن و « المعجم المفهرس اللفاظ القرآن»افزارها دسترسی نداری، حداقل به دو کتاب از نوع اگر به نرم .3

 های مورد نظر را در آنها پیدا کرده آیات مرتبط را ثبت کن.ریشه

 «معجم موضوعی تفسیر تبیان»و « فرهنگ موضوعی المیزان»، «فرهنگ موضوعی تفاسیر»افزار نرم سهبه  .4

 های مورد نظر را در آن جستجو کن و نتایج را ثبت کن.مراجعه کن و کلیدواژه

مراجعه کن و مدخل مرتبط با مفاهیم  5«دلیل المیزان»افزارهای دسترسی نداری، حداقل به کتاب اگر به نرم .5

 را ثبت کن. مرتبطکرده، آیات مساله را پیدا 

                                                   
هبه »کار نرفته باشد. مثال: در مور بحث کلمه مورد نظر به اند گرچه در آیه مربوطه عینیعنی کجاها مفسرین راجع به موضوع صحبت کرده 1

عالوه کلیدواژه ب« هبه»آید ولی وقتی دست نمیای بهشود نتیجهدر کتابخانه جامع التفاسیر جستجو می« هبه الزوج»وقتی کلیدواژه « الزوج للزوجه

قره، است )سوره ب« النِّکاح عُقْدَۀُ بِیَدِهِ  الَّذِی یَعُْفوَا أَوْ»سیر آیه شریفه آید که اولین آنها در تفدست میمورد نتیجه به 37شود جستجو می« زوج»

 یالول هو المراد»مطالبی ذکر شده است از جمله این عبارت: « دست اوستفردی که تصمیم در مورد ازدواج به»( که در توضیح منظور از 237آیه 

)فخرالدین رازی, ، 480ص 6الغیب، ج)مفاتیح« عفوا تسمى ال الهبۀ و هبۀ، یکون ذلک و المهر، کل یعطیها أن هو الزوج من الصادر أن: األول وجوه

 فاطِرِ وَلِیًّا أَتَِّخذُ اللَّهِ غَیْرَ أَ قُلْ »شود، در ذیل آیه شریفه جستجو می« حاجات االنسان»کلیدواژه  یا وقتی در موضوع نیازهای انسان، ق(1420

 حاجته هی المادیۀ حیاته فی اإلنسان حاجات أقوى أنّ إلى إشارۀ »(، آمده است:  14)سوره انعام، آیه« .یُطْعَمُ ال وَ یُْطعِمُ هُوَ  وَ الَْأرْضِ  وَ  السَّماواتِ

 4ج )االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل،« القوّۀ و المال ألصحاب الخضوع على الناس تحمل التی هی اللقمۀ هذه و یقال، کما «العیش لقمۀ» إلى

 (1421)مکارم شیرازی, ، 229ص
 اشباع = یاس عن الفحص 2
« فرهنگ قرآن»دست آمد که اگر معجمِ این نتیجه به رضوی انجام شد،قدسهای موضوعی در کتابخانه آستاندر بررسی میدانی که از این معجم 3

ریم، ک قرآن مفاهیم و موضوعات به راهیابی کلیات قرآن، مورد بررسی قرار گیرند، کافی است و اطالعات معاجم دیگر تکراری خواهد بود. )فرهنگ

 ، نشر بوستان کتاب قم((1383)محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن, و غیره, 
 کت نور قم، عرضه شده است.افزارها توسط شرتمام این نرم 4
 1390، الیاس کالنتری، نشر موسسه دارالمجتبی قم «دلیل المیزان» 5
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مراجعه  2«فرهنگ موضوعی قرآن مجید»و  1«قرآن فرهنگ»حداقل به دو کتاب معجم موضوعی قرآن مانند  .6

 های مورد نظر را در آن بررسی کن و آیات مرتبط را ثبت کن.کن و کلیدواژه

 مراجعه کن و مفاهیم اصلی مساله را در آن رصد و استخراج کن. 3«القرآنفقه»حداقل به دو کتاب با موضوع ِ .7

 «:حکم هبه زوج به زوجه»مثال: آیات احتماال مرتبط با مساله 

و آیات زیر که محتمل است به بحث مربوط باشند  4شدندهای تولید شده، در آیات قرآن جستجو الف. بسته کلیدواژه

 دست آمد:به

 جَعَلْنا کُالًّ  وَ ناِفَلۀً یَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ  لَهُ کار رفته بودند مثل: وَهَبْنادر آن به« ب و ه»آیۀ که مشتقات ریشه   22 .1

 ما وَ  رَبِّکَ عَطاءِ مِنْ هَؤُالءِ وَ هؤُالءِ نُمِدُّ کار رفته بودند مثل: ُکالًّدر آن به 6«یطع»آیۀ که مشتقات  12؛ و 5صالِحین

  8،؛7مَحْظُورا رَبِّکَ عَطاءُ کانَ

 (4االیۀ )سورۀ النساء،مَریئاً.  هَنیئاً فَکُُلوهُ نَفْساً مِنْهُ ءٍشَیْ عَنْ لَکُمْ طِبْنَ فَإِنْ  نِحْلَۀً صَدُقاتِهِنَّ النِّساءَ آیۀ: آتُوا .2

 (34)سورۀ النساء، االیۀ. أَمْوالِهِم مِنْ 9أَنْفَُقوا بِما وَ َبعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ .3

 (1)سورۀ التحریم، االیۀرَحیمٌ  غَفُورٌ اللَّهُ وَ أَزْواجِکَ مَرْضاتَ تَبْتَغی لَکَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لِمَ  النَّبِیُّ أَیُّهَا یا .4

 زٌ عَزی اللَّهُ وَ دَرَجَۀٌ عَلَیْهِنَّ لِلرِّجالِ وَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَْیهِنَّ الَّذی مِثْلُ لَهُنَّ وَ إِصْالحاً أَرادُوا إِنْ ذلِکَ فی بِرَدِّهِنَّ أَحَقُّ بُعُولَتُهُنَّ .5

 (228)سورۀ البقرۀ، االیۀ حَکیم

 (128النساء، االیۀ)سورۀ  صُلْحاً َبیْنَهُما یُصْلِحا أَنْ عَلَیْهِما جُناحَ  فَال إِعْراضاً أَوْ نُشُوزاً بَعْلِها مِنْ خافَتْ امْرَأَۀٌ إِنِ .6

 (189)سورۀ االعراف، االیۀإِلَیْها  لِیَسْکُنَ زَوْجَها مِنْها جَعَلَ وَ  واحَِدۀٍ نَفْسٍ مِنْ  خَلَقَکُمْ الَّذی هُوَ .7

سورۀ )أْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِْثماً مُبینًا مَکانَ زَْوجٍ وَ آتَیْتُْم إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَال َتأُْخذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَ تَ اسْتِبْدالَ زَوْجٍوَ إِنْ أَرَدْتُُم  .8

 (20النساء، االیۀ
 

                                                   
 1383فرهنگ قرآن، جمعی از محققان مرکز فرهنگ و علوم قرآن با همکاری هاشمی رفسنجانی، نشر بوستان کتاب قم  1
 1376انتشارات ناهیدشاهی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، کامران فانی و بهاءالدین خرم 2
 تالیف فاضل مقداد.« القرآنکنز العرفان فی فقه»الدین راوندی، و القرآن تالیف قطبمانند فقه 3
 ، مرکز نور.«جامع التفاسیر»افزار با استفاده از نرم 4
 72سورۀ االنبیاء، االیۀ 5
نک تعطی زیدا المال لیرده الی عمرو(، ثم کثر استعمال االعطاء علی التملیک. الفرق بین الهبۀ و االعطاء: االعطاء هو اتصال الشیء الی اآلخذ له؛ )ا 6

 (59الهالل العسکری، صاللغات، ابی)فروق
 20سورۀ االسراء، االیۀ 7
ها القرآن، ستعملحسب ما ی« الهبه»هدانا الی ان االصل فی « الهبۀ و االعطاء»و المقارنۀ بین الطائفتین مع ما یعطینا معاجم اللغۀ من الفرق بین  8

 و هو عدم لزومها و کونها عقدا جایزاً. )منه( االصل فی الهبۀفیمکننا ان نصطاد منها « ایصال فضل»عدم وجود حالۀ التملیک، بل هی 

 رَحْمَتِنا مِنْ لَهُ وَهَبْنا وَ»الشریفه  ( و االیۀ39)سورۀ ص، اآلیۀ« حِساب بِغَیْرِ أَمْسِکْ أَوْ فَامْنُنْ عَطاؤُنا هذا»مثال تعطینا المقارنۀ بین االیۀ الشریفه 

، و َانّه من الممکن حسب استعماالت القرآنیۀ ان یقال فی االول: «الْکَوْثَر أَعْطَیْناکَ  ِإنَّا» ( و االیۀ الشریفۀ 53االیۀ )سورۀ مریم،« نَبِیًّا هارُونَ  أَخاهُ 

فی الثالث: انا وهبنا لک الکوثر، انّ االعطاء للتملیک و کون المملوک تحت تصرف التام  و یقال هذا هبتنا، و یقال فی الثانی: و اعطناه من رحمتنا،

 بمن المالک، و انّ الهبۀ ایصال فضل و لیس الموهوب تحت تسلط الموهوب الیه بل بینهما ربط من مقوله ِجده )من المقوالت العشر(؛ قال صاح

 على الدال لغیرا مع المتکلم بلفظ ءوآله، جیعلیهاهللعلیه صلی االمتنان من «أَعْطَیْناکَ ِإنَّا» :قوله فی تفسیر المیزان فی تفسیر آیۀ الکوثر: لما

 (371ص 20)ج .التملیک فی الظاهر اإلعطاء بلفظ عبر و بإنّ  الجملۀ أکدت الشریفۀ نفسه تطییب من فیه لما و العظمۀ،
 )طوسی, بی تا(،  200ص 2)ج» نحوها أو ، صلۀ أو ، هبۀ أو ، ببیع الملک عن ءالشی إخراج النفقۀ،»قال الشیخ الطوسی فی التفسیر التبیان:  9
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 کانَ الْعَهْدَ إِنَّ بِالْعَْهدِ َأوْفُوا ؛ َ 1بِالْعُقُود أَوْفُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا ب. آیاتی که داللت بر قواعد فوقانی در این مورد دارند: یا

 2مَسْؤُال

 دست آمد:بودند جستجو شدند و نتایج زیر به« هبه»در ابوابی که در مورد  3ج. اقوال علماء

  ود(: عشر من العقفی باب العطایا و الهدایا )النوع الثالث« القرآنکنز العرفان فی فقه»قال الفاضل المقداد فی

 4خیرات.ال فعل على الحضّ على ظواهرها و بعمومها تدلّ آیات بل بذلک مختصّۀ آیات الکتاب فی لیس

  5عینَ ما قاله الفاضل المقداد« القرآنزبدۀ البیان فی احکام»قال المحقق االردبیلی فی 

 تعالى قوله فالکتاب للسنۀ و اهلل لکتاب جائزۀ الهبۀ»فی باب الهبۀ: « فقه القرآن»الدین الراوندی فی قال قطب 

انتهی کالمه؛ فعلی هذا التعمیم،  7«.البرّ من الهبۀ و 6«الُْعدْوانِ وَ الْإِثْمِ  عَلَى تَعاَونُوا ال وَ التَّقْوى وَ  الْبِرِّ عََلى تَعاوَنُوا»

 8«حِبُّونَ تُ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ»فی المحتمالت فی البحث، کآیۀ « البرّ»تدخل االیات التی تدل علی 

 مِنْ آَتیْتُمْ االیۀُ فی هذا الباب: ما: »9و االیقاعات، باب الهبۀ قال العالمۀ المجلسی فی بحاراالنوار فی کتاب العقود 

 10«الْمُضْعِفُون. ُهمُ فَأُولئِکَ اللَّهِ وَجْهَ تُریُدونَ زَکاۀٍ  مِنْ  آتَیْتُمْ ما وَ  اللَّهِ عِنْدَ یَرْبُوا فَال النَّاسِ أَمْوالِ فی لِیَرْبُوَا رِباً

ات را در ها و مرتبطکه کلیه نمایه« تفسیرالتبیان و تفسیر المیزان»الکترونیکیِ  موضوعیهای معجم د. در مرحله چهارم،

فزار ایه جدید احتماال مرتبطی یافت نشد؛ اما در مراجعه به نرمآیات و تفسیر آنها ارائه کرده است جستجو شدند و هیچ آ

وْ أَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّۀٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها»یفه ، آیه شر«هبه»، و وارد کردن کلیدواژه اصلی «فرهنگ موضوعی تفاسیر»

کبیر فخر رازی در ذیل این آیه، چنین آمده بود:  بازیابی شد که در تفسیر 11«ءٍ حَسیباکُلِّ شَیْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى

ر مقابال باألحسن، فإذا لم یثبت الوجوب فال أقل ، و مقتضاه وجوب الرد إذا لم یصیدخل فیه الهبۀیدخل فیه التسلیم، و »

من الجواز، و قال الشافعی هذا األمر محمول على الندب، بدلیل أنه لو أثیب بما هو أقل منه سقطت منکۀ الرد باإلجماع، 

لى ص روى ابن عباس و ابن عمر عن النبی مع أن ظاهر اآلیۀ یقتضی أن یأتی باألحسن، ثم احتج الشافعی على قوله بما

ص و هذا ن «ال یحل لرجل أن یعطی عطیۀ أو یهب هبۀ فیرجع فیها إال الوالد فیما یعطی ولده»اللَّه علیه و سلم أنه قال: 

 12«فی أن هبۀ األجنبی یحرم الرجوع فیها، و هبۀ الولد یجوز الرجوع فیها.

جستجو در مورد آیات  کفایتای که انجام شد، اطمینان به : براساس بررسی اقوال علماء و جستجوی موضوعینتیجه

 شود.احتماال مرتبط با بحث حاصل می
 یابی به مربوط یا نامربوط بودن دلیل به بحث مورد نظر.(است نه تحلیل ادله برای دست فقط جستجوشود که این مرحله، مرحله )تاکید می

 

 

 

                                                   
 1سورۀ المائدۀ، االیۀ 1
 34سورۀ االسراء، االیۀ 2
ق و های محقمیان یافته بررسی اقوال علماء )بررسی نظرات نخبگان در موضوع مورد بحث(، از حیث روشی، ایجاد زمینه برای مطالعه تطبیقی 3

 های متخصصین فن است تا خالءها و انحرافات احتمالی در نتایج محقق کشف و ترمیم شود.یافته
 (1419)فاضل مقداد, ، 113ص 2کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 4
 ه.ق 993ه.ق، و سنۀ وفاۀ المحقق االردبیلی  826سنۀ وفاۀ الفاضل المقداد  5
 2سورۀ المائدۀ، االیۀ 6
 (1405)راوندی, ، 295ص 2ج فقه القرآن، 7
 92عمران، االیۀ سورۀ آل 8
 (1403)عالمه مجلسی, ، 188، ص100ج بحاراالنوار، 9

 39سورۀ الروم، االیۀ 10
 86سوره نساء، آیه 11
 161ص 10ج، ق(1420)فخر رازی, التفسیرالکبیر،  12
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 نمودار اجرایی جستجوی آیات مرتبط با مساله:
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 جستجو در منابع روایی: روششماره هفت: روشی بسته 

 )که احتماال حاوی ادله معتبر هستند(:تعیین دامنه منابع روایی

الصدور قطعیای که در مورد آیات قرآن، به علت یابی به منابع معتبر روایی است، مسالهمساله اصلی در این قسمت، دست

های اصلی است. منابع روایی قابل مراجعه برای کشف احادیث بودن آنها با آن روبرو نیستیم ولی در مورد روایات، از چالش

 مرتبط با موضوع، کدامند؟ و چرا؟

برای 1«نگاریفهرست»نگاری و استفاده از علم برای پاسخ به سوال فوق، نیاز به بررسی اجمالی تاریخ حدیث و حدیث

 در پیوست رساله ارائه شده است.کتب حدیثی عامّه و خاصّه داریم، که مختصری از این فضا 

و باید در حیطه جستج محتملبه عنوان منابع در این گزارش  کلیه منابع ذکر شده این گزارش از تاریخ حدیث،براساس 

-های زیر، این منابع را ارزیابی و رتبهشاخص براساس 2شانشناسان در البالی مطالبشناسان و منبعقرار گیرند؛ حدیث

 اند:بندی نیز کرده

 3بندی اعتبار یک منبع حدیثی: های رتبهشاخص

 5و صحت نسخه آن 4صحت انتساب منبع به مولف .1

                                                   
هایی که فهرست منابع و کتب و اصول مربوطه به آن علم را با ذکر تاریخچه و قرائن اعتبارسنجی علم فهرست عبارتست از: شناخت کتاب 1

ب همراه قرائن اعتبارسنجی که موجشود که به ذکر منابع روایی بهی گفته میهایاند. این اصطالح در فضای نقل احادیث در شیعه، به کتابآورده

اند. در علم رجال، به اعتبارسنجی ناقالن حدیث پرداخته شده است ولی در علم فهرست به اعتبارسنجی کتب نقل حدیث حجیت شود، پرداخته

 ندیم، الذریعهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی، فهرست ابنپرداخته شده است. ازجمله مباحث علم فهرست، بررسی نُسخ کتاب است. فه

 ترین منابع علم فهرست هستند.آقابزرگ طهرانی، از مهم

 ها در کشف تاریخ حدیث، نمونه بارزی از عملکرد فهرست(1386)شهیدی, و غیره, ، «هاسیر انتقال میراث مکتوب شیعه در آینه فهرست»مقاله 

 است.
ا تعبیرِ ، ی«اشکال محل علیه االعتماد و المذکور الکتاب صحۀ ان إال »؛ یا عبارتِ«سلیم الى المنسوب الکتاب صحۀ فی کالم هنا»مانند عباراتِ:  2

 فهارسال أصحاب أنّ  إذ الفهارس، کتب کلّ  فی منقولۀ النسبۀ هذه لکون مسلّم؛ أمر البرقی؛ خالد بن محمد بن أحمد إلى المحاسن کتاب نسبۀ»

 بذلک ثیقهتو یثبت سره قدس المفید إلى الکتاب هذا انتساب صحۀ على فبناءً»یا عبارتِ « .أصحابها إلى أسانیدهم خالل من ذلک صحۀ یثبتون

 ق(1342)هاشمی شاهرودی, ، 152ص 1)برای نمونه ر.ک به قراءات فقهیه معاصره، ج« أیضاً
نامه فر؛ نکته: در پایاننامه آقای احسانیبا برخی تغییرات و اضافات؛ و پایان (1390)طباطبایی, ، 262، ص«منطق فهم حدیث»از کتاب  3

معیار کلی و جزیی ارائه  150، «های اعتبارسنجی منابع حدیثی شیعهمالک»فر با عنوان االسالم محمدمهدی احسانیکارشناسی ارشد حجت

« معیارشناسی منابع حدیث و جایگاه آن در استناد و تجریج»(؛ برخی از این موارد در مقاله 89شده است. )دانشکده علوم حدیث شهر ری، آذر

ای از معیارهای اضافه شده ایشان عبارتند از: تعدد طرق، فراوانی ؛ نمونه(2شماره 1390، بهار(1390)احسانی فر, آمده است. )نشریه حدیث حوزه، 

شروح، عرضه به معصوم، مقبولیت در حوزه حدیثی قم و بغداد، قوت نسخه، وقوع کتاب در سلسله اجازات، اساتید و شاگردان مولف، آثار دیگر 

ای نوشتن کتاب، شیوه تحمل حدیث توسط مولف، داشتن مقدمه و خاتمه، برعهده گرفتن صحت مولف، شؤونات مولف، میزان زمان صرف شده بر

 ،مطالب توسط مولف در مقدمه، امکانات علمی در اختیار مولف، خاندان مولف، جایگاه مولف نزد مخالفین، میزان مویدات متنی از سایر روایات

 در متن روایات، همخوانی سبک نگارش با زمان مولف و زبان احادیث.کم بودن اختالف نسخ، کم بودن تصحیف یا تقطیع یا درج 

سکری السالم، یا تفسیر منسوب به امام عالشریعه به امام صادق علیهمثال ضعف در صحت انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، یا کتاب مصباح 4

د و های کتاب متفاوتنکتاب به مولف قطعی است ولی نسخه شود. نکته: گاهی صحت انتسابالسالم، سبب کاهش درجه اعتبار کتاب میعلیه

سد. )همان، رای که در دست ماست مخدوش به نظر میقیس هاللی قطعی است ولی نسخهبنشناسی الزم دارد؛ مثال انتساب کتابی به سلیمنسخه

درسنامه هاست. )آمده است که بیانگر اضطراب نسخه« تختلف الرواه عنه فیه»یا « تختلف الروایه عنه»(. در کتب فهرست، تعابیری مانند 268ص

 (117نویسی، خدامیان مهدی، تصویر شمارهمسلک فهرست
نسخه موجود در زمان حیات مولف نوشته شده است. یکی از اهداف »گوید: ، عبدالجبارهمدانی می«متشابه القرآن»مثال ابن طاووس درباره  5

است، مراجعه به الفهرست شیخ طوسی و نجاشی گویای این واقعیت است. عالمه مجلسی نسخه دو فهرست نویسان، تعیین صحت نسخه بوده 

 ( 132فر، صداند.)احسانیها رسیده است نسخه خصال را اصح میداند ولی از حیثت طریقی که این نسخهالشرایع و خصال را صحیح میکتاب علل
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 1فنشخصیت علمی مولف و مقبولیت او نزد اهل .2

 2السالمقدمت کتاب و بالخصوص نزدیک بودن به عصر ائمه علیهم .3

 3متخصصین شهرت کتاب نزد .4

  4تخصص مولف در موضوع .5

 5میزان حافظه و دقت مولف )ضبط المولف( .6

 6تالیف در سن کمال .7

 7میزان نقل از او و ارجاع به او .8

 8کیفیت تحمل احادیث .9

 9ذکر منابع و اسناد .10

 10فقدان مباحث شاذ و بعید .11

 همخوانی با محکمات .12

 فقدان نقل از ضعفاء .13

 اشندفقدان نقل روایاتی که از حیث لفظی بلیغ نب .14

                                                   
 جازاتإ فی داخل أنه ذکرنا الواعظین روضۀ کتاب»شابوری، عالمه مجلسی چنین آورده است: اثر فتال نی« روضه الواعظین»مثال در مورد کتاب  1

 بین معروف کتاب»؛ یا در مورد کتاب سلیم بن قیس، چنین آورده است: (28ص 1)بحاراالنوار، ج« الکرام األفاضل عنه نقل و األعالم العلماء

 )همان، «المعتبرۀ األصول فی الصحیحۀ باألسانید روی لما مطابقۀ أخباره أکثر و القدماء، من غیرهما و الصدوق و الکلینی علیه اعتمد المحدثین

 (123فر، صاند.)احسانیدر حوزه حدیثی قم تلقی به قبول شده و آنها را نقل کرده« حسن بن علی بن فضال»(؛ یا مثال کتب 134ص 30ج
 (264اعتبار بیشتری نسبت به بقیه کتب دارند. )منطق فهم حدیث، صاند های حدیثی که تا قرن پنجم هجری تالیف شدهکتاب 2
نامه آقای (؛ در پایان42ص1)بحاراالنوار، ج« مشهور متداول بین علماءنا»چنین آورده است: « النبیطب»مثال عالمه مجلسی در مورد کتاب  3

های تشخیص شهرت یک کتاب، جستجوی عباراتی مانند راه یکی از»نویسی آقای خدامیان آمده است: مسلکت فهرست»فر و درسنامه احسانی

رواه جماعات من »، «له کتاب رواه جماعه»، «یرویه عنه عده من اصحابنا»، «کتاب یرویه عنه جماعه»، «له کتاب یرویه جماعه من اصحابنا»

 (92است. )ص« الناس
 (265الم نسبت به شیخ صدوق )همان، صمثال تخصص شیخ طوسی در فقه نسبت به کلینی، یا تخصص شیخ مفید در ک 4
: لنجاشیا الیحضر، نقل کافی مقدم است زیرا دقت کلینی نسبت به دیگران معروف بوده است. قالمثال در تعارض میان نقل کافی و نقل من 5

 (265( )همان، ص20)مقدمه کتاب کافی، چاپ دارالحدیث، ص «أثبتهم و الحدیث، فی النّاس أوثق کان و وجههم و بالریّ، وقته فی أصحابنا شیخ»
 ما »مثال امالی شیخ طوسی از مواردی است که در اواخر حیات خویش به آن پرداخته است، در مقدمه تصحیح این کتاب چنین آمده است:  6

 رأواخ حتّى محاضراته إلقاء و تدریسه فی استمرّ و الرجال اختیار کتاب أیضا أّلف و بعد حضوره فی النجف، ألقاها محاضرات إّلا األمالی کتاب

 (12، ص(1414)شیخ طوسی, )امالی، « .حیاته
، با وجود اختالف در وثاقت او، مورد مراجعه و ارجاع بزرگان بوده است، کلینی و شیخ طوسی، روایات زیادی از «زیاد آدمیبنکتاب سهل»مثال  7

د. )مالک انقاسم بجلی که بسیار مورد ارجاع فقهاء و محدثین قرار گرفتهبناند. یا مانند کتاب محاسن برقی، یا کتاب الحج موسیکردهآن نقل 

 (؛94فر، صاعتبارسنجی منابع حدیثی شیعه، محمدمهدی احسانی
مقدمه کتب حدیثی و بالخصوص متن رساله ابوغالب زراری،  یا...؛« وجاده»یا « اجازه»، یا «قرائت»، حدیث را دریافته است یا «سماع»آیا با  8

عثمان و اجاز (؛ مثال عبیداهلل حلبی اجاز کتابه لحمادبن193شیوه تحمل احادیث برخی از کتب و استنساخ آنها را عرضه کرده است. )همان، ص

 نویسی، خدامیان مهدی(لکلینی. )ر.ک. مسلک فهرست عمیر، ثم هو اجازه البراهیم بن هاشم، و اجاز هو البنه و اجاز ابنهابیحماد البن
 العقول که اسناد را حذف کرده است از کتاب المحاسن که اسناد را ذکر کرده است کمتر است.مثال درجه کتاب تحف 9

 یریب ما بعض فیه الشریعۀ مصباح کتاب»گوید: الشریعه آمده است که عالمه مجلسی در مورد آن چنین میمانند تعابیری که در کتاب مصباح 10

 من و مشایخهم عن الروایۀ على و اصطالحات الصوفیه من کثیر على ...... اشتمل آثارهم و األئمۀ کلمات سائر یشبه ال أسلوبه و الماهر اللبیب

قطعا به انشاء یا امالء امام صادق الشریعه، گرچه : در نظر مختار، کتاب مصباحنکته(؛ 23ص 1)بحار، ج« .یعلم اهلل و روایاتهم فی علیه یعتمدون

ضامین السالم و مویَّد به مالسالم نیست و برخی عبارات مدخول دارد ولی بسیاری از مطالب آن موافق با سبک گفتاری و محتوایی ائمه علیهمعلیه

 یاد کرد. )منه(دیگر ادله است، لذا نباید از کنار آن گذشت بلکه باید با عملیات تجمیع قرائن، مطالب صحیح را اصط
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 1های منفرد و اختصاصیفقدان نقل .15

 2توان مشاهده کرد.می« محاسن برقی»های فوق را در مقدمه تصحیح کتاب از شاخص برخیای از کاربرد نمونه

« منبع حدیث»عنوان های فوق موارد زیر را بهشناسان معاصر براساس تاریخ حدیث، و براساس شاخصیکی از حدیث

 3صورت زیر تنظیم کرده است:ترتیب آنها را از نظر زمانی و اعتبار بهمورد توجه قرار داده و 

 )براساس دیدگاه کتاب منطق فهم حدیث(بندی منابع حدیثی شیعه:  جدول رتبه

 4)ترتیب شده براساس قرن(

                                                   
دهد که بسیاری از روایات آن فقط در این کتاب آمده است و هیچ سابقه مثال عرضه احادیث کتاب غررالحکم بر کتب حدیثی دیگر نشان می 1

 (273روایی ندارد .)منطق فهم حدیث، ص
 مصحح کتاب در مقدمه خود موارد زیر را ارائه کرده است: )با تلخیص( 2

 .المعهودۀ العدۀ بواسطۀ کثیرا عنه نقله و البرقی على الکلینی اعتماد إلى اإلشارۀ .1

 .علیها المعول الکتب من المحاسن بأن الفقیه اول فی الصدوق تصریح .2

 .المحاسن أجزاء تعداد و البرقی حقّ  فی الطائفۀ شیخ کالم نقل .3

 .لروایته بقبوله تصریحه و البرقی حقّ فی العالمۀ کالم نقل .4

 .علیها المعول األصول من المحاسن أن على المشتمل إدریس ابن کالم نقل .5

 .األربعۀ الکتب خامس المحاسن بأن التستریّ القاضی تصریح .6

 .علیه معول المحاسن بأن األول المجلسیّ تصریح .7

 کتابه من عنه تأخر من کل بنقل و البرقی بجاللۀ النوریّ المحدث تصریح .8

 .مآخذهم من بأّنه تصریحهم و قم تاریخ صاحب و المسعودیّ نقل إلى اإلشارۀ .9

 .األدب علم فی الدرجۀ أقصى( ره) البرقی بلوغ إلى اإلشارۀ .10

 (4)المحاسن، برقی، ص .حقه فی المقدّسۀ الناحیۀ عن توقیع صدور على و االیثار و الخلوص و المعنویۀ من( ره) البرقی مقامات بعض بیان .11
تنظیم و ارائه گردیده است و اثر « منطق فهم حدیث»سیدکاظم طباطبایی در کتاب االسالم و المسلمین دکتر این جدول، توسط جناب حجت 3

 ای است.سابقهبدیع و بی
 ترتیب همین جدول براساس درجه اعتبار را در ضمیمه شماره هجده مالحظه کنید. 4

 درجه/ رتبه مؤلف نام کتاب قرن ردیف

 6  /  الف العابدینزینامام  صحیفۀ سجادیۀ 1  .1

 9/   ج صادقامام به منسوب  مصباح الشریعۀ 1  .2

 3  /  ب رضابه امام منسوب  الفقه الرضوی 1  .3

 8  /  ج سلیم بن قیس کتاب سلیم بن قیس 1  .4

 9/   ج منسوب به امام عسکری تفسیر منسوب به امام عسکری 2  .5

 3  /  ب فضل بن شاذان إیضاح 3  .6

 3  /  ج محمد بن حسن صفار بصائر الدرجات 3  .7

 3  /  ب یعقوبی یعقوبیتاریخ  3  .8

 5  /  ج فرات کوفی تفسیر فرات کوفی 3  .9

 3  /  ج جعفر بن احمد قمی جامع األحادیث 3  .10

 1  /  ب حسین بن سعید اهوازی زهد حسین بن سعید 3  .11

 4  /  ب ابراهیم بن محمد ثقفی الغارات 3  .12

 3  /  ب حمیری قمی قرب اإلسناد 3  .13

 3  /  ب برقی محاسن 3  .14

 2  /  ب علی بن جعفر مسائل علی بن جعفر 3  .15

 5  /  ج نصر بن مزاحم وقعۀ صفّین 3  .16

 3  /  ب شیخ صدوق أمالی صدوق 4  .17
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 2  /  ب ابن شعبه حّرانی تحف العقول 4  .18

 3  /  ب عیاشی تفسیر عیّاشی 4  .19

 3  /  ب علی بن ابراهیم قمی تفسیر قمّی 4  .20

 6  /  الف شیخ صدوق توحید 4  .21

 7  /  الف شیخ صدوق األعمالثواب  4  .22

 4  /  ب اشعث کوفی جعفریّات 4  .23

 6  /  الف شیخ صدوق خصال 4  .24

 3  /  ج قاضی نعمان دعائم اإلسالم 4  .25

 3  /  ج قاضی نعمان شرح األخبار 4  .26

 8  /  الف شیخ صدوق صفات الشیعۀ 4  .27

 8  /  الف شیخ صدوق الشرایععلل  4  .28

 8  /  الف صدوقشیخ  عیون أخبار الرضا 4  .29

 5  /  ب نعمانی غیبۀ نعمانی 4  .30

 3  /  الف شیخ صدوق الفقیه )من الیحضره الفقیه( 4  .31

 1  /  الف کلینی کافی 4  .32

 3  /  ب محمد بن قولویه کامل الزیارات 4  .33

 2  /  ج ابن خزّاز کفایۀ األثر 4  .34

 6  /  الف شیخ صدوق کمال الدین 4  .35

 7  /  الف شیخ صدوق معانی األخبار 4  .36

 5  /  ب منسوب به شیخ مفید اختصاص 5  .37

 6 الف /  شیخ مفید إرشاد 5  .38

 2  /  ب شیخ طوسی أمالی طوسی 5  .39

 1  /  ب شیخ مفید أمالی مفید 5  .40

 2  /  الف شیخ طوسی تهذیب األحکام 5  .41

 3  /  ب شیخ مفید جمل 5  .42

 1  /  ب سید رضی  خصائص األئمّۀ 5  .43

 5  /  ب طبری ) بن رستم( دالئل اإلمامۀ 5  .44

 3  /  ب شیخ طوسی الرجال(رجال کشّی )اختیار معرفۀ 5  .45

 5  /  الف نجاشی رجال نجاشی 5  .46

 2  /  ب سید مرتضی شافی 5  .47

 5  /  الف شیخ طوسی غیبۀ طوسی 5  .48

 4  /  ب کراجکی کنز الفوائد 5  .49

 2  /  ج ابن شاذان )محمد بن احمد( مائۀ منقبۀ 5  .50

 7  /  الف سید رضی المَجازات النبوّیۀ 5  .51

 4  /  ب شیخ طوسی مصباح المتهجّد 5  .52

 5  /  ب آبی نثر الدرّ  5  .53

 1  /  ج حلوانی نزهۀ الناظر 5  .54

 5  /  ب راوندی اللّهسید فضل نوادر راوندی 5  .55

 5  /  الف سید رضی نهج البالغۀ 5  .56

 8  ج / (حسن بن فضل)  طبرسی إعالم الوری 6  .57

 5  /  ب (علی بن محمد)  طبری بشارۀ المصطفی 6  .58

 4  /  ب طبرسی )فضل بن حسن( تفسیر مجمع البیان 6  .59

 4ب /   طبرسی )احمدبن علی( االحتجاج 6  .60
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است، یعنی خارج از این جدول، بسیار  قابل مراجعهدامنه منابع  شود حصول اطمینان بهاین بحث حاصل میآنچه از 

ر نیست و معتب الزاماآید دست میبسیار بعید است که روایتی معتبر بتوان یافت، و البته تمام آنچه در این دامنه نیز به

 نیاز به اعتبارسنجی دارد.

 6/   ج قطب الدین راوندی الخرائج و الجرائح 6  .61

 2  /  ج قطب الدین راوندی دعوات 6  .62

 4  /  ج فتال نیشابوری روضۀ الواعظین 6  .63

 6  /  ج آمدی غرر الحکم 6  .64

 4  /  ب طبرسی )حسن بن فضل( مکارم األخالق 6  .65

 4  /  ج ابن شهرآشوب مناقب البن شهرآشوب 6  .66

 6  /  ج سید بن طاووس إقبال األعمال 7  .67

 2  /  ج ورام بن ابی فراس تنبیه الخواطر 7  .68

 2  /  ج محمد سبزواریمحمد بن  جامع األخبار 7  .69

 6  /  ب بطریقابن  العمدۀ 7  .70

 6  /  ب سید بن طاووس فالح السائل 7  .71

 5  /  ج اربلی کشف الغّمۀ 7  .72

 7  /  ب سید بن طاووس لهوف )ملهوف( 7  .73

 8  /  ب طبرسی )علی بن حسن( مشکاۀ األنوار 7  .74

 8  /  ج سید بن طاووس المالحم و الفتن )التشریف بالمنن( 7  .75

 6  /  ب سید بن طاووس مُهج الدعوات 7  .76

 6  /  ب سید بن طاووس الیقین 7  .77

 4/   ج دیلمی )حسن بن محمد( إرشاد القلوب 8  .78

 4/   ج (محمد بن حسن)  دیلمی أعالم الدین 8  .79

 8  /  ج ابن ابی جمهور عوالی اللئالی 9  .80

 7  /  ب کفعمی البلد األمین 9  .81

 8  /  ب حسن بن سلیمان حلی مختصر بصائر الدرجات 9  .82

 7  /  ب کفعمی کفعمیمصباح  9  .83

 7  /  ج غروی تأویل اآلیات الظاهرۀ 10  .84

 6  /  ب شهید ثانی منیۀ المرید 10  .85

 9  /  ج حسینی عاملی المواعظ العددیۀ 11  .86

 واسطه ج / عالمۀ مجلسی بحار األنوار 12  .87

 واسطه ج / محمد رضا مشهدی تفسیر کنز الدقائق 12  .88

 ج / واسطه حویزیعروسی   تفسیر نور الثقلین 12  .89

 واسطه ج / هاشم بحرانی  حلیۀ األبرار 12  .90

 ب / واسطه فیض کاشانی المحّجۀ البیضاء 12  .91

 الف/ واسطه فیض کاشانی وافی 12  .92

 واسطه بروجردی الّلهآیت جامع األحادیث 14  .93

 ب / واسطه عالمۀ امینی الغدیر 14  .94

 ج / واسطه نوری مستدرک الوسائل 14  .95
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 تکمیلی در مورد روایات عامّه: نکته

از آنجایی که در تحلیل روایات نیاز به تشخیص فضای صدور و قرائن داریم و قسمت مهمی از این قرائن در مواجه با 

هستیم تا قرائن احتمالی، کشف  سنتفضای اهل، لذا نیازمند بررسی ادله بحث در 1سنت( بوده استفضای عامّه )اهل

 شوند.

سنت است، برای رسیدن به اطمینان نسبت به فحص که اجمالی از تاریخ حدیث در اهل 14شماره براساس پیوست 

 2کند.های زیر کفایت الزم را ایجاد میهای بحث در کتابحداکثری از قرائن محتمل، جستجوی کلیدواژه

 ، بیهقی3«سنن الکبری» .1

 هندی، متقی4«کنزالعُمّال» .2

                                                   
ها، کشف منشاء ایجاد انحراف و در تعارض« عامهمخالفت با »ها، کشف نحوه مانند تقیه، ردّ و اصالح و حاشیه بر نظرات آنها در سوال و جواب 1

 به یعهش روایات فهم برای منفصل قرینه سّنت، اهل حدیث و فقه مباحث ایشان، منظر اهلل بروجردی منقول است که ازتغییر و مسیر آن. از آیت

 نقل نیز را سنّت اهل عالمان هایدیدگاه خویش، فقه درس در و دانسته الزم را آنان احادیث و سنّت اهل فقه با آشنایی رو، این از روند؛می شمار

 سنّت، هلا فتاوای و فقه بر تعلیقه و حاشیه تقریباً  شیعه فقهی احادیث و شیعه فقه موارد، از بسیاری در ایشان، گفته به. کردندمی ارزیابی و

 (421شود. )مدخل علم فقه، اسالمی رضا، صمی محسوب
تواند بهترین منبع برای گیری است، میکه در پژوهشگاه دارالحدیث در حال شکل« السنه علی نهج وسائل الشیعهمدارک فقه اهل »موسوعه  2

 اینکار شود. در مقدمه این کتاب چنین آمده است: 

 رائنالق جملۀ من ؛ ووالمقالیۀ والحالیۀ والخارجیۀ الداخلیۀ بالقرائن اإللمام هو الحدیث نصوص فی جاء مّما والمراد المقصود فهم فی یؤثّر وممّا»

 أهل ّمۀأئ أحد من أو آله و علیه اهلل صلى النبیّ من الشریفۀ األحادیث فیه صدرت الذی والظرف والجو البیئۀ هنا ذکرها من البدّ  التی الخارجیۀ

 أحد ظرفال یکون وبذلک للمجتمع، العامّۀ الحاجۀ أو السائل سؤال فی تظهر التی الخاصّۀ للحاجۀ تصدر إنّما األحادیث فإنّ  السالم؛ علیهم البیت

 العامّۀ الثقافۀ وأ الفردیۀ، غیر أو الفردیۀ الخاصّۀ العقیدۀ فإنّ السالم، علیه المعصوم من الصادر بالحدیث تحیط التی الحالیۀ المختلفۀ القرائن تلک

 الذی امعوالس المخاطب یفهمه کان له معیّناً معنى ألعطت عمومه أو الحدیث إطالق على سُلّطت لو ضوء، نقطۀ تشکل قد الحدیث، صدور بیئۀ فی

 وأ الحدیث صدور بیئۀ الحدیث؛ إذن منه صدر الذی للمتحدّث المقصود الخاصّ المعنى ذلک الحدیث من وفهم البیئۀ، الجو و تلک ذلک عاش

 قیتُل التی والخصوصیّات القرائن مجموعۀ منها یراد ؛«الحدیث ورود أسباب»ب علیها اصطلح التی صدوره إلى أدّت التی والدواعی صدوره ظرف

 سؤال: مثل متداخلۀ، عناصر عدّۀ من الصدور ظرف یتألّف و .للحدیث والمتلقّی المخاطب أو للسامع المطلوبۀ الوجهۀ وتوجّهه الحدیث على بظاللها

 إلحاطۀا کانت کلّما هنا من و .الذهنیۀ ومرتکزاتهم تحکمهم، التی والثقافۀ وعاداتهم مجتمعه عُرف أو المجتمعیۀ، العامّۀ أو الفردیۀ، وقناعته الراوی،

 تماعیۀاإلج الساحۀ فی المؤثّر الرأی وذوی السنّۀ أهل مشاهیر آراء تکون ولذلک. وأدقّ الواقع إلى أقرب المقصود فهم کان وأعمق أکثر الصدور بظرف

 ظرف صنعت التی العناصر جملۀ من به؛ التصریح إمکان أو به اإلدالء من السالم لإلمام علیه بدّ ال الذی الحکم أو بالرأی التصریح إمکان وعدم العاّمۀ،

 (12)مدارک فقه اهل السنه علی نهج وسائل الشیعه، طباطبایی سیدکاظم، ص .الحدیث صدور
است؛ ایشان در ابتدای کتاب چنین آورده  تعریف شده« الشیعهالسنه علی نهج وسائلمدارک اهل»این محدوده بر اساس دیدگاه مولف مجموعه  3

 النبوی للحدیث جامعتین موسوعتین کونهما من به تمیّزا لما الهندی للمتّقی «العّمال کنز» و للبیهقی «الکبرى السنن» موسوعتی إنّ»است: 

 «المصنّف»»ادامه چنین تکمیل کرده است: ( و در 21)ص« .األصلیۀ مصادرها فی الالزمۀ األحادیث عن البحث فی منهما استفدنا فقد الفقهی،

 و علماء و التابعین الصحابۀ من و اآلثار لألقوال جامعین مصدرین باعتبارهما أساسیین مرجعین یعدّان شیبۀ أبی البن «المصنّف» و الرزّاق لعبد

 مثل لفقهیۀ،ا مصادرهم سائر إلى فیها نرجع الوسائل فی دۀالوار األحادیث أو العنوان یشابه نصّ على فیها نعثر لم التی و الحاالت األوّلین؛ القرنین

 (22)ص .للنووی «المجموع» أو حزم البن «المحلّى» أو للشافعی «االمّ» کتاب
 977 یا 975 م) هندی متقی به معروف حسام بن علی عالءالدین از روایی کتابی ،«االفعال و االقوال سنن فی العمّال کنز»توصیفی از کتاب:  4

 در و مدهآ بوجود سیوطی الدینجالل اثر الصغیر الجامع زوائد و الصغیر الجامع الکبیر، الجامع کتاب سه روایات تنظیم و گردآوری از که است( هر

  .استشده  منتشر جلد 18

 الجامع تابیک رأیت لما: بالمتقی الناس عند الشهیر الدین حسام بن علی اهلل عباد أحقر فیقول بعد، أما»مولف در ابتدای کتابش چنین آورده است: 

 الحروف، ىعل مرتب وهو الکبیر جامعه من األقوال قسم من ملخصا بلطفه اهلل عامله السیوطی الدین جالل اإلسالم شیخ تألیفی وزوائده، الصغیر

 األقوال، قسم من مابقی أبوب أن لی نع ثم( األقوال سنن فی العمال منهج) المذکور الجمع مسمیا الفقهیۀ، األبواب على ذلک مبوبا بینهما جمعت

 أحادیث ممیزا ،فصل بعد وفصال باب بعد وبابا کتاب بعد کتابا التألیفین هذین بین مزجت ثم( . العمال لمنهج اإلکمال) وسمیته اهلل بحمد فنجز

 دوأبع وأخصر أصح وزوائده الصغیر الجامع فی األحادیث التی أن ذکر اهلل رحمه المؤلف أن التمییز هذا من ومقصودی. العمال منهج من اإلکمال
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مربوط به مرحله جستجوی ادله است و در مرحله تحلیل ادله و اقوال، نیاز به مراجعات شود که این مطلب فقط )تاکید می

 دیگری نیز هست که در همان مرحله ارائه خواهد شد.(

توان در آنها یافت، در ابتدای کتاب بررسی کردیم؛ وقتی دامنه منابعی که احتماال روایات موجه و مرتبط با موضوع را می

شویم که دارای دو آسیب کنیم با حجم انبوهی از نتایج روبرو میدامنه منابع روایی جستجو می هایی را در کلنمونه

 .تکراری بودن بسیاری از نتایجِ بازیابی شده!2.عدم ارتباط بسیاری از نتایجِ بازیابی شده با موضوع بحث، 1هستند: 

اند، تجمیع و )زمان شیخ طوسی( نوشته شده 1علت آسیب دوم روشن است، بسیاری از کتب روایی که بعد از قرن پنجم

محدود کردن دامنه توان با لذا می 2بازآفرینی منابع قرون قبلی، در موضوعات مختلف با رویکردهای مختلف هستند.

از سوی دیگر با توجه به تصریح  3گیری کاهش داد.قدر چشم، حجم نتایج جستجو را بهجستجو به منابع تا قرن پنجم

لکه به هایشان بیاورند باند هر آنچه در اصول اولیه آمده است را در کتابخ طوسی، مبنی بر اینکه بنا نداشتهکلینی و شی

اند، و با توجه به اینکه در زمان عالمه مجلسی، تالش متمرکز و وافری صورت گرفت تا هر حسب موضوع، انتخاب کرده

                                                   
 فبوبته یضاأ األفعال قسم أبوب أن لی عن ثم. األقوال سنن فی( العمال غایۀ) سمیته کتابا فصارا. الصغیر الجامع دیباجۀ من یعلم کما التکرار، من

 ،األفعال قسم أحادیث ثم اإلکمال، أحادیث أذکر ثم العمال، منهج أحادیث أوال وأذکر. واألفعال األقوال أحادیث بین وجمعت المذکور المنهاج على

 أمکنه معینمجت تحصیلهما أو منفردا األفعال أو األقوال قسم تحصیل أراد من أن بحیث ماسبق فیه ممیزا واحدا کتابا ذلک فصار کتاب، بعد کتابا

 جمع فی لیست کثیرۀ أحادیث مع مبوبا ،الجوامع بجمع ظفر فقد التألیف بهذا ظفر فمن( . واألفعال األقوال سنن فی العمال کنز) وسمیته ذلک،

 (4ص 1، جق(1364)متقی الهندی, الجوامع. )کنزالعمال،  جمع فی تکن لم أحادیث وذیله الصغیر الجامع فی زاد اهلل رحمه المؤلف ألن الجوامع،
 به قلم آقای مجید معارف و همکاران، چنین آمده است: « تدوین حدیث»، مدخل 6در دانشنامه جهان اسالم، در ج  1

 شیخ و مرتضی سید و طوسی شیخ و صدوق شیخ حدیثی کتب ویژه به پنجم، و چهارم قرنهای در حدیثی کتب دیگر و اربعه کتب تألیف با»

 سوی از و ندپرداخت کالمی و فقهی آثار تدوین به کتابها این مدد به متکلمان و فقها و رسید پایان به متقدمان عصر در شیعه حدیث تدوین مفید،

 و اجازه ریقط از قبل کتابهای انتقال به بیشتر شیعه عالمان و کرد کند را جدید آثار تدوین روند شیعه، اجتماعی و سیاسی فرودهای و فراز دیگر

 حوزه در ضروری و اساسی علوم از که درایه و رجال مباحث به التفات و شناختی حدیث های بررسی همه این با. ورزیدند اهتمام وجاده و کتابت

 گامهای راه این در حّلی داود ابن و حلّی عالمه و طاووس بن احمد و غضایری ابن و کشّی و نجاشی چون کسانی و گرفت رونق است حدیث

« شد. دوینت ضبط و دقت و سند نظر از ویژه به آنها، انتقادی بررسی منظور به اربعه کتب پایه بر که ارزشمندی حدیثی آثار از. برداشتند مؤثری

 (93)معارف, 
(، نیز 6)قرن« االحتجاج»(، از مصادر روایی قدماء، در توضیح آیات قرآن استفاده کرده است؛ و مثال کتاب 6البیان )قرنمثال کتاب تفسیر مجمع 2

 او إلیه، العقول دلت لما موافقته او علیه اإلجماع لوجود اما بإسناده االخبار من نورده ما أکثر فی نأتی ال»در مقدمه خود چنین آورده است: 

 (9ص 1ی، جدهنده وجود مطالب آن در مصادر قدماء است. )االحتجاج، طبرسکه نشان« المؤالف و المخالف بین الکتب و السیر فی الشتهاره
ای برای محدود کردن منابع به قبل از قرن پنجم )زمان شیخ طوسی( ، در قسمت دامنه منابع، گزینه«3جامع االحادیث نسخه»افزار در نرم 3

 وجود دارد.
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الشیعه و مستدرک ، وسائل2ط با مجامع حدیثی مانند بحاراالنوار،ارتبا1گونه منبع حدیثی متروک شده، یافت و احیاء شود

 1ضروری است.« یأس عن الفحص»، برای احراز 4و جامع احادیث الشیعه3الوسائل

                                                   
 فضایی آمدن فراهم و دهم قرن در صفوی شیعی دولت کارآمدن روی با»در مدخل تدوین حدیث در دانشنامه جهان اسالم، چنین آمده است:  1

 اءالدینبه فرزندش و عبدالصمد بن حسین جمله از آمدند، ایران به مختلف نقاط از شیعه علمای از بسیاری شیعی، تعالیم نشر و ارائه برای نو

 یآثار تألیف بدینسان،. بحرین از بحرانی ماجد سید و عراق از میسی محقق عامل، جبل از سه هر کرکی محقق و بهائی شیخ به معروف محمد

 تابک استرآبادی مالمحمدامین آنکه از پس دیگر سوی از .گرفت رونق دوباره بود، شده رکود و وقفه دچار مدتی که شیعه حدیث و فقه زمینه در

 وجهت آن علوم و حدیث به و کردند پیدا اخباری گرایش فقها از شماری شد، منتشر عراق و ایران در کتاب این و کرد تألیف را المدنیۀ الفوائد

 تألیف الوافی: شدند حدیث در مهم آثار این تدوین منشأ اند، معروف «اَُخر ثالث محمدون» به که دوره این محدّثان نامورترین. نمودند شایانی

 بررسی و شرح حاوی و رود می شمار به آنها مکررات حذف با اربعه کتب جامع که کاشانی فیضِ محسن مولی به معروف مرتضی بن محمد

 و کتاب 360 از بیش بر منابع حیث از و دینی مباحث همه بر مشتمل محتوا حیث از که مجلسی محمدباقر تألیف بحاراالنوار هست؛ نیز احادیث

 که( 1104 متوفی) عاملی حر شیخ حسن بن محمد تألیف الشیعه وسائل است؛ همراه مؤلف بیان و شرح با و است مبتنی غیره و حدیثی رسالۀ

 .ستا برده بهره نیز دیگر متقدم منابع از و شده گردآوری اربعه کتب از عمده طور به و فقهاست نزد رایج تبویب پایه بر فقهی احادیث جامع

 به گرایش نابودی، و آفت از آنها حفظ و مهجور حدیثیِ آثار برخی شناسایی و جستجو به محدثان اهتمام از گذشته صفوی عصر در کلی طور به

 مجلسی، محمدتقی مولی شیرازی، صدرالمتألهین میرداماد، چون عالمان از شماری و یافت رواج نیز مختلف موضوعات در حدیث بررسی و شرح

 کتب یژهو به حدیثی متقدم آثار بر جزایری اللّه نعمت سید و قمی سعید قاضی قزوینی، رفیعا مولی مجلسی، محمدباقر مازندرانی، صالح مولی

 مباحث به گاه نیز بندی موضوع حیث از. گرفت می قرار توجه مورد احادیث متن و سند جانبۀ همه ارزیابی شروح این در. نوشتند شرح اربعه

 رخیب و یافت ادامه کندتر آهنگی با پس آن از حدیثی جدید آثار تدوین شد. سنّت می التفات دینی علوم در متداول های بندی صورت و جدید

 میرزا ألیفت الوسایل مستدرک کتابها این معروفترین برآمدند؛ الشیعه وسایل و بحاراالنوار چون پیشین جوامع بر نویسی مستدرک مقام در عالمان

 بویبت طبق یافته، نو آثار برخی و پیشین منابع پایه بر را آن که است نامور شناس کتاب و شناس حدیث( 1320 متوفی) مازندرانی نوری حسین

 ، مجید معارف(6)دانشنامه جهان اسالم، ج .کرد تنظیم الشیعه وسایل
 التی لمهجورۀا المعتبرۀ األصول تتبعت المشهورۀ المتداولۀ بالکتب اإلحاطۀ بعد ثم»کالم عالمه مجلسی در ابتدای کتاب بحاراالنوار چنین است:  2

 للفضل لمدعینا الجهال بین الباطلۀ العلوم لرواج أو الضالل أئمۀ و المخالفین سالطین الستیالء إما المتمادیۀ األزمان و المتطاولۀ األعصار فی ترکت

 ألأس منها، فطفقت واحد کل من أشفى و أکمل و أکفى و أجمع لکونها منها اشتهر بما اکتفاء بها المتأخرین من جماعۀ اعتناء لقلۀ أو الکمال و

 من ماعۀج ذلک على ساعدنی لقد و ضنینا به کان إن و ذلک من شیئا عنده أظن من کل لدى الطلب فی ألح و حینا غربها و البالد شرق فی عنها

 کان التی عتبرۀالم األصول من کثیر ربی بفضل عندی اجتمع حتى حثیثا طلبا األقطار و األصقاع فی طلبوها و لتحصیلها البالد فی ضربوا اإلخوان

 لمشهورۀا الکتب عنها خلت جمۀ فوائد على مشتملۀ فألفیتها الخالیۀ القرون فی األفاضل رجوع إلیها و الماضیۀ األعصار فی العلماء معول علیها

 ترویجها فی جهدی غایۀ فبذلت له مأخذا یکون أن یصلح عما منها کل بخلو األکثرون اعترف األحکام من کثیر مدارک على فیها اطلعت و المتداولۀ

 (4ص 1ج)بحاراالنوار، « .تنقیحها و تنسیقها و تصحیحها و
 الْأَخْبَارِ ِمنَ وَافِرَۀٍ  ُجمْلَۀٍ  عَلَى عَثَرَْنا قَدْ  الَْأبَْرارِ  أَْصحَابِنَا کُتُبَ تَصَفَّحْنَا مَا طُولِ  فِی انَّا»تعبیر صاحب مستدرک الوسائل در مقدمه کتاب چنین است:  3

 َیعْثُرْ  لَمْ  وَ  إِلَْیهِ تَصِلْ َلمْ َقدِیَمۀٍ  کُتُبٍ  فِی وَجَْدنَاهُ  مَا مِنَْها. أَصْنَافٍ عَلَى هِیَ  وَ الْأَوَائِلِ  وَ  الْأَوَاِخرِ مَُؤلَّفَاتِ فِی مُجْتَمَِعۀً تَکُنْ  لَمْ وَ اْلوََسائِلِ  کِتَابُ  َیحْوَِها لَمْ

 وَ الْکُتُبِ  هِ هَذِ أََسامِی إِلَى اْلخَاتَِمۀِ فَوَائِدِ  بَعْضِ  فِی تَعَالَى اللَّهِ بَِعوْنِ سَنُشِیرُ نَْحنُ وَ عَنَْها فَأَعَْرضَ مُؤَلِّفِیَها هُوَ یَعِْرفْ لَمْ کُتُبٍ  فِی یُوجَدُ  مَا مِنْهَا وَ عَلَیْهَا

 أَهْمََلهُ دْقَ  وَ عِنْدَهُ  کَانَتْ الَّتِی الْکُتُبِ مََطاوِی فِی وَجَْدنَاهُ  مَا مِنْهَا وَ. بَِها التَّمَسُّکِ  وَ إِلَیْهَا الرُّجُوعِ وَ عَلَیْهَا لِِلاعْتَِمادِ سَبَباً ُیجْعَلَ أَنْ  ُیمْکِنُ مَا وَ مُؤَلِّفِیهَا

 وَ لُْقرَُباتِ ا أَجَلِّ  مِنْ اْلوََساِئلِ بِکِتَابِ  ِإلَْحاقََها وَ تَرْتِیبَهَا وَ جَمْعََها رََأیْتُ  عَلَیْهَا ِللْعُثُورِ  تَعَالَى اللَّهُ  وَفَّقَنِی َحیْثُ وَ. عَلَْیهِ اِلاطِّلَاعِ لَِعدَمِ  أَوْ عَنْهُ لِلْغَْفلَۀِ  إِمَّا

 (60، صق(1408)محدث نوری, )مستدرک الوسائل، .« الطَّاعَات أَفْضَلِ
ستایش،  رحمان محمدکاظم از «الشریعۀ احکامِ فی الشیعۀ احادیث جامع» ، مدخلش(1362)جمعی از مولفان, « اسالم جهان دانشنامه»در  4

 در مورد این کتاب چنین آمده است )با تلخیص و اضافاتی که با مراجعه به مقدمه کتاب صورت گرفت(: 

بروجردی، توسط  العظمی اهلل آیت مرحوم نظارت با و مراال حسب کتاب فقهی است؛ این ابواب در جلد 31 در «الشیعه احادیث جامع» کتاب

 هاساعت زرو هر کتاب این جامعیت بیان داشته بودند که نیمیال اهلل آیت مرحوم شده است. تحقیق و تالیف االسالم اسماعیل معزی مالیریحجت

 ردآورندهگ به خطاب کتاب، این برای که تقریظی در خویی العظمی اهلل آیت مرحوم .کندمی جوییصرفه را ایشان درسی مطالعه و تحقیق وقت از

 اسماعیل شیخ الحاج مسالاال حجت المحقق مۀالعال فیه جهوده بذل ممن و اسلوبه فی جمیال و نوعه فی فریدا»: فرمایندمی اند،نوشته اثر این

« .نظام جملا و اسلوب باحسن اخرجه حتی ترتیبه و هذالکتاب تالیف فی نفسه اتعب قد تعالی اهلل ایده فانه وجوده برکات دامت یریالمال المعزی
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، احراز شد که کتاب جامع احادیث الشیعه و بحاراالنوار حاوی تمام 2پس از مقایسه منابع و مصادر این چهار کتاب با هم

هایی در آنها، احراز شد که بحار تمام هستند، اما با جستجوی نمونه« وسائل و مستدرک آن»مصادر منابع قدماء و تمام 

کند بالخصوص در موضوعات ؛ بنابراین جستجو در بحاراالنوار الزم است ولی کفایت نمی3روایات منابع قدماء را نیاورده است

شود با توجه به مباحثی که در تاریخ تدوین حدیث می فقهی؛ بنابراین باید دامنه جستجو گسترده شود، لذا پیشنهاد

ی و نیز جستجوی لفظ« الوسائلالشیعه و مستدرککتب اربعه بعالوه وسائل»یا « جامع احادیث الشیعه»گذشت، کتاب 

                                                   
 الشیعۀ احادیث ( جامع19)همان، ص« هذا العمل عظیم فی االسالم»اهلل گلپایگانی در توصیف آن چنین فرموده است: (؛ آیت3، مقدمه، ص1)ج

 (30تا21شود: )همان، از صمی اشاره آنان از برخی به های خاص اصولی و اجتهادی تدوین شده است کهو با دقت دارد بارزی امتیازات

 .باشدمی نیز دیگر حدیث حدود هزار حاوی الوسائل، مستدرک و الشیعه وسائل احادیث بر افزون .1

 .است شده ها ذکربه ترتیب سوره باب هر ابتدای در بحث به مربوط آیات .2

 .است شده درج تقطیع و تغییر تبدیل، تلخیص، بدون احادیث .3

 است. شده داده ارجاع نشانی با و دقیقاً  دارد ارتباط نیز دیگر ابواب به که روایاتی به باب هر در .4

 احادیث مشابه، حذف شده است. .5

 جدا شدن روایات آداب، سنن و ادعیه از روایات فقهی .6

 .است شده متمایز «به مفتی» و «معتبر» روایات .7

 .شود ذکر مربوط باب در دقیقاً حدیث هر که است احادیث یابینمکا در دقت و نظم رعایت .8

 .است شده ذکر اند،کرده بیان متعارضین بین جمع در سلف بزرگ فقهای که وجوهی .9

 احادیث. فهم برای ضروری توضیحات و مشکل، غریب، واژگان توضیح .10

 کتاب. در مشتبه موارد تذکر و اسناد خلل حاصال .11

 آوردن روایات به ترتیب زمان صدور .12

 (27یعارضه، او بالعموم ثم بما یخصصه، او بالمطلق ثم بما یقییده. صآوردن روایات به ترتیب مفهومی )االبتداء بالمفتی به ثم بما  .13

 تمام روایات نقل شده از یک راوی، در هر باب، در کنار هم آمده است. .14

 شامل) جلد نخستین و شد آغاز ایشان حیات زمان در کتاب چاپ (؛19)همان، ص.دانست می خویش عمر ثمرۀ را این کتاب بروجردی الّله آیت

 بروجردی الّله آیت را کتاب مقدمه تألیف .گردید منتشر رحلی قطع در ایشان وفات از پس روز و چند ق،1380 در( طهارت مبحث و مقدمات ابواب

 رب اصالحاتی و اضافات با الشیعه، احادیث جامع چاپ آخرین. نمود تکمیل را آن محمدحسن سید فرزندشان ایشان، وفات از پس و کرد آغاز خود

 آمده، آن مقدمه در آنچه بنابر چاپ، این های ویژگی مهمترین. رسید پایان به جلد 31 در ش1383 در و شد آغاز ش1371 در پیشین، چاپ

 ربارهد توضیح و تعلیق آوردن لغات، معانی ذکر است، نیامده الوسائل مستدرک و الشیعه وسائل در که حدیث هزار حدود افزودن: از است عبارت

 جدیدتر.  چاپهای به حدیثی منابع صفحات شماره تبدیل احادیث، برخی

مراعیا لتسهیل طرق االطالع و العثور بحیث »، چنین آمده است: «میدان حداکثری فحص روایات»در مقدمه کتاب در تالش برای تحقق شاخص 

جامع احادیث الشیعه، امتیازها، »نیز در مقاله  (؛ برخی نواقص استنادیِ این مجموعه18)ص« الیحتاج معه الفقیه الی غیره و یستغنی به عماسواه

 آمده است. 138، ص56، در نشریه فقه شماره(1387)تبریزی, ، «ها و روش استفاده از آنضعف
ین آورده است: صاحب الذریعه در این مورد چندر صفحه از همین کتاب آمده است؛  «یاس عن الفحص»شاخص توضیح تفصیلی در مورد  1

 عامۀ على یجب أنه فی المتأخرۀ الحدیثیۀ المجامیع کسائر المعتبرۀ مصادره )خاتمه المستدرک( و الکتاب هذا برکۀ من المستدرک کتاب أصبح»

 الظفر نع الیأس یحصل و المعارض عن الفحص لهم تتم کی األدلۀ عن األحکام استنباط فی یرجعوا إلیها و علیها یطلعوا أن الفحول المجتهدین

 احبص الخراسانی اآلیۀ شیخنا سمعت فلقد بمالزمته تشرفنا و بحثه أدرکنا ممن لمؤلفه المعاصرین علمائنا جل بذلک أذعن قد و بالمخصص

 بأن همل مصرحا االجتهاد من قریب أو مجتهد بین أکثر أو مائۀ خمس إلى البالغین منبره تحت الحاضرین تالمذته على ذکرنا ما یلقی الکفایۀ

 لیال ۀعد فی ذلک على عمله شاهدت لقد و األحادیث من فیه ما على االطالع و المستدرک إلى الرجوع قبل تتم ال هذا عصرنا فی للمجتهد الحجۀ

 إلى الرجوعب االستفتاءات أجوبۀ فی للبحث تالمیذه خواص لبعض العمومی الدرس بعد ینعقد کان الذی داره فی الخصوصی مجلسه لحضور وفقت

ریعه، )الذ.« عنه المبحوث للفرع مدرکا یکون الذی الحدیث من فیه ما بقراءۀ یأمرهم فکان المستدرک منها و المجلس ذلک فی الحاضرۀ الکتب

 (111ص 2ج
 جدول این مقایسه در پیوست نوزدهم ارائه شده است. 2
ذا المتواترۀ فی کتابنا ه الکتب م أنا إنما ترکنا إیراد أخبار بعضثم اعل»تصریح عالمه مجلسی در این مورد در باره کتب اربعه چنین است:  3

 (48؛ ص 1بیروت(؛ ج -)بحار األنوار )ط« کالکتب األربعۀ لکونها متواترۀ مضبوطۀ لعله ال یجوز السعی فی نسخها و ترکها
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به وجود روایتی که از جهت محتوا تغییردهنده نتیجه تحقیق باشد، وجود  امید تخصصیشوند،  در این صورت  1موضوعی

 2واهد داشت. )حصول یأس عن الفحص(نخ

یابی به تمام ادله مرتبط، سبب حداقلی شدن آسیب اول جستجوی موضوعی، عالوه بر کمک به احراز اطمینان به دست

 شود.درجستجوهای لفظی )حجم نتایج غیرمرتبط( نیز می

 مستدرک سفینه»، و 3اثر محدث قمی« البحارسفینه »ای مقدور نبود، باید از کتاب افزارهای رایانهاگر استفاده از نرم

 نیز برای جستجوی موضوعی استفاده شود.4اهلل حاج شیخ علی نمازی شاهرودیاثر مرحوم آیه« البحار

 فقط ،«کتب اربع + وسائل و مستدرک + بحاراالنوار + جامع احادیث الشیعه + معجم موضوعیِ آنها»: کفایت بستۀ نکته

های فقهی، فضای دیگری تعریف الحدیث و تحلیلدهی و سندیابی و فقهدر مرحله آدرسدر جستجوی ادله است، و 

 صورت زیر خواهد بود:خواهد شد. بنابراین بسته جستجوی روایات در منابع مربوطه به

  قدم جستجوی روایات چنین است:بهبنابراین مراحل قدم

کافی، تهذیب، »رین باب مربوط به مساله بحث را از کتاب تمرتبط 5«جامع احادیث الشیعه» افزارنرمبا مراجعه به  .1

اش را مرور کرده، موارد و احادیث 6پیدا کن« الیحضر، وسائل، مستدرک، بحاراالنوار و جامع احادیث الشیعهمن

 ها( ثبت کن.محتمل الدالله برای بحث مورد نظر را )با حذف مشابه

 )از ترکیبی به ساده و از اخص به اعم(جستجو کن. افزار فوق های اصلی بحث را در نرمکلیدواژه .2

های مراجعه کن و کلیدواژه« الشیعه و معجم موضوعی بحاراالنوارمعجم موضوعی وسائل»افزاری مانند به نرم .3

 مورد نظر را در آن جستجو کن و نتایج را ثبت کن.

کن و نتایج مرتبط را پیدا کرده ثبت  افزار جستجونیز در این نرم« هانمایه»های اصلی را در قسمت کلیدواژه .4

 کن.

 قسمت مرتبطات را در جستجوها فعال کن و مفاهیم مرتبط را رصد کرده، موارد معنادار را ثبت کن. .5

های ذکر شده مراجعه کن و احادیث مرتبط را پیدا کرده افزارها دسترسی نداری، به فهرست کتاباگر به نرم .6

های مورد نظر یا مراجعه کن و ریشه 7«األنوار بحار أحادیث أللفاظ رسالمفه المعجم»ثبت کن. و همچنین به

 مفاهیم اصلی مساله را در آنها پیدا کرده روایات مرتبط را ثبت کن.

 «فرهنگ موضوعی بحاراالنوار»و « الشیعهفرهنگ موضوعی وسائل»افزار برای جستجوی موضوعی، حداقل به نرم .7

 ر را در آن جستجو کن و روایات مرتبط را کشف و ثبت کن.های مورد نظمراجعه کن و کلیدواژه

                                                   
 ته است.اثر شرکت نور، قابلیت این کار را فراهم ساخ« الشیعهمعجم موضوعی وسائل»افزار نرم 1
شان، مشافهه سوال اهلل حاج سیدموسی شبیری زنجانی مدظله در بیت، در مشهد مقدس رضوی، از آیت1437القعده ذی 2در تاریخ شنبه نکته:  2

 دانند، نظر شما چیست؟ فرمودند: کافی است؛ سوال شد: ازرا کافی می« الوسائلوسائل و مستدرک»شد که: برخی در دامنه  فحص، دو کتاب 

دانید؟ فرمودند: جز در برخی موارد احتمال تقیه، الزم نیست، و اضافه فرمودند حتی برای منابع اهل سنت چه منابعی را برای جستجو الزم می

 ادله یک مساله مثال از حج، نیازی به جستجو در دیگر ابواب نیز الزم نیست مگر بسیار محتمل االرتباط باشد.
 قم 1414چاپ انتشارات اسوه،  3
 ق1408چاپ جامعه مدرسین حوزه قم،  4
جامع احادیث  22افزار تا تاریخ تدوین این مُسودّه، هنوز حاوی محتوای جلد اول تا عرضه شده توسط مرکز کامپیوتری نور قم؛ نکته: این نرم 5

 الشیعه نیست!
 «هاجستجو در فهرست کتاب»های اصلی بحث در برگه با جستجوی کلیدواژه 6
 1413، محققان دفتر تبلیغات اسالمی قم، «األنوار بحار» أحادیث أللفاظ المفهرس المعجم 7
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ن و مراجعه ک« البحارمستدرک سفینه»و « البحارسفینه»افزارهای دسترسی نداری، حداقل به کتاب اگر به نرم .8

 را ثبت کن. مرتبطمدخل مرتبط با مفاهیم مساله را پیدا کرده، روایات 

معجم »افزار یا به نرم« جواهرالکالم»ه مرتبط، حداقل کتاب برای احراز اطمینان نسبت به رؤیت تمام ادل .9

های های اصلی بحث را در آن جستجو کرده، از میان تحلیلمراجعه کن و کلیدواژه 1«موضوعی جواهرالکالم

 اند استخراج کن. فقهی و اقوال علماء در مساله، ادله مرتبط با بحث را که احتماال در مراحل قبل کشف نشده

مراجعه کن و مفاهیم اصلی مساله را در آن رصد و استخراج « کنزالعمّال»و « سنن الکبری»حداقل به کتاب  .10

 کن.

شوند، ثبت کن. )آنچه برای مفاهیم اصلی این مساله محسوب می« عمومات فوقانی»عنوان روایاتی را که به .11

انگر احتماال مرتبط با بحث است، آنچه بی قواعد فقهیموضوع بحث )مثال هبه( است، آنچه بیانگر  فلسفهبیانگر 

 مرتبط با بحث است.( مقاصد الشریعه

 هایشان، فهرست کن.مجموعه موارد فوق را با حذف مشترکات و دقت بر اختالف .12

 

 «:حکم هبه زوج به زوجه»جستجوی روایاِت احتماال مرتبط با مساله  تطبیق روش

 قدم اول( 

حث از مبا« هبه»دانیم که بحث یثی با فهرست ابواب فقهی هماهنگ هستند، و میکه معموال فهرست ابواب حداز آنجایی

رویم و در باب مربوطه، می« کتب اربع و وسائل و مستدرک و بحار»سراغ فهرست است، به« معامالت/ العقود و االیقاعات»

  2کنیم.را استخراج می« هبه»روایات مرتبط به 

الهبه »ترین کلمه به مساله بحث را که گونه است که نزدیکها نیز بدینبه این بابیابی افزاری برای دستجستجوی نرم

 را انتخاب« جستجو در فهرست»کنیم و برگه افزار معجم احادیث الشیعه، وارد میرا در قسمت جستجوی نرم« و الهبات

 3شوند.ها آشکار کنیم تا در قسمت نتایج، همین بابمی

                                                   
 عرضه شده توسط مرکز کامپیوتری نور قم 1
 188ص100بحاراالنوار، ج 2
 یابی به باب حدیثی مرتبط:، برای دست«الهبه»تصویر فضای جستجوی کلیدواژه  3
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 به شرح زیر است: نتیجه جستجو در این قدم

روایت در  20؛3الشیعهروایت در وسائل 43؛ 2روایت در تهذیب 23؛ 1روایت در کافی در این باب ذکر شده است. 20

 روایت( 120.)مجموعا5روایت در بحاراالنوار 6؛ 4الوسائلمستدرک

 روایت(40وعا)مجم 6دست داد:، نتایج زیر را بهحذف موارد مشابهاین روایات با  بررسی تطبیقی میان

 یَنْحَلُونَ  هوآلعلیهاهللصلی اللَّهِ رَسُولِ عَْهدِ عَلَى النَّاسُ  َکانَ إِنَّمَا مُحْدَثَۀٌ  الصَّدَقَۀُ  إِنَّمَا: قَالَ  السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَِبی عَنْ .1

 نِحْلَۀً یهِفِ یَرْجِعُ َفإِنَّهُ اللَّهِ ِفی وَ لِلَّهِ یُعْطِ لَمْ  مَا وَ َقالَ فِیهِ یَرْجِعَ أَنْ شَیْئاً جَلَّ وَ  عَزَّ لِلَّهِ  َأعْطَى لِمَنْ یَنْبَغِی لَا وَ یَهَبُونَ وَ

         یُحَزْ لَمْ  أَوْ حِیزَ لِزَوْجِهَا تَهَبُ فِیمَا الْمَرْأَۀُ لَا وَ لِامْرَأَتِهِ یَهَبُ فِیمَا الرَّجُلُ یَرْجِعُ لَا وَ  تُحَزْ لَمْ أَوْ حِیزَتْ هِبَۀً أَوْ  کَانَتْ

 هَنِیئاً  کُلُوهُفَ  نَفْساً مِنْهُ ءٍَشیْ عَنْ لَکُمْ طِبْنَ فَإِنْ َقالَ وَ شَیْئاً آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا َلا وَ یَقُولُ تَعَاَلى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَلَیْسَ

 7.اْلهِبَۀِ وَ الصَّدَاقِ  ِفی یَدْخُلُ هَذَا وَ مَرِیئاً

 عَزَّ لِلَّهِ ۀُالصَّدَقَ لَا قَالَ فِیهَا یَرْجِعَ أَنْ لَهُ أَ صِغَارٌ ُهمْ وَ بِصَدَقَۀٍ وُلْدِهِ عََلى یَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ السالم:علیه اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ .2

 8.جَلَّ وَ

 9.فَأَخْطَئُوا النُّحْلَ النَّاسُ أَرَادَ إِنَّمَا جَائِزَۀٌ فَقَالَ تُقْبَضْ لَمْ وَ  تُقْسَمْ َلمْ َما َصدَقَۀِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ .3

                                                   

 
 30ص 7الکافی، کلینی، ج 1
 153ص 9، جق(1407)شیخ طوسی, تهذیب االحکام،  2
 237ص 19الشیعه، شیخ حرّ عاملی، جوسائل 3
 72ص 14، جق(1408)محدث نوری, الوسائل، مستدرک 4
 188ص100بحاراالنوار، ج 5
 ارائه شده است. 21جدول این مقایسه تطبیقی در پیوست  6
 ( 30ص 7ُزرَارََۀ )کافی، ج عَنْ  ِرئَابٍ ْبنِ عَلِیِّ َعنْ  َمحْبُوبٍ ْبنِ اْلحَسَنِ  عَنِ  مُحَمَّدٍ بْنِ  أَْحمَدَ وَ  ِزیَادٍ ْبنِ سَهْلِ عَنْ َأصَْحابَِنا مِنْ  عِدَّۀٌ 7
 قَالَ )همان( جَمِیلٍ عَنْ عَُمیْرٍ َأبِی ابْنِ  َعنِ َأبِیهِ عَنْ ِإبَْراهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ 8
 قَالَ )همان( بَصِیرٍ  َأبِی عَنْ  الْمَْغرَاءِ َأبِی عَنْ عَُمیْرٍ َأبِی ابْنِ  َعنِ َأبِیهِ عَنْ ِإبَْراهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ 9
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 فَإِنْ  رَاثٌمِی فَهُوَ یَمُوتَ حَتَّى یَقْبِضُوا لَمْ إِذَا أَدْرَکُوا قَدْ  وُلْدٍ  عََلى یَتَصَدَّقُ الرَّجُلِ فِی: قَالَ أَنَّهُ السالمعلیه جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ .4

 هَابِ ابْتَغَى إِذَا الصَّدَقَۀِ فِی یَرْجِعُ لَا قَالَ وَ أَمْرَهُ یَلِی الَّذِی هُوَ وَالِدَهُ لِأَنَّ جَائِزٌ فَهُوَ وُلِْدهِ مِنْ ُیدْرِکْ لَمْ مَنْ عََلى تَصَدَّقَ

 1.فِیهِ یَرْجِعُ لَا فَِإنَّهُ رَحِمٍ ِلذِی إِلَّا تُحَزْ لَمْ أَوْ حِیزَتْ شَاءَ إِنْ فِیهَا یَرْجِعُ النِّحْلَۀُ وَ الْهِبَۀُ قَالَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ وَجْهَ

 ْلدِهِوُ مِنْ غَیَْرهُمْ مَعَهُمْ  یَجْعَلَ  أَنْ لَهُ یَْبدُو ثُمَّ صَِغارٌ هُمْ وَ شَیْئاً لِوُلْدِهِ یَجْعَلُ الرَّجُلِ فِی السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .5

 2.َبأْسَ َلا قَالَ

 یفِ صِغَارٌ  ُهمْ  وَ  الْجَارِیَۀُ تُعْجِبُهُ ثُمَّ  بِالْجَارِیَۀِ صِغَارٌ هُمْ  وَ  وُلْدِهِ  عََلى یَتَصَدَّقُ  الرَّجُلِ عَنِ السالمعلیه الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ .6

 یُقَوِّمُهَا الَقَ مِنْهُ ءٍلِشَیْ یَعْرِضَ فَلَا کُلَّهُ ذَلِکَ یَدَعَ أَمْ عَلَیْهِ بِثَمَنِهَا فَیُشْهِدَ عَدْلٍ قِیمَۀَ یُقَوِّمَهَا أَوْ یُصِیبَهَا أَنْ تَرَى أَ عِیَالِهِ

 3.یَمَسُّهَا وَ نَفْسِهِ َعلَى لَهُمْ بِثَمَنِهَا یَحْتَسِبُ وَ  عَدْلٍ قِیمَۀَ

 فَلَْیسَ  لَّاإِ وَ  یَرْجِعَ أَنْ  فَلَهُ بِعَیْنِهَا قَائِمَۀً الْهِبَۀُ کَاَنتِ إِذَا: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَِبی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنِ  عُثْمَانَ  بْنِ  حَمَّادِ .7

 4.لَهُ

 جَلَّ  وَ عَزَّ لِلَّهِ ذَلِکَ َقالَ َکانَ إِنْ فَقَالَ صَدَقَۀٌ عَلَیْکِ هِیَ فَقَالَ فِیهَا امْرَأَتُهُ فَآذَتْهُ جَارِیَۀٌ لَهُ کَانَتْ رَجُلٍ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ .8

 5.فِیهَا شَاءَ إِنْ یَرْجِعَ أَنْ فَلَهُ یَقُلْ لَمْ  َکانَ إِنْ وَ فَلْیُمْضِهَا

 احْتَاجَ نِإِ لَِکنْ وَ  لَا َقالَ  فِیهَا یَرْجِعَ أَنْ لَهُ َیصْلُحُ أَ  حَمِیمٍ عَلَى بِصََدقَۀٍ تَصَدَّقَ  رَجُلٍ عَنْ  السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أََبا سَأَلْتُ .9

 6.عَلَیْهِ بِهِ تََصدَّقَ مَا غَیْرِ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ فَلْیَأْخُذْ

 7.نَعَمْ  قَالَ  َیرِثَهَا أَنْ لَهُ یَحِلُّ أَ بِالصََّدقَۀِ یَتَصَدَّقُ الرَّجُلِ فِی السالمعلیهما أَحَدِهِمَا عَنْ .10

8.سَوَاءٌ فِیهَا الْوَرَثَۀُ وَ  هُوَ َقالَ بِهِ بَانَتْ  وَ أَعَْطاهَا الَّذِی قَبَضَتِ قَدْ  َکانَتْ وَ َفمَاتَتْ عَطِیَّۀً ُأمَّهُ أَعْطَى رَجُلٍ عَنْ سَأَلْتُهُ .11

 انَ کَ إِنْ نََعمْ قَالَ  فِیهَا یَرْجِعَ أَنْ لَهُ أَ  یَُثابُ َفلَا ثَابَ  ُأَنْ عَلَى الْجَارِیَۀَ یَهَبُ الرَّجُلِ عَنِ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ .12

 9.وَهَبَهَا حِینَ عَلَیْهِ یَشْتَرِطْ لَمْ َکانَ إِذَا نََعمْ قَالَ َلا أَمْ یَطَؤَُها أَ یُثِبْهُ َلمْ وَ لَهُ وَهَبََها إِنْ رَأَیْتَ أَ قُلْتُ عَلَیْهِ لَهُ شَرَطَ

 نَفْسِکَلِ اسْتَوْثِقْ ِلیَ فََقالَتْ دَارٍ ِفی لَهَا ِبنَصِیبٍ قَالَ  أَوْ لََها بِدَارٍ عََلیَّ  تَصَدَّقَتْ  أُمِّی إِنَّ السالمعلیه الْحَسَنِ ِلأَبِی قُلْتُ .13

 الثَّمَنَ  نَقَدْتَ وَ  اشْتَرَیْتَ أَنَّکَ احْلِفْ الْوَرَثَۀُ قَالَ مَاَتتْ فَلَمَّا الثَّمَنَ قَبَضَتِ وَ بَاعَتْنِی قَدْ أَنَّهَا وَ اشْتَرَیْتُ أَنِّی عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ

 10.لَکَ جَعَلَتْهُ مَا خُذْ  وَ لَهُمْ فَاحْلِفْ فَقَالَ قَالَ  شَیْئاً یُعْطُونِی لَمْ  لَهُمْ أَحِْلفْ َلمْ إِنْ وَ أَخَذْتُهُ لَهُمْ حَلَفْتُ فَإِنْ

 وَ  یمِنِّ یَْأخُذَهَا أَنْ فَأَرَادَ أَوْلَادٌ  ذَلِکَ  بَعْدَ  لَهُ  وُلِدَ ثُمَّ  قَبَضْتُهَا وَ  ِبدَارٍ عََلیَّ َأبِی َتصَدَّقَ: قَالَ  عَقِیلَۀَ أَِبی بْنِ الْحَکَمِ عَنِ .14

 یُخَاصِمُنِی إِذاً إِنَّهُفَ قُلْتُ إِیَّاهُ تُعْطِهَا لَا فَقَالَ بِالْقِصَّۀِ أَخْبَرْتُهُ وَ ذَلِکَ عَنْ السالمعلیه اللَّهِ عَْبدِ أََبا فَسَأَلْتُ عَلَیْهِمْ بِهَا یَتَصَدَّقَ

11.تِهِصَوْ عََلى صَوْتَکَ تَرْفَعْ لَا وَ فَخَاصِمْهُ قَالَ

12.یَرْجِعَ أَنْ لَهُ فَلَیْسَ الْهِبَۀِ صَاحِبُ عُوِّضَ إِذَا: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .15

                                                   
 لٍِم )همان(مُسْ ْبنِ مُحَمَّدِ  عَنْ رَِزینٍ  بْنِ  الَْعلَاءِ عَنِ اْلحَکَمِ بْنِ  عَلِیِّ عَنْ ُمحَمَّدٍ  ْبنِ َأحْمَدَ  َعنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ 1
 الَْحجَّاِج )همان( ْبنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ  َأبِی اْبنِ عَنِ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسَْماعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ 2
 َقالَ )همان( الرَّحَْمنِ عَبْدِ عَنْ  عُمَیْرٍ َأبِی ابْنِ  َعنِ بِإِسْنَادِهِ 3
 جَمِیلٍ)همان( عَنْ عَُمیْرٍ َأبِی ابْنِ  َعنِ َأبِیهِ عَنْ ِإبَْراهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ 4
 َأحَدِهَِما )همان( عَنْ مُسْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  الْعََلاءِ عَنِ صَْفوَانَ  عَنْ الْحُسَیْنِ  ْبنِ مَُحمَّدِ  َعنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ 5
 قَاَل )همان( سََماعَۀَ  عَنْ عِیسَى بْنِ  عُثْمَانَ عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ َأبِی بْنِ  أَحَْمدَ عَنْ َأصْحابَِنا مِنْ  عِدَّۀٌ 6
 مُْسلِمٍ )همان( بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  عُثْمَانَ ْبنِ أََبانِ  عَنْ َأصَْحابِنَا بَعْضِ  عَنْ مَُحمَّدٍ بْنِ  مُعَلَّى عَنْ  ُمحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَْینُ 7
 قَاَل )همان( سََماعَۀَ  عَنْ عِیسَى بْنِ  عُثْمَانَ عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ َأبِی بْنِ  أَحَْمدَ عَنْ َأصَْحابَِنا مِنْ  عِدَّۀٌ 8
 ( 154ص 9االحکام، جَقالَ )تهذیب سُلَیْمَانَ ْبنِ اْلقَاسِمِ َعنِ سُوَْیدٍ ْبنِ النَّضْرِ عَنِ سَعِیدٍ  بْنُ الْحُسَْینُ 9

 َقالَ )همان( الطَّائِیِّ مَسُْعودٍ ْبنِ ُمحَمَّدِ  عَنْ مُْسلِمٍ ْبنِ ُمحَمَّدِ عَنْ َیحْیَى بْنِ  صَفْوَانَ عَنْ اْلجَبَّارِ عَبْدِ  ْبنِ ُمحَمَّدِ عَنْ الَْأشْعَرِیُّ  عَلِیٍّ  بُو 10َ
 بُکَیْرٍ )همان( اْبنِ عَنِ فَضَّالٍ ْبنِ عَلِیِّ  ْبنِ اْلحََسنِ عَنِ ُمحَمَّدٍ  ْبنِ َأحْمَدَ  َعنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ 11
 سِنَاٍن )همان( ْبنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عَُمیْرٍ َأبِی ابْنِ  َعنِ َأبِیهِ عَنْ ِإبَْراهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ 12
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1.جَائِزَۀٌ َفهِیَ تُعْلَمْ لَمْ أَوْ ُعلِمَتْ یَقْبِضْهَا لَمْ  أَوْ صَاحِبُهَا قَبَضَهَا بِصَدَقَۀٍ الرَّجُلُ َتصَدَّقَ إِذَا: قَالَ السالمعلیه جَعْفَرٍ أَبِی عنْ .16

2.قَیْئِهِ فِی یَرْتَدُّ  کَالَّذِی قَالَ  الصَّدَقَۀِ ِفی یَرْتَدُّ الرَّجُلِ فِی: قَالَ أَنَّهُ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .17

 انَ کَ إِنْ نََعمْ قَالَ  فِیهَا یَرْجِعَ أَنْ لَهُ أَ  یَُثابُ َفلَا ثَابَ  ُأَنْ عَلَى الْجَارِیَۀَ یَهَبُ الرَّجُلِ عَنِ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ .18

3.وَهَبَهَا حِینَ عَلَیْهِ یَشْتَرِطْ لَمْ َکانَ إِذَا نََعمْ قَالَ َلا أَمْ یَطَؤَُها أَ یُثِبْهُ َلمْ وَ لَهُ وَهَبََها إِنْ رَأَیْتَ أَ قُلْتُ عَلَیْهِ لَهُ شَرَطَ

 الَّذِی وَ اْلقَرَابَۀِ لِذَوِی الْهِبَۀُ تَجُوزُ فَقَالَ لَا أَمْ  شَاءَ إِنْ فِیهَا یَرْجِعُ أَ الْهِبَۀَ یَهَبُ الرَّجُلِ عَنِ  السالمعلیه اللَّهِ  عَبْدِ  أََبا سَأَلْنَا .19

4.شَاءَ إِنْ ذَِلکَ غَیْرِ فِی یَرْجِعُ وَ هِبَتِهِ مِنْ یُثَابُ

 کَانَ  إِنْ وَ الْمِیرَاثِ بِمَنْزِلَۀِ ِهیَ قَالَ  صَاحِبُهَا یَُموتَ حَتَّى تُقْبَضْ لَمْ  مَا الْهِبَۀُ وَ النُّحْلُ: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَْبدِ أَبِی عَنْ .20

 وَ لُالنُّحْ أَمَّا وَ فَلَا لِلَّهِ تَصَدَّقَ إِذَا قَالَ صَدَقَتِهِ وَ هِبَتِهِ  فِی یَرْجِعَ أَنْ لِأَحَدٍ هَلْ سَأَلْتُهُ وَ قَالَ جَائِزٌ فَهُوَ حَجْرِهِ فِی الصَّبِیُّ

5.قَرَابَۀٍ لِذِی َکانَتْ إِنْ وَ  یَحُْزهَا َلمْ أَوْ حَازَهَا فِیهَا فَیَرْجِعُ الْهِبَۀُ

 فِیهَا عََرجَ ُثمَّ لَهُ وَهَبَهَا ثُمَّ  فِیهَا رَجَعَ ُثمَّ لَهُ فَوَهَبََها لِإِنْسَانٍ  دَرَاِهمُ عَلَیْهِ کَانَتْ رَجُلٌ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  لَِأبِی قُلْتُ .21

6.لَهُ وُهِبَ لِلَِّذی هِیَ  قَالَ  هَلَکَ  ثُمَّ  لَهُ َوهَبَهَا ثُمَ

 وَ  یُقْبَضَ حَتَّى یَجُوزُ لَا النُّحْلُ وَ  تُقْسَمْ لَمْ  َأوْ قُسِمَتْ تُقْبَضْ لَمْ  أَوْ  قُبِضَتْ جَائِزَۀٌ الْهِبَۀُ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو قَالَ .22

 7.َفأَخْطَئُوا ذَلِکَ النَّاسُ أَرَادَ إِنَّمَا

 فِی أَمَّا وَ شَاءَ  َما بِهِ یَصْنَعُ َمالُهُ فَهُوَ صَحِیحاً کَانَ  إِذَا أَمَّا فََقالَ لِوَلَدِهِ  الْوَالِدِ عَطِیَّۀِ عَنْ  السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أََبا سَأَلْتُ .23

 8.یَصْلُحُ فَلَا مَرَضِهِ

9.یراًَصغِ یَکُونَ أَنْ إِلَّا نَعَمْ  قَالَ فِیهِ یَرْجِعَ أَنْ یَصْلُحُ هَلْ شَیْئاً لِابْنِهِ وَهَبَ رَجُلٍ عَنْ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .24

 قَالَ مَرَضِهَا فِی مِنْهُ فَتُبْرِئُهُ بَعْضُهُ أَوْ صَدَاقٌ عَلَیْهِ لِامْرَأَتِهِ یَکُونُ الرَّجُلِ عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَْبدِ أَبِی عَنْ .25

 10.ثُلُثِهَا مِنْ لَهُ وَهََبتْ مَا جَازَ لَهُ وَهَبَتْ إِنْ لَکِنْ  وَ لَا

 لَکَ فَلَْیسَ َصاحِبِهَا إِلَى خَرَجَتْ فَإِذَا یَدِکَ فِی دَامَتْ  مَا الْهِبَۀِ فِی بِالْخِیَارِ َأنْتَ: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .26

11.قَیْئِهِ فِی کَالرَّاجِعِ فَهُوَ هِبَتِهِ فِی رَجَعَ مَنْ وآلهعلیهاهللصلی اللَّهِ رَسُولُ قَالَ َقالَ وَ فِیهَا تَرْجِعَ أَنْ

 عَثَ بَ ِإذَا وَ عَلَیْهِ جَائِزَۀٌ الصَّدَقَۀُ وَ یَقْبِضَهَا حَتَّى هِبَۀً أَبَداً تَکُونُ لَا الْهِبَۀُ: قَالَ قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ .27

 12.إِلَیْهِ فَذَلِکَ غَیْرُهُ یُوجَدُ وَ بَلَِدهِ فِی کَانَ إِنْ وَ  یَقْبَلَهَا أَنْ إِلَّا َلهُ فَلَیْسَ بَلَِدهِ مِنْ رَجُلٍ إِلَى بِالْوَصِیَّۀِ

                                                   
 أَبِی مریم )همان( عَنْ أََبانٍ  عَنْ َواحِدٍ  غَیْرِ عَنْ سَمَاعَۀَ  بْنِ ُمحَمَّدِ ْبنِ الْحََسنِ َعنِ ِزیَادٍ بْنُ  حُمَیْدُ 1
 (153ص9االحکام، جاْلمَدَائِنِیِّ )تهذیب جَرَّاحٍ  عَنْ سُلَیْمَانَ ْبنِ الْقَاسِمِ َعنِ سَُویْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ عَنْهُ 2
 َقالَ )همان( سُلَیْمَانَ ْبنِ اْلقَاسِمِ َعنِ سُوَْیدٍ ْبنِ النَّضْرِ عَنِ سَعِیدٍ  بْنُ الْحُسَْینُ 3
 َعنْ عَبْدِ الرَّحَْمنِ بِْن َأبِی عَبْدِ اللَِّه وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ َقاال )همان(عَنْهُ عَنْ فَضَاَلۀَ بِْن أَیُّوبَ َعنْ َأَبانٍ  4
 َأخْبَرَهُ )همان( عَمَّنْ َأبَانٍ َعنْ أَیُّوبَ بْنِ فََضاَلۀَ عَنْ عَنْهُ 5
 َقالَ )همان( عَمَّارٍ ْبنِ مُعَاِویَۀَ  عَنْ  فََضاَلۀَ عَنْ عَنْهُ 6
 َقالَ )همان( بَصِیرٍ َأبِی َعنْ الِْمعْزَى أَبِی عَنْ الرَّْحمَنِ  عَبْدِ ْبنُ یُونُسُ  7
 َقالَ )همان( سَمَاَعۀَ عَنْ زُرْعَۀَ  عَنْ عَنْهُ 8
 دَرَّاجٍ )همان( بْنِ  جَمِیلِ عَنْ  حَکِیمٍ ْبنِ ُمحَمَّدِ  بْنِ  جَعَْفرِ عَنْ  فَضَّالٍ بْنِ الْحََسنِ ْبنُ عَلِیُّ 9

 سََماعََۀ )همان( عَنْ  عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ  عَلِیِّ عَنْ َیحْیَى بْنِ  أَحَْمدَ بْنُ مُحَمَّدُ 10
 الَْحمِیدِ )همان( عَبْدِ ْبنِ إِْبرَاهِیمَ عَنْ َحمَّادٍ ْبنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَنْ إِْبرَاهِیمَ عَنْ عَنْهُ 11
 بَصِیٍر )همان( َأبِی عَنْ  َأبَانٍ عَنْ  َعامِرٍ ْبنِ اْلعَبَّاسِ عَنِ  عُمَرَ بْنِ  مُوسَى عَنْ عَنْهُ 12
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 لسالم:اعلیه مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ إِلَى کَتَبْتُ: قَالَ عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ .28

 لَمْ  امَ ذَِلکَ فِی بِالْخِیَارِ هُوَ فَقَالَ  إِلَیْکَ بِهِ یَبَْعثُ أَمْ لِنَفْسِهِ َیأْخُذُهُ  أَ إِلَیْهِ احْتَاجَ ثُمَّ  مَالِهِ  مِنْ  شَیْئاً  لَکَ جَعَلَ رَجُلٌ

1.إِلَیْهِ احْتَاجَ قَدِ  وَ نُوَاسِیَهُ أَنْ لَرََأیْنَا إِلَیْنَا وَصَلَ لَوْ وَ  یَدِهِ عَنْ یُخْرِجْهُ

 أَنَّهُلِ َجائِزَۀٌ فَإِنَّهَا صَغِیرٍ وََلدٍ عَلَى بِهَا تَصَدَّقَ أَبٌ کَانَ إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهَا تَجُوزُ هَلْ تُقْبَضْ لَمْ إِذَا الصَّدَقَۀِ عَنِ سَأَلْتُهُ .29

 لَىعَ تََصدَّقَ رَجُلٍ عَنْ َسأَلْتُهُ وَ قَالَ یَقْبِضَ حَتَّى لَهُ یَجُوزُ فََلا کَبِیراً وََلداً کَانَ إِذَا وَ  صَغِیراً کَانَ إِذَا لِوَلَدِهِ یَقْبِضُ

 لِلَّهِ  ُتجْعَلُ الصََّدقَۀِ عَنِ سَأَلْتُهُ وَ قَالَ تُحَزْ َلمْ أَمْ حِیزَتْ جَائِزَۀٌ هِیَ  قَالَ  ذَلِکَ یَجُوزُ هَلْ یَحُزْهَا فَلَمْ بِصَدَقَۀٍ رَجُلٍ

2.فِیهَا یَرْجِعَ أَنْ لَهُ فَلَیْسَ السَّبِیلِ ابْنِ وَ  لِلْمَسَاکِینِ فَِهیَ لِلَّهِ جَعَلَهَا ِإذَا َقالَ فِیهَا یَرْجِعَ أَنْ لَهُ هَلْ مَبْتُوتَۀً

3.لَهَا لَیْسَ قَالَ  زَوْجِهَا إِذْنِ بِغَیْرِ شَیْئاً مَالَِها مِنْ تَهَبُ الْمَرْأَۀِ ِفی أَصْحَابَِنا بَعْضِ عَنْ .30

 وزُ یَجُ أَ مَتَاعٍ  أَوْ خَدَمٍ مِنْ نَفْسِهَا طِیبِ ِبغَیْرِ لَهَا َوهَبَهُ شَیْئاً وَلَِدهِ أُمِّ مِنْ یَأْخُذُ الرَّجُلِ  عَنِ السالمعلیه الرِّضَا سَأَلْتُ .31

4.وََلدِهِ  أُمَّ کَانَتْ إِذَا َنعَمْ فَقَالَ لَهُ ذَلِکَ

5.عِفَِّتهَا فِی تَزِیدُ لِزَوْجَتِهِ الرَّجُلِ هِبَۀُ قَیْئِهِ ِفی کَالَْعائِدِ  هِبَتِهِ فِی الْعَائِدُ وآله:علیهاهللصلی اللَّهِ رَسُولِ أَلْفَاظِ مِنْ .32

 یَجُوزُ  َقالَ الدَّارِ مِنَ بِنَصِیبِهِ الدَّارِ أَهْلِ بَْعضُ فَتَصَدَّقَ تُقْسَمْ لَمْ  دَارٍ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .33

6یَجُوزُ قَالَ هِبَۀً َکانَتْ إِنْ رَأَیْتَ أَ قُلْتُ

7.یُعَوَّضْ  لَمْ إِنْ فِیهَا الرُّجُوعُ لَهُ َکانَ عِوَضاً بِهَا یُرِیدُ هِبَۀً وَهَبَ مَنْ  وَ: قَالَ أَنَّهُ السالمعلیه الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ .34

 غَیْرَ ارِثاًوَ تَدَعْ لَمْ وَ الْبِنْتُ تُوُفِّیَتِ ثُمَّ  لَهَا وَلِیَدۀً لِابْنَتِهَا وَهَبَتْ امْرَأَۀٍ ِفی قَضَى أَنَّهُ السالمعلیه الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ .35

8.إِلَیْهَا ِبالْمِیرَاثِ الْوَلِیدَۀِ بِرَدِّ فَقَضَى أُمِّهَا

 فَأَنْقََذکُمْ  ارِالنَّ مِنَ حُفْرَۀٍ شَفا عَلى کُنْتُمْ وَ اللَّهِ قَوْلِ عَلَیْکُمْ الْمِنَنِ بِأَعْظَمِ أَبْشِرُوا: قَالَ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ .36

9.هِبَتِهِ مِنْ َیرْجِعُ لَا اللَّهُ وَ هِبَۀٌ اللَّهِ مِنَ َفالْإِنْقَاذُ  مِنْها

10.الْمُشَاعُ بِهِ یُقْبَضُ َکمَا أُقْبِضَ وَ  قُبِلَتْ إِذَا الْمُشَاعِ هِبَۀَ أَجَازَ أَنَّهُ السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ .37

 لَهُ  جُعِلَ امِمَّ  ءٍشَیْ ِفی لَهُ شَرِیکَ لَا لِأَنَّهُ یَْأکُْلهَا َلا وَ یَبِعَْها فَلَا رُدَّتْ ثُمَّ بِصَدَقَۀٍ تَصَدَّقَ  مَنْ: السالمعلیه الصَّادِقُ  قَالَ .38

11.یُعْتِقُ مَا بَْعدَ رَدُّهَا لَهُ یَصْلُحُ لَا الْعَتَاقَۀِ بِمَنْزِلَۀِ ِهیَ إِنَّمَا

 ِفی ایَرُدَّهَ َلا وَ غَیْرَهُ فَلْیُعْطِهَا َقالَ ذَهَبَ َقدْ فَیَجِدُهُ السَّائِلَ لِیُعْطِیَهَا بِالصَّدَقَۀِ یَخْرُجُ  الرَّجُلِ فِی: السالمعلیه عَنْهُ .39

12.مَالِهِ

                                                   
 (237ص19الشیعه، ج )وسائل عُبَیْدٍ ْبنِ عِیسَى ْبنِ مَُحمَّدِ َعنْ یَحْیَى ْبنِ مَُحمَّدِ  َعنْ یَعُْقوبَ بْنُ مُحَمَّدُ 1
 َقالَ )همان( السالمعلیه جَعَْفرٍ بْنِ  ُموسَى أَخِیهِ عَنْ کِتَابِهِ  فِی َجعْفَرٍ ْبنُ عَلِیُّ 2
 دَرَّاجٍ )همان( ْبنِ َجمِیلِ عَنْ عُمَیْرٍ أَِبی ابْنِ عَنِ  َسعِیدٍ ْبنِ الْحُسَیْنِ  َعنِ بِإِسْنَادِهِ 3
 َقالَ )همان( َبزِیعٍ  ْبنِ إِسَْماعِیلَ ْبنِ ُمحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ 4
 )همان(قَاَل  الْحُسَیْنِ  ْبنِ عَلِیِّ  بْنُ مُحَمَّدُ 5
 أَبِیِه )همان( عَنْ الَْحلَبِیِّ عُمَرَ بْنِ  أَْحمَدَ عَنْ فَضَّالٍ  اْبنِ عَنِ ُمحَمَّدٍ  ْبنِ أَْحمَدَ  َعنْ َیحْیَى ْبنِ مَُحمَّدِ  َعنْ یَعُْقوبَ بْنُ مُحَمَّدُ 6
 (72ص 14الوسائل، جمستدرکالِْإسْلَامِ ) دَعَائِمُعن  7
 عن دعائم االسالم )همان( 8
 مِیثَمٍ )همان( بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  عَلِیِّ اْلحََسنِ َأبِی عَنْ  الْعَیَّاشِیُّ، 9

 الْإِسَْلامِ )همان( دَعَائِمُ 10
 (188ص 100الدَّاعِی )بحاراالنوار، ج عِدَّۀُ 11
 همان 12
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 عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ َعلَى رَجُلٍ َمالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ َفذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عََلیْهِ فَقَالَ السالملیهسَأَلْتُ الرِّضَا ع .40

 نَعَمْ یَکُونُ وََهبَهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ  لِوَلَدٍ لَهُ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَۀِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُلَهُ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْ

 1نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَۀً لِهَذَا.

 

 قدم دوم( 

و روایات زیر که محتمل است به بحث  3شدندجستجو « االحادیثجامع»افزار ، در نرم2های تولید شدهبسته کلیدواژه

 دست آمدند:مربوط باشند به
 : («الم( با ترکیب با زوج و زوجهالم و بدون الفالعطیه، النحله، الهدیه )با الفالهبه، الهبات، »نتایج جستجوی کلیدواژه )

 یَصْنَعُ  َقالَ لَهُ ذَلِکَ  یَصْلُحُ أَ وُلْدِهِ  مَعَ غَیْرَهُ  فِیهَا ُیدْخِلَ أَنْ لَهُ بَدَا ثُمَّ  بِصَدَقَۀٍ  وُلْدِهِ  بَعْضِ  عَلَى تَصَدَّقَ رَجُلٍ عَنْ سَأَلْتُهُ .1

 4لِغَیْرِه الصَّدَقَۀِ بِمَنْزِلَۀِ الْوَالِدِ مِنَ  الْهِبَۀُ وَ شَاءَ  َما وَلَدِهِ  بِمَالِ الْوَالِدُ

 زَوْجِهَا ىعَلَ تَصَدَّقَتْ امْرَأَۀٍ مِنِ  مَا وآله:علیهاهللصلی النَّبِیُّ قَالَ  قَالَ  السالمعلیهم آَبائِهِ عَنْ السالمعلیه الصَّاِدقِ عَنِ .2

 الْهِبَۀُ  کَیْفَفَ وآلهعلیهاهلللیص اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ رَقَبَۀٍ عِتْقَ ِدینَارٍ بِکُلِّ لَهَا اللَّهُ کَتَبَ  إِلَّا بِهَا َیدْخُلَ أَنْ قَبْلَ بِمَهْرِهَا

 5.الْأُلْفَۀِ وَ  الْمَوَدَّۀِ مِنَ ذَلِکَ إِنَّمَا َقالَ الدُّخُولِ بَعْدَ

 لِلَّهِ  انَکَ مَا فَقَالَ سُلْطَانٌ هُوَ وَ الثَّوَابَ یُرِیدُ قَرَابَتِهِ ذِی إِلَى بِالْهَِدیَّۀِ یُهْدِی الرَّجُلِ فِی السالمعلیه الْحَسَنِ أَبِی عَنْ .3

 6.ِللثَّوَابِ کَانَ إِذَا یَقْبِضَهَا أَنْ لَهُ وَ  جَائِزٌ فَهُوَ الرَّحِمِ لِصِلَۀِ وَ  جَلَّ وَ عَزَّ

 قدم سوم(

 الشیعه:های موضوعیِ بحاراالنوار و وسائلبحث، در معجمهای جستجوی کلیدواژه

 روایت جدیدی که تکرار موارد قبلی نباشد یافت نشد.

 قدم چهارم(

 های فقهی و اقوال علماء در ادله(های بحث، در معجم موضوعیِ جواهرالکالم: )رصد تحلیلجستجوی کلیدواژه

  رد قبلی غیرتکراری بود:دست آمد که نسبت به موادر این جستجو یک روایت به

 (!بود دست نیامدهالشیعه بود ولی در فرآیند فوق، به)در وسائل

                                                   
 107، ص4االستبصار فیما اختلف من األخبار، جشیخ طوسی،  1
الهبۀ »، «للزوج Λالهبۀ للزوجۀ »، «هبۀ الزوجین»، «هبۀ الزوجۀ»و بالعکس، « هبۀ الزوج للزوجۀ»اند و عبارت بودند از: ذکر شده 9که در ص 2

 Λالزوج  & جائزۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  & العطیۀ» ،«النحلۀ»، «الزوجۀ Λالزوج  هدیۀ»، «هب*»، «هبۀ احد الزوجین»، «الزوجۀ Λالزوج  &

معنی وجود هر حرفی معنی ترکیب فصلی، و عالمت * بهبه Λمعنی ترکیب عطفی، و عالمتبه &)عالمت ،.«الزوجۀ Λالزوج  & صدقۀ»، «الزوجۀ

 در این جایگاه در کلمه مورد جستجو است.
 ، مرکز نور.«معجم موضوعی بحاراالنوار»افزار با استفاده از نرم 3

ا هها و پاورقیایجاد شود و جستجو در توضیحات و مقدمه« جستجو در متن و فهرست»اگر در قسمت دامنه جستجو، محدودیت به نکته روشی:  

 شود.حذف شود، آمار مطالب نامربوط به بحث بسیار کم می
 وَ إِْحدَى ۀَسَنَ  الْآخِرَۀِ جَُمادَى فِی کِتَابِهِ ِمنْ الُْخرَاَسانِیُّ النَّضْرِ ْبنِ یَِزیدَ بْنُ َجعْفَرِ َأبُو َحدَّثَنَا قَالَ الْعَبَّاسِ َأِبی ْبنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى ْبنُ َأحْمَدُ أَخْبَرََنا  4

 أَخِیهِ عَنْ  مَّدٍُمحَ ْبنِ جَعَْفرِ ْبنِ عَلِیِّ  عَنْ ع َطالِبٍ  َأبِی بْنِ  عَلِیِّ ْبنِ اْلحُسَیْنِ بْنِ  عَلِیِّ بْنِ  عَُمرَ ْبنِ عَلِیِّ  بْنِ الْحََسنِ ْبنُ عَلِیُّ  َحدَّثَنَا َقالَ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ 

 موسى أخیه عن جعفر بن علی أخبار من إلینا وصل ما :17 ، باب250ص 10...)بحاراالنوار، جعَن مَُحمَّدٍ  ْبنَ جَعْفَرَ  َأبِی سَأَْلتُ قَالَ ع جَعْفَرٍ  ْبنِ مُوسَى

 األبواب( على الحمیری بروایۀ ورد ما فرقنا و یسیر اختالف من الحمیری أخبار بین و بینها لما مجتمعۀ نقلناها الحمیری روایۀ بغیر السالملیهع
 351ص100بحاراالنوار، ج 5
 کتاب المعیشه، باب الهدیه( 142ص 5الکافی، ج) الُْقمِّیِّ جَِریرٍ  َأبِی عَنْ  ِمهْرَانَ ْبنِ ِإسْمَاعِیلَ َعنْ ِزیَادٍ ْبنِ سَهْلِ عَنْ َأصَْحابَِنا مِنْ  عِدَّۀٌ 6
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 ُقَالَفَ عََلیْهِ لَهُ الَّذِی الْمَالَ الرَّجُلُ لَهُ َفذَکَرَ لِوَلَدِهِ فَوَهَبَهُ َمالٌ رَجُلٍ َعلَى لَهُ کَانَ رَجُلٍ عَنْ السالملیهع الرِّضَا سَأَلْت 

 ثُمَّ  هُلَ وَهََبهُ یَکُونُ نََعمْ قَالَ لَهُ لِوَلَدٍ وَهَبَهُ َکانَ قَدْ  وَ لَهُ ذَلِکَ یَطِیبُ الْآخِرَۀِ وَ الدُّنَْیا ِفی ءٌشَیْ مِنْهُ عَلَیْکَ لَیْسَ إِنَّهُ

 1.لِهَذَا فَجَعَلَهُ نَزَعَهُ

 قدم پنجم(

 «(کنزالعمال»و « سنن الکبری» سنت )با تمرکز بر کتابجستجوی مفاهیم اصلی مساله در منابع روایی اهل

 عنوان دلیلِ احتماال مرتبط با بحث، استخراج گردید:در این جستجو، روایت زیر به

 عَمْرۀُ لَبَتْطَ و سلم، و علیه اهلل صلى اهلل، رسولَ سمعتُ: یقول بَشیرٍ بن النُّعْمانَ سمعتُ: قال الشَّعْبی حدیث فی 

: فقال یُشْهدَهف سلم، و علیه اهلل صلى اهلل، رسول إِلى بی یَنْطلِقَ أَن و ماله من نَحْلًا یُنْحِلَنی أَن سعدٍ بن بشیر إلى

 ال فإنی: قال ال،: فقال هذا؟ أَبَنتَ الذی بمثل منهم واحد کلَّ  َأبَنْتَ فهل: قال نعم،: قال غیرُه؟ ولدٌ معه لک هل

 یَعْدلوا أَن تُحِبُّون کما[ النُّحْل] النِّحْل فی أَوالدکم بین اعْدِلوا غیری، هذا على أَشهِدْ جَورٌ، هذا هذا، على أَشهَدُ

 2.اللُّطف و البرِّ فی بینکم

 

 شود.جستجو در مورد روایات احتماال مرتبط با بحث حاصل می کفایت: براساس این بررسی اطمینان به نتیجه

  

                                                   
 (230ص 19الشیعه، جقَالَ )وسائل َیحْیَى ْبنِ صَفَْوانَ عَنْ الْحُسَْینِ عَنِ مُحَمَّدِ  ْبنِ َأحْمَدَ  َعنْ بِإِسْنَادِهِ اْلحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ 1
 420ص 2، ج (1409)ابن رشد, المقتصد، المجتهد و نهایهبدایهو همچنین در کتاب  61ص 13العرب، جلسان 2
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 نمودار اجرایی جستجو در منابع روایی:
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 : 1یابی به دلیل و قرینۀ عقلیدست روش :هشتشماره روشی بسته 

 و بلوهفاق وافقهما فان عقولکم حجۀ و اللّه کتاب على فاعرضوه حدیث عنى أتاکم اذا»وآله فرمود: علیهاهللرسول خدا صلی

 2«الجدار عرض به فاضربوا اال

 عبارتی کوتاه و جامع چنین آورده اند:در فضای استنباط در « قرینه عقلی»علیه در مورد جایگاه اهللشیخ انصاری رحمه

 إن و قلین دلیل یعارضه أن یجوز فال عقلی دلیل من القطع حصل کلما أنه النظر أهل ألکثر وفاقا النظر یقتضیه الذی»

  3«.طرحه یمکن لم إن تأویله من بد فال المعارضۀ ظاهره ما وجد

 چنین ارائه کرده است: الرحمه، در مورد نقش عقل در ارزیابی ادلهسید مرتضی علیه

 4«وجب نقد الحدیث بعرضه علی العقول، فاذا سلم علیها، عُرض علی االدله الصحیحه کالقرآن و ما فی معناه.»

شود، لذا اولین قدم برای ، آشکار میساختار کالنِ هستیای در هایی که ارائه شد معنای هر پدیدهفرضبراساس پیش

اساس قوانین پایۀ در عالم وجود است؛ نمونه فهرستی از این قوانین در پاورقی ارائه کشف قرائن عقلی، بررسی مساله بر

 5 شده است.

                                                   
 ابلالمق العقلی الدلیل من مرادا یکون أن یصلح فالذی کان ما نماید: کیفبندی، دلیل عقلی را چنین تعریف میمرحوم مظفر در یک جمع 1

. الشرعی بالحکم القطعی العلم إلى بها یتوصل عقلیۀ قضیۀ کل هو ثانیۀ بعبارۀ و الشرعی بالحکم القطع یوجب للعقل حکم کل هو السنۀ و للکتاب

حکم العقل، العقل یحکم، موجبات العقل، مقتضی »های توان از کلیدواژه(؛ برای جستجوی نظرات علماء، می125ص 2)اصول الفقه، مظفر، ج

 ل یردُّه، العقل، مجوزات العقل، اعتبار العقل، مالحظه العقل، العق
 418ص 2اهلل شعرانی بر شرح اصول کافی، مالصالح مازندرانی، ج؛ به نقل از حاشیه آیت 392ص 3تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 2
 فال زمانا العالم حدوث على الشرائع جمیع إجماع من الحاصل القطع مثل نقلی دلیل من القطع حصل کلما و»دنباله عبارت نیز چنین است:  3

 البدیهۀ لۀمقاب فی شبهۀ کانت برهان صورۀ منه حصل لو و المؤثر عن األثر تخلف استحالۀ مثل عقلی دلیل من خالفه على القطع یحصل أن یجوز

 عدم التزام من مواردهما فی بد فال األوهام شوائب عن الخالی الفطری فی ال و االثنین نصف الواحد قبیل من البدیهی العقل فی یتأتى ال هذا لکن

« الفطری. أو البدیهی العقل یصادم ءشی فیها لیس محصورۀ مضبوطۀ النقلیات فی النظریۀ القطعیۀ األدلۀ ألن خالفه على النقل من القطع حصول

 (18ص 1)فرائداالصول )رسائل(، ج
 409ص 1، جق(1405)شریف مرتضی, رسائل الشریف المرتضی،  4
 :عقلی قطعیفهرستی از قواعد  5

 انتقال االعراض محال .2 انقالب الحقیقه محال .1

 اتحاد االثنین محال .4 االتفاق الیکون دائما و الاکثریا .3

 اجتماع النقیضین محال .6 اجتماع المثلین محال .5

 الترجیح من غیرمرحج محال .8 تحصیل الحاصل محال .7

 تخلف المعلول عن العله محال .10 التسلسل محال .9

 حکم االمثال واحد .12 المثبت لهثبوت شیء لشیء فرع ثبوت  .11

 الدور محال .14 کل حرکه البد لها من محرک .13

 الشیء الیعدم بذاته .16 الشیء الیصدر عنه ما یضاده .15

 علیت کل شیء لنفسه محال .18 کل ما صح علی الفرد، صح علی الطبیعه .17

 کل ما بالعرض البد ان ینتهی الی ما بالذات .20 کل عرض معلل .19

 القسر الیکون دائمیا و الاکثریا .22 غاییکل فعل اختیاری البد له من مرجح  .21

 کل ممکن زوج ترکیبی .24 الماهیه من حیث هی لیست اال هی .23

 کل متحرک فله محرک غیره .26 فاقد الشیء الیکون معطیه .25

 کل ما اقتضته طبیعه الشیء لذاته فلیس یمکن ان یفارقه .28 کل معلوم فهو موجود .27

 الصوره فی کل شیء تمام حقیقته .30 الحادث زمانیا کان او ذاتیا یستلزم المسبوقیه بالعدم .29

 المعلول یجب ان یکون مناسبا للعله .32 العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول .31

 االتحاد خارجا الیستلزم االتحاد مفهوما .34 لیس موجود یوصف باالطالق اال و له وجه الی التقیید .33
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  1شود نباید با یکی از این موارد ، تعارض کند.هر اکتشاف و استنباطی که از ادله می

 شهید صدر در مورد حیطه دلیل عقلی چنین آورده اند:

حکم « ممکن بودن یا محال بودنِ». در زمینه اثبات 1شود: زمینه فعال میدلیل عقلی در فضای عقل نظری، در دو »

 2«حکم برای حکم دیگر« علت بودنِ». در زمینه کشف 2)کشف مرزها(،

 در مورد حکم عقل چنین گفته است:« ذکری الشیعه الحکام الشریعه»شهید اول در کتاب 

 العقل قضیۀ من یستفاد ما: األول :خمسۀ هو الخطاب، و على یتوقّف ال قسم :قسمان هو العقل و دلیل: الرابع األصل»

 نافعالم تناول إباحۀ و النار، اقتباس منع کراهیۀ و اإلحسان، استحباب و الظلم، حرمۀ و الودیعۀ، رد و الدین، قضاء کوجوب

 حاباستص» یسمى .... و الباب هذا فی الورود عام هو دلیل، و عدم عند البراءۀ بأصل التمسّک: المضار....، الثانی عن الخالیۀ

 أصل إلى مرجعه و التام، التتبع عند تام هو و األصحاب، یستعمله ما کثیرا فینتفی، و کذا على دلیل ال: الثالث .«العقل حال

 3....«.البراءۀ

 قرینه عقلی: بررسی مراحل اجرایی

 زیر خواهد بود:صورت ( بهکشف مرزهافرآیند اجرایی تاثیر قرینه عقلی در این مرحله )

                                                   
 اخذ الشیء فی الزمه و خاصته محال .36 القطع بوجود المتنافیین محال .35

 امتناع انطباع الذهنی بما هو ذهنی علی الخارج .38 التکوینیه التکون منافیه الختیاریه افعال االنساناالراده  .37

 انتقال العرض محال .40 االمور االضافیه تختلف حاالتها باختالف الحاالت .39

 تخلف المعلول عن العله التامه محال .42 تخلف مراد الواجب عن اراده التکوینیه محال  .41

 تعدد العنوان الیوجب تعدد المعنون .44 لالختالف فی المرتبه ال فی الحقیقهالتشکیک مستلزم  .43

 الجنس متحد مع الفصل فی الخارج .46 تقدم الشیء علی نفسه محال .45

 الحیثیته التقیدیه مغایره للحیثیته التعلیلیه .48 حدوث الممکن بالعله محال .47

 الذاتی الیعلل .50 الخارج المحمول مغایر للمحمول بالضمیمه .49

 القدره متقومه بالفعل و الترک .52 موجوده فی الخارج بوجود افرادهاالطبیعه  .51

 معلول معلول الشیء معلول لذلک الشیء .54 الماهیه متوقفه فی وجودها و عدمها علی مقوماتها  .53

 نقیض کل شیء رفعه .56 مالک الحمل هوهویه من وجه و التغایر من وجه آخر .55

 جود المنتسبینوجود النسبه فرع لو .58 وجود ماهیتین لموجود واحد محال .57

 (1384)انتظام, ، «های فلسفی در علم اصولفرضپیش»و کتاب  (1380)ابراهیمی دینانی, ، «قواعد کلی در فلسفه اسالمی»ر.ک. کتاب 
اصولیین قائلند که به دلیل اعتباری بودن احکام شرعی، قواعد و معادالت وجودشناسانه، در فقه و اصول کاربرد ندارند و ورود  یدفع شبهه: برخ 1

الواقعیه »که عین تعبیرشان چنین است:  189ص  4االمام خمینی، جآنها به فضای احکام شرعی خطاست. )برای نمونه ر.ک. کتاب البیع، نائب

اند: چنین آورده 93ص 2و البته ایشان در همان کتاب ج« قع االعتبار فالسببیه و المسببیه و العلیه و المعلولیه فی االحکام باطلهلالحکام فی غیر ص

ام شود و آن نکته این است که احک؛ پاسخ این دیدگاه با توجه به یک نکته اساسی روشن می«(علی فرض تکون العله واقعیه یدور الحکم مدارها»

 ود. شتبارات محضه نیستند بلکه دارای منشاء انتزاع حقیقی هستند و به تبع منشاء انتزاعشان، قواعد عالم خارج بر آنها نیز جاری میشرعی اع
 و اإلمکان باب: األول الباب: بابین أحد إلى یرجع الدلیل هذا و النظری، العقل من المقتنص العقلی الدلیل»متن عبارت شهید صدر چنین است:  2

 أیضا، ریعالتش عالم بحسب یدرکهما کذلک التکوین عالم بحسب االستحالۀ و اإلمکان یدرک کما هو و الباب، هذا فی حاکم العقل فإنّ االستحالۀ،

 .الشرعی للحکم نافیۀ أدلۀ بمفردها تشکل أن یمکن األحکام، هذه و الحرمۀ، و الوجوب اجتماع باستحالۀ مثال یحکم فالعقل

 یستکشفف «فعل» فی التامۀ الملزمۀ المصلحۀ و التام المالک أدرک النظری العقل أنّ  یفرض أن قبیل من المعلولیۀ، و العلیۀ باب: الثانی الباب

 بقوله بتث لو کما األولویۀ، موارد فی کذلک و العّلۀ، تلک فیه وجدت مورد فی الحکم وجود( المعلول إلى العلّۀ من ینتقل أنّه أی) لمّیا استکشافا

 و ،الضرب فی أتمّ بنحو موجود الکالم هذا فی الموجود المحذور تمام بأنّ  یحکم و العقل یستقل فهنا الکالم، هذا حرمۀ أُفٍ لَُهما تَقُلْ فَال: تعالى

 هذه فإنّ ضده، لحرمۀ أو مقدمته لوجوب ءالشی وجوب علیۀ کذلک و محالۀ، ال عّلۀ للعّلۀ المساوی بأنّ العقل یحکم العلیّۀ، بقانون إذن الشتم،

 (311ص 8)بحوث فی علم االصول، ج .«النظری العقل یدرکها ثبوتها فرض على العلیۀ
 52، صق( 1419)شهید اول )عاملی(, ذکری الشیعه الحکام الشریعه،  3
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عرضه کن « قواعد قطعی عقلی»آوری شده برای استخراج حکم مساله را بر فهرست صورت مساله و هر کدام از ادله جمع

 و عدم مخالفت آنها را با این فهرست احراز کن با دو سوال زیر:

 1. آیا تناقض درونی ندارند؟ )عدم سازگاری محمول با موضوع یا لوازم ذاتی موضوع(1

 2شود؟آیا آثار و نتایج آنها منجر به مخالف با یک قاعده عقلی نمی .2

موقعیتی وجود ندارد که منجر به محال عقلی یا محال « هبه»و « زوجیت»مثال در حاالت مختلف متصوَّر در حکم 

 3مفهومی شود جز فقدان زمینه اصلی )علت مادی( و فقدان علت فاعلی.

 های عقلی:با زیرساختهای فقهاء در رابطه نمونه تحلیل

سنجیده و احتماالتی را منتفی  های عقلیزیرساختشان را با های فقهاء که مساله مورد بحثنمونه برخی از تحلیل

 اند در زیر ارائه شده است:کرده

 احتمال فال قطعا امرأۀ کانت ولدت إذا و والدۀ، عن کان ما إال حرمۀ له یکون ال اللبن ألن محال هذا أن عندی» .1

 4«.هناک

 تحقق بلق یکون و العتق نیّۀ تصحّ ال الملک قبل إذ الملک تحقّق بعد ألنّها تحقّقها یمکن ال و النّیۀ العتق شرط» .2

 5«النیۀ. فیه یتحقق بینهما فصل ال النه محال هذا و بینهما فیکون العتق

 نهم لزم فقد أوال، موته فرضت من منه تورث و الثانی موت تفرض ثمَّ منه، اآلخر تورث و أحدهما موت تفرض أنک» .3

 6.«محال و هذا الموت، بعد الحیاۀ فرض

 عالم فی لملکا بقاء لزم متعینین المشتری و البائع یکن لم اذا العقد صدور عند التعیین یشترط لم لو أنه خالصته» .4

 7«تملیک. البیع ألن محال هذا و معین مالک بال الواقع

                                                   
دیث )صحیح بخاری، ح« ان النبی سُِحر حتی کان یخیل الیه انه صنع شیئا و لم یصنعه»ها: در روایتی در صحیح بخاری، چنین آمده است: مثال 1

؛ زیرا الزمه پیامبر بودن عصمت در تشخیص حقایق «محمول»با « الزم موضوع»(؛ در این روایت تناقض درونی وجود دارد میان 3268شماره 

نسبت به پیامبر خدا در قرآن  کفارشدن که عدم قدرت بر تمایز حقیقت از توهمات است متناقض است. در گفتار « مسحور»با است و این امر 

های بیشتر ر.ک. کتاب منطق فهم حدیث، طباطبایی (؛ برای نمونه8)سوره فرقان، آیه« ان تتبعون اال رجال مسحورا»نیز چنین آمده است: 

 633و  559سیدکاظم، ص
 قتل»چنین برخی روایاتی که مثل وقایع عاشورا وارد شده است مانند ، وارد شده است؛ هم«رویت خداوند»و « جبر»ند روایاتی که در مورد مان 2

( که با ظرفیت زمان در عالم طبیعت سازگار نیست )و اگر 35ص 3)از کتاب اسرارالشهاده، ج« پنجاه هزار نفر توسط سیدالشهداء در عصر عاشورا

 بر صحتی داشته باشد باید تاویل به حقایقی در عالم مجردات شود.(این خ

( 48ه)سوره انفال، آی« اذ زین لهم الشیطان اعمالهم»توان دلیلی را از حیطه اعتبار خارج کرد مثال در ذیل آیه از طرف دیگر، به صِرف استبعاد نمی

 فی بدر ومی تمثل: صور أربع فی إبلیس تمثل: یقول األنصاری اهلل عبد بن رعن جاب»روایتی در کتاب تفسیر البرهان آمده است با این مضمون: 

...« مِنْکُمْ،  ءٌ بَرِی إِنِّی قالَ وَ عَقِبَیْهِ  عَلى نَکَصَ الْفِئَتانِ  تَراءَتِ فََلمَّا لَکُمْ جارٌ  ِإنِّی وَ  النَّاسِ مِنَ  الْیَوْمَ  لَکُمُ غالِبَ ال: لقریش فقال مالک، بن سراقۀ صورۀ

تضعیف  على المفسرین بعض أصر قد»اند: (؛ عالمه طباطبایی در ذیل این روایت چنین آورده703ص 2، جق(1416)بحرانی, )تفسیر البرهان، 

 لیس المعنى لأص لکن التام للوثوق الموجبۀ ۀالقطعی القرائن ببعض محفوفۀ ال و متواترۀ تکن لم إن و هی و الخبر )تمثل الشیطان بصوره انسان(،

 الضالل وردم فیوردهم الشیطان لهم یتمثل أن من مانع ال و صحیحۀ، آثار تدفعها التی القصص من ال و ،السلیم العقل یدفعه الذی المستحیل من

 ، فصل هفتم.(1390)نصیری, شناسی نقد احادیث، (؛ برای بررسی بیشتر ر.ک. روش99ص 9)المیزان، ج « الغی و
شود دهد و منجر به این میرا حذف کنیم، مفهوم زوجیت یا هبه، معناداری خود را از دست می« ارتباط»یعنی اگر از زوجیت یا هبه، مفهوم  3

 که در مفهومی که نسبت طرفینی دارد، نسبتی را در نظر نگیریم، و این یعنی محال مفهومی.
 314ص 5، جق(1387)شیخ طوسی, المبسوط فی فقه االمامیه،  4
 475: ص ،3ج  ق(1387)حلی فخرالمحققین,  القواعد؛ مشکالت شرح فی الفوائد إیضاح 5
 434: ص ،4ج  ق(1407فهد حلی, )ابن  النافع؛ المختصر شرح فی البارع المهذب 6
 17 ص ،8ج ؛(المحشى) المکاسب کتاب 7



 

171 

 

 1صللمخص فردیته العقل أحرز فرد کل کذا و العام حکم عن خارج االمتثال عن عجزه المحرز الفرد بأن یحکم العقل .5

: قلت ئتش ان و الشرع حکم الى النوبۀ تصل ال العقلی الحکم هذا مع و العقوبۀ باستحقاق یحکم العقل ان المفروض .6

 2المعصیۀ قبح و االطاعۀ بوجوب کحکمه الحفظ بلزوم المقام فی العقل حکم

 یکون ان تضىتق الّتى الغیبۀ، زمن فى بالنیابۀ الناس بین یحکم ان یرید لمن الشروط و المزایا بضرورۀ یحکم العقل .7

 3.الصغرى غیبته فى خاصّ نوّاب له کان کما لالمور تصدّى فى عامۀ نوّاب له

 ءالشی طالب بأنّ اإلدراکی بالحکم ویحکم علیه، یتوقف ما وجوب و ءالشی وجوب بین التالزم بثبوت یحکم العقل .8

 4أضداده حرمۀ و ءبالشی األمر بین التالزم بثبوت یحکم أو لمقدماته، طالب

 5القطعی للتکلیف االحتمالی االمتثال کفایۀ بعدم یحکم العقل .9

 حرمۀب الشرع حکم ذلک من فیستکشف المفوتۀ، المقدمات ترک من الناشئ المالک تفویت بقبح یحکم العقل .10

 6.الشرع و العقل حکم بین المالزمۀ، بقانون المفوتۀ، المقدمات تفویت

 و تعابیر دیگری مانند: 

 بان حکمی العقلللمولى؛  الفعلی المالک على التحفظ بوجوب یحکم العقلالعالم؛  إلى الجاهل رجوع بوجوب یحکم العقل

 استحقاق و بالهلکۀ یحکم العقلبیان؛  بال العقاب قبح بقاعدۀ یحکم العقلللمولى؛  امتدادا نفسه یجعل ان و البد العبد

 لىع األهمیۀ معلوم الخطاب تقدیم بلزوم یحکم العقلشرعی؛  مؤمن دون من البدویۀ الشبهۀ اقتحام موارد فی العقوبۀ

 العاجز؛ العقل فتکلی بقبح یحکم العقلبالعلم؛  تنجزه بعد تفویته عدم و األکثر المالک تحصیل بلزوم یحکم العقلاآلخر؛ 

 نعم؛ العقلالم مخالفۀ بقبح یحکم مقربا؛ العقل یقع أن یستحیل المبعدیۀ هذه مع و المولى عن معصیته بمبعدیۀ یحکم

 غیر العالم یرغ بان یحکم عنه؛ العقل یصدر ال فاعله الى نظرا أولى یکن لم لو الفعل بأن یحکم العقلالتجری؛  بقبح یحکم

 األمر أنّب یحکم العقلالمحتمل؛  الضرر بدفع یحکم الهدایۀ؛ العقل طلب و استرشد من اجابۀ بحسن یحکم مکلّف؛ العقل

 استعالمه؛ العقل یمکن ال ما ضمان باستحالۀ یحکم الضرورۀ؛ العقل بصاحب مختصّ آخر دون لشخص ضروری هو الّذی

 جهۀ من لّاا التمکّن عدم صورۀ فی یحکم الشرط؛ العقل مع المشروط باتیان یحکم العقلالضررین؛  بأقلّ بااللتزام یحکم

 7منها؛ .... مصداق أوّل بإتیان وجوبها یسقط وجبت إذا الطبیعۀ بأنّ یحکم نظره؛ العقل فی راجح هو ما بتقدم واحدۀ

 الکشف است: محتملدر کشف قرینه عقلی، کشف علت و مالک حکم است؛ که از طرق زیر  قدم دوم

                                                   
 332ص 2ج األصول، فانی اصفهانی علی، علم فی األلفاظ مبحث حول آراء 1
 153ص 1الفقه، طباطبایی قمی تقی، جآراءنا فی اصول 2
 157االجتهاد و التقلید، عراقی آقاضیاء، ص 3
 84ص 3االصول، سبحانی جعفر، جارشاد العقول الی مباحث  4
 561ص 3همان، ج 5
 122ص 5بحوث فی علم االصول، شهید صدر، ج 6
 عنوان مثال ارائه شد.از آنجایی که هر کدام از تعابیر فوق، اشاره به یک کبرای کلی عقلی دارد، مصادیق زیادی از آنها به 7
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، مدلول 5، تناسب حکم و موضوع4، استقراء3، تعلیق حکم بر شرط و وصف، سبر و تقسیم2الغاء خصوصیت، 1تنقیح مناط

 (.3، اقتضاء2، مفهوم مخالف1التزامی)مفهوم موافق یا فحوی الخطاب

                                                   
تنقیح مناط، تشخیص و الغاء اوصاف، قیود و شروطی است که در دلیلِ حکم آمده است ولی در نسبت حکم با موضوع دخالت ندارد بلکه به  1

 به تقترنف سببه إلى الحکم الشارع یضیف ان هو»اقتضاء شرایط و مقتضی حال و مقام ذکر شده است؛ در تعریف تنقیح مناط چنین آمده است: 

: سلّم و آله و علیه اللّه صلّى للنبی قال اّلذی األعرابی بقصۀ له مثلوا و «الحکم لیتسع االعتبار عن حذفها فیجب اإلضافۀ فی لها لمدخ ال أوصاف

 کونه فی الخصوصیۀ عدم استفادوا حیث« 2» «رقبۀ أعتق: قال رمضان، نهار فی أهلی على وقعت: قال صنعت؟ ما: له فقال! الّله رسول یا هلکت»

 وقع لّذیا رمضان شهر لخصوص خصوصیۀ ال و الزنى، به فألحقوا له أهال علیها وقع التی المرأۀ کون فی ال و المکلفین، جمیع به فألحقوا أعرابیا،

م، )االصول العامه فی الفقه المقارن، حکی .مدخلیتها بعدم یعلم التی الخصوصیات من هنالک ما إلى الصیام، أشهر جمیع به فألحقوا أهله على فیه

 (301ص
 گیرد بلکه به هدف تعمیم حکم نسبت به خصوصالغاء خصوصیت، همانند تنقیح مناط است با این فرق که الغاء به هدف کشف علت صورت نمی 2

 (543، ص(1389)ایازی, های استکشاف آن، گیرد. )ر.ک. کتاب مالکات احکام و شیوهموضوع صورت می
 ستعراضا بالتقسیم و االختبار، بالسبر اند: یرادچنین آورده« سبر و تقسیم»العامه للفقه المقارن، در تعریف  اهلل حکیم در اصولمرحوم آیت 3

 فی دۀالموجو األوصاف فی یبحث ان علیه المجتهد ان المسلک هذا خالصۀ و .بینها العلۀ تردید و األصل فی علۀ تکون ان تصلح التی األوصاف

 العلۀ شروط تحقق االستبقاء و االستبعاد فی هادیه و ظنه، رجحان حسب علۀ هو ما یستبقی و منها، علۀ یکون ان یصح ال ما یستبعد و األصل،

براساس نگرش شیعی، فقط اگر این تقسیم، (؛ 304االعتبار. )ص أنواع من بنوع معتبرا مناسبا متعدیا منضبطا ظاهرا وصفا إال یستبقی ال بحیث

نمونه زیر را که صاحب « های استکشاف آنمالکات احکام و شیوه»دار خواهد بود. مولف کتاب آور و حجیتدائر بین نفی و اثبات باشد یقین

 نّ فأل بکارتها ذهبت إن و الصغیرۀ لىع الجدّ و األب والیۀ ثبوت آورده است، باب سبر و تقسیم دانسته است: أّما 172ص 29جواهرالکالم، در ج

 (535)ص .غیره أو بزنا البکارۀ ذهبت إن و لهما ثبوتها اإلطالق مقتضى و البکارۀ، ال الصغر والیتهما فی المدار
 نأ االستقراءب المراد»در اینجا، همان تعریف در علم منطق است؛ شهید صدر نمونه مثال آن را چنین بیان کرده اند:  تعریف و مفهوم استقراء 4

 الجاهل، افیه یُعذر التی الحاالت من کبیراً عدداً  یحصی أن قبیل من واحدۀ، حالۀٍ فی تشترک جمیعاً  یجدها األحکام من کبیراً  عدداً  الفقیه یالحظ

 حاالت سائر إلى الحکم فیعمّم الجهل هو المعذّرّیۀ فی المالک و المناط أنّ فیستنتج المعذّریّات، تلک کلّ بین المشترکۀ الصفۀ هو الجهل أنّ فیجد

ارشاد العقول الی مباحث »(؛ نمونه دیگر از کاربرد استقراء در فقه را صاحب کتاب 360ص 2)دروس فی علم االصول، شهید صدر، ج« .الجهل

 یماف الوجوب جانب على الحرمۀ جانب قدّم الشارع أنّ على یشهد االستقراء بأنّ الحرمۀ جانب بتقدیم القائل استدلّ»چنین آورده است: « االصول

(؛ در نمونه کاربرد دیگِر استقراء، برای اثبات حجیت استصحاب، به استقراء استدالل شده 280ص 2)سبحانی، ج «المحذورین بین األمر دار إذا

 توجب مارۀأ مع إّلا بالبقاء، الشارع فیه حکم قد و إّلا مورداً  نجد فلم الرافع جهۀ من المشکوک السابق الحکم بقاء فی الشکّ  موارد تتبّعنا إّنا»است: 

است صاحب کتاب « الظهورنوعی بودن اصاله»(؛ در نمونه دیگری، که مربوط به اثبات 563ص 2)فرائداالصول، شیخ انصاری، ج« .بالخالف الظن

 الاستعم موارد تتبّع من فإنّ  حجّۀ، الطرق أقوى هی و: االستقراء الحجّیۀ( باب من أصّحها هی الدلیل االول )و»چنین گفته است: « االصولبیان»

(؛ در مثال دیگری محقق حلّی چنین ارائه 269ص 1، جق(1407)حسینی شیرازی, )بیان االصول، « الوجوب فی ظاهرۀ أّنها له ظهر األمر صیغۀ

 ستفادم المقدم و الراحلۀ، على یصلى لکنه الراحلۀ، على یصلى أن جاز لما واجباً  کان لو ألنه مندوب، هو: فنقول الوتر، فی اختلف إذا»کرده است: 

، (1403)محقق حلی, االصول، )االجتهاد و التقلید، معارج« .باإلجماع معلوم االستثناء و الراحلۀ، على یصلى الواجب من ءشی ال إذ ،االستقراء من

(؛ آمار کاربرد 341)ص« الغنیمۀ اسم فی داخلۀ سبعۀ االستقراء بشهادۀ»نمونه دیگر، شهید اول در کتاب البیان چنین گفته است: (؛ در 220ص

 دست آمده است که بادر کتابخانه جامع فقه به« االستقراء»های فقهی زیاد است، بیش از هشتصد مورد از جستجوی کلمه استقراء در تحلیل

 دهنده فراوانی توجه به این ابزار است.ارد غیرمرتبط با اصل بحث فقهی، نشانوجود حذف برخی مو
طور طبیعی، عرفی، عقالنی و عقالیی، با هر گونه حکمی سازگار این است که: موقعیت و فضای موضوع، به «تناسب حکم و موضوع»مقصود از  5

 عدم تضییق فإنّه الموضوع، و الحکم تناسب مثل التداخل، عدم على القرینۀ متقو رّبما»کند. مثال: نیست بلکه نوع خاصی از حکم را اقتضاء می

 تعدّد تضییق فیها( المفطر هو و) الموضوع و( الکّفارۀ وجوب هو و) الحکم تناسب فإنّ  الکّفارات، باب فی کما الموارد من کثیر فی المسبّبات تداخل

 ماک یخفى، ال کما واحدۀ مرّۀ العمل بإتیان یحصل ال قد هو و العاصی، العامد المفطر تأدیب هو إّنما الکّفارۀ إیجاب من المقصود إنّ حیث الکفّارۀ

 السالم: علیه قوله»(؛ مثال دیگر: 40ص 2، جق(1428)مکارم, )انواراالصول، « النذور. و الضمانات أبواب و الدّیات و الحدود أبواب فی کذلک أّنه

 عیفض مرهون بأمر( الیقین هو و) طرده و محکم ءشی نقض صّحۀ عدم هى و العقالء، عند ارتکازیۀ نکتۀ إلى إشارۀ «وضوئه من یقین على فإنّه»

(؛ مثال دیگر در باب 289ص 3)همان، ج« .الوضوء باب عن الخصوصیّۀ العرف إلغاء یوجب الموضوع و الحکم تناسب: اخرى بعبارۀ و( الشکّ  هو و)

 8)تحریرات فی االصول، خمینی مصطفی، ج« الموضوع و الحکم تناسب بعد و اإلطالق، بعد خاّصۀ؛ بجهۀ الختصاصها وجه فال »الضرر: قاعده 

 بها المراد نیکو ان الموضوع و الحکم تناسب فمقتضى الملکیۀ على امارۀ مجعولۀ کونها باعتبار األماریۀ، قاعدۀ فی الید فان»(؛ مثال دیگر: 287ص
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 4ردد.گموکول می« روش تحلیل داللی»که موارد فوق تابعی از تحلیل مفاد ادله هستند، بحث از آنها به بخش از آنجایی

 «:حکم هبه زوج به زوجه»مرتبط با مساله « دلیل عقلی» یابی بهتطبیق روش دست

ای هاست ارائه شده است. )زیرا از زیرساخت« تاسیس اصل»نحوه تطبیق این بحث بر مثال مورد نظر، در مرحله بعد که 

 است.(« عقل نظری و عقل عملی»تاسیس اصل، تحلیل براساس 

 

  

                                                   
« الملکیۀ عن اشفۀک نحوه و کالحرّ الملک غیر على الید لکون معنى ال النه له؛ المملوکیّۀ ثبوت و به الملکیۀ وصف لتعلق قابًلا یکون ما على الید هی

 هو الضرر عملیۀ فی الموضوع فان ،الموضوع و الحکم تناسب: الثانی الدلیل»(؛ مثال دیگر: 116، صش(1383)فاضل لنکرانی, )القواعد الفقهیه، 

 حسبب الجعل عدم یساوق الذی الحکم نفی الکلمۀ تلک من المقصود یکون أن یستدعی التناسب ذلک و الجعل، عدم هو الحکم و المکلف، فعل

 اما و بهکذ من األمن لعدم الفاسق إلى بالنسبۀ یکون هنا التبیّن بأن یحکم الموضوع و الحکم تناسب»(؛ مثال دیگر: 39ص 2)همان، ج« .الواقع

 (166ص 3االفکار و مطرح االنظار، آملی میرزا هاشم، ج)مجمع« إلیه بالنسبۀ التبین یکون فال مأمونا یکون حیث العادل
 األصل، یف منه أوکد و أقوى بالفرع للحکم فیه الجامع اقتضاء کان ما المفهوم الموافقه»اهلل حکیم در اصول الفقه المقارن، چنین آورده است: آیت 1

(؛ مرحوم 302)ص .إلیهما اإلهانۀ توجیه و ضربهما، بتحریم القاضی أُفٍّ  َلهُما تَقُلْ َفال الوالدین من التأفف عن النهی من الکتاب فی ورد ما مثاله و

 المذکور، مللحک موافقا المذکور غیر الحکم لکون الموافقۀ؛ مفهوم سمّی»چنین گفته است: « انیس المجتهدین فی علم االصول»مالمهدی نراقی در 

 أودع إذا»(؛ مثال: 455ص 1)ج« .الخطاب دلیل یسمّى و أمثاله، و الشرط کمفهوم المخالفۀ، مفهوم یقابله و أیضا، الخطاب لحن و الخطاب فحوى و

 بفحوى رفع أطلق، إذا ألنّه بذلک، صاحبه على یرجع و علفه و سقیه و علیه اإلنفاق لزمه نهاه، ال و یعلفه، ال و یسقیه بأن یأمره لم و حیوانا، غیره

 فحوى من عرف ألنّه به، یتلفظ لم إن و العرف، على ذلک حمل فوجب تعلف، و تسقى الدابۀ بأنّ جاریۀ العادۀ ألنّ العلف، و بالسقی أمره الخطاب

 بفحوى الجدّ والیۀ ثبوت على داللتها األب والیۀ ثبوت على داللتها باستلزام دفعه یمکن»(؛ مثال دیگر: 438ص 2ادریس، ج)السرائر، ابن« .الخطاب

 عقده ىعل لعقده المقدِّمۀ و األب، اختیار على الجدّ الختیار المرّجحۀ علیها المجمع األخبار من یستفاد کما األب، والیۀ أضعفّیۀ على بناءً ؛الخطاب

 (90ص 11، جق(1418)سیدعلی خان )حائری طباطبایی(, المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئل، )ریاض« .المقارنۀ مع
 مستقلۀ فیها ۀالعل أن یفهم ان شریطۀ لها، الحجیۀ لثبوت المستلزم ثبوتها على بناء الغایۀ و الوصف و الحصر و الشرط المفهوم المخالف کمفاهیم» 2

 مفهوم یف ظهورها معنى هو و العلیۀ، فی انحصارها إثبات من أکثر إلى یحتاج ال منها الحکم نفی استفادۀ کان ان منها و االطراد لیستفاد متعدیۀ و

 (303)همان، ص« .المخالفۀ
 و ۀ،العل هو المحذوف کان إذا «علیها لغۀ أو شرعا أو عقال صحته أو الکالم صدق یتوقف التی للمتکلم المقصودۀ الداللۀ دالله االقتضاء هی» 3

 یستفاد دهاعن و بلى، الشارع فیجیبه العدالۀ؟ هی أ العادل العالم خلف الصالۀ جواز علۀ عن ما سائل یسأل ان مثاله و بالقرائن، شرائطها استکملت

 جماعۀ فی الخمس صلّى من» الفقیه عن حکی فیما»(؛ مثال: 303)همان، ص« .العلۀ بعموم أخذا الجواب هذا من عادل کل إلى الحکم تعمیم

 على ضاءاالقت بداللۀ فیدلّ اختیارّیا، کونه لعدم یعقل، ال بالظنّ األمر إنّ حیث «شهادته أجیزوا و خیرا به فظنّوا: »روایۀ فی و «خیر کلّ به فظنّوا

 إمضاء على الشرعی الدلیل دلّ فإذا»مثال دیگر: (؛ 65)رسائل فقهیه، شیخ انصاری، ص« شهادته. إجازۀ منها و «الخیر ظنّ» أحکام بترتیب األمر

 ترتّب حیث من مؤثّراً الواقع العقد معاملۀ اإلجازۀ بعد العقد معاملۀ إرادۀ إلى االقتضاء بداللۀ صرفه من بدّ  فال المعقول، الغیر الوجه هذا على اإلجازۀ

 ۀالقطع إلى بالنسبۀ بالبطالن الحکم موردها فی الالزم بأن فیها االشکال و»(؛ مثال دیگر: 407ص 3)المکاسب، شیخ انصاری، ج« الممکنۀ اآلثار

 الغیر القطعۀ بتوصیف اما الضیعۀ بیع یصح موردعلی  اإلمامیۀ فقهعلى حملها االقتضاء بداللۀ بد ال بأنه مدفوع الرؤیۀ، بخیار الحکم ال المرئیۀ الغیر

مورد در کتب فقهی،  180(؛ بیش از 591اهلل رشتی، ص)فقه الخیارات، میرزا حبیب« .الصفات فی لموافقتهما غیره على المرئی بداللۀ أو المرئیۀ

 از دالله اقتضاء استفاده شده است.
 در ص  4
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 قرائن عقلی:نمودار اجرایی کشف 
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 ( اقتضای طبیعی عقلی فطرییابی به )دستعقلیتاسیس اصل  روش

های کشف شرع، کشف قواعد و قوانین تکوین است؛ انسان که تشریع الهی مطابق تکوین الهی است، یکی از راهاز آنجایی

 ها نیز در حالت؛ تعامل انسانکندلوخُلّی و طبعه، براساس فطرت الهی و ساختار تکوینی روح و ذهن و بدنش حرکت می

را  «سیره عقالئیه»و « عرف»عادیِ طبیعی، براساس ارتکازهای منبعث از فطرت و تکوین آنهاست و همین امر است که 

 شکل داده است. 

 «تاسیس اصل»، ابتدا به زیرساختها برای ایجاد شود که در بسیاری از بحثدر عملکرد فقهاء و اصولیین مشاهده می

کنند و سپس به تحلیل ادله نداشته باشد بررسی می« دلیل خاص»پردازند و وضعیت مساله را در صورتی که می

 1میپردازند.

لت تالش برای کشف حا»و تاسیس اصل عبارتست از: « حالت طبیعی، عادی، عرفی، فطری، عقالئی»عبارتست از: « اصل»

 «طبیعی، عرفی، عقالنی، عادی

 «استقراء»)اعم از نظری و عملی( و « عقل»یابی به آن فقط هاست، ابزار دستوذ به زیرساخت، نف«اصل»که از آنجایی

 است. 

 :عقلی تاسیس اصلروشی بسته 

  قدم تاسیس اصل چنین است:بهمراحل قدم

تولید شده بود، مراجعه کن و موضوع، متعلَّق و قیود متعلق را « شناسیمساله»به تحلیل مساله که در مرحله  .1

 بازخوانی و ثبت کن.

 (حالت پایۀ حداقلیهای خاص و ایجاد کلیه قیود موجود در مساله را حذف کن. )برای خروج از حالت .2

 ، بازخوانی و ثبت کن.«شناسی/ تعریف اجزاء مسالهمساله»تعریف موضوع و متعلقَّ را از مرحله  .3

 های عقل عملی(ی و چه ضرورتهای عقل نظرلوازم ذاتی موضوع و محمول را استخراج کن. )چه ضرورت .4

توانند در موقعیتی قرار بگیرند را با هر یک از تعاریف بسنج. )آیا هر کدام از تعاریف می 2رابطه قواعد عقلی پایه .5

که منجر به یک محال عقلی یا محال مفهومی شود؟ مانند محور پنج از فرآیند تاسیس اصل در مساله هبه زوج 

 به زوجه(

تاسیس کن. )مانند مثال سوم در نمونه عملکرد فقهاء در « اصل»فت شد، براساس آن یک اگر چنین موردی یا .6

 چنین در محور شماره پنج از فرآیند تاسیس اصل در مساله هبه زوج به زوجه(؛ هم176ص 

را با هر یک از تعاریف بسنج. )مانند مثال شماره چهار در نمونه عملکرد فقهاء در  3رابطه قواعد عقل عملی .7

 (176ص

تاسیس کن. )مانند محور شماره شش از فرآیند تاسیس « اصل»اگر چنین موردی یافت شد، براساس آن یک  .8

 در مساله هبه زوج به زوجه( اصل

                                                   
قبل الخوض فی المساله البد من تاسیس االصل، قبل تنقیح المساله البد من تاسیس »کار رفته است عبارتند از: تعابیری که در این فضا به 1

صل، قبل الخوض فی حکمه البد من تاسیس االصل، قبل التکلم فیه البد من تاسیس االصل، قبل الخوض فی تعیین ما اختلفوا فیه البد من اال

 «تاسیس االصل، قبل الخوض فی االقوال و االدله البد من تاسیس االصل
 آمده است. 51فهرست این قواعد در ص  2
 ع دیده شود.(آمده است. )حتما هر دو ارجا 62و ص  54فهرستی از این قواعد در ص 3
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اله مربوط به مس« اصل»در مساله، را با یکدیگر ترکیب کن و « متعلق»و « موضوع»های تولید شده برای اصل .9

 عادی و فطری عرفی، تکوینی، طبیعی، حالت محمول، و موضوع ذاتی لوازم مشترک را استخراج کن. )نقطه

 (179مانند فرآیند انجام شده در ص  .دهب ارائه مساله در «اصل» عنوان به را آن است،

 

 :عقلی نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین در تاسیس اصل

 هو له عرفیّ  بیع کلّ فی و قبول، و إیجاب کلّ فی و ،عرفیّ  عقد کلّ فی األصیل األصل تأسیس فی الکالم إنّ .1

 )اشاره به اینکه تاسیس اصل مربوط به حالت عادی عرفی طبیعی است.( 1الفساد أو اللزوم، و الصحّۀ

 فال زمانیال العموم أصل فی الشکّ کان ان :فنقول العموم، مصبّ فی الشکّ عند األصل ینبغی تأسیس ذلک قبل .2

 و بوتاث لحاظه على یتوقّف للمتعلّق أو للحکم قیدا الزمانی العموم أخذ ألنّ عدمه یقتضی األصل أنّ فی إشکال

 فی اإلکرام کون فی شکّ أو األیّام جمیع فی الوجوب استمرار فی شکّ و «العلماء أکرم: »قال فلو إثباتا، بیانه

 لکذ فی الشکّ نّواضح ال ذلک و عنه، البراءۀ ألصالۀ اإلکرام، یجب ال األوّل الیوم عدا ما ففی واجبا، األیام جمیع

)اجرای عملیات تشخیص  2.التقیید عدم تقتضی اإلطالق أصالۀ و ،زائد بقید المتعّلق تقیید فی الشکّ إلى یرجع

 قیود، و رجوع به حالت اولیه عادی که نبود قیود است.(

 کما هواس بنقصه المرکّب بطالن یقتضی األصل فهل جزئیّته ثبت إذا أنّه و بالجزء اإلخالل حکم بیان: فالمهمّ .3

 لصحّۀ؛ا على خاصّ أو عامّ  دلیل یقوم أن إلّا سهوا الجزء بنقص العبادۀ بطالن عمدا؟ فاألقوى أصالۀ بنقصه یبطل

 لمأمورل موافقا به المأتیّ یکن فلم المرکّب، انتفى فإذا الغفلۀ، حال فی جزءا کان العمد حال فی جزءا کان ما ألنّ

 )استفاده از تحلیل عقلی مفهوم مرکب و مفهوم جزئیت و رابطه آن با مفهوم فساد( 3.فساده معنى هو و به،

 بغیر دالتعبّ وقوع على الدلیل عدم عند المعوّل علیه یکون الذی األصل تأسیس من بدّ  ال ذلک، فی الخوض قبل .4

 دلیل ....بعۀاألر باألدلّۀ محرّم دلیل، به التعبّد على یدلّ لم الذی بالظنّ  التعبّد :فنقول الجملۀ، فی أو مطلقا العلم

)استفاده از قاعده عقل عملی که  4.المولى عن بوروده یعلم ال بما مواله قبل من یتکلّف من العقالء تقبیح: العقل

در  طور طبیعی وداند و کذب بهاستناد قطعی مطلبی به منبعی را، در حالی که قطعی نیست، مصداق کذب می

 ( است.(حالت عادی، ضدارزش )قبیح

 الحجیۀ بقاء یالثان و المطلق، التساقط أحدها: ثالثۀ فیه فاألقوال دلیلین، بین التعارض فی األولی األصل مقتضى .5

 و شهورالم إلیه ذهب فقد بالتساقط، القول العراقی؛ أما المحقق عن یأتی بنحو التفصیل الثالث و الجملۀ، فی

 اال یبقى فال باطلۀ، کلها أربعۀ أنحاء بأحد یتصور المتعارضین فی الحجیۀ دلیل إعمال أن برهانهم توضیح

 )استفاده از برهان سبر و تقسیم برای تاسیس اصل( 5.التساقط

 الفرعیۀ ۀالمسأل فی أما و ،األزلیۀ األعدام فی األصل جریان على بناء إال بها یتمسک االصولیۀ المسألۀ فی أصل ال .6

 6.حکمال النتیجه انتفاء فتکون البراءۀ، أصالۀ إلى فیرجع إال و المرجع، فهو موضوعی أصل البین فی کان فإن

 یوجد، که منشاء اصاله العدم است(یجب لم)استفاده از قاعده عقلی الشیء ما لم

                                                   
 311ص 1التعلیقه علی المکاسب، الالری، ج 1
 546ص 4فوائداالصول، نائینی، ج 2
 363ص 2فرائد االصول، شیخ انصاری، ج 3
 126ص 1فرائداالصول، شیخ انصاری، ج 4
 237ص 7بحوث فی علم االصول، شهید صدر، ج 5
 108ص 1االصول، سبزواری، جتهذیب 6
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 عدمها و المقدمۀ ذی وجوب و المقدمۀ وجوب بین المالزمۀ فإن المسألۀ فی البحث محل فی أصل ال أنه اعلم .7

 یثح بالعدم مسبوقا یکون المقدمۀ وجوب نفس نعم أزلیۀ عدمها أو المالزمۀ تکون بل سابقۀ حالۀ لها لیست

)تالش برای کشف قاعده عقلی یا عرفی که رابطه  1.وجوبها عدم فاألصل المقدمۀ ذی وجوب بحدوث حادثا یکون

 المقدمه و مقدمه را روشن کند.( ذی

 کمح هو إنّما العلم باب انسداد حال المرجع تعیین دلیل عمدۀ أنّ: یقال أن األصل تأسیس فی المقام تحقیق .8

 لمقلّدا ال و المطلق المجتهد التحقیق عند هنا العقل حکم موضوع لیس و االنسداد، دلیل مقدّمات بواسطۀ العقل

 ربأق هو ما إلى بالرجوع المکلّف إلزام حکمه و المکلّف موضوعه بل کذلک، التقلید ال و بالخصوص الظنّ ال و

 و العسر زامهباستل االحتیاط احتمال و المقدور بغیر التکلیف باستلزامه العلم اعتبار إبطاله بعد فإنّه العلم، إلى

 )استفاده از حکم عقل عملی نسبت به اعتبار لزوم تبعیت از علم( 2المعاش. و المعاد بنظم المخلّین الحرج

 لیهع المدلول التدارک مِن فنقول: الشکّ صورۀ فى إلیه رجعلی االصل تاسیس من البدّ المسألۀ فى الحوض قبل .9

 مساوۀ التّدارک فى فالواجب ذلک تعذّر بعد ثم انعدامها بعد ایجادها و التالفۀ العین خلقۀ هو أوال المتقدّمۀ باألدلّۀ

 یقبتحق یکد لم الّا و المبدل فى الموجودۀ العناوین و الخصوصیّات و الصّفات جمیع فى منه للمبدل البدل

 و وحهوض مع یساعده و المثلى و القیمى بین فرق غیر من مطلق المثل دفع وجوب ذلک قضیّۀ و التام التدارک

 عند الذمّۀ باشتغال المسبوقۀ المعانى من اشبهها ما و الوفاء و اآلراء فان العرف اهل اذهان فى المرکوز بداهته

)استفاده از قاعده عقلی  3المثلیّات. فى المثل ردّ على القرض وضع بنى لذلک و االمکان مع المثل اداء هو العرف

 حکم االمثال، و قاعده عقل عملی نسبت به ضرورت عدل، و استفاده از عملکرد عرف عقالء(

 یقتضی هأن إلى أشرنا فقد األصل أما:فنقول النزاع، محل تحریر و األصل تأسیس من بد ال المسألۀ تنقیح قبل .10

 أعنی ذاتا، المطلقۀ السلطنۀ له بمن مختص وضعی أمرآخر  شخص إلزام على الشخص سلطنۀ ألن المنع،

 کناشک فحیث الوصی، و کالنبی جانبه عن خلیفۀ و طرفه من سلطانا جعله بمن أو اسمه، جل الحقیقی المولى

)استفاده از قاعده عقلی علیت و منشاء انتزاع  4.الوضعیۀ األحکام کسائر العدم هو فیه المحکم فاألصل ثبوتها فی

 عقلی ملکیت(

 أنَّه اعلمبرأسه؟  أصل منهما کلّاً  أنّ أو اإلخفات، أو الجهر أنّه و الصلوات، فی األصل تأسیس فی األولى المقدّمۀ .11

 جمیع فی األصل هو األزلی العدم ألنَّ األوّلی؛ األصل هو عدمیّاً أمراً کونه حیث من اإلخفات أنَّ فی نزاع ال

 و العدم، بأصل نفیه لصحّۀ األصل؛ خالف الحرف ذات على زائداً  وصفاً کونه حیث من الجهر أنَّ و ،الممکنات

 )استفاده قاعده عقلی نیاز ممکن به علت( 5.اإلثبات یقتضی آخر ألمر الخارج فی إیجاده احتیاج

: نقولف. الشک عند المعوَّل هو الّذی األصل تأسیس من بدّ  ال موضوعاً فیه اختلفوا ما تعیین فی الخوض قبل .12

 6لبتّ ا على الیمین کون لزوم هو العمومات من المستفاد األوّلی األصل أنّ أیضاً  هنا نذکر و سابقاً  ذکرنا قد إنّا

« ضرورت رفع مخاصمه»)مقصود از عمومات در اینجا، قواعد کلی باب قضاوت نیست بلکه عموماتی مانند 

 اعد پایه عقلی عملی است.(است که از قو

 

                                                   
 125البیت، صخراسانی، طبع آلکفایه االصول، آخوند  1
 159االجتهاد و التقلید، موسوی قزوینی، ص 2
 57اهلل رشتی، صکتاب الغصب، میرزا حبیب 3
 30ص 1اهلل رشتی، جکتاب القضاء، میرزا حبیب 4
 231ص 1الرسائل االحمدیه، بحرانی، ج 5
 509ص 1کتاب القضاء، آشتیانی، ج 6
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 «:هبه زوج به زوجه»در مساله « تاسیس اصل» تطبیق روش

 صورت گرفت: « شناسیشناسی و موضوعمساله»که در مرحله « موضوع، متعلق و قید»فراخوانی تحلیل مساله به  .1

 اجزاء مسالۀ بحث عبارتند از:

 زوج )یا زوجه(موضوع : 

 هبه یکی به دیگریمتعلَّق : 

  التلف : بعدالقبض و قبلمتعلققید 

 . حذف قیود مساله2

 . تعریف موضوع و متعلق:3

  :1«اعتبار االرتباط بین الرجل و المرأه فی النکاح باالیجاب و القبول لحصول الدَّعۀ»تعریف زوجیت عبارتست از 

  :للموهوب له بشرط قبوله، اعتبار الواهب اعطاء ماله او حقه او منفعۀ له، بغیر عوض، »تعریف هبه عبارتست از

 «الظهار المحبۀ من غیر لحاظ قصد القربۀ

 «:روبنای مساله»عنوان و فصل اصلی تعاریف به« زمینه اصلی مساله»عنوان . کشف جنس تعاریف به4

 .زمینه مساله، برقراری روابط روحی و روابط مالی است 

  .فضای روبنایی، رابطه زوجیت و رابطه هدیه دادن است 

 با هر یک از تعاریف: 2پایه. بررسی رابطه قواعد عقلی 5

 «موقعیتی ندارند که منجر به محال عقلی یا محال مفهومی شود جز فقدان زمینه اصلی « هبه»و « زوجیت

است. )نیاز به  طرفیننتیجه: اصل در زوجیت، ایجاد ارتباط توسط  ← 3)علت مادی( و فقدان علت فاعلی.

این اصل، صحت انشاء فضولِی زوجیت نیاز به دلیل دارد؛ اما در هبه، حداقل الزم برای ایجاب و قبول( و بنابر

نتیجه: اصل در هبه، عدم نیاز به قبول است  ←، برقراری ارتباط توسط بخشنده است «بخشش»تحقق مفهومِ 

 عقود(برای صحت عقد هبه نیاز به دلیل دارد. )برای خروج از ایقاعات و ورود به « قبول»و اشتراط 

 با هر یک از تعاریف:  4«عملیعقل ». بررسی رابطه قواعد 6

                                                   
: الصوریۀ عّلۀال و بینهما؛ االرتباط هی: للزوجیۀ المادیۀ زوجیت براساس علل اربع تولید شده است. )العلّۀ این تعریف پس از تحلیل مفهومی هویت 1

 الدَّعۀ( و النفس سکون: الغائیۀ العّلۀ و القبول؛ و االیجاب: الفاعلیۀ العلّۀ و النکاح؛ فی بالمرأه الرجل ربط
 آمده است. 51فهرست این قواعد در صفحه  2
شود دهد و منجر به این میرا حذف کنیم، مفهوم زوجیت یا هبه، معناداری خود را از دست می« ارتباط»یعنی اگر از زوجیت یا هبه، مفهوم  3

 ن یعنی محال مفهومی.که در مفهومی که نسبت طرفینی دارد، نسبتی را در نظر نگیریم، و ای
ردند گ)کارآیی و عدم کارآیی در اعتباریات( برمی اغراض عمومی عقالییهای پایه( یا  )ارزش« حُسن یا قبح»تمام مواردی که در اثر تحلیل، به  4

مانند: نقض غرض قبیح است، عقاب بالبیان قبیح است، اختالل معاش نامطلوب است، ایجاد ضرر، ظلم است، تبعیت از گمانِ مرجوح، قبیح است، 

ز: ند ادر این زمینه عبارت برخی تعابیر فقهاءاعتبار یقین در صحنه عمل در زندگی نافذ است )باید از یقین تبعیت کرد، یقین مُنجّز است(؛ 

 مورد( 20)حداقل 

لسیره اسیره العقالء علی االخذ بالیقین؛ حفظ النظام واجب؛ السیره العقالئیه علی الرجوع الی القاضی فی الخصومات؛  فساد عظیم؛یلزم من ذلک »

 صالح العباد؛مجواز التکسب من علی التسهیل فی االمور؛ لوال اعتبار الید لم یبق سوق للمسلمین؛  االصل العقالئیهعلی االخذ بالظواهر؛  العملیه

 ظلما لکونه به مبالحک العقل استقل مما أمر الغیر مال فی التصرف جواز التقیید بالقدره فی التکالیف مما استقل به العقل لقبح مطالبه العاجز؛ عدم

 رجحان لىع العقل دلّمنه؛  بطبعه یتنفّر و بعقله ذلک یدرک فطرته سلمت من کل و الذاتی؛ بقبحه الحکم فی العقل استقلّ مما عدوانا؛ القتل و

ضروره بمشروعیته؛ الکذب حرام  الى تدعوا الحکمۀتعجیله؛ اخذ الفرد بفعل غیره قبیح؛ تقدیم المفضول عل الفاضل قبیح؛  و الخیر إلى المسارعۀ

 ذلکک آدم؛ هو بنی عیش أساس انهدم و العالم نظام الختلّ اآلثار ترتّب و الصّحۀ على األعمال حمل ال لو بأّنه الحکم؛ فی ، العقل مستقلّالعقول

 ....«عنه؛ یلزم منه حرج عظیم؛ و  لهم مندوحۀ ال و إلیه یضطرون و النفوس تحتاجه ما کل فی
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)یعنی زوجیت و هبه، با هر یک از تعابیر ذکر شده در پاورقی سنجیده شوند که در چه حالتی یکی از قواعد عقل عملِی 

 (1شود؟ذکر شده در این تعابیر، فعال می

 نسبت به زوجیت:

  پس در دوران امر بین عَذب بودن و زوج بودن، اصل بر زوجیت است  ←لوال الزوجیه الختل نظام عیش العباد

 و جواز عذب ماندن نیاز به دلیل دارد.

  عدم الوطی»پس در شک در جواز اشتراط  ←لوال جواز الوطی فی الزوجیه، یلزم حرج شدید و فساد عظیم »

 خواهد.فی الزوجیه، اصل بر جواز الوطی است و جواز شرطِ عدم الوطی، دلیل می

  پس االصل فی الزوجیه، الموالفه و  ←الحکمه تدعوا الی ضروره االنس بین الزوجین و تؤیده السیره العقالئیه

 شود خالف اصل است و نیاز به دلیل دارد. پس هر چه سبب تزلزل این انس و الفت می ←القلوب تحبیب

 پس منع از فرزندآوری خالف  ←و التناسلپس االصل فی الزوجیه، التوالد  ←من مصالح العباد، بقاء النسل

 اصل است و نیاز به دلیل خاص دارد.

 نسبت به هبه:

 اذا شکّ فی اعطاء هدیه او عدمها فاالصل االعطاء )و 1پس:  ←دلّ العقل علی رجحان التحبیب بین القلوب .

. مطالبه 3صل القبول؛ . اذا شک فی قبول الهدیه او عدمها، فاال2االدراک العقالئیه حاکمه علی اصل العدم(؛ 

. اعطاء العوض فی قبال الهدیه، تقویه للغرض فاذا 4العوض نقض للغرض، فاذا شک فیه فاالصل عدم المطالبه؛ 

 شک فی اعطاء العوض او عدمها فاالصل االعطاء.

یح(+ مه قبالسیره العقالئیه حاکمه بلزوم الوقایه من مظان التهمه و مُثیرات الظن السوء )الوقوع فی مظان الته

 پس االصل عدم جواز استرداد الهبه. ←استرداد الهبه من مظان السوء بحکم العرف العام استقراءً

 نسبت به ترکیب فضای زوجیت و هبه:

  +االصل فی الزوجیه، االنس و تحبیب القلوب فکل ما یوجب التزلزل فیه خالف االصل و یحتاج الی دلیل خاص

لقبیح، باالستقراء + قاعده المالزمه بین کل ما دل علیه العقل و ما دل علیه استرداد الهبه یوجب الوقوع فی ا

 االسترداد. عدم جوازنتیجه: االصل فی هبه الزوجین بعضهما ببعض، بطریق اولی  ←الشرع؛ 

 

 

 

 

 

  

                                                   
عاتی آثار و تباگر نشود چه »شود یعنی با استفاده از سوالِ استفاده می« برهان خلف»یابی به این هدف، از ابزار در بسیاری از موارد برای دست 1

 «دارد؟
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 نمودار اجرایی تاسیس اصل عقلی:
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 استنباط حکم( قبل ازالزم  تکمیلی)کشف اطالعات  قرائنو فرآیند کشف  ادله مکمل: سوم فصل

 

 این فصل، پاسخگوی سواالت زیر است:

 

 چیست؟ قرینه 

 کدامند؟ قرائنهای اعتبار معتبر کدامند؟ شاخص قرائن 

 قرائن الزم قبل از استنباط حکم و قرائن الزم برای بعد از استنباط اولیه حکم کدامند؟ 

  چگونه است؟  «قرائنحداکثری کشف »فرآیند 
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 هویت قرینه و قرائن تکمیلی در استنباط:
مقصود از قرائن مکمل، که تاثیرگذار بر معنای اصلی است؛ و در فضای فقه و اصول،  دارای معنایی 1هر گونه نشانۀ قرینه

وانند تی برای کشف معنای واقعِی ادله اصلی، میاعتبار الزم برای ایجاد حجیّت را ندارند ول تنهاییبهاطالعاتی هستند که 

 و درجه کشف احتمالی آنها با یکدیگر فرق دارد و در دیدگاه شیعه نیز در برخی موارد بسیار ضعیف است. کمک کنند

 مورد(: 12ادله موید و قرائن مکمل عبارتند از )حداقل 

 (4، سیره عقالء3)حالت طبیعی، عادی، فراگیر و مستمر= فطرت 2عرف پایه و ارتکاز عرفی  .1

 5های قطعی )کشف معادالت و قوانین طبیعی خلقت(تجربه .2

 6شهودهای قطعی )کاشف از حقایق جاری در خلقت الهی( .3

 )فضای نزول و صدور( ی مرتبط با هر کدام از موارد فوقحقایق تاریخ .4

                                                   
)ایجاد  شود.نشانه یا عالمت یا دالّ، عبارتست از: هر گونه پدیده محسوسی که سبب انتقال به پدیده دیگری اعم از محسوس و غیرمحسوس می 1

 به بعد. 59نیا، صداللت(؛ برای توضیحات بیشتر ر.ک. بیولوژی نص، قائمی
صورت قانونِ مجعول و مشروع نگرفته ، فهم یا بناء یا داوری مستمر و ارادی مردم است که عرف»چنین آمده است: « فقه و عرف»در کتاب  2

ها عرف، از آن جهت که عرف است سند کشف شریعت نیست، بلکه بسیاری از عرف»( و همانجا در مورد اعتبار عرف آورده است: 61)ص« باشد.

 (1384)علیدوست, ، 450)فقه و عرف، ص« دیت عقل مقبول شرع است.سنج است و سنگر و ِخرَد مصلحتنشأت گرفته از عقل حساب
لعقالئیۀ ا الطریقۀ و مبدأ العام، العرف منه المراد و العرف، ببناء العقالئیۀ الطریقیۀ عن یعبّر قد»مرحوم نائینی در این مورد، چنین آورده است:  3

« .ظامللن حفظا البالغۀ الحکمۀ بمقتضى طباعهم فی تعالى الّله أودعها ما حسب أذهانهم فی المرتکزۀ فطرتهم عن ناشئۀ تکون أن إمّا و اما ان...

فطرت، سرشت ازلی آدمی »چنین آمده است: « منطق فهم دین»(؛ و در توضیحی در مورد فطرت در کتاب 193ص  ،3نائینی، ج االصول، )فوائد

 (1389)رشاد, ، 205)منطق فهم دین، ص« های متعالی است.ها و گرایشها، شناختها و احساسای ادراکمنشاء پارهو چگونگی هستگانی او که 
 منهم دریص لم إِن و العقالئیّۀ المرتکزات أیضا تشمل فهی الخارجی السلوک من أعمّ هو ما بها نقصد »در م ورد سیره عقالئیه چنین آمده است:  4

وث ال. )بح أم خارجی سلوک فی تجسّدت سواءً العقالئّیۀ المواقف الجامع العنوان و بعد موضوعها تحقق لعدم طبقها على خارجی سلوک بالفعل

 (234ص 4شهید صدر، ج

 أنّ إثبات و لیهاع العقالء جری تقتضی لکانت ردع دون من و نفسها و خُلِّیت لو العقالئیّۀ الطباع أنّ نُثبت أن العقالئّیۀ بالسیرۀ االستدالل و یکفی

 القضیّۀ بوتث نفس ألنّ ذلک المتشرّعۀ، سیرۀ فی نحتاجه کما الطبیعۀ لتلک طبقاً  یعملون کانوا بالفعل( السالم علیهم) األئمّۀ زمن فی العقالء

 (238ص 9)بحوث فی علم االصول، شهید صدر، ج .لمقتضاها الشارع إمضاء عن الکشف فی کافٍ عنها ردعٍ وصول عدم مع العقالئّیۀ الطبعیّۀ
 در هر حال و شرایطی مُعَّذر و مُنَجّز است.« واقعیت»گونه موارد کاشف از واقعیت هستند و این 5
 وراء ما على االطالع هو»شهود عبارتست از: علم حضوری به ماوراء حس و ماده؛ قیصری در مقدمه خود بر شرح فصوص چنین آورده است:  6

 ِإنْ وَ»توان به استناد آیه شریفه ؛ می(1370)آشتیابی,  ، 546)شرح مقدمه قیصری، ص« الحقیقیّۀ وجوداً االمور و الغیبیّۀ المعانى من جابالح

( وجود عوالم فوقانی که منشاء تمام حقایق هستند را ارائه کرد و به استناد 21آیه)سوره حجر، « مَعْلُوم بَِقَدرٍ إِلَّا نُنَزِّلُهُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنَْدنا ِإلَّا ءٍشَیْ مِنْ

(، توان کشف انسانی از این حقایق و 75)سوره انعام، آیه« الْمُوقِنِین مِنَ  لِیَکُونَ  وَ الْأَْرضِ  وَ السَّماواتِ  مَلَکُوتَ ِإبْراهِیمَ نُرِی َکذِلکَ»آیه شریفه 

لدین اا ارائه کرد و به استناد روایت شریفه قرب فرائض و نوافل، تعمیم این توان کشف را به غیرمعصوم ارائه داد. محیدار بودن این کشف رحجیت

 ىعل اتفق ما االحکام احادیث من عندهم یصح قد»در حجیت این نوع کشف برای فهم شرع چنین آورده است:  « الفناء فی المشاهده»در رساله 

 یثحد رب و احدها؛ هذا منها، الیه یوصل وجوها للحق ...... فان انفسهم به فتعبد صحیحا قائله عن الکشف من اخذوه مه و نقلته تجریح و ضعفه

 ؛ (1367)ابن عربی,  4)رساله الفناء فی المشاهده، ص« به العمل فیترکون الکشف طریق من عندهم بصحیح لیس و علیه اتفقوا و صححوه قد

عقلی و شرعی است و اال توهمات نفسانی  محکماتها، انطباق آنها بر : تمام عرفاء اسالمی متفق هستند بر اینکه معیار صحت کشفنکته مهم

 ثمرۀ حینئذ فالحقیقۀ اإلیمان، بقّوۀ القلبی التوحید شهود إلى توصل الشریعۀ وفق على العبادۀ أن»است؛ در شرح رساله قُشیریه چنین آمده است: 

رح رساله )نتایج االفکار القدسیه فی ش« الشریعۀ إلى الحقیقۀ االعتبار بهذا فرجعت شرعا به مأمور الحقیقۀ معنى هو الذی القلبی اإلیمان و الشریعۀ،

 ق(1428)االنصاری,  144ص 2قشیریه، ج
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 1اجماع .5

 2شهرت .6

 3 الفقاههمذاق شارع و شمّ  .7

                                                   
 و لطفی و دخولی ستۀ، أقسام االجماع هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر واحد؛ و هو على»در تعریف اجماع و اقسام آن چنین گفته شده است:  1

، اجماع حجیتت مستقل «اجماع»نظر مختار در مورد (. براساس 24، )اصطالحات االصول، مشکینی، ص«تشرفی و کشفی و حدسی و تقریری

 رایط خاصی داشته باشد که کاشف از قول معصوم شود حجیت خواهد داشت.ندارد و فقط به عنوان قرینه مؤید، ارزش داللی دارد و اگر واقعا ش
 اشتهار عن عبارۀ االصطالح الشهرۀ فی »مانند اجماع است. در تعریف و اقسام شهرت چنین آمده است: وضعیت شهرت از نظر ارزش داللی، به 2

 رواته و دیثالح أرباب بین الروایۀ نقل اشتهار هی و الروائیۀ الشهرۀ: األول :ثالثۀ أقسام إلى تنقسم منهم و عدۀ بین لو و المسلمین بین دینی أمر

 الذی هو القسم هذا و منها أرجح روایۀ وجود أو فیها قصور لوجود یعمل لم أم ناقلها بها عمل سواء عنه المتأخرین ال الحضور عهد من القریبین

 حدهماأ کان و متعارضان خبران ورد فإذا «أصحابک بین اشتهر بما خذ: »«الّسالم علیه» قوله علیه حملوا و المرجحات من التراجیح باب فی جعلوه

 و المذکورین األصحاب بین بروایۀ العمل اشتهار هی و العملیۀ الشهرۀ: الثانی .الشهرۀ لمرجحیۀ اآلخر طرح و أخذه أوجبوا اآلخر من روایۀ أشهر

 یکن لم فإذا فاضعی کان إذا الروایۀ سند جبر توجب التی هی و النقل و التحمل بشرائط نقلها یتحملوا لم لو و الفتوى مقام فی إلیها المستند کثرۀ

 کان روایۀ عن أعرضوا لو المشهور أن بها، کما االستدالل جاز و ضعفها انجبر بها عملوا األصحاب لکن و السند ضعیفۀ واحدۀ روایۀ إال المسألۀ فی

 هی و الفتوائیۀ الشهرۀ: ضعفا؛ الثالث عنه اإلعراض عند ازداد صحۀ الخبر ازداد کلما: قیل هنا من و سلیما صحیحا السند کان لو و لها موهنا ذلک

 یالت هی هذه و عنها إلعراضهم أو وجودها لعدم إما روایۀ إلى بها المفتین استناد عدم مع المسائل من مسألۀ فی بحکم الفتوى اشتهار عن عبارۀ

)اصطالحات االصول، مشکینی،  .الروایۀ و الخبر دون الشرعی للحکم العارضۀ الصفات من الشهرۀ هذه و األمارات حجیۀ باب فی حجیتها عن یبحث

 (156ص

 معرفۀ إنّف الفتوى فى الشهرۀ و الروائى بالشهرۀ الوصول الى طریق اإلجماع، باب فى المذکور الطریق هذا»مرحوم آقاضیاء عراقی چنین آورده است: 

 لۀجم من ایضا هذا الفتوى؛ فإنّ شهرۀ او الروائى، شهرۀ حسب على االکثر به قال ممّا الحکم کون الفتاوى، فى المشهور او الروایات من المشهور

 ( 56، صش(1388)عراقی, )االجتهاد و التقلید، « .الحکم تحصیل فى الشرعیّۀ بالوظیفۀ األخذ و الترجیح باب فى المرّجحات

ادالعقول )ارش« الفقه فی حجّۀ القدماء بین المنصوص الفقه فی الفتوائیۀ الشهرۀ انّ »چنین گفته شده است:  شهرت فتوایی قدمائیاما در مورد 

 علیها المشهور اطالع عدم احتمل و المعروفۀ المجامیع غیر فی الصحیحۀ الروایۀ کانت إذا (؛ نعم191ص 3اهلل سبحانی، جالی مباحث االصول، آیه

 (101ص 2کسرها )اجودالتقریرات، نائینی، ج و لوهنها موجبۀ خالفها على الشهرۀ کانت لما
 دست آن به ادلّه، مجموع در وجوجست از پس منضبط، درک و سلیم ذوق از گیرىبهره با فقیه درکی که و فهم»عبارتست از:  مذاق شارع 3

(؛ در کتب فقهی تعابیر 78، قادری سیدرضی، مجله فقه، شماره«مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»الغطاء به نقلِ مقاله )از مرحوم کاشف« .یابدمى

 ، که براساسالشرع، دَیدَن الشارع، داب الشارعالشارع، طریقذوق الشرع، مذاق الفقهاء، شم الفقاهه، روح الشریعه، عادهمختلفی آمده است مانند 

دست آمد که: مذاق شرع و فقه، برآیند فهم فقیه از کالن دین، نظام معرفتیِ عناوین در موارد استعمالشان صورت گرفت به استقرائی که از این

های شارع، مجموعه احکام دین )خصوصیات شارع، خصوصیات انسان و جامعه(، اهداف دین و مقاصد الشریعه، مجموعه قواعد فقه، اولویت

شود در فهم یک دلیل کننده پسند شارع )مستحبات و مکروهات( است که سبب میرام(، مجموعه احکام تعیینکننده مرزها )واجب و حتعیین

کننده استفاده شود. از صاحب عروه نقل شده است که در عنوان قرینۀ تعیینیا تشخیص مجرای اصل یا تعیین حیطه احتیاط و چگونگی آن، به

ها (؛ برخی نمونه6550ص 20زنجانی، جتوا سوال شده فرموده است: شمّ الفقاهه. )کتاب النکاح، شبیریبرخی موارد که از مستند ایشان برای یک ف

 از کاربرد این عبارات در کتب فقهی: 

 «(6ص 32)جواهر، ج« الزوجۀ و الزوج لمصلحۀ منافاته ضرورۀ الشرع، مذاق عن بعید ترى کما هو 

 «(20ص 2)عروه، ج« للصائم مثله فی الشرع مذاق من یستفاد لما نحوها، و بالسیجارۀ التدخین فی االحتیاط یترک ال لکن 

 «(51)کتاب القضاء، آغاضیاء، ص« ابدا لالنقطاع الصالحۀ غیر الخصومۀ هذه بمثل رضائه عدم الشرع مذاق من المعلوم من 

 «آملی )المعالم الماثوره« سهلۀ سمحۀ بشریعۀ إلتیانه مرۀ بعد مرۀ بالغسل الناس بابتالء رضائه عدم و الحرج نفى الشرع مذاق من نجد انا ،

 (137ص 3میرزا هاشم، ج

 «صوصهن فی المقدّس، الشرع لسان من المستفاد المتشرّعۀ، عند المرتکز باعتبار الفقه، وراء ما و الشریعۀ، روح من سلیقۀ بحسن یفهم 

د، )القول الرشید فی االجتهاد و التقلی« فاسق رجل العظمى المرجعیۀ و الدینیۀ للزعامۀ یتصدّى بأن رضی الشارع عدم الروائیۀ، و القرآنیۀ

 (421ص 1مرعشی نجفی، ج

بوستان کتاب؛ و  1390شاهی ابوالفضل، مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط احکام فقهی، علی»)برای بررسی بیشتر ر.ک. کتاب 

 (71، صابری حسین، مجله مطالعات اسالمی دانشگاه فردوسی، شماره«شریعت هایی به مقاصداز مناسبت تا مذاق فقه، راه»مقاله 
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 1رتکاز و سیره متشرعها .8

 2مقاصدالشریعه .9

 سنت صحابه .10

 )از افکار و طوایف مختلف( نظرات علماء در مورد مساله مورد نظر .11

 .3شرایع سابقه .12

 احتمالی تکمیلی: 4قرائنجستجوی  روش: نهشماره روشی بسته 

 )مبانی مختار نگارنده(ها: فرضپیش

 بر معنای اصلی است.دارای معنایی که تاثیرگذار  = هر گونه نشانۀ قرینه .1

 5اندقرار گرفته معرض بروز یا توجهغیرمحسوس که یک شیء حاوی آنهاست و در  حقایقی=  معنا .2

ها، ابعاد، روابط و ها = وجود حقایقی غیرمحسوس در مراتب، الیهاشیاء، اشخاص، مفاهیم، موقعیت معناداری .3

کند. )لذا موضوعات را در وضعیت مورد نظر آشکار می حاالتِ اشیاء، اشخاص، ....که آثار و لوازم پدیده مورد نظر

 نیز هسته معنایی مشترکهای مختلف دارای معانی مختلف باشند در عین حالی که توانند در وضعیتمی

 دارند.(

= مفهومی که تولیدکنندۀ متن، قصد انتقال آن را به مخاطب دارد )مراد جدّی(+ مفهومی که تبادرِ  معنای متن .4

 های متن است )مراد استعمالی(.نشانه داللت نوعیِ 

= هر متنی یک پیام است و خصوصیات هر پیامی تابع مبدء تولید، انگیزه تولید، ظرف و ابزار تولید،  زمینۀ متن .5

نوع حامل پیام، مخاطب و مقصد پیام، چگونگی انتقال پیام )زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اجزاء، روابط(، 

 مقصد است. چگونگی بازیابی پیام توسط

                                                   
 صدرهم یعلم ال المتشرعون ترکه أو فعله عن یصدر الذی الحکم بنوع معمق شعور المتشرعۀ، ارتکاز»آمده است:  ارتکاز متشرعهدر تعریف  1

 من مجملۀ هیف لها، لسان ال ترکا أو فعال کونها بحکم المتشرعۀ أو العقالء سیرۀ ان: المتشرعۀ أو العقالء سیرۀ وبین بینه الفارق. التحقیق  على

 أو جوبو من نوعه یعین المتشرعۀ ارتکاز لکن الترک، عند وجوبه عدم أو الفعل عند العام بالمعنى جوازه على دلت وإن الحکم، نوع تعیین حیث

 األئمّۀ أصحاب أنّ » نیز آمده است:  ارتکاز عرفی(؛ همین تعریف برای 200ص 1المقارن، حکیم سیدمحمدتقی، جالفقه)اصول .غیرهما أو حرمۀ

 یطبّقون و الشارع، من األحکام و الشرع یأخذون متشرّعۀ، کونهم حیثیّۀ: األُولى الحیثیّۀ :حیثیّتان لهم لهم، المعاصرین المتشرّعۀ و( السالم علیهم)

 العقالء، سائرک ارتکازات و أذواق فیهم تتحکّم و عقالء، و عرفاً کونهم حیثیّۀ هی: الثانیۀ مواقفهم؛ الحیثیّۀ و بالعقالء له ربط ال فیما الشریعۀ أحکام

 هم بما هممن صادر السلوک هذا أنّ: معناه فهذا الشرعیّ، التعبّدیّ بالجانب مربوط هو بل العقالئیّۀ، باألذواق له ربط ال سلوک منهم صدر إذا: حینئذٍ

 إلى لیهع سیرتهم انعقاد فی یستندون بشرط ال العقالء فإنّ تعبّدیّ؛ أمر هو الذی الجمعۀ یوم من الظهر صالۀ فی الجهر فی الحال هو کما متشرّعۀ،

 و ئیّۀ،عقال نکات و جذور له مطلب فهذا ،(یملکه معدناً یستخرج من أنّ) على سیرتهم انعقاد و بنائهم، استقرار یفرض ُأخرى تارۀً لکن الشارع؛ و

 لعهد عاصرم متشرّعیّۀ سیرۀ ثبتت عقالئّیۀ؛ فإذا أُخرى و متشرّعیّۀ، سیرۀ عندنا کان هنا من النکات؛ و بتلک متأثّراً السلوک هذا یکون أن یحتمل

صول، )بحوث فی علم اال .علّته عن المعلول کشف یُشبه باب من شرعیّ  موقف عن و الشرعیّ، الحکم عن یکشف فهذا ،(السالم علیه) المعصوم زمن و

 (216ص 9شهید صدر، ج
 گفتگو صورت گرفت. 62در مورد مقاصد الشریعه به تفصیل در جلد اول همین کتاب ص 2
ضرت )در جریان ازدواج حضرت موسی با دختر حمعین غیر بمهر المعینۀ غیر زواج. 1هایی از احکام در شرایع سابقه به استناد قرآن: نمونه 3

 مکان بالضغث الضرب . جواز3)در جریان گم شدنِ جام عزیز مصر(،  یجب لم ما ضمان و الجعالۀ فی بالعوض الجهل. 2شعیب علیهماالسالم(، 

 3القرعۀ )در جریان تکفل حضرت مریم علیهاالسالم( ر.ک. فرائداالصول، شیخ انصاری، ج . مشروعیۀ4بالسوط )در جریان حضرت ایوب(،  الضرب

 230ص
 متنی، در قسمت تحلیل داللی بحث و بررسی خواهد شد.(قرائن برون متنی )اما در مورد قرائن درون 4
 ، فصل دوم مراجعه شود.(1390)واعظی, ، «نظریه تفسیر متن»، به کتاب «معنا»شناسیِ برای بررسی نظریات مختلف در هستی 5
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= اثرگذاری زمینۀ پیام در فهم پیامِ تولید شده از مبدء پیام و ایجاد تغییر در معنای  معناداری متن در زمینه .6

 استعمالی اولیه.

دنبال ایجاد اثری در مقصد پیام است )ایجاد فهم و احساسی کنندۀ پیام، بهکه متکلم یا مبدء تولیداز آنجایی .7

رفتاری شود.(، ضرورتا باید کلیه اثرگذارها در فهم و احساس مخاطب را باید درنظر که منجر به تصمیم و بروز 

بندی پیامش را انتخاب کند، و چون این اثرگذارها بر فهم و احساسِ مخاطب، بگیرد و با محاسبه آنها، نوع  بسته

ارتباطاتش و شناختش ای است که او در آن قرار دارد )شرایط زمانی و مکانی و کمی و کیفیِ خودش و زمینۀ

داند که اگر در انتقال معنای مورد نظرش، این زمینه را در نظر نگیرد به مقصود از مبدء پیام(، لذا متکلم می

 نخواهد رسید.

که تابع زمان یا  شمولیجهانای خاص، تولید و منتقل کند. )جمالت تواند متنی را فارغ از زمینهمتکلم می .8

 ند.(شان نیز نیست«روح معنایی»شان نیستند و البته جدا از زمینۀ مکان یا مخاطب یا مصداق خاصی در مفاهیم

احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند، مُعلّل به اغراض هستند. )نظام سبب و مُسبّب، علت و معلولی بر  .9

 1احکام حاکم است.(

ها )حصول قطع از تطبیق کبرای کلی صادق بر صغرای قطعی عقل از واقعیتدلیل عقلی = کاشفیت ادراک  .10

 صادق(

 

این قرائن، مربوط به مرحله قبل از گیرند؛ گانه، چهار مورد، در اولویت جستجو و بررسی قرار میاز مجموعه قرائن دوازده

.باید پس از استنباط اولیه حکم از کشف نظر شارع هستند؛ برخی قرائن مانند اجماع، شهرت، اقوال، سیره متشرعه، ..

 نشوندنسبت به مفاد ادله گیری ذهن جهتادله، بررسی شوند تا سبب سوگیری و 

 :2صدور حکم اولیهمربوط به قبل از فهرست قرائن 

o )اهداف دین )مقاصدالشریعه، روح الشریعه، فلسفه احکام 

o  ّالفقاهه، مذاق الشارع(قواعد فقهی )عمومات فوقانی، شم 

o اشباه و نظائر( هاابواب مشابه، قسیم( 

o )فضای صدور )زمانی، مکانی، مخاطب، شرایط القاء دلیل 

 محور( چهاریابی به هر کدام از قرائن یادشده پرداخته خواهد شد. )در این قسمت، به نحوه دست

  

                                                   
طور هم در های دین حاکمند، همانسخن گفته است و قواعد زبانیِ مخاطبین، بر گزاره« لسان القوم»طبق « زبان دین»گونه که در شارع همان 1

های دین حاکمند. )کتب علی نفسه که شناسانه بر گزارهعمل کرده است و قواعد هستی« لسان الوجود»براساس « سازیسازی و تکلیفمعرفت»

 طبق نظام علّی عمل نماید(
2. 
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 )در موارد محتمل االرتباط با مسالۀ مورد نظر( اهداف دین)مقاصدالشریعه( :یکمحور 

 ها:فرضپیش

 1تشریع مانند تکوین، تابع اغراض و غایات، مصالح و مفاسد است. .1

ی با اصورت شبکهکند و فاعل حکیم، کلیه آثار و ظهورات خود را بهفاعل، گفتار و افعالش را با اغراضش تنظیم می .2

 گیرد.کند و برآیند میتنظیم می« شبکۀ اهدافش»

 2ای است.صورت شبکهصی بهدین، دارای اهداف کالن و اهداف میانی خا .3

 اهداف علم فقه تابعی از اهداف کالن دین است. .4

، برای رسیدن به نقطۀ وحدتی در 3«الواحد الیصدر عنه اال الواحد»کثَراتِ وجودی در هستی، به استناد قاعدۀ فلسفی 

هاست. این قاعده به حرکتداری تمام موجودات و تمام ای بودن و هدفحرکت و تعامل هستند و این سرّ شبکه

 کند. بر این اساس،که منشاء انتزاع حقیقی دارند نیز از طریق همان منشاء انتزاع سرایت می 4های اعتباریِ صادقمجموعه

 کند؟دار است؛ اما دین چه اهدافی را دنبال میای هدفنیز مجموعه« دین»
است و هدف میانی دین، برقراری عدلِ  5(= توحید نهایتبیوجود شهود )وند ، هدف نهایی دین، شهود خداکالناز منظر 

 6ای در هستی است.شبکه

                                                   
در ضمن مبانی تصدیقی بحث اجتهاد ارائه شده و نمونه نّص دالّ بر تبعیت احکام  10توضیحاتی در این خصوص، در جلد اول همین کتاب، ص 1

 فَفِیهِ صََلاُح الْعِبَاِد وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ  إِنَّا وَجَْدنَا ُکلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تََعالَى السالم: ......از مصالح و مفاسد، نیز ارائه گردیده است. )عن الرضا علیه

 2لشرایع، جا...... )عللَلیْهِ وَ وَجَْدنَاُه مُفْسِداً دَاعِیاً الْفَنَاءَ َو اْلهَلَاکَ إِلَیْهِ الَْحاَجۀُ الَّتِی َلا یَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وََجدَْنا الْمَُحرَّمَ ِمنَ الْأَشْیَاِء لَا َحاجََۀ ِبالْعَِبادِ إِ

 (592ص
های سوی لمس و احساس علم، قدرت و حیات نامحدود  )ورود در جهاندینی ، با توجه به تعریف و منشاء دین، دین، انسان را بهاز منظر برون 2

د ر درون خود ایجاکند و برای اینکه بتواند لمس و احساسی را دخواند. انسان در شبکۀ متعامل  هستی زندگی میآسمانی و اتصال به خدا( می

کند مجبور است عوامل و متغیرهای فردی )بدنی، فکری، احساسی( و جمعِی مرتبط با موقعیتِ خود را تنظیم کند. بر این اساس، بدون برنامه 

 ی و کمیّتبرای زندگی فردی و جمعی از رسیدن به هدف محروم خواهد شد. چگونگی تنظیم متغیرهای فوق، نیازمند اطالع از متغیرهای ماورای

اند. ادههایی دو کیفیت تاثیر آنها در متغیرهای دنیایی است. ادیان، با احاطه بر این متغیرها، برای حرکت انسان به سوی این هدف، دستورالعمل

 است.وجود آورندۀ عدل دهد. چنین برآیندسازی بهسوی هدف قرار میها برآیند حرکت انسان در شبکۀ زندگی را، بهاین دستورالعمل
 و ثمرات آن: «الواحد»توصیفی اجمالی از قاعدۀ  3

 شود، بلکه جهت ربطی بین علت و معلولشود و هر علتی، سبب پیدایش هر معلولی نمیدر نظام علّت و معلولی، هر معلولی از هر علتی صادر نمی

الوجود، چیزی غیر از وجودِ علت در راساس نظرّیۀ اصالهباید باشد تا وجودی علت برای وجود دیگری قرار بگیرد )سنخیّت بین علت و معلول(. ب

باید برقرار شود. برقراری ارتباط بین کثرات وجودی نیز یا براساس  وجودیکار نیست تا جهت ربط باشد، بنابراین ارتباط علت و معلول از جهت 

ه تشکیکی و طیفی بودن ظهورات را جهت ربط کثرات پذیر است یا براساس نظرّیۀ تجلی و ظهور کنظریه تشکیکی و طیفی بودن وجود امکان

داند. که در صورت اول، وجودِ معلول تنازل یافتۀ وجود علت، و در صورت دوم، معلول ظهور وجود علت است و در هر دو صورت کثرِت ایجاد می

شد، معلول نیز با وجود کثرت، دارای وحدت شده در اثر تنازل یا تجلی، مشترک وجودی با علت خواهد بود. و اگر علت، وحدت ذاتی داشته با

مدد این قاعده میسر میهکند. تبیین نظام جهان بقاعده در آن است که چگونگی ظهور کثرت را بیان میاین وجه اهمیت ذاتی خواهد بود. 

االربعه، صدرالدین محمد العقلیه سفار االفی المتعالیه ؛ الحکمه 165،ص1380مدرسینالحکمه، عالمه طباطبایی، نشر جامعه شود.)ر.ک. نهایه

االصول، شهید سیدمحمدباقرصدر، انتشارات موسسه  ؛ بحوث فی علم204ص7، ج204ص2العربی، جالتراثشیرازی )مالصدرا(، داراحیاء

ارتباط با این )بحث موضوع علم و بحث صحیح و اعم(. شهید مطهری خاطرۀ ارزشمندی در 196و38ص 1، ج1417المعارف فقه اسالمیدائره

 ارائه شده است. 22ای به هستی و دین، در پیوست سبب ارتباط آن با بحث نگرش شبکهکنند که بهقاعده بیان می
ازای خارجی ندارند، مطابقتِ تاثیر و کارکردِ اعتبارِ صورت گرفته با تاثیر و کارکردی در معادالت هستی مقصود از صدق در اعتباریات که مابه 4

 گفته شود. کارآمدیا  راجحگونه اعتبارات، اعتبارات باید به ایناست لذا 
 (52)سوره ابراهیم، آیه الْأَلْباب أُوُلوا لِیَذَّکَّرَ وَ  واحِدٌ إِلهٌ هُوَ  َأنَّما لِیَعْلَمُوا وَ ِبهِ لِیُنْذَرُوا وَ لِلنَّاسِ  بَالغٌ هذا 5
 (25ِبالْقِْسط )سوره حدید، آیه النَّاسُ  لِیَقُومَ الْمیزانَ وَ الْکِتابَ مَعَهُمُ  َأنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ  رُسُلَنا أَْرسَلْنا لَقَدْ  6
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العلّه عنوان جزءهایی است که عقل، آنها را بهبرنامۀ اجرایی برای رسیدن به این اهداف، نیازمند وجود مقدمات و زمینه 

، بقاء «ندی»، بقاء و سالمت «عقل و تفکر» ، بقاء و سالمت«نفس و نسل»بیند که عبارتند از: بقاء و سالمت  ضروری می

، ها را نداشته باشندوجود آوردن این زمینهها توانایی بهبنابراین اگر انسان«. محیط»، بقاء و سالمت «اجتماع»و سالمت 

، ف و مقصد دینعنوان هددینی، موارد زیر بهاز منظر درونها را ارائه کند.های الزم برای تامین این زمینهدین، باید برنامه

 اند:بیان شده

 :و روایات دین از دیدگاه قرآن 1اهداف و مصالح

و مشتقات آن در « نبی»و مشتقات آن، کلمۀ « رسول»بودند، و کلیه آیاتی که کلمۀ  2ادوات تعلیلکلیّۀ آیاتی که حاوی 

، سپس مفاهیمی از آیاتی 3دآنها وجود داشت بررسی شد و آیات دیگری نیز که به این بحث مربوط بودند ضمیمه گردی

همین کتاب  48داشتند، استخراج شد که جدول آن در صفحه  4که ظهور بیشتری در تعیین هدف دین و ارسال پیامبران

 ارائه شد و خالصه آن به صورت زیر است:

                                                   
 «اهداف و غایات»تابع « مصالح و مفاسد»کند؛ بنابراین ، اثری است که موقعیت یا موضوع مورد نظر، در رساندن به هدف، ایجاد می«مصلحت» 1

، «استصالح و مصالح مرسله»سنت در زمره منابع فقهیِ خود از هستند نه شخصی. اهل« نوعی» شرع، مصالح از سوی دیگر، مصالحِهستند؛ 

قه فو در أصولکنند. در تفسیر هر یک از موارد فوق، تفاوت انظار وجود دارد، برند و براساس آنها فتوا صادر مینام می« سد ذرایع»، «استحسان»

 گردد:سنت ارائه میتصری از هر یک از این موارد از مصادر اهلتوضیح مخشیعی نیز اعتبار آنها مخدوش است. 

ند)ر.ک. اهایی قائل شدهروند گرچه برخی نویسندگان بین آنها تفاوتکار میصورت مترادف بهاین دو عنوان، به «:استصالح و مصالح مرسله»

 على نصّ ال التی المصالح»است و در اصطالح به معنی « آزاداندیشیِ مصلحت»(؛ این عنوان در لغت به معنی 266فقه و مصلحت، علیدوست، ص

 و اإلسالمیۀ، المذاهب بعض لدى االصولیۀ القواعد من علیها األحکام بعض بناء و بها األخذ یعدّ و منعها )ال نص عام و ال نص خاص( أو اعتبارها

 مکنهای القاعدۀ لهذه وفقا الحکومات و الشخصیۀ، األحکام فی لها دور ال و سیاسی، اجتماعی شأن ذات فهی ،عمدۀ الحکومیّۀ باألحکام خاص شأنها

 کونها غیینب بل الشریعۀ لمقاصد مخالفۀ تکون أن المصالح لهذه ینبغی ال أّنه على آخر، بعضا تحّرم و االمور بعض خاللها توجب قرارات تتّخذ أن

 غیّرۀمت و المصالح«. استصالحا»و قد تسمی  .عالقۀ سیاسیۀ أو اجتماعیۀ مشکلۀ أو لحرج رافعا بها األخذ یکون أن و األحکام باقی مع منسجمۀ

 جعلی ممّا هذا و. الزمان تغیّر وفق األحکام تغیّر یعنی بالمصالح األخذ و خاّصۀ، مصالح وجود تستلزم معیّنۀ خصائص زمان لکلّ و الزمان، بتغیّر

 ( 247، صق(1428)بدری, )معجم مفردات اصول الفقه المقارن، « .المصالح مبدأ على البناء فی متردّدین العلماء من الکثیر

ه بدون های الزم همیشگی کشود)المصالح الضروریه(، مصلحتهای زیرساختی و پایه که بدون آنها زندگی متالشی میمصالح به سه رتبۀ: مصلحت

ود. )همان، شهای تکمیلی و رشدساز)المصالح التحسینیه(، تقسیم میتد)المصالح الحاجیه(، و مصلحتافآنها زندگی به سختی و زحمت زیاد می

 (246ص

س دلیل ینقدح فی نف»است؛ و در اصطالح تعاریف متعددی از آن ذکر شده است مانند: « هاتشخیص پسندیده»معنی در لغت به «:استحسان»

معجم لغه الفقهاء، «)عدّ الشیء حسنا و ترک القیاس فیه تحقیقا لمقصد الشارع»(؛ 409ص1المستصفی، جغزالی، «)المجتهد التساعده العباره عنه

المصلحه فی «)عدول عن حکم الدلیل الی العاده لمصلحه الناس»(؛ 89القاموس الفقهی، ص«)قیاس خفّی رّجح علی قیاس جلیّ»(؛ 59ص

علیدوست ابوالقاسم( ضمن بیان تعاریف ذکر شده، بحث مفصلی در مورد هویت « )فقه و مصلحت»(؛ در کتاب 155التشریعات، العنبکی، ص

استحسان= شمّ »سازد که ای را محتمل میآید فرضیهدست می(؛ آنچه از مجموعه مطالب به290ص 14استحسان ارائه شده است )پیوست 

 «الفقاهه

جلوگیری از مجاری بروز مشکالت »ع و فتح ذرایع در لغت به معنی ذریعه در لغت به معنی وسیله است و سدذرای «:سد ذرایع و فتح ذرایع»

دفع الوسائل التی تؤدی الی المفاسد و االخذ بالوسائل التی تؤدی الی »است، و در اصطالح به معنی « گشایی برای حل مشکالتو راه

(؛ برخی 281نورالدین مختار، کتاب المقاصد، ص«)یجوزمنع ما یجوز لئال یتطرق به الی ما ال»(؛ 210محمدابوزهره، کتاب الجریمه ص«)المصالح

 (143اند. )فقه و مصلحت، علیدوست، صیکی دانسته« مقدمه واجب و حرام»اصولیین هم در شیعه و هم در عامه، این بحث را با بحث 
له، جملۀ مُصَدَّر به اِنَّ و جملۀ مفعولایی که بیانگر علّت در یک جمله است. در ادبیات عرب، حرف الم، حرف کی، ترکیبِ تمیز، یعنی کلمه 2

 ای که در مقام بیان علت است، از ابزارهای کالمیِ انتقال مفهومِ علت هستند.وصفیه
 مالحظه فرمایید. 23فهرست کامل این آیات را در پیوست  3
دو در مصداق به یک اند، اینقق اهداف دین آمدهمیان هدف دین و هدف ارسال انبیاء از جهت مفهومی فرق وجود دارد. اما چون انبیاء برای تح 4

 رسند.نتیجه می
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 اصالح و رشد جامعه .15

 سازی زندگیمتعادل .16

 حداکثرسازی زمان زندگی .17

 ارائه الگوی عینی برای زندگی .18

 جهانی شدن .19

 اهداف دین از دیدگاه روایات:

 ارکان، دعائم، اول، اقّل، ادنی،» کلماتِ  ترکیب، «اَرسَلَ»، «بَعَثَ»، «انبیاء»، «رُسُل»، «دین»های با استفاده از کلیدواژه

 ی،مایُجز» هایکلیدواژه و «الدین الشرک، الکفر، االیمان، االسالم،» کلماتِ با ،«اثافیّ جماع، قواعد، اصل، بنیان، اساس،

یات ، مجموعه روا«کَتَبَ اهلل،ماانزل حدود المسلم، الکافر، الحالل، الحرام، الواجب، الفرائض، اهلل،رمح کبائر، محق، ماافترض،

 شیعی جستجو شد و از میان روایات حاصله موارد زیر انتخاب گردید:
 مستند روایی هدف استخراج شده ردیف

 1اللَّهِ  عَنِ لَِیعْقِلُوا إِلَّا عِبَادِهِ إِلَى رُسَُلهُ وَ أَنْبِیَاءَهُ اللَّهُ َبعَثَ مَا خداباوری، تفکر درباره خداوند، فهم خداوند  .1

2.  
 لَیْهِمْعَ َیحْتَجُّوا وَ نِعْمَتِهِ مَنْسِیَّ یَُذکِّرُوهُمْ وَ فِطْرَتِهِ مِیثَاقَ لِیَسْتَأْدُوهُمْ هایشسازی به موقعیت انسان در هستی و مسئولیتمتوجه

 2بِالتَّبْلِیغِ 

 3الُْعقُولِ  دَفَائِنَ  لَهُمْ  یُثِیرُوا سازی عقل و ادراک، و عمل طبق یقین و آگاهیفعال  .3

4.  
ها و جلوگیری از حرکت به سمت حرکت دادن به سمت خوبی

 هابدی
 4الُْحدُودِ  إِقَاَمۀُ وَ اْلُمنْکَرِ عَنِ  النَّهْیُ وَ ِبالْمَْعرُوفِ الْأَمْرُ الدِّینِ غَایَۀُ 

                                                   
 16ص 1کافی، کلینی، ج 1
 10ص 1همان، ج 2
همان؛ )صدرالمتالهین مالصدرای شیرازی در توضیح این حدیث و بیان چگونگی ارتباط انبیاء با کل هستی، مطالب نفیسی را ارائه کرده است؛  3

 (362، صفحه1366ابراهیم شیرازی، تصحیح محمد خواجوی، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیمحمدبنشرح اصول کافی، صدرالدین 
 185ص12الوسائل، جمستدرک 4
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 2؛ الدعاء عماد الدین1الْإِیَمان الدِّینِ غَایَۀُ  حرکت دادن قلب به سمت تمرکز بر خداوند   .5

 3عرصه االسالم القرآن فهم پیام خداوند  .6

7.  
همیاری و همراهی و مددرسانی به یکدیگر، استحکام و 

 گسترش ارتباطات

 االرحام، الصداقهالعدل، االحسان، التعاون، البرّ، صله

 4الوفاء بالعهد، اداءاالمانه، الصدق عهد، امانتداری، صداقتوفای به  .8

 5التَّسْلِیم الْإِْسلَامِ  غَایَۀُ  روحیه تسلیم در برابر حق  .9

 (6التقوی و الورع )عماد االسالم الورع مدیریت تمایالت و احساسات  .10

 7الْبَیْتِ أَهْلَ حُبُّنَا الِْإسْلَامِ أَسَاسُ های علم و حیات ملکوتیارتباط مستحکم با کانون  .11

12.  

حذف عادات تولید شده براساس خودمحوری )عاق والدین، 

قتل، تهمت، زنا، ربا، غصب، فرار از حق، سحر و جادو، دروغ، 

 خواری، قضاوت به ناحق، دزدی، کتمان حق، شراب

الوالدین، قتل عقوق  ؛ من الْکََبائِرِ 8ءٌ شَیْ الشُّحِّ  مَْحقَ الْإِسَْلامَ  مََحقَ مَا

 9النفس التی حرم اهلل، اکل مال الیتیم و ....

 10أَهْلَِها اسْتِصْلَاحَ رشد دادن مردم  .13

  11بَِلادِهَا جبایه خراجها؛ عَِمارَۀَ پیشرفت، توسعه و آبادانی، تولید ثروت  .14

 12عَدُوِّهَا مُجَاهَدَۀَ  ایجاد امنیت  .15

16.  

مال  بقاء جامعه، بقاءبقاء نسل، بقاء نفس، بقاء دین، بقاء عرض، 

 و...

لدِّین، لِ تَسْنِیَۀً ِللدِّمَاء، اْلحَجَّ  حَقْناً  ، الْقَِصاصَ لِْلعَدَد مَنْمَاۀً  الْأَرَْحامِ  صِلَۀَ 

 وَ یلِالْمَکَایِ ِللْمِلَّۀ، تَوْفِیَۀَ ِنظَاماً ، الطَّاَعۀَلِلْعِفَّۀ ِإیجَاباً السَّرَِقۀِ تَرْکَ

 13لِلْبَخَْسۀ تَعْیِیراً الْمَوَازِینِ

 

 14دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره اهداف دین:

گوید: اهداف دین پنج مورد است: حفظ جان، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ علیه میاهللشهید ثانی رحمه

 15«که این پنج مورد را پشتیبانی کرده است.مال. هیچ دینی نیامده است مگر این

                                                   
 468غررالحکم و دُرر الکلم، آمُدی، ص 1
 65السالم، صصحیفه االمام الرضا علیه 2
 46ص 2کافی، ج 3
 لَیْسَ وَ الْکُفْرِ  مِنَ الْمَنَاِزلِ أَدْنَى هِیَ َقالَ مَنْزِلَُتهُ مَا َخانَ  ائْتُمِنَ ِإنِ وَ أَخَْلفَ وَعَدَ ِإنْ وَ کََذبَ حَدَّثَ إِنْ الْأَْمرِ َهذَا عَلَى رَجُلٌ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ 4

 (86ص 1بِکَافٍِر)کافی، ج
 همان 5
 46ص 2کافی، ج 6
 همان 7
 84ص 2کافی، ج 8
 287ص 2کافی، ج 9

 126شعبه حرانی، صالعقول، ابنتحف 10
 همان 11
 همان 12
 568ص 3الیحضره الفقیه، صدوق، صمن 13
اهلل هجری(، تصحیح آیه672، خواجه نصیرالدین طوسی)متوفی«المرادکشف»این فضا را در کتب کالمی نیز باید دنبال کرد، ر.ک.  14

، 1380آملی، انتشارات اسراءجوادی اهلل، آیه«انتظار بشر از دین»بع: النبوه(؛ )المقصدالرا 346آملی، انتشارات جامعه مدرسین حوزه قم، صزادهحسن

 361تا  354، صفحه1419اهلل شیخ جعفر سبحانی، انتشارات جامعه مدرسین حوزه قم، آیه«االلهیات»؛ 55تا 39صفحه
 39ص1مفید قم ، ج هجری(، انتشارات786مکی عاملی معروف به شهید اول)شهادتالقواعد و الفواعد، محمدبن 15
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مقصود شرع پنج مورد است: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ اموال. »کند: میگونه بیان غزالی این

 1«محال است که آیینی که در پی اصالح خلق است از این مقاصد تهی باشد.

 اهداف»را تدوین کرده است که توصیفی از برخی نکات آن بنابه نقل کتاب  3دربارۀ اهداف دین، کتاب مستقلی 2شاطبی

 شرح زیر است:به 4«ز دیدگاه شاطبیدین ا

اهداف دین، حفظ جان، عقل، نسل، اموال و دین است. درجه اهمیت این اهداف با یکدیگر متفاوت است و هنگام تعارض »

که آیا . دیگرانی نسبت به این پنج هدف نقد و نظرهایی دارند مانند این5ها وجود داردبا یکدیگر، نیاز به شناخت اولویت

                                                   
 ؛ 88و287هجری(، طبع بوالق مصر، ص 505االصول، امام محمد غزالی)متوفیالمستصفی فی علم 1

 شیعه نّقادیفقهاند که در اصولفقه، بحث ادلۀ ظنی)قیاس، استحسان، استصالح،...(مطرح کردهاصول : علماء عاّمه، بحث اهداف دین را در علمنکته

توان آن را کشف از مالک حکم شود می قطعیطور ذکر شده است یعنی فقط در مواردی که به« تنقیح مناط»نوانِ و بازسازی شده و تحت ع

، هر کس گمان کرده است که استصالح "گوید: به این نکته اشاره دارد و می« استصالح»حد وسط استنباط قرار داد. غزالی نیز در توضیح دلیل 

ما توضیح دادیم که مصلحت برای حفظ تراز با چهار دلیل اصلی است)قرآن، سنت، عقل و اجماع(، اشتباه کرده است چرا که دلیلی در کنار و هم

اهداف دین است و اهداف، در قرآن و سنت و اجماع تعریف شده است. هر ادعای مصلحتی که مربوط به حفظ هدفی از اهداف تعریف شدۀ دین 

اوند بپذیرد، در کنار خد سنجی راگونه مصلحتهای ناآشنایی باشد که با نظام شرع سازگار نیست، مردود است و هر کس ایننباشد و از مصلحت

اهلل محمدتقی حکیم، ، آیه«المقارناالصول العامه للفقه»(. جهت اطالع بیشتر به کتاب 143ص1ر.ک. به المستصفی، ج«)گذاری کرده است...قانون

 بعد مراجعه فرمایید.به 380میالدی، صفحه1979البیتانتشارات آل
 هجری 790از فقیهان مالکی، متوفی بن موسی معروف به شاطبیابواسحاق، ابراهیم 2
، احمد ریسونی، «اهداف دین از دیدگاه شاطبی»که در بارۀ مبانی، نتایج و لوازم بحِث اهداف دین است. )ر.ک. به کتاب « الُموافَِقات»نام به 3

 (24، ص1376ترجمه سیدحسن اسالمی و سیدمحمدعلی ابهری، انتشارات دفتر تبلیغات 
 1376، احمد ریسونی، ترجمه سیدحسن اسالمی و سیدمحمدعلی ابهری، انتشارات دفترتبلیغات اسالمی«گاه شاطبیاهداف دین از دید» 4
در  ریز نسبت به اهداف برنامۀ خود،سنجی یا به تعبیر دیگر شناخت ضریب اهمیت یا ضریب حساسیّت شارع و برنامهدر رابطه با بحث اولویت 5

 زاده،، دکتر یوسف قرضاوی، ترجمه ابوبکر حسن«های دینیشناخت اولویت»( توضیحاتی ارائه شد. کتاب 46قسمت تبیین مفاهیم تحقیق)ص

، ر العلوانىطه جابتالیف دکتر  ،«قاصد الشریعهم»تفصیل به این بحث و مصادیق آن در کتاب و سنت پرداخته است. در کتاب ، به1381نشر احسان

  داده شده است که توصیفی از این بحث در این کتاب در زیر ارائه شده است:« شناسیاولویت»نیز توضیحاتی نسبت به بحث 

 «کامعلل اح»یا  «مالک» مصالح و مفاسد را ؛حکام شرعى پیرو مصالح و مفاسدندابر این اعتقادند که  ،فقیهان شیعه و برخى فقیهان اهل سنت

علل »اگر عالمان شیعى از  را به کار بگیرند. «مقاصد»اصطالح  ،«علل»اند به جاى اصطالح ولى برخى عالمان اهل سنت ترجیح داده اند؛یدهنام

 .بحث کرده اند بیشتر به جنبه نظرى آن نظر داشته اند تا جنبه کاربردى «الشرائع

نام  "ولویات؟االولویات ام فقه االعلم  :فقه االولیات" ،فصل دوم........ ؛ .:کتاب مقاصد الشریعه را در پنج فصل سامان داده است ،طه جابر العلوانى

؟ وى پس از بیان دو فقهنون فها علمى جداگانه است یا فنى است از اولویت پردازد که آیا فقهِ گرفته است. نگارنده در آغاز به این پرسش مى

در  «فقه اکبر»اکبر است. مراد از هاى فقهها از زیر مجموعهاولویت یرد که فقهِگو نیز پس از تقسیم فقه به فقه اکبر و فقه اصغر نتیجه مى مقدمه

 اینجا تمام معارف اسالمى است. 

بیست وچهار نارسایى  ،نامید. دکتر علوانى در ادامه «هاعلم اولویت»هایى بنیاد نهاد و آن را ها پایهتوان از فقه اولویتمى :گویدگاه مىنویسنده آن

خلط بین ثابت و متغیر  ،هاى فردىتسلط اندیشه ،ویلااز جمله: پناه بردن به ت ،است «هاعلم اولویت»توجهى به بیکند که نتیجه را شماره مى

ها مى پردازد. نادیده گرفتن مقاصد و اولویتبررسی اثر به  ،«المسلم ثره السلبى على العقلاولویات و اغفال اال»نویسنده در فصل چهارم .............؛ و.

 «مقاصد»طور که امروز گوید: هماناو در این فصل ضمن ارائه گزارشى درباره سرگذشت مقوله مقاصد و آثار منفى مترتب بر نادیده گرفتن آن مى

نیز باید به صورت یک علم درآید. دکتر علوانى بین علت  «هااولویت»، فقه به شکل یک علم مستقل در آمده است نه به عنوان بابى از ابواب اصول

 نهد.تفاوت نمى (چنانکه در علم اصول شیعى میان آن دو فرق گذاشته اند)حکم و حکمت حکم 

هاى کلى نظریه مشخصه «العمران ،التزکیه ،مقاصد الشرعیه العلیا: التوحید»در فصل پنجم که طوالنى ترین فصل این مجموعه است با عنوان 

عمران. نویسنده بر آن است که  ،تزکیه ،است: توحید هاى یاد شده سه اصلتمام مقطع مقاصد در بیست و پنج مقطع بررسى شده است. محور

یه تزک، تساتوحید که مختص خداوند متعال است و این حق اوبر بندگان  منظومه مقاصد عالى قرآنى است یعنى: ،هاى الهىمقیاس تمام خطاب

 عمران که در این منظومه بهره هستى است.، که مخصوص به انسان است
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نیست؟! آیا حقوق جمعی و حفظ جامعه  1و و عِرض جزو اهداف نیست؟! آیا عشق و حبّ خداوند هدف اصلیحفظ آبر

 جزو اهداف نیست؟! آیا حفظ محیط جزو اهداف نیست؟! 

شود: ایجاد اند و محافظت از این مصالح به دو طریق انجام میها وضع شدهشرایع برای حفظ مصالح آنی و آتی انسان

 وانع. زمینه و رفع م

 برخی قواعدی که مربوط به اهداف شریعت هستند عبارتند از:

 .شرایع برای مصالح مردم است 

 های جمعی و عوامل رشد است. شارع در پی تامین ضروریات فردی، نیازمندی 

 ها و ایجاد گشایش است.شارع در پی جلوگیری از اخالل و فساد در زندگی، از بین بردن سختی 

  مورد است: حفظ دین، نفس، عقل، مال، ناموسضروریات فردی پنج 

 .همه ادیان بر این موارد توافق دارند 

 .اصل این امور در قرآن و تفصیل آن در سنت است 

 سازی و زحمت برای بندگان نیست.قصد شارع مشکل 

 روی است.اصل در احکام بر اعتدال و میانه 

 .ارزش اعمال به اهداف ملحوظ شده در آنهاست 

 مقصودی شرعی باشد، خود نیز بالتبع مقصود خواهد بود. هر چه مکمّل 

 های دیگری نداشته باشد.طور نیست که حکمتاگر حکمتی از حُکمی را دانستیم این 

 گذاری در همان حدّ.سکوت شارع یعنی قصد توقف در قانون 

  قابرل اسرتمرار قصد شارع اسرتمرار در اَعمرال اسرت لرذا بایرد عملری متعرادل و بردون مشرقت وضرع نمایرد ترا

شرود باشد و البته مشقت هرر عمرل برا زمینره و هردف آن عمرل و موقعیرت روحری مکلرف در آن سرنجیده می

 گردد.گیری میو نسبت

 سرراز مراعررات نکررردن اهررداف مهررم خواهررد شد.)مقاصررد میررانی، تر، زمینهاهمیررتمراعررات نکررردن اهررداف کم

 قرقگاه مقاصد اصلی هستند.(

مل مقاصد شریعت است و شرط دوم، توانایی استنباط از منابع براساس این فهم. اگر انسان شرط اول اجتهاد، فهم کا

توان با حربۀ جزئیات به جنگ کلیّات و صورت نائب پیامبر خواهد بود. نمیبتواند قصد شارع را در مسائل دریابد، در این

عی و آنهم نَه فقط در زمان صدور فتوا و محیط . توجه به نتایج عملی فتوا و آثار آن در زندگی فردی و جم2اهداف رفت

خاص آن، بلکه در محور زمان و گسترۀ مکان. باید کیفیت اثرگذاری فتوا را سنجید و بازتاب فتوا را احساس کرد. کسی 

 آنها وتوانایی اجتهاد را دارد که نوری از فهم به او اعطاء شده باشد که بتواند روح مردم و تفاوت ادراکات و استعدادهای 

 آنها را بشناسد. العملقدرت پذیرش تکالیف و عکس

دهد و هرم مصلحت و مفسدۀ واقعی را براساس نظر ، به مجموعۀ معارف و احکام، همبستگی و جهت می«مقاصد»نظریّۀ 

صورت یک نظام مجموعی که با اهداف خود هماهنگ کند. شریعت که مبتنی بر حکمت الهی است باید بهدین برپا می

                                                   
ماعی تکامل اجت»مرحوم شهید مطهری در کتاب « استقرائى است. ،دکتر علوانى اذعان دارد که انحصار مقاصد عالى شرعى قرآنى در این سه مقوله

، «تکامل اجتماعی انسان»اند. )ر.ک. به کتاب هدفِ عبودیت و عدالت بیان نموده سنجی بین دو، در مقالۀ هدف زندگی، نکاتی را در اولویّت«انسان

 (79، ص1370انتشارات صدرا 
 56ایم، سوره الذاریات/ ها را جز برای عبادت خلق نکرده، جنیان و انسان«و مَا خَلَْقتُ الِجنَّ و االِنَْس اِالَّ لِیَعْبُدُون»شریفه استناد آیهبه 1
 مراجعه شود. 19ص2، ج1413طباطباییحسینی طهرانی، انتشارات عالمهاهللآیه، مرحوم عالمه«نور ملکوت قرآن»کتاب به  2
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های است ارائه شده باشد. هدف شارع خارج نمودن نفوس از اطاعت هویِ نفس و ورود در اطاعت عقل است شرع کشش

ه خواهد ککند. پس هر عملی که در پی هویِ نفس باشد باطل است. شارع از مکلف میحیوانی نفس را مهار و معتدل می

  1«قصدش در عمل موافق با هدف شارع در تشریع باشد.

نقش اساسی دارد چرا که اهداف هستند که « سازیسازی و تمدندین در عرصۀ استراتژی»اهداف دین در بحث مبحث 

 اند.های تجلّی اهدافسازند و استراتژیاستراتژی

 (177ص فر،سعیدضیایی فقه، علم فلسفه کتاب از: )برشمرد زیر موارد در توانمی را فقهی استنباط عملیات با دین اهداف رابطه

 کرد تولید فقهی قاعده توانمی دین اهداف از .1

 .شودمی ضعیف خبر بر اعتباربخش قرینه دین، اهداف با موافقت و هماهنگی .2

 .شودمی ادله مدلول ظهور از انصراف بر قرینه دین، اهداف با مخالفت .3

 .گرددمی ادله در اطالق انعقاد از مانع دین، اهداف با مخالفت .4

 .است دیگر ادله بر حاکم دلیل بمنزله دین، اهداف .5

 مرجحی تواندمی همینطور). شودمی دلیل دو تعارض هنگام مرجحات از یکی دین، اهداف با دلیل مضمون موافقت .6

 .(باشد تزاحم موارد بر

 بر قرینه اهداف، با مخالفت و). است شارع ابالغی شأن از دلیل صدور بر کنندهتقویت قرینه دین، اهداف با موافقت .7

 .(است دیگری شأن وجود

 موجود االن که داشته جهتی صدور، زمان در). شودمی دلیل ازمانی تخصیص بر قرینه دین، اهداف با دلیل مخالفت .8

 .(نیست
 (داد تضییق یا توسعه را دلیل دامنه بتوان تا). شد نزدیک دلیل مناط کشف به توانمی شارع، اهداف از .9

 .کرد استفاده توانمی اصل تاسیس برای شارع اهداف از .10

 .است قانونی هایخالء در مفتی و قاضی راهنمای شارع، اهداف .11

کند براساس ها، نقش اصلی را ایفاء میها و تزاحمها در تعارضکه در جرح و تعدیل و برآیندگیری ترتیب این اهداف

 2گیرد:های زیر صورت میشاخص

                                                   
 ، احمد ریسونی، ترجمه سیدحسن اسالمی و سیدمحمدعلی ابهری«اهداف دین از دیدگاه شاطبی» 1
وجود  هااست که تعارضی میان دلیل حکم« تزاحم»این بحث از لوازم بحث اند و دلیل تام دارند لذا از آنجایی که کلیه این اهداف، مطلوب شارع 2

 گشا هستند. این مرجحات عبارتند از:در این زمینه بسیار راه مرجحات باب تزاحمندارد بلکه تزاحم در تحقق و اجرا وجود دارد. 

 األول فیقدم احتماال أو قطعا طالحا فاسقا اآلخر و صالحا مؤمنا الغریقین أحد کان إذا کما محتملها أو األهمیۀ مقطوع أحدهما کون .1

 .الثانی على

 یند علیک یکن لم إذا حج أیضا قال و دینک أدّ  المولى قال إذا مثال اآلخر، دون المتزاحمین أحد موضوع فی الشرعیۀ القدرۀ یؤخذ أن .2

 .قیل کذا الحج على الدین تقدیم فی حینئذ إشکال فال للحج السفر و الواجب الدین أداء بین المدیون المکلف أمر دار و

 ،المسجد عن الخبث إزالۀ مع الوقت أول فی کالصالۀ المضیق، مع الموسع الواجب کتزاحم اآلخر دون اختیاری بدل ألحدهما یکون أن .3

 .علیها اإلزالۀ فیقدم النجاسۀ إزالۀ بعد إتیانها هو اختیاریا بدال اإلزالۀ مع المزاحم الصالۀ لفرد فإن

 یۀالحدث للطهارۀ یکفی ال مقدار الماء من له و نجسا ثوبه أو بدنه کان و محدثا الشخص کان إذا کما ،اضطراری بدل ألحدهما یکون أن .4

 .التیمم هو اضطراریا بدال لألولى فإن الثانیۀ فیقدم کلتیهما الخبثیۀ و

 لیومیۀا صلى لو بحیث المیت تجهیز مع وقتها آخر فی الیومیۀ الصالۀ کتزاحم ،بالذات کفائیا اآلخر و عینیا أحدهما وجوب یکون أن .5

 .العینی فیقدم التجهیز فات

 ثانیۀال فی القیام و األولى الرکعۀ فی القیام بین المریض أمر دار إذا کما اآلخر على مقدما إتیانه زمان و أحدهما امتثال ظرف یکون أن .6

 ل،األصو )اصطالحات .التزاحم فروع من فرعان االجتماع مسألۀ و الترتب مسألۀ أن لک ظهر إنه ثم .مرجح زمانه تقدم ألن األول فیقدم

 (110مشکینی، ص

 تحت عنوانِ ترتیب مصالح( 514، آقای علیدوست پیگیری کنید. )ص «فقه و مصلحت»تفصیل بحث ترتیب اهداف را در کتاب 
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 1مصلحت مربوط به اصل دین و اسالم .1

 2جان و عقل )با اولویت اجتماع و بعد خانواده و بعد فرد(مصلحت مربوط به حفظ  .2

 3مصلحت مربوط به حفظ آبرو و ناموس .3

 الحقوق )کسانی که مسئولیت آنها با انسان است.(مصلحت مربوط به حفظ حقوق ذوی .4

 4مصلحت امنیت، سپس سالمت، سپس دانش و آگاهی، سپس مال .5

 5مصلحت عمومی، سپس خصوصی .6

 سپس مصلحت موقت مصلحت پایدار و مستمر، .7

 6اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت )محاسبه نفع و ضرر و ضریب آنها( .8

 7ترجیح مصالح الزامی بر تحسینی .9

 8ترجیح مصالح اخروی بر دنیوی .10

 ترجیح تسهیل بر تعسیر .11

 ترجیح تکوینی بر تشریعی .12

 

 صورت زیر است:قرائن مکمّل بهبراساس مباحث فوق، فرآیند اجرایی رجوع به مقاصد و مصالح الشریعه، برای کشف 

 رجوع به مقاصد الشریعه: روششماره ده: روشی بسته 

 سازیِ توجه به کلیه جوانب دین()به هدف تازهجدول اهداف دین را مرور کن.  .1

تولید شده بود، مراجعه کن و موضوع، متعلَّق و قیود متعلق « شناسیمساله»به تحلیل مساله که در مرحله  .2

 کن. مساله را احضار

 )مثال تعریف هبه و زوجیت در مساله هبه زوج به زوجه(به مرحله تعریف اجزاء مساله برو و تعاریف را احضار کن.  .3

موضوع مساله و متعلق مساله »ترین هدف به و نزدیک 9هر یک از تعاریف را با جدول اهداف دین، مقایسه کن .4

، استحکام «هبه»)مثال اقرب اهداف احتمالی به ثبت کن.  را از بین اهداِف ذکر شده، استخراج کن و« و قیود مساله

 ، بقاء نسل و آرامش روحی است.(«زوجیت»روابط اجتماعی است و اقرب اهداف به 

                                                   
 (334ص 4من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق، جاالسالم یعلو و الیعلی علیه ) 1
 (220ص 2)کافی، ج .تَقِیَّۀٌ فَلَیْسَ  الدَّمَ  َبلَغَ فَإِذَا الدَّمُ بَِها لِیُْحقَنَ التَّقِیَّۀُ جُعَِلتِ إِنََّما:  2َ
 لمؤمن،ا هتک مفسدۀ مراتب و المصالح تلک باختالف یختلف هذا و المؤمن، احترام هتک مفسدۀ على غالبۀ مصلحۀ وجود الرخصۀ فی الضابط أنّ 3

 1)المکاسب، ج .المفسدۀ و المصلحۀ بین الترجیح فی التحرّی فالواجب ءٌ،شی عِرضَه یساوی ال مؤمن فربّ الضعف، و القوّۀ فی متدرجۀ فإنّها

 (358ص
 یَُقاتِلُ  أَ  قُْلتُ الشَّهِیدِ بِمَنِْزلَۀِ فَهُوَ  َماِلهِ دُونَ قُتِلَ مَنْ وآلهعلیهاهللصلی اللَّهِ رَسُولُ قَالَ فََقالَ َماِلهِ دُونَ یُقَاتِلُ الرَّجُلِ َعنِ السالمعلیه اللَّهِ  عَبْدِ أََبا سَأَلْتُ 4

 (52ص 5)کافی، ج .تَرَکْتُهُ وَ ُأقَاتِلْ لَمْ کُنْتُ  َلوْ أََنا أَمَّا َقالَ ُیقَاتِلْ لَمْ أَوْ أَفْضَلُ
 (156ص 2انصاری، جالنوعیّۀ )فرائداالصول، شیخ  المصلحۀ تعارض ال الّشخصیّۀ المفسدۀ  5ّ
دفعها  وجوبب العقل یستقلّ  التی المفسدۀ تعارض ال المفسدۀ، فوتها یتضمّن التی اإللزام مرتبۀ تبلغ لم ما بلغت ما بلغت إن و المصلحۀ أنّ 6

تند آن را نیز شود و مسشناخته می« درء المفاسد اولی من جلب المصالح»سنت این مطلب با عنوان قاعده (؛ در فقه اهل354ص 3)همان، ج

 (139العامه فی لفقه المقارن، حکیم، صدانند. )أصولمی« فاجتنبوه ءشی عن نهیتکم إذا و استطعتم، ما منه فأتوا ءبشی أمرتکم إذا» »روایت نبویِ 
 (309ص 1شیخ انصاری، جالحرمۀ )المکاسب،  أو الوجوب جهۀ تزاحم ال الکراهۀ و االستحباب و اإلباحۀ أعنی الثالثۀ األحکام جهات أنّ  7
 (40ص 10)تهذیب، شیخ طوسی، ج .ِبالَْعدُوِّ فَیَلَْحقَ اْلحَمِیَّۀُ  تَْحمِلَهُ  َأنْ مََخاَفۀَ مِنْهَا یَخُْرجَ حَتَّى الَْعدُوِّ بَِأرْضِ  حَدّاً  رَجُلٍ عَلَى أُقِیمُ لَا 8
 هایی که در مورد مقاصد داریم.تالش برای کشف مقاصد براساس نصّ  9
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ترکیب اهداف در »اجزاء مساله را با هم ترکیب کن و صورت اصلی مساله را با جدول اهداف مقایسه کن و  .5

استحکام روابط خانوادگی »شود: ، ترکیب احتمالی اهداف چنین می«ه زوج به زوجههب»)مثال در مساله را استخراج کن. « مساله

 «(به هدف ایجاد آرامش

)مثال در هبه زوج به زوجه، حکم جواز رجوع و عدم جواز رجوع، تصور انواع حکم احتمالی برای مساله را در نظر بگیر  .6

  شود(می

، و این اثر را با جدول اهداف دین مقایسه 1را حدس بزنآثار محتمل مثبت)مصلحت( بر هر کدام از حاالت حکم  .7

تواند از بین رفتن برخی عوامل استمرار اختالف بواسطه احساس )مثال اثر مثبت بر جواز رجوع، می کن که آیا نظیری دارد؟

  در تشریع احکام مناسبت دارد.(« رفع اختالفات»اتالف اموال هبه شده، باشد و این معنا با هدف 

محتمل منفی)مفسده( بر هر کدام از حاالت حکم را حدس بزن و این اثر را با جدول اهداف دین مقایسه آثار  .8

)مثال اثر منفی جواز رجوع، ایجاد بغض در اثر صَرف توجه واهب از موهوب الیه و در نتیجه گسست کن که آیا نظیری دارد؟ 

 اهداف دین تنافی دارد.( در جدول« استحکام روابط انسانی»روحی خواهد بود که با هدف 

ها در اهداف شارع مراجعه کن و میزان اهمیت آثار منفی و آثار مثبت بر هر کدام از حاالت به ترتیب اهمیت .9

چنین احتمال کند؟ و هم)روش محاسبه چنین است: اثر منفی در کدامیک تخریب بیشتری ایجاد میحکم را استخراج کن. 

 یشتر است؟(برطرف شدن اثر منفی در کدامیک ب

براساس محاسبه احتمال برطرف شدن اثر منفی، حکم اولیه را براساس غرض شارع و مقاصد الشریعه صادر  .10

 کن.

 

 

 نمونه عملکرد فقهاء در رابطه با مقاصد و مصالح:

 فیقدم یۀاألول العمومات و اإلطالقات تلک کل على یقدم الجملۀ فی الضرر نفی على بنصوصیته «ضرر ال»قاعده  .1

 2المجموع على

 من کان ما انّ کما غیره، على یقدم النّاس حقوق من کان ما و ء،شی کلّ على یقدّم اإلسالم بیضۀ لحفظ کان ما .2

 حظۀمال و المورد مالحظۀ إلى یحتاج األهمیّۀ فاستفادۀ ذلک عدا فیما امّا و غیره، على یقدّم الفروج و الدّماء قبیل

 3.األدلۀ

 انمختلف او مضیقان او موسعان معا اما التقادیر على و مختلفان او الناس حق او اهلل حق من کالهما اما الفعلین .3

 اذا لّاإ مط التخییر الحقیقۀ اتحاد فمع الثانى اما و مط التخییر سعتهما مع و مط له الترجیح احدهما ضیق فمع

 4االهمیۀ مع اال الناس لحق فالترجیح اختالفهما مع و االسالم بیضۀ کحفظ الشارع نظر فى اهم احدهما کان

 مۀ؛المتقد الجهات تلک غیر من التقدیم فی الشارع عند أولى الواجبین أحد یکون من مرجحات باب التزاحم أن .4

 ۀاألدل بتوسط األحکام مالکات معرفۀ من إما و للموضوع الحکم مناسبۀ من إما و األدلۀ من إما تعرف األولویۀ و

 وعالرج یمکن عام ضابط ال و األمور هذه من یستفاد ما باختالف تختلف األولویۀ فإن ذلک أجل من و السمعیۀ

                                                   
 سنجی آنها با مقاصد منصوص.های التزامی و نسبتتالش برای کشف داللت 1
 507ص 5بحوث فی علم االصول، شهید صدر، ج 2
 335ص 1فوائداالصول، نائینی، ج 3
 158اشارات االصول، کرباسی، ص 4
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 کل نم بالتقدیم أولى فإنه اإلسالم بیضۀ على الحفاظ الحکم فی کان إذا ما األولویۀ تلک فمن 1الشک عند إلیه

 حضۀالم الشرعیۀ التکالیف من غیره من أولى فإنه الناس بحقوق یتعلق کان ما منها و المزاحمۀ؛ مقام فی ءشی

 من ثرأک علیه یحافظ فإنه الفروج و الدماء قبیل من کان ما منها و بها؛ المکلف غیر بحقوق لها عالقۀ ال التی أی

 نفس حفظ بین األمر دار فلو أمرها فی الشدید باالحتیاط األمر من المقدس الشارع عند المعروف هو لما غیره

 2.قطعا ماله حفظ على مقدم نفسه حفظ فإن ماله حفظ و المؤمن

 لعقالءا من بالنهی منوطاً لیس و المعامالت، فی التنازع إلى المفضیۀ المخاطرۀ باب لسدّ  الشارع من النهی هذا أنّ .5

 .المتسفّهۀ أو بالسفهاء مورده لیخصّ

 3.للمنجزیۀ صالحۀ فهی علیه تتنجز فسوف المکلف إلى وصلت إذا اإللزامیۀ الواقعیۀ األغراض انَّ .6

 4فیه. التوکیل یصحّ ال مباشرۀ العبد من بإیقاعه الشارع غرض یتعلّق ما کلّ .7

 5به باالنتفاع الشارع غرض تعلّق و لحرمته، علیه؛ اإلنفاق علیه یجب فإنّه الحرمۀ، ذی الحیوان .8

 الخیرات على المواظبۀ و المحارم عن الزجر الحدود وضع من الشارع غرض الن الجواز إلى النهایۀ مال فی .9

 6متعین جائز فتحصیله

 7.مطلقا ببطالنه القول وجب بإبطاله إال تحریمه فی الشارع غرض یتم لم إذا المعامالت فی النهی .10

 الف یقسم ال فیما منتف الضرر هذا و المشتری، أرادها لو بالقسمۀ المالک ضرر إزالۀ بالشفعۀ الشارع غرض أن .11

 8.فیه شفعۀ

 ربمباش فیه الشارع غرض یتعلّق لم مالکها لیظهر خبرها إشاعۀ و اللقطۀ إظهار التعریف من الغرض کان لمّا .12

 هو و .علیه یستأجره من و به، یستعین من و ولد، و غالم من عنه ینوب من و الملتقط، یتولّاه أن فیجوز معیّن،

 9.وفاق موضع

 و للدنیا مباح هو بما أحوالها جمیع فی و متشهدا و ساجدا و راکعا و قاعدا و قائما الصالۀ أحوال فی الدعاء یجوز .13

 ارعالش غرض تعلق على الدالۀ اآلیات من غیره و لَکُمْ  أَسْتَجِبْ ادْعُونِی لعموم علمائنا، بین خالف بغیر اآلخرۀ

 10مطلقا بالدعاء

 11القوت له یعین حتى بحفظه الشارع غرض یتعلق فال حرمته، سقط قتله لوجوب .14

 من الشارع غرض یفوت و الزکاۀ إعطاء باب سدّ الى یؤل به عمل )حیل الفرار من الزکاه( و الباب هذا فتح لو .15

 12.ذلک ینبغی فال شرعها

                                                   
جریان التوحید فی العالم یقّدم، مقدمیاً کان او اصالیاً، یوجب  توجبکل ما »ای را بدین صورت تعریف کرد: توان به طور عام، ضابطهالبته می 1

 «االثبات او یوجب نفی المنافی
 219 ص ،2ج الفقه، مظفر، أصول 2
 )در ارائه یک نقد و پاسخ به آن( 208ص 4بحوث فی علم االصول، شهید صدر، ج 3
 24ص 3تحریراالحکام، عالمه حلی، ج 4
 68ص 16جتذکره الفقهاء، عالمه حلی،  5
 400ص 1ایضاح الفوائد، محقق حلی، ج 6
 407ص1همان، ج 7
 82ص 4التنقیح، فاضل مقداد، ج 8
 542ص12مسالک االفهام، شهید ثانی، ج 9

 113ص 3مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج 10
 202ص 3همان، ج 11
 48ص 4همان، ج 12
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 من الشارع غرض حینئذ یحصل )ای الیجامعها( ال معطّلۀ ترکها فإذا الزوج، القدرۀ، صاحب و المتمکن انما .16

 1إلیها بالنسبۀ اإلحصان

 2ینافیه هو و االستیالد، النکاح من الشارع غرض فی کراهه العزل، ألنّ .17

 بیّنۀ الماما الن للمجتهد، ثابتاً المورد هذا یکون السالم، علیه المعصوم االمام عن النیابۀ ضیق على بنی لو حتى .18

 3.الشارع أغراض فی معطل غیر أمر أنه و المتصرف للولی ولویۀ کوظیفۀ

 4وسیلۀ کونها إلّا لها وجه ال أنّه و ثمراتها إلى وسائل العقود أنّ الشرع مقاصد من نعلم نحن .19

 من هو و ذلک أمکن مهما المملوکیۀ زوال و الرقیۀ بفک االهتمام کثرۀ و اإلطالقات على الجمود خالف لکنه .20

 5.العقالء بل ،الشرع مقاصد أهمّ

 و لألصل الجملۀ فی فیه خالف بال مزدلفۀ و منى و کعرفۀ للعبادۀ محال مشعرا الشارع یسمیه ال أن الثالث .21

 إحیائها ویغتس فی ما مع المزبورۀ األراضی بغیر التبادر بحکم باإلحیاء األرض تملک على الدالۀ النصوص اختصاص

 6الحاجۀ و فیها التبقیۀ منافاته و الغرض تفویت من

 فی إیقاعاً  و الشارع لغرض تفویتاً فیه بأن: التسبیب حرمۀ على یستدل )فی حرمه سقی المسکرات لالطفال( قد .22

 7.المفسدۀ

 «:هبه زوج به زوجه»در مساله « بررسی مقاصدالشریعه» تطبیق روش

 از:بود .تعریف اجزاء مسالۀ بحث که زوجیت و هبه بودند عبارتند 1

  :8«اعتبار االرتباط بین الرجل و المرأه فی النکاح باالیجاب و القبول لحصول الدَّعۀ»تعریف زوجیت عبارتست از 

  :اعتبار الواهب اعطاء ماله او حقه او منفعۀ له، بغیر عوض، للموهوب له بشرط قبوله، »تعریف هبه عبارتست از

 «الظهار المحبۀ من غیر لحاظ قصد القربۀ

 .زمینه مساله، برقراری روابط روحی و روابط مالی است 

  .فضای روبنایی، رابطه زوجیت و رابطه هدیه دادن است 

 ن هدف از جدول اهداف دین نسبت به هر یک از اجزاء:تری.بررسی نزدیک2

 نسبت به زوجیت:

  لَآیاتٍ ذلِکَ فِی إِنَّ 9رَحْمَۀً وَ مَوَدَّۀً  بَیْنَکُمْ جَعَلَ وَ إِلَیْها لِتَسْکُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ»تصریح آیه شریفه 

شماره پنج )هموارسازی زندگی ظاهری و باطنی(، و هدف شماره دوازده تناسب با هدف  ← 10«یَتَفَکَّرُون لِقَوْمٍ

                                                   
 23ص 13همان، ج 1
 270ص 7کشف اللثام، فاضل هندی، ج 2
 182ویات فقهیه، سندسیدمحمد، صهی 3
 167رسائل التسع، محقق حلی، صال 4
 198ص 11االحکام، سبزواری، جمهذب 5
 318ص 2خان، جریاض المسائل، سیدعلی 6
 524ص 1مستمسک العروه الوثقی، حکیم، ج 7
 سکون: الغائیۀ ّلۀالع و القبول؛ و االیجاب: الفاعلیۀ العلّۀ و النکاح؛ فی بالمرأه الرجل ربط: الصوریۀ العّلۀ و بینهما؛ االرتباط هی: للزوجیۀ المادیۀ العّلۀ 8

 الدَّعۀ و النفس
به الزمۀ این جعل که غرض مطلوب « اشاره»، گرچه در قالب ادوات تعلیل بیان نشده است ولی به داللت «جعل بینکم موده و رحمه»تعبیر  9

 خالق است، داللت قطعی دارد.
 21سوره روم، آیه 10
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 «عدم الموده»بنابراین هر چه سبب ناهمواری و اضطراب شود و بالخصوص سبب  ← )ایجاد زمینه لطافت روحی(

 1است. نقض غرض شارعگردد، 

  طهارت »به اینکه  2ُقلُوبِهِنَّ وَ  لِقُلُوبِکُمْ أَطهَرُ ذَلِکمْ  حِجَابٍ  وَرَاءِ مِن فَسئَلُوهُنَّ مََتعاً سأَلْتُمُوهُنَّ إِذَا»اشاره آیه شریفه

 است. از اغراض شارعدر روابط مرد و زن، « قلبی

 نسبت به هبه:

تناسب با هدف شماره هفت در جدول روایات)همدلی، همیاری، استحکام روابط(، و هدف شماره هشت در 

 است. مخالف با غرض شارعکدورت شود تمام آنچه سبب ایجاد  ← 3همان جدول)صداقت(

 نسبت به ترکیب فضای زوجیت و هبه:

  +االصل فی الزوجیه، االنس و تحبیب القلوب فکل ما یوجب التزلزل فیه خالف االصل و یحتاج الی دلیل خاص

استرداد الهبه یوجب الوقوع فی القبیح، باالستقراء + قاعده المالزمه بین کل ما دل علیه العقل و ما دل علیه 

 االسترداد. عدم جوازلی نتیجه: االصل فی هبه الزوجین بعضهما ببعض، بطریق او ←الشرع؛ 

 .ترکیب اجزاء مساله و مقایسه آن با اهداف شارع: 3

ایجاد »شود: بدین صورت ایجاد می ترکیب اهداِف اجزاءبا ترکیب اجزاء مساله )هبه زوج به زوجه و بالعکس(، 

رض پس هر چه سبب تزلزل این آرامش و استحکام شود خالف غ ←« آرامش و استحکام در روابط خانوادگی

 شارع است.

 .در نظر گرفتن انواع احتمالی حکم در مساله: 4

 جواز رجوع از هبه و عدم جواز رجوع از هبه

 اهداف: جدول با و مقایسه آن حکم حاالت از کدام هر بر( مصلحت)مثبت محتمل . آثار5

 الفات احساس بواسطه اختالف استمرار عوامل برخی رفتن بین از تواندمی :رجوع جواز بر آثار مثبت

 .دارد مناسبت احکام تشریع در «اختالفات رفع» هدف با معنا این و باشد شده، هبه اموال

 ظن نسبت به طرف مقابلی که هدیه داده است.رجوع: عدم ایجاد کدورت و سوء عدم جوازآثار مثبت بر 

 اهداف: جدول با و مقایسه آن حکم حاالت از کدام هر بر مفسده()منفی محتمل . آثار6

 خواهد روحی گسست نتیجه در و الیه موهوب از واهب توجه صَرف اثر در بغض ایجاد :رجوع جوازدر  منفی اثر

 .دارد تنافی دین اهداف جدول در «انسانی روابط استحکام» هدف با که بود

این اثر با هدفِ شده، و تنافی  هبه اموال اتالف احساس بواسطه اختالف رجوع: استمرار عدم جوازاثر منفی در 

 در جامعه، در جدول اهداف دین.« رفع اختالفات»

ها در اهداف شارع و محاسبه میزان اهمیت آثار منفی و آثار مثبت بر هر کدام از حاالت حکم . مراجعه به ترتیب اهمیت7

 و برآیندگیری:

 در فضای تحلیل شده، آثار زیر را داریم:

 4رتِ ایجاد شدهاستمرار یا عدم استمرار اختالف و کدو 

 ظنِ منجر به سست شدن استحکام روابط و اخالل در آرامش زندگیایجاد یا عدم ایجاد کدورت و سوء 

                                                   
 یرد.گآوری ادله و قرائن محتمل هستیم و تفسیر ادله و تجمیع ادله در مرحله بعد صورت میگردد که در این مرحله فقط در صدد جمعتاکید می 1
 53سوره احزاب، آیه 2
 اند تا بیانگر صدق زوج نسبت به تمایل به زوجه باشد.را از ماده صدق گرفته« صداق»گفته شده است که  3
 دهد.خواهد هبه خود را )بدون جلب رضایت همسرش( پس بگیرد، در فضای عادی و عاطفی اینکار را انجام نمیفردی که می 4
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تمال اح -کند؟ باثر منفی در کدامیک تخریب بیشتری ایجاد می -الفکنیم )روش ارائه شده در برآیندگیری را اِعمال می

 برطرف شدن اثر منفی در کدامیک بیشتر است؟(:

ظن که ممکن است منجر به تزلزل خانواده شود، تخریب ؛، اثر منفی ایجاد کدورت و سوء1طور عرفیبه -الف

العاده که ممکن است در اثر احساس اتالف اموالِ های فوقطور عرفی، احتمال تخریبکند، و بهبیشتری ایجاد می

استرجاع هبه، با مقاصد الشریعه سازگارتر : حکم به عدم جواز نتیجه ←هبه شده، در واهب پیش بیاید، کم است. 

 است.

 از سوی دیگر:

طور عرفی، احتمال برطرف شدن اثر منفیِ حاصل از استرجاع هبه )کدورت بین زوجین( در فضای زوجیت، به -ب

بیشتر است؛ ولی احتمال برطرف شدن اثر منفی حاصل از عدم جواز استرجاع هبه )تعمیق کدورت ایجاد شده از 

 : حکم به جواز رجوعنتیجه ← طور عرفی کم است.اسطه احساس تلف شدن اموالی که هبه کرده است(، بهقبل، بو

 در هبه، با مقاصد الشریعه سازگارتر است.

ارد ددر موازنه میان ایجاد اثر تخریبی و احتمال برطرف شدن اثر منفی، عقل مالحظه ایجاد اثر تخریبی را مقدم می

 2 سازگارتر است. مقاصد شریعتدر هبه، با  عدم جواز رجوع: در بررسی اولیه، حکم به نتیجه نهایی ←

 

 

 

  

                                                   
 اثبات این مدعی و فرضیه، نیازمند تحقیق آماری و میدانی است. 1
غروی به اثبات برساند. )مناقشه ص نکته مهم: خواننده محترم، اگر نظر مخالف این نتیجه داشته باشد نیز باید طبق همین روش، نتیجه مخالف را 2

 خواهد بود.(
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 نمودار اجرایی روش کشف مقاصد الشریعه:
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 یابی به قرائن تکمیلی:دنباله بسته روش دست

 باشند(ترین ارتباط را با مساله داشته )که نزدیک 1الفقاهه و مذاق شارععمومات فوقانی، شمّ :دوممحور 

ومات عم»دست آمد که اصطالح توضیح منظور از عمومات فوقانی با استناد به کالم فقهاء ارائه گردید و به 132در پاورقی

« شمّ الفقاهه و مذاق شارع»؛ و به دست آمد که  2عبارتند از: مجموعه آیات حاوی احکام کلی + قواعد فقهی« فوقانی

 اهداف ،(جامعه و انسان خصوصیات شارع، خصوصیات) دین معرفتیِ نظام دین، کالن از فقیه فهم نیز عبارتست از: برآیند

 و واجب) مرزها کنندهتعیین احکام تاسیس اصل، مجموعه شارع، هایاولویت فقه، قواعد مجموعه الشریعه، مقاصد و دین

 فرآیند کشف آنها چنین خواهد بود:بنابراین است؛ ( مکروهات و مستحبات) شارع پسند کنندهتعیین احکام مجموعه ،(حرام

 الفقاهه و مذاق شارع: رجوع به عمومات فوقانی، شمّ روششماره یازده: روشی بسته 

 (9)از پیوست شماره شماره  جدول قواعد فقهی را احضار کن. .1

ق متعلتولید شده بود، مراجعه کن و موضوع، متعلَّق و قیود « شناسیمساله»به تحلیل مساله که در مرحله  .2

 مساله را احضار کن.

های نزدیک را ثبت کن. تک سطرهای جدول قواعد فقه، مرور کن و تناسبهر کدام از اجزاء مساله را با تک .3
 یابی به عمومات فوقانی احتمالی()دست

ر ظن)یعنی تراکم محتوایی آنها با چه حکمی سازگارتر بهاز عمومات فوقانی حاصل شده در مرحله سه برآیند بگیر.  .4

 رسد؟(می

نراقی  «عوائداالیام»شهید اول، و کتاب « القواعد و الفوائد»فاضل مقداد و کتاب « نضد القواعد الفقهیه»به کتاب  .5

مربوط به هر باب متناسب با مساله بحث را  خاصمراغی، مراجعه کن و قواعد « العناوین الفقهیه»و کتاب 

 3استخراج کن.

 به دست آمد را احضار کن.« مقاصدالشریعهکشف »ای که از مرحله نتیجه .6

 ترکیب کن و در یک جمله بنویس. 6و  5را با  4مرحله  .7

 مراجعه کن و نتیجه را احضار کن.« تولید اصل»به بسته  .8

 ترکیب کن و در یک جمله بنویس. 7را با مرحله  6نتیجه مرحله  .9

 اعالم کن.« مذاق شارع»عنوان نتیجه حاصل شده را به .10

                                                   
مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط »)کتاب « سبک و روش شارع در جعل احکام»در تعریف مذاق شریعت چنین آمده است:  1

مذاق عبارتست از قواعد، ضوابط و راهکارهایی که برای تامین » (؛ در جای دیگر کتاب چنین آمده است:40، ص(1390)علی شاهی, احکام فقهی، 

نیز یاد « قواعد الشریعه»(، صاحب جواهر از مذاق الشریعه، به مذاق 45)ص« اهداف شریعت و پیاده کردنِ هر چه بهتر آنها قرار داده شده است.

اند تفسیر کرده« نظام فقه»الشریعه(. مذاق شریعت را به آورده است که: هو فی غایه البعد عن مذاق قواعد  321ص 27کرده است )در جلد

(، صاحب جواهر در اهمیت مذاق 51(؛ مذاق شریعت، از معیارهای سنجش فتاوا است )ص88تفسیر شده است )ص« مصلحت عامه»(، به 87)ص

 روایۀ نم بخصوصه ءشی ءشی کل على الدلیل یتطلب ان للسانه العارف الشرع لطریقۀ الممارس بالفقیه یلیق ال أنه»شرع چنین آورده است: 

)جواهر « حدأ کل لدى المعلومۀ الشرع طریقۀ بظاهر و اهلل، شعائر مثال تعظیم على دل بما ذلک جمیع على باالستدالل یکتفی بل نحوها، و خاصۀ

 (52ص 2ج

کلی بودن، دائمی بودن، استنثاءناپذیر بودن، نشان  عبارتند از: قطعی بودن آن، مدلول صریح ادله نبودن، شرایط مذاق بودنِ چیزی در شریعت

ها، دلیل در ها و تزاحم(؛ کاربردهای مذاق شرع عبارتند از: دلیل بودن در برابر استصحاب، مرجح در تعارض118های دین بودن )صتفکر و ارزش

 (220-173)صصبرابر برائت، مقیِّد اطالقات و مخصِّص عمومات، دال بر مالک و تولید قیاس اولویت 
 عمومات فوقانی نیاز به وجود دلیل لفظی دارند. 2
 «(هبه»های اصلی بحث در متن کتاب )مثال کلیدواژه با بررسی فهرست کتابها برای یافتن سرفصل متناسب با مساله بحث + جستجوی کلیدواژه 3
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 فقهاء در توجه به عمومات فوقانی و مذاق شریعت: نمونه عملکرد

 قوله من رۀالحاض تقدیم على الدالّۀ العمومات فتصادمه العموم بطریق الفائتۀ تقدیم على داللته یکون فحینئذ .1

  1.فصلّ الشمس زالت إذا: قوله و الشَّمْسِ ِلدُلُوکِ الصَّالۀَ أَقِمِ

 سمیۀت و ماله، دون قتل أو ظلما قتل ان علیه،و یصلى و یحنط و یکفن و یغسل المعترک غیر فی مقتول کل .2

 تناوله،ت الغسل وجوب على الدالۀ العمومات الن عاقبته، صالح فی مبالغۀ شهیدا هذا آله و علیه اللّه صلى النبی

 2.«الصفین بین قتل من اال الموتى کل اغسل» السّالم علیه اللّه عبد أبی لقول

 3.ههذ فیها یدخل ال العدۀ على الدالۀ العمومات ثمَّ. بزوج لیس هذا و لزوج، إال تکون ال العدۀ و عدۀ علیها أین من .3

 4ٍء.شَیْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ  تعالى قوله خصوصا الخمس إیجاب على الدالّۀ العمومات: لنا .4

 ألن رنظ فیه و األصل؛ على الباقی فبقی باإلجماع التمکین حالۀ منه خرج النفقۀ وجوب من الذمۀ براءۀ األصل .5

 األزواج نفقۀ وجوب على الدالۀ العمومات هنا وجد قد لکن عنه ینقل دلیل عدم مع حجۀ یکون انما البراءۀ أصل

 5التخصیص عدم األصل و

 بعدم القول حینئذ فاألصح دلیل، أخرجه ما إّلا بالنجاسۀ، تغیره مع إّلا الماء انفعال عدم على الدالۀ العمومات منها .6

 6.التنجیس

 7.بالحیض العلم حال الطالق یقع فال اإلمکان، بقدر تحفظ الطهر اعتبار على الدالۀ العمومات .7

 صلّى ولهق مثل فیه، الترغیب و الصوم فضیلۀ على الدالۀ العمومات األیّام، جمیع فی الصوم استحباب دلیل لعلّ .8

 8النار. من جنّۀ الصوم: غیره و المنتهى فی روى ما على آله، و علیه اللّه

 9الصالۀ قطع تحریم على الدالۀ العمومات و األصل، لمقتضى مطابقتها أیضا یؤیدها و .9

 لهذا و. المسلمین إیذاء عن النهی على الدالۀ العمومات مع آخر، دلیل من ذکر مما الباقی کراهۀ ینافی ال و .10

 10مطلقا التأذی مواضع بکراهۀ األصحاب أفتى

 دمع على إطالقها أو بعمومها دالۀ کلّها وجدتها االعتبار، و بل ،الفقه قواعد و األخبار تأمّلت إذا أنت بالجملۀ، و .11

 لىع قاطع دلیل یقوم حتّى الفروج تحریم األصلُ و الفرج، حلّ أسباب من بسبب شریکین بین األمۀ حلّ

 11.الحلّ

 12.النجاسۀ و الحرمۀ بین المالزمۀ عدم الفقه قواعد من المعلوم من و .12

                                                   
 127الرسائل التسع، محقق حلی، ص 1
 311ص 1المعتبر فی شرح المختصر، محقق حلی، ج 2
 414ص 2نکت النهایه، محقق حلی، ج 3
 320ص 3مختلف الشیعه، عالمه حلی، ج 4
 268ص 3ایضاح الفوائد، محقق حلی، ج 5
 122ص 1جامع المقاصد، محقق کرکی، ج 6
 147ص 3رسائل، محقق کرکی، ج 7
 177ص 5مجمع الفائده و البرهان، ج 8
 246ص 2االحکام، عاملی، جمدارک 9

 106ص1ی اول، جروضه المتقین، مجلس 10
 505ص 3طوق القطیفی، جرسائل، آل 11
 383ص 14الجواهرالفخریه فی شرح اللمعه الدمشقیه، وجدانی، ج 12



 

203 

 

 بقوله الکتاب من لها یستدل و القواعد کسائر أبوابه فی معنونۀ تکن لم إن و الفقه قواعد أعظم من العدل قاعدۀ .13

 غیالب من و مالکه على المملوک مئونۀ تکون أن العدل من إن ریب ال و الْإِحْسانِ وَ  ِبالْعَدْلِ  َیأْمُرُ اللّهَ إِنَّ تعالى

 1مالکه غیر على مئونته تحمل أن

 من کثیر فی المفاسد من فیه لما ترکه األولى لکن و ،الفقه قواعد بحسب متینا کان إن و االحتیال هذا ان .14

 وسۀوس فیوجب ببعض، بعضهم القتراب سببا تکون قد المحرمیّۀ و مبین، مضل عدوّ  الشیطان فان االوقات،

 2الشیطان.

 یف المؤاخذۀ عدم على تدلّ لعلّها و منهیّ بمؤمن لیس بأنّه له القول بل الشهادتین، مجرّد لصدقه یکفی أنّه .15

 الخطاء أنّ  دّمۀالمتق اآلیۀ فی تقدّم ما على الکفّارۀ، و الدیۀ تقتضی الفقهیّۀ القواعد لکنّ  و القتل، هذا بمثل الدنیا

 3ذلک یقتضی

 ذلک یعرف علیه شرعیاً التزاماً اللفظ لداللۀ و ذلک الفقهاءلفهم  العقد بطالن األجرۀ و الثمن تحریم ظاهر .16

 4الفقهاء من یفهم کما المعتبر الظنی أو القطعی لالستقراء و الفقهیۀ القواعد إلى بالنظر

 هابعد مع فهی مؤمن، ال و بمسلم فلیس شرطه عند یقف ال من فإن المسلم، و للمؤمن بیان ذلک أن: دعوى .17

 5القاطعۀ لألدلۀ مخالفتها و الشرع مذاق و النصوص سیاق عن

 إذا النجاسۀ بعین اإلتمام منه أبعد و النجس، بالماء باإلتمام القول على سیما االستبعاد الى مضافا هذا کل .18

 6بعدمه الشرع مذاق فی المتأمل یقطع یکاد بل ماء، صارت و استهلکت

 مما ذلک غیر إلى منفردا منهم واحد لکل یجوز فال إال و أجمع، المالک اتفاق البیع صحۀ فی حینئذ فیعتبر .19

 7الشرع مذاق فی منکر هو

 قیرالف على اإلجحاف معه یلزم ما إعطاء بجواز للقول مستلزم السنۀ مئونۀ على الزائد إعطاء بجواز القول الزم .20

 8هل معنى ال الشرع مذاق من بالضرورۀ یعلم ما و الفقراء لمدخلیّۀ إنّها حیث الزکاۀ، تشریع لحکمۀ المنافی

 

 «:حکم رجوع در هبه زوج به زوجه»در مساله « بررسی عمومات فوقانی و مذاق شارع» تطبیق روش

های کنیم تا تناسبرا به جدول قواعد فقه عرضه می« زوجیت»و « هبه». طبق بسته پردازش شماره یازده، موضوع 1

 :نزدیک استخراج شود؛ در نتیجه این عرضه، موارد زیر دارای تناسب نزدیک با مساله هستند

 توان براساس لذا واهب می 9نحوه ربط احتمالی: هبه، هویت تملیک ندارد ← قاعده احترام مال المسلم

 قاعده احترام، مالش را پس بگیرد.

                                                   
 325قاعده الضرر، سیستانی، ص 1
 578انوارالفقاهه، مکارم، ص 2
 312زبده البیان، مقدس اردبیلی، ص 3
 30ص حسن، الغطاء، الفقاهۀ، کاشف أنوار 4
 277ص 2مراغی، جالعناوین الفقهیه،  5
 150ص 1جواهرالکالم، نجفی، ج 6
 222ص24همان، ج 7
 571ص2الزکاه، آشتیانی، ج 8
 من ۀالمحب الظهار قبوله، بشرط له للموهوب عوض، بغیر له، منفعۀ او حقه او ماله اعطاء الواهب الهبه اعتبار»تعریف هبه، چنین داشتیم که: در  9

 )همین کتاب، ص ( «القربۀ قصد لحاظ غیر
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 است لذا اگر پس گرفت « محسن»نحوه ربط احتمالی: کسی که هبه کرده است مصداق  ←قاعده احسان

 بر او جاری است.« ما علی المحسنین من سبیل»

 نحوه ربط احتمالی: کسی که هبه کرده است، حق خود را در تصرف در موهوب، اسقاط  ←اسقاط الحق قاعده

 کرده است و رجوع در هبه، نوعی تصرف است لذا حق رجوع ندارد.

 نحوه ربط احتمالی: کسی که هبه کرده است و موهوب له آن را قبول  ← قاعده اصاله اللزوم فی العقود

 ساخته است و اصل در عقد لزوم است لذا واهب حق رجوع و فسخ را ندارد. کرده است، عقدی را جاری

 نحوه ربط احتمالی: کسی که هبه کرده است در حقیقت اقدام به رفع ید از مال خود کرده  ← قاعده اقدام

 1است و طبق قاعده اقدام، باید متحمل ضررش که عدم جواز رجوع است بشود.

 ه ربط احتمالی: در هبه، قصد تملیک وجود ندارد لذا واهب حق رجوع نحو ← قاعد تبعیه العقود للقصود

 دارد.

 گیرد یا نه، لذا رجوع به نحوه ربط احتمالی: شک داریم که در هبه، تملیلک صورت می ← قاعده تسلیط

 کنیم پس واهب حق استرجاع هبه خود را دارد.قاعده فوقانی که تسلیط است می

 نحوه ربط احتمالی: انصاف این است که در هبه، واهب از مال خود صرف نظر  ←قاعده العدل و االنصاف

 شود پس حق رجوع ندارد.کند لذا حق ملکیت در او ساقط میمی

 نحوه ربط احتمالی: هبه کردن در حقیقت نوعی تعهد و شرط عرفی است  ←قاعده المومنون عند شروطهم

اختیار موهوب له قرار دهد و این تعهد و شرط، مقید هم که واهب بدان ملتزم شده است که مال خود را در 

 2نیست لذا باید به تعهد خود عمل کند و حق پس گرفتن ندارد.

لذا برآیند احتماالت فوق در ارتباط با قواعد  دارند« عدم جواز رجوع»تناسب بیشتری با قاعده،  5. از نُه قاعده فوق، 2

چنین از این تحلیل، آشکار شد که نقطه اصلی در این بحث، ت. و هماس« عدم جواز رجوع در هبه»فقهی، به نفع 

 خود نسبت به موهوب است یا نه؟ انصراف از ملکیتهمراه این است که: هبه که صِرف اعطاء است به

کنیم تا بررسی شود که آیا قاعده خاصی در باب هبه یا مراجعه می« ، فاضل مقدادنضد القواعد الفقهیه». به کتاب 3

ب نکاح و زوجیت، که تناسب بیشتری با مساله ما داشته باشد وجود دارد یا نه؟ نتیجه بررسی این که چیزی جز با

 : یافت نشدمورد زیر 

 و القرض بین متردد هو ما األصلین؛ منه: دلیلی بحسب فیه الحکم أصلین، فیختلف بین ءالشی یتردد قد: قاعدۀ»

 نالموضعی فی یرجع فهل الرجوع، یذکر لم و «دینی اقض»أو  العوض، یذکر لم و «عنی عبدک أعتق»الهبۀ، کقوله 

 أزرعه» قال و بزرا إلیه دفع أو ،«لنفسک حانوتی فی اتجر» قال و ماال إلیه دفع لو و کالهبۀ؟ ال أو کالقرض بالعوض

 بها اشتر»قال  و دراهم فقیر إلى دفع لو و هبۀ؟ أو قرض المال هل و األرض، و للحانوت معیر فهو «لک أرضى فی

 کونی أن إال قطعا بها القمیص غیر شراء له لیس و بالقرینۀ عمال الهبۀ یقوى قرضا؟ أو هبۀ یکون هل «لک قمیصا

 3.شاء کیف فینصرف التبسط سبیل على قوله

 شهید اول، مراجعه شد، مورد زیر که نسبتا مرتبط با بحث بود یافت شد:« القواعد و الفوائد»به کتاب 

 خارجۀ: لعلل مواضع فی األصل عن یخرج و. العقود سائر فی کذا و اللزوم، البیع فی األصل 243 -قاعدۀ»

                                                   
 بما المعاوضۀ أو ماله هبۀ على بنی فإن أموالهم، على مسلطون الناس فإن»چنین آمده است:  316ص 2مراغی، ج« العناوین الفقهیه»در کتاب  1

 «حال. کل على ماله بذل على مقدم ألنه بحث، فال الفاحش النقصان معلوم هو
د مور»و « معارض لقاعده»، «تنافی قاعده»، «مجری قاعده»های در فقه، کلیدواژهبرای یافتن روابط محتمل میان این قواعد و نحوه تحلیل آنها  2

 مورد جستجو قرار گرفت. مثال در تعارض قاعده تسلیط با قاعده الضرر، تقدم با قاعده الضرر است.« لقاعده
 124نضد القواعد الفقهیه، فاضل مقداد، ص 3
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 و کالنکاح،: طرفیه من الزم هو ما: فمنها العقود، سائر أما ؛ و.منها:...... بأمور االنفساخ أو الفسخ إلى یخرج فالبیع 

 لمسابقۀا فی و الکفالۀ، إال بأقسامه الضمان و الصور، بعض فی الهبۀ و المساقاۀ، و المزارعۀ، و الصلح، و الوقف، و اإلجارۀ،

 و القرض، و الوصیۀ، و الوکالۀ، و الشرکۀ، و القراض، و العاریۀ، و الودیعۀ،: هو و طرفیه، من جائز هو ما: منها و قوالن؛

: منها .......؛ وبلزومها  للمشقۀ الناس، أکثر عنها لرغب إال و بجوازها، المصالح النتظام صورها، بعض فی الهبۀ و الجعالۀ،

 الرحم، ذی من الهبۀ و: قیل األمان، و الّذمّۀ عقد و البدن، کفالۀ و الرهن،: هو و آخر، من جائز و طرف من الزم هو ما

 لمتهب،ا بفسخ القبول الواهب على یجب ال إذ الطرفین، من اللزوم یظهر و التصرف مع أو التعویض، مع أو ،القربۀ مع أو

 1.جدید ملک ألنه

مرحوم نراقی مراجعه شد، مورد متناسب با بحث یافت نشد. « القواعد الفقهیه»و کتاب « عوائداالیام»به کتاب 
 )غیر از تکرار قاعده ذکر شده از شهید اول(

 مراغی مراجعه شد، مورد زیر یافت گردید:« العناوین الفقهیه»به کتاب 

 ألنه ،بحث فال الفاحش النقصان معلوم هو بما المعاوضۀ أو ماله هبۀ على بنی فإن أموالهم، على مسلطون الناس فإن»

 2«حال. کل على ماله بذل على مقدم

 نص قد و زرارۀ، صحیحۀ علیه دل و هو به أفتى کما ،الزوجین و الرحم ذی هبۀ فی کما الزمۀ، تکون قد الهبۀ أن»

 3.جائزا أو الزما کونه بین تفصیل دون من «لک هذا»: قوله بکفایۀ الروضۀ فی الهبۀ عقد أول فی

در هبه زوجین به یکدیگر، اقوی  عدم جواز رجوعاحتماال مرتبط با بحث:  خاصِاولیه از بررسی قواعد فقهی  نتیجه

 رسد.به نظر می

عدم جواز حکم به »از: کنیم که عبارت بود می به دست آمد بود را احضار« مقاصد الشریعه»ای که از مرحله . نتیجه4

؛ سپس این نتیجه را طبق مرحله هفت از بسته پردازشِ این بحث «در هبه، با مقاصد شریعت سازگارتر است. رجوع

کنیم که در هر سه مورد، )بسته یازده(، با نتایج حاصل از بررسی قواعد فوقانی و قواعد خاص احتمالی، ترکیب می

 نتیجه راجح است.« در هبه زوج به زوجه عدم جواز رجوع»

 ازعدم جواالصل فی هبه الزوجین بعضهما ببعض، »کنیم که عبارت بود از: را احضار می« تولید اصل». نتیجه بحث 5

تقویت فرضیه عدم جواز رجوع زوجین »کنیم که حاصلِ آن و این نتیجه را با نتایج مراحل قبل ترکیب می« االسترجاع

 است.« دیگردر هبه به یک

 4«، عدم جواز رجوع در هبه زوجین به یکدیگر است.مذاق شارع»گفت که:  توان با ظن اطمینانیمیبنابراین 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 244القواعد و الفوائد، شهید اول، ص 1
 316ص 2الفقهیه، مراغی، ج العناوین 2
 163ص 2همان، ج 3
 .مربوط به بحث ورود نشده است تحلیل ادله خاصفراموش نشود که تمام این مراحل برای کشف قرائن تکمیلی احتمالی است و هنوز به بحث  4
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 :نمودار اجرایی روش کشف عمومات فوقانی و مذاق شارع
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 : (فضاهای مشابه مساله) االشباه و النظائر :سوممحور 

 در وعموض یک به که مختلف احکام یا و مشترکند جا یک در حکم یک در که مختلف موضوعات از عبارتند نظائر و اشباه

 داللاست؛ لکن است احکام و موضوعات نوع این تشخیص اشباه و نظائر از فنون فقهی است که جمع .دارند تعلّق محلّ یک

 فقها نلیک است، باطل امامیّه فقهاى نظر از واست  قیاس همانندى، و شباهت صرف به حکم اثبات براى نظایر و اشباه به

 بهره یاربس عنوان قرینه تکمیلیبه استداللى فقه در آن از واقع، به ذهن شدن نزدیک و دلیل از حکم فهمیدن بهتر جهت

 االشباه ینب الجمع فى الناظر نزهۀ» مانند اندکرده تدوین نظایر و اشباه موضوع در مستقل کتابى فقیهان برخى. اندگرفته

 1(.ق. ه 689 متوفاى) حلّى سعید بن یحیى تألیف «النظائر و

 در شروط اعلمیت در فقه چنین آورده شده است:

 یکون قد رالنظائ و األشباه على االطالع أکثریۀ نعم حفظا و اطالعا األکثر ال استنباطا االجود و ملکۀ األقوى باألعلم المراد»

 2«الجهۀ هذه من فتعتبر االستنباط اجودیۀ و الملکۀ قوۀ فی مدخلیۀ لها
 

 بررسی اشباه و نظائر: روششماره دوازده: روشی بسته 

 تعریف اجزاء مساله را از مرحله تولید تعاریف، احضار کن. .1

 تعریف یا کتب مربوط به علمی که مساله در فضای آن علم قرار دارد(اگر اجزاء مساله از مواردی هستند که در کتب فقهی))

ند ادارند، به تعریف آنها در کتب فقهی مراجعه کن و مواردی که بواسطه قیدهای تعریف، خارج از تعریف شمرده شده

یف ها مانند اطعام الض)مثال در تعریف هبه آمده است که عقد است بنابراین اباحهآن موضوع ثبت کن. « اشباه و نظائر»عنوان را به

 است.(« هبه»از موارد مشابه « اباحه»فضای  از تعریف هبه خارج است؛ پس

با آنها هستند را استقراء کن و فهرست آنها  4خانوادهتعاریف را در نظر بگیر و موضوعاتی که هم 3هسته مفهومی .2

 را ثبت کن.

مانند معجم موضوعی  5کتب فقهیافزارهای معجم موضوعی ، یا نرم«درختواره فقه»افزار )با مراجعه به جدول ابواب فقه، یا با استفاده از نرم 

در علمی « هااصطالحنامه»، یا با مراجعه به 6الوثقی؛ یا با مراجعه به فهرست موضوعات قرآنی و حدیثیاالسالم یا عروهالشیعه یا شرایعوسائل

 که مساله در فضای آن علم قرار دارد.(

ای مشابه مساله مورد بحث را جستجو کن. به محتوای هر کدام از عناوینی که در باال ثبت کردی برو و مساله .3
 )مثال در باب صدقه، جستجو شود که آیا رجوع از صدقه جایز است یا نه؟ یا در بحث هبه به ذی رحم، آیا رجوع جایز است؟(

فهرست مسائل شبیه را با حکم آنها و فرق آنها با مساله مورد بحث، در یک جدول سه ستونه ثبت کن و به  .4

 ارائه کن.« اشباه و نظایر»رینه تکمیلیِ براساس عنوان خروجیِ ق

                                                   
 498ص 1بیت، شاهرودی، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل 1
 13ص 1علی، جحمدبنالغطاء االنجاه و مشکات الهدی، کاشفسفینه 2
یف جنس تعر« عقد یا اعتبار رابطه»آن جنس است؛ مثال در تعریف زوجیت،  متعلَّقعالوه منطقی تعریف به جنس، «هسته مفهومی»مقصود از  3

ا آن کار می بتعلّق گرفته است. )اما نوع رابطه که نکاح باشد، فصل تعریف است که در هسته مفهو« ارتباط بین مرد و زن»است و این جنس به 

 نداریم.(
مثال صدقه شبیه هدبه است، قرض شبیه هبه است، وصیت شبیه هبه است؛ عقد زوجیت شبیه عقد بیع است، رجوع شبیه فسخ و خیارات  4

 است، زوجیت شبیه رِحمیّت است.
مرتبط  افزارجغرافیایی، طبی، ....(، نرمبسته به فضای مساله و موضوعی که مورد تحقیق قرار دارد)حدیثی، قرآنی، کالمی، فلسفی، تاریخی،  5

شود مثال معجم موضوعی المیزان، معجم موضوعی تفاسیر، معجم موضوعی حکمت اسالمی، درختواره کالم اسالمی، معجم موضوعی انتخاب می

 المسائل.بحاراالنوار، معجم موضوعی ریاض
 ندارد.در مواردی که مساله مورد بحث، مستقیما در فضای فقهی قرار  6
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 «:االشباه و النظائر»نمونه عملکرد فقهاء در استفاده از 

 الفحص و البحث و أدّق، تعمّق و أکثر تتبّع إلى بحاجۀ هی و المسألۀ، هذه عنون من الفقهاء من أجد لم لکنی .1

 1.الفقهاء کلمات و الروایات فی النظائر و األشباه عن

 و الفقهی الذوق و الولد، إلى رجوعه هو اإلطالقات، مقتضى لعلّ و متساویان، فالوجهان الصور، هذه غیر فی أمّا و .2

 2التصالح فاألولى الثانی، تقتضی النظائر و األشباه و الفطرۀ حکم

 الن و لکذ فی کفایۀ النظائر و االشباه تتبع فی و ظاهر هو و االخر فی ثبوته احدهما فی الحکم ثبوت من یلزم ال .3

 3النّصوص و الفتاوى باطالق عمال بالملک مشروط البیع

 مالحظۀ بعد خصوصا البرهان واضحۀ غیر متعّددۀ و بذمم تتعلّق کیف الواحد البدل انّ و ذلک استحالۀ دعوى .4

 4إلیها المشار النّظائر و االشباه

 و الهبۀ و الحبس من الوقف فی عنهم قبضه کفایۀ فی إشکال ال کما الوالیۀ ثبوت بعد المسألۀ فی إشکال ال: قلت .5

 5.النظائر و األشباه مالحظۀ المسألۀ تنقیح طرق أقوى من و غیرهما؛

 6الشرع یف له الکثیرۀ النظائر و األشباه لوقوع الالزم استبعاد فنمنع معا قابال و موجبا کونه استلزام سلّمنا لو و .6

 مع نهع عتقه استدعاء بمجرّد االختیاریّ حصوله استبعاد من بأشدّ لیس تعالى بجعله القهریّ حصوله استبعاد .7

 لنظیرا عدم مع سیّما البیع، المخاطب و المتکلّم قصد انتفاء مع و بل البیع، لعقد المقرّرۀ الشروط جمیع انتفاء

 حصولل الکثیرۀ النظائر و األشباه وجود و للبیع، المقرّرۀ الشروط لجمیع الفاقد االختیاریّ الملک لحصول شرعا

 7المالک یریده أن غیر من تعالى بجعله القهریّ العتق

 جمیع ترتّبب االلتزام کان الکثیرۀ النظائر و األشباه إلى مضافا المذکورۀ، العمومات و الشهرۀ و بالسیرۀ ثابتا کان لما .8

 8منه بدّ ال ممّا ألجلها القهریّ الملک تقدیر و علیه المالکیۀ التصرفات

 لتخصیصا عدم أصالۀ إلى مضافا. لآلیۀ المساوقۀ النظائر و األشباه سائر مالحظۀ و التبادر علیه یساعد الذی هو هذا و .9

 9کثرته عن فضال

 ال،أص منهما واحد على الکفارۀ ترتبت لما األخر دون عالما فقط أحدهما کان لو بحیث معا علمهما مدار دائرا یکون .10

 10.النظائر و األشباه من الباب فی ما مع الموضوع و الحکم بین التناسب لشهادۀ

 الزائد یف الثمار بیع و الموجودۀ، غیر المنفعۀ نقل نظیر النظائر، و األشباه فی العقالء و الشرع اعتبار هو السند و .11

 11واحدۀ سنۀ عن

 12األوّل هو ،النظائر و األشباه من المتفاهم العرف، نظر بحسب األرجح و .12

                                                   
 93القواعد الفقهیه، شیرازی سیدمحمد، ص 1
 275ص 2کتاب النکاح، سبحانی جعفر، ج 2
 216مقابیس االنوار، تستری، ص 3
 122اهلل، صفقه االمامیه، کتاب الغصب، رشتی میرزا حبیب 4
 125الوقف، اصفهانی منیرالدین، صقبض 5
 338ص 1شرح مکاسب، الری، ج 6
 371همان، ص 7
 374همان، ص 8
 379ص 2همان، ج 9

 758ص 3کتاب الحج، محقق داماد، ج 10
 162ص 4کتاب البیع، خمینی روح اهلل، ج 11
 596ص 4همان، ج 12
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 رفع عدب إلّا فعلیاً صحیحاً یقع لم المرهونۀ، العین الراهن باع فلو النظائر، و األشباه فی القاعدۀ مقتضى هو هذا و .13

 1.باإلجازۀ أو بالفکّ، المنع؛

 به، تطهّری فیما هو إنّما التبدیل أنّ ،النظائر و األشباه إلى الرجوع و العقالء ارتکاز مقتضى أنّ فی شبهۀ ال: بالجملۀ .14

 2.العمل و التطهیر کیفیۀ فی ال

 

 «:حکم رجوع در هبه زوجین به یکدیگر»در مساله « بررسی االشباه و النظائر» روش تطبیق

 کنیم:را احضار می« زوجیت»و « هبه». طبق بسته پردازش شماره دوازده، ابتدا تعریف موضوع 1

  :اعتبار االرتباط بین الرجل و المرأه فی النکاح باالیجاب و القبول لحصول الدَّعۀ»تعریف زوجیت» 

 اعتبار الواهب اعطاء ماله او حقه او منفعۀ له، بغیر عوض، للموهوب له بشرط قبوله، الظهار المحبۀ »ف هبه: تعری

 «من غیر لحاظ قصد القربۀ

 اند مانند: های تعریف، از تعریف خارج شمرده شده، مواردی بواسطه فصل«هبه»در تعریف 

 «بههش و البیع و الوصیّۀ و اإلجارۀ و العاریۀ فتخرج القربۀ، عن مجرّداً مجّاناً  منجزّاً العین تملیک ثمرته الهبه عقد 

 یف القصد مع لک هذا و نحلًا تسمّى و ،أعطیت و نحلت و أهدیت و ملکت و بوهبت عنها یعبّر و بأنواعها، الصدقۀ و

 3.«کله ذلک

 «لجنسا بمنزلۀ هنا العقد .القربۀ عن مجرّداً منجّزاً تملیکا عوض، غیر من العین تملیک المقتضی العقد هی الهبۀ 

 یسمّى ال فإنه ،الضیف یدی بین الطعام إحضار و العرس کنثار ذلک، على الدالّ الفعل به خرج و العقود، سائر یشمل

: ولهبق خرج .االحتشاش و کاالحتطاب المباحات حیازۀ و ،باإلِرث األعیان لتملّک المقتضی الموت و إباحۀ، بل هبۀ

 تملیک یقتضی الثانی و مطلقا، تملیکا یقتضی ال األوّل فإنّ ،اإلجارۀ و العاریۀ نحو «العین لتملیک المقتضی»

 األعیان،ب الوصیّۀ «منجّزا: »بقوله و. بعوض األعیان على الواقع الصلح و البیع نحو «عوض غیر من: »بقوله و. المنفعۀ

 4«بها مشروطۀ فإنّها الصدقۀ، «القربۀ عن مجرّدا: »بقوله و. الموت على یتوقّف ملکها فإنّ

 «یتأتى حیثب ممکنا القبول کان فمتى القبول لها یشترط الحالۀ هذه فی و ،الهبۀ تشبه تارۀ هی إذ جهتین للوصیۀ 

 و الفقراء على کالوقف تعذره عند القبول فیها یشترط فال المیراث تشبه تارۀ و لنفاذها، شرطا کان له الموصى من

 5.«المساکین

 «6«بولالق و االیجاب على المشتمل بالعقد شبیه مطلقا الرشوۀ اعطاء ان: الفاسدۀ الهبۀ تشبه الرشوه ان االصح 

 

 کنیم:. هسته مفهومی تعاریف را استخراج می2

 هسته مفهومی زوجیت = اعتبار ارتباط بین الرجل و المرأه )عقد بین الرجل و المرأه(

 التملیک(هسته مفهومی هبه = اعتبار اعطاء المال )ال 

                                                   
 349ص 5همان، ج 1
 239ص 2، ج(1421)خمینی, کتاب الطهاره،  2
 286ص 2الدروس فی فقه االمامیه، ج 3
 159ص 28چنین ر.ک. جواهرالکالم، ج، هم 7ص 6االسالم، شهید ثانی، جاالفهام الی تنقیح شرایع مسالک 4
 376ص 3البیت، جزیری، جالفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل 5
 287ص 14، جق(1412)روحانی, فقه الصادق،  6
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افزارهای موضوعی )قسمت مرتبطات( استقراء خانواده هر یک را با مراجه به جدول ابواب فقه و نرمموضوعات هم

 :1کنیممی

 2.طالق رحم،، ذیشود(می مبادله)بمعنی عام که شامل تمام اقسام  بیع«: و نکاح زوجیت»خانواده با موضوعات هم

 ، عاریه، اجاره، وصیت.، العمری، النحلهعصدقه، عطیه، الرشوه، البیبذل، «: هبه»خانواده با موضوعات هم

 

 :کنیمای مشابه مساله مورد بحث را جستجو میکنیم و مساله. به محتوای هر کدام از عناوینی مشابه هبه مراجعه می3

 : «صدقهرجوع در »بررسی حکم 

بعد القبض، سواء کانت فرضا أو نفال، و قال الشیخ فی  عدم جواز الرجوع فی الصدقۀالمشهور بین األصحاب »

المبسوط: صدقۀ التطوع بمنزلۀ الهبۀ فی جمیع األحکام، فکل موضع یجوز الرجوع فی الهبۀ یجوز الرجوع فی 

و المعتمد األول لما قاله المصنف: من ان المقصود منها الثواب، و قد حصل فهی کالمعوض عنها، و ادعى ؛ الصدقۀ

 3«یس اإلجماع على ذلک، و ال فرق بین الرحم و األجنبیابن إدر

 «:وقفرجوع در »بررسی حکم 

 4«، سواء حکم به حاکم أو ال، و ینتقل إلى ملک الموقوف علیه على األقربلم یجز الرجوع فیهالوقف إذا تمّ »

 «:وصیترجوع در »بررسی حکم 

بالموت، و قبولها المعتبر إنما هو بعده، فقبل حصوله لم ، ألن التبرع بها مشروط له الرجوع فی الوصیۀإنما کان »

یوجد التبرع فکان للموصی الرجوع فیها. و هذا بخالف العطیۀ فی المرض، فإن الفرض حصول اإلیجاب و القبول 

 5«و القبض على الوجه المثمر للزوم، کالوصیۀ إذا قبلت بعد الموت.

 «:عاریهرجوع در »بررسی حکم 

فی العاریۀ متى شاء، سواء کانت مطلقۀ أو مؤقّتۀ ما لم یأذن فی الشغل بما ال یجوز معه الرجوع، و ال یلزمه للمعیر الرجوع »

فی المطلقۀ الصبر إلى وقت یمکن للمستعیر االنتفاع فی مثله بالعین، و ال فی المقیّدۀ خروج الوقت، بل یجوز قبله، و کذا 

 6«یجوز للمستعیر الردّ متى شاء إجماعا.

 :«رجوع در هبه به ذی رَحِم»ی حکم بررس

 7فی الهبۀ لذی رحم. یکره الرجوعإذا وهب ألجنبی و قبضه، أو لذی رحم غیر الولد، کان له الرجوع فیه، و 

 8إن کانت الهبۀ لذی رحم و قرابۀ ال یجوز للواهب الرجوعإذا تحققت الهبۀ بالقبض 

 

 عدم جواز الرجوع هو ،النظائر و األشباه من المتفاهمتوان با اطمینان چنین گفت: : براساس عملیات فوق، مینتیجه

  

                                                   
ت افزار نورالفقاهه، در قسمنرمچنین ها و مرتبطات را ارائه کرده است و همیهافزار نورالشریعه که حاوی شرایع و شروح آن است، بیشترین نمانرم 1

 های کتاب مکاسب، بیشترین مرتبطات را در باب عقود و معامالت ارائه کرده است.، به سبب وسعت تحلیل«کتاب مکاسب»
مورد االنام فی شرح شرایع »االشباه و النظائر است؛ در همین مثالِ طالق، در کتاب  حکماز جمله مواردی است که در « ضد»بررسی موارد  2

، ا()کاشف الغطاء, بی ت« زوجۀ الرجعیۀ المطلقۀ و عرفت ما نحو على الجانبین من النسب عدا بما الوصلۀ هی الزوجیۀ»، چنین آمده است: «االسالم

 (302ص 3ج
 389، ص: 2جصیمری، نشر دارالهادی بیروت، لمرام فی شرح شرائع اإلسالم؛ غایۀ ا 3
 277، ص: 2جعالمه حلی، الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ؛  4
 128، ص:11جمحقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،  5
 214، ص:3جعالمه حلی، تحریر األحکام الشرعیۀ على مذهب اإلمامیۀ،  6
 567ص 3شیخ طوسی، جالخالف،  7
 404جامع االحکام الشرعیه، سیدعبداالعلی سبزواری، ص 8
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 نمودار اجرایی کشف اشباه و نظائر:

 
 

  



 

212 

 

 یابی به قرائن تکمیلی:دنباله بسته روش دست

 یابی به فضای صدور ادله:نحوه دست :مچهارمحور 
جانب پیامبر، و موارد ابراز شده از گفتارها و رفتارهای معصومین، تاریخ اسالم با تمرکز بر موارد عرضۀ وحی الهی از بررسی 

آیات و روایات، مالحظۀ شرایط و در صدور دهد که حجم زیادی از آیات و روایات، نشان میمیدانی چنین بررسی و هم

 عناوینی مانند سبباند. و به هدف ایجاد تغییر در وضعیت ارائه شده وجود داشته استمقتضیات زمان و مکان و مخاطب 

، در این مورد به کار رفته است که برخی از آنها را نزول، شان نزول، فرهنگ فضای نزول، موضوع نزول، مخاطب نزول

 کنیم:بررسی می

 اسباب النزول:  -الف

ای ردهاند، فشهاند و از مفهوم و مصادیق آن بحث کرد، گشوده«اسباب النزول»، فصلی را با عنوانِ «علوم قرآنی»دانشمندانِ 

شود، مباحثی که برای عملیات کشف قرائن احتمالی ناظر به معنای آیات، الزم از مباحث کلیدِی آن در اینجا ارائه می

 است:

ه است شد یتیکه سبب بروز موقع یو علت یطدر مورد اشخاص، شرا های تحقیقییافتهعلم أسباب النزول عبارتست از: 

از  یاتیآ یوح ینۀصدر اسالم زم یخدر تار اقعهو 460 تقریبی طور؛ به 1را نازل کرده است. اییهآن آ ۀکه خداوند دربار

  3.وارد شده است «یسئلونک»به صراحت با عبارت  یهآ 13؛ فقط  2قرآن بوده است

 :که دو مورد اصلی آن عبارتند از 4اندصاحب نظران علوم قرآنی برای شناخت اسباب نزول، فوایدی را برشمرده

 5شود.رفع ابهام از ظهور اولیه آیه در مواردی که احتماالت مختلف در معنا داده می .1

                                                   
تقان، از کتاب اال« الذی یتحرر فی سبب النزول انه ما نزلت االیه ایام وقوعه»مختلف ارائه شده است مانند:  یفتعار یپس از بررس یفتعر ینا 1

از کتاب أسباب النزول القرآنی،  «هحکمه زمن وقوع هو ما نزل القرآن من أجله، لإلجابۀ عنه، أو لبیان»مانند:  ؛ و100ص 1، ج(1412)سیوطی, 

لکم تالمناسبات الشتّى کانت تستدعی نزول آیۀ أو آیات تعالج شأنها، فقد اصطلحوا على تسمیۀ »و مانند 14، صق(1411)غازی عنایه,  یفتال

 241ص 1، جق(1415)معرفت, علوم القرآن،  یف ید، از کتاب التمه«المناسبات بأسباب النزول

اند و وقایعی که در پی آنها آیه نازل شده است تفاوت قائل شده« شان نزول»و « سبب نزول»نکته: برخی دانشمندان علوم قرآنی میان اصطالح 

مله اند مانند حهای گذشته اتفاق افتاده است را شان نزول گفتهاند و وقایعی که در مورد آنها آیه نازل شده است و لو در قرنفتهرا سبب نزول گ

 ( 101ص 1ها به مکه، که سوره الفیل در مورد آن است.)االتقان سیوطی، جابرهه با لشکر فیل
« نمونه بینات در شان نزول آیات»چنین در کتاب ؛ هم192ص ،ش(1381)به کوشش بهاءالدین خرمشاهی,  پژوهی،دانشنامه قرآن و قرآن 2

 آیه ذکر شده است. 1240تالیف محمدباقر حجتی، شان نزول 
قُلْ ما َأنْفَقْتُمْ ِمنْ خَیْرٍ فَِللْوالَِدیْنِ وَ الْأَقَْربیَن  ماذا یُنْفِقُونَ سْئَلُونَکَ یَ ؛ (189سوره بقره/ آیهقُلْ هِیَ مَواقیتُ ِللنَّاسِ وَ الَْحجِّ ) الْأَهِلَّۀِیَسْئَلُوَنکَ عَنِ مانند:  3

هِ بیلِ اللَّهِ َو کُفٌْر بِ قِتالٍ فیهِ قُْل قِتاٌل فیِه کَبیرٌ َو َصدٌّ َعنْ سَ الشَّهِْر اْلَحرامِیَسْئَلُونََک عَِن ؛ (215سوره بقره/ آیهَو اْلمَساکیِن وَ اْبنِ السَّبیلِ ) وَ الْیَتامى

 (217سوره بقره/ آیه)
 سیوطی در االتقان، فهرست مفصلی از این موارد را ارائه کرده است:  4

کون منها: أنّ اللفظ قد ی؛ منها: تخصیص الحکم به عند من یرى أنّ العبرۀ بخصوص السبب؛ منها: معرفۀ وجه الحکمۀ الباعثۀ على تشریع الحکم

: ال یمکن تفسیر اآلیۀ دون الوقوف على قصّتها و بیان  قال الواحدیّ ،منها: الوقوف على المعنى و إزالۀ اإلشکال؛ الدلیل على تخصیصهعامّا، و یقوم 

اإلتقان ) .منها: معرفۀ اسم النازل فیه اآلیۀ و تعیین المبهم فیها؛ و قال ابن دقیق العید: بیان سبب النزول طریق قویّ فی فهم معانی القرآن، نزولها

 (122، ص1فی علوم القرآن، ج
فرماید: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَۀَ ِمنْ شَعاِئرِ اللَّهِ َفمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ از واجبات اعمال حج و عمره، سعى بین صفا و مروه است؛ ولى خداوند مىمثال  5

؛ چرا با اینکه سعى واجب است، این تعبیر به نه واجب بودن ظاهر در حرام نبودن آن است« ال جناح علیه»فاَل جُناحَ عَلَیِْه أَْن یَطَّوَّفَ بِهِما تعبیر 

کان ذلک فی عمرۀ القضاء، إن رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله شرط علیهم أن یرفعوا  السالم سوال شد فرمودند:است؛ از امام صادق علیه کار رفته

شاغل رجل و ترک السعی حتى انقضت األیام، و أعیدت األصنام، فجاءوا إلیه، فقالوا: یا رسول اهلل، إن فالنا لم یسع األصنام من الصفا و المروۀ، فت
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؛ که در این باره  1سازی برای تعمیم و عدم حصر آیه در موردشیابی به حکمت تشریع حکم و زمینهدست .2

استفاده « ستمورد مُخصّص نی»یا « العبره بعموم اللفظ ال خصوص السبب»از تعبیر  و اصولیین فقهاء ،مفسرین

 2کنند.می

 ، مخاطب و ...(:ی)اعم از سبب نزول، فرهنگ زمان نزول، شرایط مکانن نزول أیابی به شچگونگی دست

جنس تحقیق از اسباب نزول، جنس تحقیق تاریخی است بنابراین شرایط احراز صحت یک نقل تاریخی در آن باید 

احراز عدم تصرف در نقل از رویداد (، بوده است رویداد )مشاهده مستقیماحراز مستقیم بودن نقل از یعنی:  3مالحظه شود

ای هتالش برای تجمیع کلیه جوانب رویداد با پیگیری نقل، باشد(نقل شده )دریافت و برداشت نباشد بلکه عین رویداد 

 ماقبل و مابعد. مختلف و حوادث احتماال مرتبط 

ال یحلّ القول فی أسباب نزول الکتاب إلّا بالروایۀ »: ت چنین آورده استکه از پیشکسوتان علم اسباب نزول اس« واحدی»

؛ و سیوطی در االتقان از قول برخی دانشمندان  4«و السماع ممّن شاهدوا التنزیل، و وقفوا على األسباب، و بحثوا عن عملها.

ب و ربما لم یجزم بعضهم، فقال: أحسمعرفۀ سبب النزول أمر یحصل للصحابۀ بقرائن تحتفّ بالقضایا، »چنین آورده است: 

 5.«هذه اآلیۀ نزلت فی کذا

 منابع اسباب النزول

 6اند عبارتند از:به بحث اسباب النزول پرداختهطبع شده و کتبی که 

  7قمری( 124) للزهری «تنزیل القرآن بمکۀ و المدینۀ» .1

 ق( 427)، للواحدی «اسباب النزول» .2

                                                   
 1، جق(1416)بحرانی, )البرهان فی تفسیر القرآن، بین الصفا و المروۀ، و قد أعیدت األصنام؟ فأنزل اهلل عز و جل: َفال جُناحَ عَلَیْهِ أَْن َیطَّوَّفَ ِبهِما 

 (363ص
آل سوره )أشکل على مروان بن الحکم معنى قوله تعالى: ال تَحْسَبَنَّ الَِّذینَ یَفَْرحُونَ بِما أَتَوْا اآلیۀ زند: سیوطی در االتقان به این آیه مثال می 1

بما لم یفعل معذّبا، لنعذّبنّ أجمعون، حتى بیّن له ابن عباس: أنّ اآلیۀ و قال: لئن کان کلّ امرئ فرح بما أوتی، و أحبّ أن یحمد ( 188 / آیهعمران

ء، فکتموه إیّاه، و أخبروه بغیره، و أروه أّنهم أخبروه بما سألهم عنه، و نزلت فی أهل الکتاب حین سألهم النبیّ صلّى اللّه علیه و سلّم عن شی

 (121ص 1)االتقان، ج استحمدوا بذلک إلیه.
أنّه لم یعهد من أهل اللسان التوّقف فی حمل المطلقات على اإلطالق بواسطۀ وجود »در توضیح این مطلب چنین آورده است: راکی اهلل اآیت 22

ا و کونه ل خاصّالقدر المتیقّن؛ إذ قّلما یتّفق أن یکون المطلق منفکّا عنه، أ ال ترى أنّ المطلقات الواردۀ فی الجواب عن السؤال مع کون مورد السؤا

وزون عن تجاو القدر المتیقّن منها لم یعهد من أحد االقتصار فی حکمها على مورد السؤال اعتمادا على أنّه هو المتیقّن منها، بل األمر بالعکس، فیه

 333ص 1اصول الفقه، ج، ش(1375)محمدعلی, « موارد السؤاالت حتّى إّنه قد اشتهر أّن العبرۀ بعموم اللفظ ال بخصوص المورد
ی در ای برای درک موضوعیابی به قرینهتحقیق تاریخی عبارتست از: تالش روشمند برای توصیف و تبیین رویدادهای گذشته، به هدف دست 3

توسط شاهدین  عدها(؛ و از آنجایی که بسیاری از ابعاد و عوامل رویدادها، در ظرف پدید آمدنشان مخفی هستند و ب1395حال یا آینده )واسطی، 

اند، یک محقق تاریخی باید ردپای رویداد مورد نظر را تا امروز یا عاملین یا بروز حوادثی که نشان از وجود عللی در ماقبل بوده است، آشکار شده

ملکی س اقبال، به نقل قرا)عبا« توان داوری کرد.ای را تا صد سال برآن نگذرد نمیهیچ واقعه»پیگیری کند. یکی از محققین تاریخ گفته است: 

 (271شناسی مطالعات دینی، صدر کتاب روش
 8، أسباب النزول، ص)واحدی النیسابوری, بی تا( 4
 126ص1االتقان، سیوطی، ج 5
های نقد و بررسی کتاب»چنین در مقاله ؛ هم(یوسف المرعشلی، پاورقی مصحح )116ص1، دارالمعرفه، بیروت، جق(1410)زرکشی, البرهان،  6

، توضیحات انتقادی از برخی کتب اسباب 2شماره 1374های قرآنی، تابستانتالیف سیدابراهیم سجادی و همکار، نشریه پژوهش« اسباب نزول

 دانند.واحدی مینزول ارائه شده است. مولفین، کتاب لباب النقول سیوطی را بهتر از اسباب النزول 
 1383ه( طبع بتحقیق صالح الدین المنجد بدار الکتاب الجدید فی بیروت عام  124محمد بن مسلم بن شهاب )ت  7
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 1ق(728) هالبن تیمی« التبیان فی نزول القرآن» .3

 2ق(852) للحافظ ابن حجر العسقالنی« أسباب النزول» .4

 3ق(911) لسیوطیل« لباب النقول فی أسباب النزول» .5

 4ق(1403، محمدباقر محقق)«نمونه بینات در شان نزول آیات» .6

 ق(1405محمدباقر حجتی )« اسباب النزول» .7

 ق(1407للغازی عنایه )« اسباب النزول القرآنی» .8

 ش(1385مکارم شیرازی )« قرآن کریم شان نزول آیات در» .9

 مقبل بن هادی الوادعیل «الصحیح المسند من اسباب النزول» .10

 5خالد عبدالرحمن العک« تسهیل الوصول الی معرفه اسباب النزول» .11

یر طبری، تفس اند ضروری است مانند:یابی به اسباب النزول، بررسی تفاسیری که بیشتر به این امر پرداختهبرای دست

 6، المیزانقمیمجمع البیان، تبیان، برهان، عیاشی، 

                                                   
 1323ه( طبع بالقاهرۀ، عام  728أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم )ت  1
د حققه خالد السامرائی و یوسف المرعشلی و ینشر فی دار المعرفۀ ق« العجاب فی األسباب»ه( و یسمى أیضا ب  852أحمد بن علی بن حجر )ت  2

 فی بیروت
 1280البن حزم فی بوالق عام « معرفۀ الناسخ و المنسوخ»ه( طبع ألول مرۀ بهامش تفسیر الجاللین، و معه  911جالل الدین عبد الرحمن )ت  3
 یرتفس -3ی، اسباب نزول واحد -2یوطی، لباب النقول سر اخذ کرده است: مولف در مقدمه کتاب آورده است که محتوای کتاب را از منابع زی 4

 یانمجمع الب

، گازر )جالء االذهان و جالء االحزان( یرتفس -9، روض الجنان یرتفس -8ی، قم یرتفس -7، کشف االسرار -6ی، ثعلب یرتفس -5ی، طبر یرتفس -4

عبد الجبار  یقاض یرتفس -15ی، ثعالب یرتفس -14یاشی، ع یرتفس -13، ابن منذر یرتفس -12یه، ابن مردو یرتفس -11، عبد الرزاق یرتفس -10

الفرائض از ابن  -21ید، مف یخاختصاص ش -20، ابن عساکر -19، ابن مسعود یرتفس -18، حاتم یابن اب یرتفس -17، البرهان یرتفس -16ی، معتزل

از موفق بن احمد  یرالمؤمنینفضائل ام -26یعلی، مسند ابو  -25یهقی، البعث ب -24یهقی، دالئل النبوۀ ب -23، صحاح سته اهل سنت -22، حبان

هواتف الجان از  -31یخ، مصباح االنوار ش -30، طبقات ابن سعد -29ی، شافع یالمناقب از ابن مغازل -28، مستدرک حاکم -27، عامه یاز علما

 یرتفس-37، المصنف از عبد الرزاق -36یخ، العظمۀ از ابو الش -35یبانی، از ش یاننهج الب -34ی، طبران یرتفس -33یب، خط یختار -32ی، خرائط

 یرجال کش -40، ابن حجر یفتح البار -39یم، دالئل ابو نع -38یۀ، اسحق بن راهو

 -46ین، ظروضۀ الواع -45یهقی، ب یمانشعب اال -44ید، مف یخش یامال -43ی، طوس یخش یامال -42ی، ثقف یدبن سع یعبد الغن یرتفس -41

 یهالنبوۀ از ابن بابو

 یاراتکامل الز -52، بن منصور یدسنن سع -51ی، امو یمغاز -50ین، مقاتل الطالب -49ی، ابو حمزه ثمال یرتفس -48، مناقب ابن شهر آشوب -47

 یری )مقدمه کتاب، ص(قش یرتفس -55ی، االوسط از طبران -54ی، طوس یخمجالس ش -53یه، جعفر بن محمد بن قولو
 های طبری، نیسابوری، ابن جوزی، قرطبی، ابن کثیر و سیوطی است.این کتاب، جامع بین گزارش 5
 که به بررسی میزان گزارش و تحلیل اسباب نزول در برخی تفاسیر پرداخته است چنین آمده: « گزارش آماری اسباب نزول»در مقاله  6

  مقصود از تحلیلی این است که عالوه بر گزارش تاریخی یا روایی، به نقد و بررسی آن نیز مورد آن تحلیلی است(  13مورد )که  103فی ضالل القرآن

 پرداخته شده است.

  تحلیل( 14مورد ) 166تفسیر فخر رازی 

  تحلیل( 85مورد ) 177المنار 

  تحلیل( 35مورد ) 259نمونه 

 تحلیل( 17مورد ) 262تفسیر طبری 

  تحلیل(  114مورد ) 273المیزان 

  تحلیل( 11مورد ) 274کثیرتفسیر ابن 

 تحلیل( 1مورد ) 283کشاف 

 تحلیل( 39مورد ) 288الفرقان 
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شود باید در منقوالت در اسباب النزول نیز انجام شود تا احراز شود تمام عملیاتی که در استنباط از یک روایت انجام می

های اسباب نزول توسط اهل سنت نقل ه بر فهم مقصود از کالم الهی است؛ بالخصوص که حجم زیادی از گزارشکه قرین

حسن بصری، عطاء، وجود دارند شده است و در سند نقل آنها نیز افرادی مانند عکرمه، مقاتل بن سلیمان، قتاده، ضحاک، 

 1اند و در نقل نیز حتی در میان اهل سنت، وثاقت ندارند.که از تابعین هستند و حضوری در زمان وحی نداشته

ثر این روایات که کا: »استچنین دیدگاهی دارند که ملخص آن سره در مورد روایات اسباب نزول عالمه طباطبایی قدس

به عنوان سبب نزول آمده است، در حقیقت استنباط راوی از نسبت میان آیه و حادثه مورد نظر بوده است؛ شاهد بر این 

ر شده است و حتی گاهی این مواردِ متخالف مختلف و گاه متعارضی ذکهای مطلب اینکه در ذیل برخی آیات، شان نزول

 2«از یک نفر )مثال ابن عباس( نقل شده است.

                                                   
 (323تفسیر ابوالفتوح رازی )تحلیل 

  تحلیل( 104مورد ) 673روح المعانی 

ع کمتر به مناب اند واین تفاسیر در نقل روایات اسباب نزول نیم نگاهی به یکدیگر داشته -1گیری تحلیلی در این مقاله آمده است که: در نتیجه

تفسیر روح المعانی بیشترین گزارش و تفسیر المیزان  -3مورد است.  250اسباب نزول معروف، در حدود  -2اند.اصلی تاریخی روایی مراجعه کرده

 بیشترین تحلیل را داراست.
اما الرجوع فی التفسیر و أسباب النزول إلى أمثال عکرمۀ و مجاهد ده است: چنین آور« آالء الرحمن»در مقدمه تفسیر  ق(1420)بالغی نجفی,  1

لحجۀ. ألن او عطا و ضحاک کما ملئت کتب التفسیر بأقوالهم المرسلۀ فهو مما ال یعذر فیه المسلم فی أمر دینه فیما بینه و بین الّله و ال تقوم به 

ن م کون حجۀ من المسانید إال ما ابتنى على قواعد العلم الدینی الرصینۀ و لو لم یکنتلک األقوال إن کانت روایات فهی مراسیل مقطوعۀ و ال ی

ذاب فقد کثر فیه الطعن بأنه ک أما عکرمۀالصوارف عنهم إال ما ذکر فی کتب الرجال ألهل السنۀ لکفى. و إن الجرح مقدم على التعدیل إذا تعارضا. 

مما جاء عن و  ء نحوه قال أخذه من أهل الکتاب.ألعمش ما بال تفسیر مجاهد مخالف او شیغیر ثقۀ و یرى رأی الخوارج و غیر ذلک. و قیل ل

فقد قال أحمد لیس فی المراسیل  و أما عطاَأنْ یَبْعَثَکَ َربُّکَ مَقاماً َمحْمُوداً قال یجلسه معه على العرش.  من المنکرات فی قوله تعالى عَسى مجاهد

أضعف من مراسیل الحسن و عطا کانا یأخذان عن کل أحد و قال یحیى بن القطان مرسالت مجاهد أحب إلی من مرسالت عطا بکثیر کان عطا 

 ویه و فی عطا. فقد قیل انه یدلس و سمعت کالم احمد ف و أما الحسن البصری یأخذ من کل ضرب و روی انه ترکه ابن جریح و قیس بن سعد.

ابن مزاحم المفسر فعن یحیى بن سعید قوله الضحاک ضعیف عندنا و کان یروی عن ابن عباس و أنکر مالقاته له حتى قیل انه ما رآه  أما الضحاک

ال کذب و عن یحیى قفقد قال فیه وکیع کان کذّابا. و قال النسائی کان مقاتل ی و أما مقاتل بن سلیمانفقد ذکروا انه مدلس.  و أما قتادۀقطّ. 

ینسب  فعن وکیع انه و أما مقاتل بن حیان ء و قال ابن حیان کان یأخذ من الیهود و النصارى من علم القرآن الذی یوافق کتبهم.حدیثه لیس بشی

رجال اقال ی من کتب الإلى الکذب و عن ابن معین ضعیف و عن أحمد بن حنبل ال یعبأ بمقاتل بن حیان و ال بابن سلیمان فانظر إلى میزان الذهب

ق فی فودع عنک ان أصول العلم عندنا تأبى من الرکون إلى روایتهم فضال عن أقوالهم اال فی مقام الجدل أو التأیید أو حصول االستفاضۀ و التوا

مهدی ، محمد«نزولتطابق تفسیری اسباب نزول و آیه، روشی برای نقد اسباب »ها به مقاله (؛ برای بررسی برخی نمونه46-45)ص الحدیث.

، «تقابل سیاق و اسباب نزول در آیه احصار»چنین به مقاله مراجعه شود؛ هم 2شماره  74های قرآنی، تابستانمسعودی، نشریه پژوهش

یه ، سیدحسن ربانی و همکار، نشر«جعل و تحریف در روایات اسباب نزول»چنین مقاله ؛ هم1390مرتضی ایروانی و همکار، نشریه قیّم، زمستان

 1374های قرآنی، تابستانپژوهش
أن هذه الروایات إنما هی من قبیل ما نسمیه تطبیقا بمعنى أنهم وجدوا مضامین بعض اآلیات »کالم عالمه در مورد روایات أسباب نزول:  نمونه 2

وحدها و  یۀ ال بمعنى أن اآلیۀ إنما نزلتفعدوا القصۀ سببا لنزول اآل ی اهلل علیه وآلهتقبل االنطباق على بعض القصص الواقعۀ فی زمن النبی صل

من قبلها بل بمعنى أن اآلیۀ یرتفع بها ما یطرأ من قبل تلک الواقعۀ من الشبهۀ کما ترتفع بها  ارئۀدفعۀ لحدوث تلک الواقعۀ و رفع الشبهۀ الط

هذه الروایات الثالث الواردۀ فی سبب نزول قوله: وَ ال الشبه الطارئۀ من قبل سائر الوقائع من أشباه الواقعۀ و نظائرها کما یشهد بذلک ما ترى فی 

و اقترحوا  ی اهلل علیه وآلهاآلیۀ فإن الغرض فیها واحد لکن القصص مختلفۀ فی عین أنها متشابهۀ فکأنهم جاءوا إلى النبی صل نَتَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُو

ضعفاء المؤمنین و فی مضمون اآلیۀ انعطاف إلى هذه االقتراحات أو بعضها. و  علیه أن یطرد عنه الضعفاء کرۀ بعد کرۀ و عنده فی کل مرۀ عدۀ من

أسباب نزول اآلیات بمعنى القصص و الحوادث الواقعۀ فی زمنه ص مما لها مناسبۀ ما مع مضامین اآلیات الکریمۀ  کرونعلى هذه الوتیرۀ کانوا یذ

المذکورۀ، ثم شیوع النقل بالمعنى فی األحادیث و التوسع البالغ فی کیفیۀ النقل من غیر أن تکون لآلیۀ مثال نظر إلى خصوص القصۀ و الواقعۀ 

خصوص الوقائع الخاصۀ على أن تکون أسبابا منحصرۀ، فال اعتماد فی أمثال هذه الروایات الناقلۀ ألسباب النزول و خاصۀ  فیأوهم أن اآلیات نزلت 

و آله  یههلل علا یزید من أنها تکشف عن نوع ارتباط لآلیات بالوقائع التی کانت فی زمنه صلفی أمثال هذه السورۀ من السور التی نزلت دفعۀ على أ

(؛ 110ص 7)المیزان، ج «إلى شیوع الوضع و الدس فی هذه الروایات و الضعف الذی فیها و ما سامح به القدماء فی أخذها و نقلها. بالنظرو ال سیما 
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 :تعارض میان اسباب النزول

لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ »هایی که از سبب نزول برای یک آیه وجود دارد چه باید کرد؟ مثال در آیه شریفه در اختالف میان نقل

 چهار سبب نزول آمده است:  1«فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلیمٌالْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا 

مسلمین، مربوط به نماز نافله بر روی مرکب، مربوط به جهت قبله در تاریکی، مربوط به ادعونی قبله مربوط به تغییر 

 2استجب لکم

نمونه  نویسندگان ،«تعارض در اسباب نزول آیاتراهکارهای حل »مقاله محمدباقر و حجتی و « اسباب نزول»کتاب در 

 3.اندهای متفاوتی راجع به آنها وارد شده است به تفصیل طرح کردهرا که در کتب تفسیری سبب نزول آیاتی

 

 :هاتعارض حلراهو  «اسباب نزول»ابزارهای اعتبارسنجیِ 

نقلِ صورت گرفته: از آنجایی که اسباب نزول، هویت نقلی دارند و منقوالت نیازمند اعتبارسنجی  بررسی سندی .1

ها، اطمینان از اعتبار نقل است و روشن است که نقل سندی هستند لذا از اولین ابزارهای الزم برای حل تعارض

سوره بقره،  219سی نقلی که در آیه مثال عالمه طباطبایی در بررگیرد. قرار می 4اولویتدارای سندِ اقوی، در 

 5«، و قد استضعفوا الروایۀرواه فی الدر المنثور، عن ابن المنذر عن ابن حیان»فرماید: وارد شده است می

ذکر شده با نزول آیه یا نزدیک به نزول آیه: بنابراین داستان امم گذشته سبب نزول  زمانی واقعهبررسی هم .2

 پاه ابرهه سبب نزول سوره فیل نیست.اصطالحی نیست؛ مثال جریان س

است  «نُزلت االیه فی»رود : تعبیری که در فضای اسباب نزول آیات زیاد به کار میتوجه به طرز تعبیر ناقل .3

تواند در بیان مصداقی که آیه در مورد آن سخن تواند در سبب نزول باشد و میکه دو وجهی است یعنی می

قد عرف من عادۀ الصّحابۀ و التابعین أنّ »گوید: فی علوم القرآن چنین می گوید باشد، زرکشی در البرهانمی

فإنّه یرید أن هذه اآلیۀ تتضمّن هذا الحکم؛ ال أنّ هذا کان السبب فی « نزلت هذه اآلیۀ فی کذا»أحدهم إذا قال: 

نزلت االیۀ فى ابى »چنین آمده است: در تفسیر  7«رَبِّهِ ظَهِیرا وَ کانَ الْکافِرُ عَلى»مثال: در آیه شریفه   6«نزولها

                                                   
، تالیف سهیال پیروزفر، نشریه علوم حدیث، زمستان «حکم روایت صحابه از أسباب نزول»مقاله هایی که در چنین رجوع شود به نشانیهم

 ارائه شده است. 51، ص84
 115یهسوره بقره/ آ 1
 23لباب النقول، سیوطی، ص 2
 ؛ (161آل عمران/ تُوَفَّى کُلُّ نَْفسٍ ما کَسَبَتْ َو هُمْ ال یُظْلَُموَن ) ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ َو مَنْ َیغْلُلْ یَْأتِ بِما غَلَّ َیوْمَ الْقِیاَمۀِ ثُمَّ. 1مانند آیه  3

لدُّنْیا فَعِنَْد ا إِلَیْکُمُ السَّالمَ لَْستَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرََض اْلحَیاۀِ سَبیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ ال تَقُولُوا لَِمنْ أَلْقى یا أَیَُّها الَّذینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فی. 2

 ؛(94نساء/کَذلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّنُوا إِنَّ اللَّهَ کانَ ِبما تَعْمَلُونَ خَبیراً ). 3اللَِّه مَغانِمُ کَثیرٌَۀ 

 ؛(73االسراء/یْنا غَیْرَهُ وَ إِذاً الَتََّخذُوکَ خَلیالً )وَ إِنْ کادُوا لَیَفْتِنُونَکَ َعنِ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ لِتَفْتَرِیَ عَلَ. 4

 ؛(85االسراء/وَ یَسْئَلُوَنکَ َعنِ الرُّوحِ قُِل الرُّوحُ مِْن أَْمرِ َربِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلیالً ). 5

 9شماره  84جاویدان، زمستان ، علی غضنفری، نشریه پیام «راهکارهای حل تعارض در اسباب نزول آیات»ر.ک. 
استفاده شده است. عالمه طباطبایی در برخی موارد که دارای چند « اولویت»کند لذا از کلمه از آنجایی که صرف بررسی سندی کفایت نمی 4

یه رائه شده با سیاق آاند و علت عدم پذیرش را عدم تناسب آشکاِر نقِل اسند نیز هست حکم به غیرقابل پذیرش بودن آن نقل سبب نزول داده

 (155ص 6اند. )ر.ک. المیزان، جبیان کرده
 163ص 2المیزان، ج 5
 126ص 1البرهان، محمدبن عبداهلل زرکشی، ج 6
 55سوره فرقان، آیه 7



 

217 

 

، حدث کذا فنزلت شان نزولها زولها، سبب نزول االیه،سبب ن»تعابیری مانند ؛ و  1«جهل فصار عاما فى الکفّار

 تصریح به پرداختن به سبب نزول است.« 2االیه

وره سبب نزول سهای دینی: مثال در فرضعقلی، تجربی، عرفی و محکمات و پیش بررسی انطباق با قطعیات .4

سبت و توبیخ الهی را به پیامبر ن« رویی نسبت به فقیرترش»عبس، دو واقعه نقل شده است که یکی از آنها عمل 

؛ که با عرضه این دو به محکمات  3داده است و دیگری این عمل را به یکی از اشراف مکه نسبت داده است

عک من المومنین، و عرضه بر محکمات اخالق پیامبر قرآنی مانند انک لعلی خلق عظیم، اخفض جناحک لمن اتب

 منطبق با محکمات، از میان برداشت. توان تعارض را با ترجیح موردِوآله، میعلیهاهللاکرم صلی

نا کَلِمَۀٍ سَواءٍ بَیْنَ قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى : مثال در سبب نزول آیه شریفهبررسی انطباق با قرائن تاریخی .5

وا اشْهَدُوا بِأَنَّا  اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ وَ بَیْنَکُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ

در مورد نامه حضرت به هرقل  .2. در مورد مسیحیان نجران است، 1: دو سبب نزول ذکر شده است 4«مُسْلِمُونَ

اند که: نامه پیامبر به ؛ عالمه طباطبایی در قضاوت میان این دو، از قرینه تاریخی زیر استفاده کرده5روم است

سالطین جهان در سال ششم هجرت انجام شد و مالقات مسیحیان نجران در مدینه در سال دهم هجرت اتفاق 

مید که متناسب با وقایع قبل از سال ششم هجرت هستند، بنابراین بعید توان فهافتاد و از سیاق آیات قبل می

سوره  43ایشان در تحلیل روایتی که در ذیل آیه  6است که سبب نزول آیه مربوط به مسیحیان نجران باشد.

وقوع الجملۀ فی سیاق هذه اآلیات و »گوید: اعراف آمده است که این آیه مربوط به جنگ بدر است چنین می

 7«مکیۀ یأبى نزولها یوم بدر أو فی أهل بدرهی 

سد ردر برخی موارد، چند سبب برای یک آیه آمده است که به نظر میامکان تعدد اسباب یا تداخل اسباب:  .6

توان احتمال داد که تمام آنها واقع همه آنها درست هستند و تعارضی با یکدیگر هم ندارند، در این موارد می

 مِنْ  أَمْ تُریدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَکُمْ کَما سُئِلَ مُوسى »آیه شریفه:  آنها نازل شده است ماننداند و آیه بعد از شده

 که در سبب نزول آن، موارد زیر آمده است: 8«قَبْلُ وَ مَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإیمانِ فََقدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبیلِ

ای از مشرکین از رسول خدا . عده2که کتابی از آسمان نازل کند؛ وهب بن زید از رسول خدا خواست . 1

. قریش 4ای درخواست کردند که خدا را به آنها نشان بدهد؛ . عده3خواستند که فرشتگان را نمایان کند؛ 

 9درخواست کردند که کوه صفا را به طال بدل کند.

                                                   
 52، ص7جمحمد میبدی، احمدبنکشف األسرار و عدۀ األبرار،  1
 اسباب النزول و»، به نقل از عمادالدین محمد رشید، در کتاب «اسباب نزول عالمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث»نویسنده مقاله  2

، آورده است که رشید، تمام کتاب لباب المنقول فی اسباب النزول تالیف سیوطی را جستجو کرده و یافته است 70ص« اثرها فی بیان النصوص

( نکته: این مقاله، 73، ص1381مجله حقوق و الهیات، دانشگاه رضوی، پاییزاند. )شادی نفیسی، موارد ذکر شده با این تعبیر به کار رفته %80که 

 نمونه مناسبی برای تمرین تحلیل اسباب نزول است.
 203ص20المیزان، ج 3
 64سوره آل عمران، آیه  4
 266ص 3المیزان، ج 5
 268همان ص 6
 139ص 8همان، ج 7
 108سوره بقره، آیه 8
 22، علی غضنفری، ص«نزول آیاتراهکارهای حل تعارض در اسباب  9
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عالمه  1«کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أََنا َو رُسُلِی» مثال در آیه شریفه :بررسی سیاق آیه در فضای آیات قبل و بعد .7

: ، قالوافی المجمع، روی أن المسلمین لما رأوا ما یفتح اهلل علیهم من القرىطباطبایی چنین آورده است: 

فقال المنافقون: أ تظنون أن فارس و الروم کبعض القرى التی غلبتم علیها؟  ؛لیفتحن اهلل علینا الروم و فارس

. علت این تحلیل عالمه را یکپارچگی 2اآلیۀ على القصۀ تطبیقأقول: الظاهر أنه من قبیل « فأنزل اهلل هذه اآلیۀ.

ی اط با هم، آیهای از آیات مرتبتوان دانست یعنی اینطور نیست که وسط مجموعهسیاق آیات در این سوره می

« قتطبی»گونه موارد را با اصطالح عالمه طباطبایی این با سبب نزولی جدا از فضای قبل و بعد، آمده باشد.

 3شناساند.می

این امکان، مردود است چرا که اگر عین وحی باشد باید این تکرار ثبت : امکان نزول مکرر آیه در چند واقعه .8

آیات مختلف. آنچه در این مورد قابل احتمال دادن است اینکه پیامبر اکرم هایی از شود مانند تکرار قسمت

ند و ااند و آن آیه را قرائت فرمودهای که قبال نازل شده است استفاده کردهای از آیهعلیه و آله، در واقعهاهللصلی

أَ لَیْسَ اللَّهُ بِکافٍ عَبْدَهُ َو »اند که آیه دوباره به پیامبر خدا وحی شده است مانند آیه شریفه: برخی گمان کرده

که در سبب نزول آن دو مورد ذکر شده است: یک  4«یُخَوِّفُونَکَ بِالَّذینَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ ُیضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

ن بردن ر از بیولید که به امر پیامبر دستومورد در تالش کفار برای ترور پیامبر، و یک مورد در ترساندن خالدبن

 6، 5پرستیدند داشت.درختی را که کفار می

 بررسی اسباب نزول:کشف و  روششماره سیزده: روشی بسته 

 های زیر به ترتیب مراجعه کن: )ترتیب تاریخی است(برای دست یابی به سبب نزول در آیه مورد نظر، به کتاب .1

التبیان فی نزول القرآن، اسباب النزول عسقالنی، لباب المنقول فی اسباب تنزیل القرآن بمکه و المدینه، اسباب النزول واحدی، »

النزول، نمونه بینات در شان نزول آیات، اسباب النزول حجتی، اسباب النزول غازی عنایه، الصحیح المسند من اسباب النزول هادی 

 «الواعی، تسهیل الوصول الی معرفه اسباب النزول خالد العک.

 )با استفاده از الگوریتم اعتبارسنجی سندی(نقل را پیدا کرده و اعتبارسنجی کن.  در هر کدام، سند .2

 )مربوط به اممبا بررسی اولیه محتوای سبب نزولِ ذکر شده، از هم زمانی واقعه، با نزول آیه اطمینان حاصل کن.  .3

 باشد.(گذشته نباشد، مربوط به بعد از نزول آیه نباشد، مربوط به مدتها قبل از نزول آیه ن

                                                   
 21سوره مجادله، آیه 1
 198ص19المیزان، ج 2
ل سورۀ دفعۀ ثم التأمالالرجوع إلى ما تقدم فی أول السورۀ من استفاضۀ الروایات على نزول »اند: ایشان در توضیح مهم و مفصلی چنین آورده 3

بمعنى أنهم وجدوا مضامین بعض اآلیات تقبل االنطباق على  ل ما نسمیه تطبیقامن قبیفی سیاق اآلیات ال یبقی ریبا أن هذه الروایات إنما هی 

فعدوا القصۀ سببا لنزول اآلیۀ ال بمعنى أن اآلیۀ إنما نزلت وحدها و دفعۀ لحدوث تلک الواقعۀ  وآلهعلیهاهلللیبعض القصص الواقعۀ فی زمن النبی ص

یرتفع بها ما یطرأ من قبل تلک الواقعۀ من الشبهۀ کما ترتفع بها الشبه الطارئۀ من قبل سائر  و رفع الشبهۀ الطارئۀ من قبلها بل بمعنى أن اآلیۀ

یۀ فإن ینَ َیدْعُونَ اآلالوقائع من أشباه الواقعۀ و نظائرها کما یشهد بذلک ما ترى فی هذه الروایات الثالث الواردۀ فی سبب نزول قوله: وَ ال تَطْرُدِ الَّذِ

اء کرۀ و اقترحوا علیه أن یطرد عنه الضعف وآلهعلیهاهلللین القصص مختلفۀ فی عین أنها متشابهۀ فکأنهم جاءوا إلى النبی صالغرض فیها واحد لک

و على هذه الوتیرۀ کانوا یذکرون  بعد کرۀ و عنده فی کل مرۀ عدۀ من ضعفاء المؤمنین و فی مضمون اآلیۀ انعطاف إلى هذه االقتراحات أو بعضها.

مما لها مناسبۀ ما مع مضامین اآلیات الکریمۀ من غیر أن تکون  وآلهعلیهاهلللیل اآلیات بمعنى القصص و الحوادث الواقعۀ فی زمنه صأسباب نزو

یات نزلت لآلیۀ مثال نظر إلى خصوص القصۀ و الواقعۀ المذکورۀ، ثم شیوع النقل بالمعنى فی األحادیث و التوسع البالغ فی کیفیۀ النقل أوهم أن اآل

ی أمثال هذه الروایات الناقلۀ ألسباب النزول و خاصۀ فی أمثال هذه السورۀ فی خصوص الوقائع الخاصۀ على أن تکون أسبابا منحصرۀ، فال اعتماد ف

ا بالنظر إلى شیوع و ال سیم وآلهعلیهاهلللیلآلیات بالوقائع التی کانت فی زمنه ص من السور التی نزلت دفعۀ على أزید من أنها تکشف عن نوع ارتباط

 (111، ص: 7المیزان فى تفسیر القرآن، ج) و ما سامح به القدماء فی أخذها و نقلها.الوضع و الدس فی هذه الروایات و الضعف الذی فیها 
 36سوره زمر، آیه 4
 418ص 8کشف االسرار و عده االبرار، میبدی، ج 5
 ها در اسباب النزول، مراجعه به مقاله برای تمرین حل تعارض 6
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 )مربوط به تطبیق آیه بر یک مصداق نباشد(طرز تعبیر راوی نسبت به سبب نزول را بررسی کن.  .4

)در هر محتوای مطلب نقل شده را با قطعیات عقلی، تجربی، عرف زمان نزول، محکمات فضای دینی، بسنج.  .5

، تجربه قطعی، عرف، محکمات دینی هست یا جمله از محتوای مطلب، این سوال را مطرح کن: آیا مفهوم این جمله منطبق با عقل

 نه؟(

  ذیل: «زیرالگوریتم»، طبق مطلب نقل شده را با قرائن تاریخی مرتبط با آن مقایسه کن .6

 با استفاده از الگوریتم مربوطه در قسمت معنایابی آیات(. )دست بیاوررا به سوره و آیهمکی یا مدنی بودن  .أ

 )با استفاده از الگوریتم کشف قرائن تاریخی(تاریخ مطلب نقل شده در سبب نزول را کشف کن.  .ب

بررسی کن آیا اسامی ذکر شده در سبب نزول )اعم از اسم اشخاص، اماکن، وقایع اصلی( با تاریخ  .ج

 حدودیِ سبب نزول مطابق هستند؟

نایی و وابستگی آیۀ مورد نظر به آنها بررسی کن. حداقل یک پاراگراف قبل و بعد از آیه مورد نظر، را از نظر مع .7

 )تشخیص سیاق( و تناسب مطلب ذکر شده در سبب نزول را با این سیاق بسنج.

 کن.« سبب نزول»اگر در تمام مراحل فوق، اعتبار و تناسب وجود داشت حکم به صحت  .8

یه قرائن را با آن اعتبارسنجی اگر تناسب معنایی قوی در آیات مرتبط وجود داشت، آن را اصل قرار بده و بق .9

 کن. )حتی سند(

اگر تناسب معناییِ قابل قبولی وجود نداشت، و بقیه قرائن نیز تراکم الزم را نداشتند، سبب نزول ذکر شده را  .10

 رد کن. )حتی اگر سند قوی دارد(

و در جدول اگر چند سبب نزول برای آیۀ مورد نظر ذکر شده است، هر کدام را طبق مراحل قبل تحلیل کن  .11

 زیر قرار بده:

 ردیف
محتوای سبب 

 نزول
 سند

 (1)با ضریب 

تعبیر ذکر 

شده برای 

 نقل مطلب
 (1)با ضریب 

انطباق با  1میزان

قطعیات عقلی، تجربی، 

 عرفی، دینی
 (1)با ضریب 

میزان 

انطباق با 

قرائن 

 تاریخی
 (2)با ضریب 

میزان 

انطباق با 

 سیاق
 (2)با ضریب 

       

       

       

       

 

های ذکر شده سببیا برخی تمام  اگر. احتمال تداخل اسباب یا تعدد اسباب را در جدول فوق، بررسی کن .12

ا باز واقعه تاریخی حقیقی را  ی، تصویر مناسبهای اعتبارسنجی هستنددارای میزان انطباق مناسبی با مولفه

 تعدد یا تداخل اسباب ارائه بده.

در جدول فوق، موردی را که بیشترین میزان انطباق را داشت به عنوان سبب اگر تداخل و تعددی کشف نشد،  .13

 نزول انتخاب کن.

                                                   
متن، تجزیه به علل فاعلی، علل غایی، علل مادی و علل صوری و مقوالت عشر شوند و ، باید عناصر موجود در «هامیزان»سازیِ این برای دقیق 1

 باالتری را احراز خواهد کرد.« میزان»روابط آنها با یکدیگر در نظر گرفته شود و هر چه تعداد موارد منطبق با قاعدۀ مورد نظر بیشتر باشد، 
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رین که بیشترین نقل سبب نزول و بیشت البیان، ابوالفتوح رازی، مجمعتفسیر المیزان ،روح المعانیبه تفسیر  .14

تحلیل را دارند مراجعه کن و یافته خود را با مطالب این مفسرین مقایسه کن و نتیجه اصالحی یا تکمیلی یا 

 تاییدی بگیر.

 

 نمونه عملکرد فقهاء در بررسی اسباب نزول:

 قبل هو و «تَعْلَمُونَ هْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ الفَسْئَلُوا أَ»أحدها: قوله عزّ من قائل:  حجّۀ القول بجواز التقلید وجوه: .1

 و الجواب عن ذلک ؤال للعمل به و هو المطلوب.الس علیه فوجب الذکر، أهل من و یعلم اآلخر و یعلم ال االجتهاد

 1.کما یظهر من سیاقها و من شأن نزولهاأنّ الخطاب فی اآلیۀ مع أهل الکتاب فالمراد بأهل الذکر علماؤهم ....

آیات الرّبا بل و من  من سبب نزولفالمراد زیادۀ خاصّۀ کانت معهودۀ فى زمان نزول اآلیۀ کما یظهر مّما ذکروه  .2

 بل ادۀالزّی مطلق المراد لیس ان المقابلۀ بقرینۀ الظّاهر انّ حیث الصَّدَقاتِ یُرْبِی وَ الرِّبا هُیَمْحَقُ اللّ الیقوله تع

 2ۀخاصّ زیادۀ

.. ... قال ابن الجنید ال یقع، و هو اختیار العالمۀ و علیه الفتوى؟ ...... قال کشعر أمی أو یدها لوهل یقع الظهار  .3

 عن ارۀزر لروایۀ و کذلک، وقعت النزول سبب هی التی سلم و آله و علیه هألن الصورۀ الواقعۀ فی زمانه صلى اللّ

 3مالسّال علیه الصادق

نده سبب مستذکره الثالثۀ و أتباعهم و علی ابن بابویه و ابن الجنید، و  ،القذف بالزنا فی ثبوت اللعان، السبب .4

 4کما قلناه. النزول

أی من العمل الصالح و قیل إنّ قوما من الیمن ما کانوا یتزوّدون فی الحجّ و یقولون نحن  «وَ تَزَوَّدُوا»قوله تعالی  .5

 «التَّقْوى ادِزّفَإِنَّ خَیْرَ ال»ى الناس فنزلت و یؤیّد األوّل متوکّلون و نحن نحجّ بیت اللّه أ فال یطعمنا فیکونون کلّا عل

 5.النزول سبب الثانی و

التخییر بین إتیان المرأۀ فی قبلها من قبلها و بین إتیانها من )فاتوا حرثکم انی شئتم( قیل: إنّ المراد باآلیۀ  .6

من أن الیهود قالوا: من أتى امرأۀ من دبرها فی قبلها کان  یؤیده ما روی فی سبب النزولدبرها فی قبلها. و 

 6.فنزلت «الیهود کذبت»: فقال آله و علیه اللّه صلّى هولدها أحول، فذکر ذلک لرسول اللّ

 

 «:هبه زوج به زوجه»بررسی اسباب نزول در مساله  تطبیق روش

 ( عبارت بودند از: 147دست آمد )ر.ک. صآیاتی که در این مساله به

 (4االیۀ )سورۀ النساء،مَریئاً.  َهنیئاً فَکُلُوهُ  نَفْساً مِنْهُ ءٍشَیْ عَنْ  لَکُمْ طِْبنَ فَإِنْ نِحْلَۀً صَدُقاتِهِنَّ النِّساءَ آتُوا .1

 (34)سورۀ النساء، االیۀ. أَمْوالِهِم مِنْ 7أَنْفَُقوا بِما وَ َبعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ .2

 (1)سورۀ التحریم، االیۀرَحیمٌ  غَفُورٌ اللَّهُ وَ أَزْواجِکَ مَرْضاتَ تَبْتَغی لَکَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لِمَ  النَّبِیُّ أَیُّهَا یا .3

                                                   
 134قه علی معالم االصول، ، قم، جامعه مدرسین، صالتعلی -االجتهاد و التقلید ق،1427قزوینی، سیدعلی،  1
 371افزار جامع فقه، قم، مرکز نور، صجا، نرمتا، بی، بیالحاشیه الثانیه علی المکاسبخوانساری، محمد،  2
 369ص، 3جق، قم، کتابخانه آیت اهلل مرعشی، 1404، التنقیح الرائع لمختصر الشرائععبداهلل)فاضل مقداد(، حلی، مقدادبن 3
 417همان، ص 4
 302، ص1جق، قم، انتشارات مرتضوی، 1425؛ کنز العرفان فی فقه القرآنعبداهلل)فاضل مقداد(، حلی، مقدادبن 5
 498، ص12جالبیت، ق، قم، موسسه آل1414؛ جامع المقاصد فی شرح القواعدحسین، بنمحقق کرکی، علی 6
 )طوسی, بی تا(،  200ص 2)ج» نحوها أو ، صلۀ أو ، هبۀ أو ، ببیع الملک عن ءالشی إخراج فقۀ،الن»قال الشیخ الطوسی فی التفسیر التبیان:  7
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 زٌ عَزی اللَّهُ وَ دَرَجَۀٌ عَلَیْهِنَّ لِلرِّجالِ وَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَْیهِنَّ الَّذی مِثْلُ لَهُنَّ وَ إِصْالحاً أَرادُوا إِنْ ذلِکَ فی بِرَدِّهِنَّ أَحَقُّ بُعُولَتُهُنَّ .4

 (228)سورۀ البقرۀ، االیۀ حَکیم

 (128)سورۀ النساء، االیۀ صُلْحاً َبیْنَهُما یُصْلِحا أَنْ عَلَیْهِما جُناحَ  فَال إِعْراضاً أَوْ نُشُوزاً بَعْلِها مِنْ خافَتْ امْرَأَۀٌ إِنِ .5

 (189)سورۀ االعراف، االیۀإِلَیْها  لِیَسْکُنَ زَوْجَها مِنْها جَعَلَ وَ  واحَِدۀٍ نَفْسٍ مِنْ  خَلَقَکُمْ الَّذی هُوَ .6

سورۀ ) مَکانَ زَْوجٍ وَ آتَیْتُْم إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَال َتأُْخذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِْثماً مُبیناً  اسْتِبْدالَ زَوْجٍوَ إِنْ أَرَدْتُُم  .7

 (20النساء، االیۀ
قیما إِالَّ أَنْ یَخافا أَالَّ یُ مَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاًال یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِالطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ وَ  .8

 (229)سوره البقره/اآلیه حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ یُقیما حُُدودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَیْهِما فیمَا افْتََدتْ بِهِ

؛ تفسیر دوسپس به تفاسیر مربوطه مراجعه ش د،وبه کتب مربوطه مراجعه شباید طبق فرآیند اجرایی یافتن سبب نزول، 

که محتوای آن تناسبی با بحث هبه زوج به زوجه  1المیزان در شان نزول آیه سوره تحریم سبب نزولی را ذکر کرده است

 2.سوره نساء سبب نزولی را ذکر کرده است که محتمل است محتوای آن ارتباطی با بحث پیدا کند 128ندارد؛ و در آیه 

در رابطه و مورد خاصی  3.آمده استدر طالق خُلع مطلبی حاوی بازگرداندن مهریه سوره بقره  229و در سبب نزول آیه

 . دست نیامددر شان نزول این آیات بهبا هبه زوج به زوجه 

  

                                                   
 337ص 19ر.ک. المیزان، ج 1
ۀ قد کانت امرأفی بنت محمد بن مسلمۀ کانت امرأۀ رافع بن خدیج، و االیه نزلت فی تفسیر القمی: »متن عبارت المیزان به شرح زیر است:  2

 أراک معرضا عنی !فقالت له بنت محمد بن مسلمۀ: أال ؛دخلت فی السن، و تزوج علیها امرأۀ شابۀ و کانت أعجب إلیه من بنت محمد بن مسلمۀ

نت محمد بن فأبت ب ،فإن شئت أقررت على أن لها یومین أو ثالثا منی و لک یوم واحد ،فقال رافع: هی امرأۀ شابۀ، و هی أعجب إلی !مؤثرا علی

و ابنۀ  «وَ أُحْضِرَتِ الْأَنُْفسُ الشُّحَّ»یقول اهلل:  ،فطلقها تطلیقۀ ثم طلقها أخرى فقالت: ال و اهلل ال أرضى أو تسوی بینی و بینها ؛مسلمۀ أن ترضى

الحته فص ،لى زوجها و رضیتمحمد لم تطلب نفسها بنصیبها، و شحت علیه، فأعرض علیها رافع إما أن ترضى، و إما أن یطلقها الثالثۀ فشحت ع

وَ لَنْ » فلما رضیت و استقرت لم یستطع أن یعدل بینهما فنزلت ،«على ما ذکرت فقال اهلل: فاَل جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما ُصلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ

أن یأتی واحدۀ، و یذر األخرى ال أیم و ال ذات بعل و هذه « مِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتََذرُوها کَالْمُعَلَّقَۀِتَسْتَطِیعُوا أَْن تَعْدُِلوا بَیْنَ النِّساِء وَ لَْو حََرصْتُمْ فَال تَ

أقرت المرأۀ و رضیت على ما صالحها علیه زوجها، فال جناح على الزوج و ال على المرأۀ، و إن أبت هی طلقها أو تساوى  السنۀ فیما کان کذلک إذا

أقول: و رواها فی الدر المنثور، عن مالک و عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و الحاکم و صححه «. )إال ذلکبینهما ال یسعه 

 105ص 5المیزان، ج (باختصار.
کرهته، شماس ف فی الدر المنثور، أخرج أحمد عن سهل بن أبی حثمۀ، قال: کانت حبیبۀ ابنۀ سهل تحت ثابت بن قیس بن»متن عبارت المیزان:  3

ک؟ قالت: صدقو کان رجال دمیما فجاءت و قالت: یا رسول اهلل إنی ال أراه، فلو ال مخافۀ اهلل لبزقت فی وجهه فقال لها: أ تردین علیه حدیقته التی أ

 254ص 2المیزان ج« نعم فردت علیه حدیقته و فرق بینهما، فکان ذلک أول خلع کان فی اإلسالم
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 نمودار اجرایی کشف اسباب نزول آیات:
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 اسباب صدور احادیث:  -ب

ا السالم آشنهایی است که ما را با فضای صدور سخن معصوم علیهقرائن و ویژگیمقصود از اسباب ورود حدیث، مجموعه 

یابی به آنچه در هنگام یعنی دست 2«معرفه ما جری للحدیث فی سیاق بیان حکمه ایام وقوعه»عبارت دیگر: به 1سازد.می

اب صدور را از آفات و شهید صدر عدم توجه به اسب گفته شدن یک حدیث خاص، و مرتبط با آن وجود داشته است.

 وند لدلیلا یدتمد یۀعمل وشروطه، هو ظروفه من الشرعی الدلیل یدتجر»گوید: داند و چنین میخطرات استنباط می

 3«.یموضوع مبرر

 نمودند:معصومین علیهم السالم، در بیان مطالب، رعایت موارد زیر را می

کتمان مطالبی که مشکل حکومتی داشتند، اکتفا به سطح دانش مخاطب، موقعیت اجتماعی مخاطب، زبان مخاطب، 

العمل در برابر درخواست اند مانند پاسخ به سوال خاص، عکسهای مختلفی در القاء مطلب داشته، و موقعیت4قرائن حالیه

 5ها، گفتگو با اصحاب خاص، دعاها.ها، نامهها، جنگها، قضاوتها، خطبهخاص، یا شکایت

السالم نقل شود و قرائنش مخفی بماند، ه است تا فقط اصل کالم معصوم علیهسبب شدعدم التفات راویان به این موارد 

توان دهند؛ لذا بدون تالش برای کشف این قرائن نمیقرائنی که جهت اصلی مطلب و مراد جدی معصوم را نشان می

قرائنی که سبب: تخصیص عام، تقیید مطلق، رفع ابهام از لفظ، رفع استبعاد،  مئن شد که مقصود اصلی روایت چیست!مط

 6شوند.شناخت مالک و مناط، تشخیص تحریف یا تصحیف، و رفع تعارض می

 شیخ انصاری در این زمینه چنین آورده است: 

ت علینا من جهۀ تقطیع األخبار إن عمدۀ االختالف إنما هی کثرۀ إرادۀ خالف الظواهر فی األخبار إما بقرائن متصلۀ اختف»

أو نقلها بالمعنى أو منفصلۀ مختفیۀ من جهۀ کونها حالیۀ معلومۀ للمخاطبین أو مقالیۀ اختفت باالنطماس و إما بغیر 

القرینۀ لمصلحۀ یراها اإلمام علیه السالم من تقیۀ على ما اخترناه من أن التقیۀ على وجه التوریۀ أو غیر التقیۀ من المصالح 

 7«خر.األ

 است:  آوردهاست چنین  یانواکه از اجالء ر« فضل بن شاذان»در همین زمینه 

أنی رأیت کثیرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامۀ و علم الخاصۀ، فاختلط علیهم حتى کانوا یروون حدیث العامۀ عن »

 8«الخاصۀ و حدیث الخاصۀ عن العامۀ

 گوید: می« ثمنطق فهم حدی»برای کشف اسباب ورود حدیث مولف 

؛ در اینجا تالش  9«نگری و گردآوری خانواده حدیث است.یابی به اسباب ورود حدیث، مجموعهترین راه برای دستمهم»

 سازی شود.تفصیل داده شده و دقیق اجمالخواهد شد این 

                                                   
 292، ص1393، موسسه امام خمینی، قم منطق فهم دینسیدکاظم طباطبایی،  1
 24، ص1422، دارالحزم، بیروت علم اسباب ورود الحدیث و تطبیقاته عند المحدثین و االصولییناسعد حلیمی االسعد، طارق،  2
 206، ص1429، بوستان کتاب قم اقتصادناشهید صدر،  3
، فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم قرآن و بر صدور، فهم و حجیت روایات مخاطب مستقیم حدیث و تاثیر آنمحققیان حسین، مقاله  4

 1392، پاییز18حدیث، شماره 
 1388زمستان  54شناسی اعتبار و معایب سبب ورود حدیث، مجله علوم حدیث، شماره حاجی، حمزه، مقاله گونه 5
 84تابستان  35حدیث شماره ، مجله علوم های صدور در فهم حدیثتاثیر شناخت قرینهصفاری سعدی، مقاله  6
 810ص 2ق، ج1416، نشر جامعه مدرسین قم فرائداالصولشیخ انصاری،  7
 855ص 2، ج1404البیت قم ، نشر موسسه آلاختیار معرفه الرجالعمر، کشّی محمدبن 8
 326طباطبایی سیدمحمدکاظم، منطق فهم حدیث، ص 9
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 قرائن مورد تحلیل و بررسی:فهرست 

 برای بررسی در رابطه با احادیث ذکر کرده است:قرینه را  20الشیعه، شیخ حرّ عاملی در خاتمه کتاب وسائل

 :فی تفصیل بعض القرائن التی تقترن بالخبر الفائدۀ الثامنۀ»

قد صرح جمع من المحققین من علمائنا أن القرینۀ هنا هی: ما ینفکّ عنه الخبر، و له دخل فی ثبوته، و أما ما ال ینفکّ 

نهم بعضها یدل على ثبوت الخبر ع و القرائن المعتبرۀ أقسام: أو نحوهما لمخبر إنسانا أو ناطقاعنه فلیس بقرینۀ، ککون ا

لى معارضه.و نحن نذکر هنا علیهم السالم.و بعضها على صحۀ مضمونه، و إن احتمل کونه موضوعا.و بعضها على ترجیحه ع

  :أنواعا

ل ى ثبوته.و کثیرا ما یحصکون الراوی ثقۀ، یؤمن منه الکذب، عادۀ.و ذلک قرینۀ واضحۀ على صحۀ الحدیث، بمعن .1

 .العلم بذلک، حتى ال یبقى شک أصال، و إن کان ثقۀ فاسد المذهب

 .کون الحدیث موجودا فی کتاب من کتب األصول المجمع علیها، أو فی کتاب أحد الثقات .2

 کون الحدیث موجودا فی الکتب األربعۀ، و نحوها، من الکتب المتواترۀ اتفاقا، المشهود لها بالصحۀ. .3

 1.منقوال من کتاب أحد من أصحاب اإلجماع کونه .4

 .کون بعض رواته من أصحاب اإلجماع، و قد صح عنه، مطلقا، بمعنى أنه ثبت نقله له .5

 2کونه من روایات بعض الجماعۀ الذین وثقهم األئمۀ علیهم السالم، و أمروا بالرجوع إلیهم، و العمل بروایاتهم. .6

 (لواضحۀ الداللۀ، أو المعلوم تفسیرها عنهم علیهم السالم.اآلیات ا ،المراد)و  کونه موافقا للقرآن. .7

 .کونه موافقا للسنۀ المعلومۀ الثابتۀ .8

 3کونه مکررا فی کتب متعددۀ معتمدۀ .9

 .کونها موافقا للضروریات:ألنه راجع إلى موافقۀ النص المتواتر .10

 فإن ذلک قرینۀ واضحۀ. عدم وجود معارض: .11

 .عدم احتماله للتقیۀ .12

                                                   
 :هستندنفر  جدهقول مشهور اصحاب اجماع ه بنابر 1

 همایاز اصحاب امام باقر و امام صادق )عل« و محمد بن مسلم یساربن  یلفض ی،اسد یرابو بص یه،بن معاو یدمعروف بن خرّبوذ، بر ین،بن اع زرارۀ»

 یهلصادق )ع امام یاراناز « حمّاد بن عثمان و ابان بن عثمان یسی،حمّاد بن ع یر،بن درّاج، عبد اللّه بن مسکان، عبد الّله بن بک جمیل» السّالم(.

« صرن یحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن اب یره،عبد الّله بن مغ یر،عم یمحمد بن اب یحیی،بن عبد الرحمان، صفوان بن  یونس» السّالم(.

 الّسالم(. یهمااز شاگردان امام کاظم و امام رضا )عل

ن ب یحسن بن محبوب، حسن بن عل یو در گروه سوم به جا کنندیم یاد یمراد یردر گروه نخست از ابو بص یاسد یرابوبص یبه جا یگاه اما

بن  یحسن بن عل ی،مراد یرابو بص یعنیچهار تن؛  ین. اگر انشاندیرا م یسیعثمان بن ع یوب،فضالۀ بن ا یجا یه یا یوب،فضال و فضالۀ بن ا

)سبحانی جعفر،  تن خواهد بود. 22آنان  تعداد یم،افه کناند، به اصحاب اجماع اضراکه محل اختالف یسیو عثمان بن ع یوببن ا لۀفضال، فضا

 (168کلیات علم الرجال، ص
قَالَ: قُلْتُ لَا َأکَادُ َأصِلُ إِلَْیکَ أَسَْألُکَ َعنْ ُکلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ ِمنْ  السالملیهعَنِ الرَِّضا ع»السالم چنین وارد شده است: مثال از حضرت رضا علیه 2

(؛ یا در مورد زکریا بن 147ص27الشیعه، ج)وسائل فَقَالَ نَعَمْ. ؟أَ فَیُوُنسُ ْبنُ عَبْدِ الرَّْحمَنِ ثَِقۀٌ آخُذُ عَنْهُ َما أَحَْتاجُ ِإلَیْهِ مِنْ َمعَالِمِ ِدینِی، ینِیمَعَالِمِ دِ

ى حََلالِ اللَّهِ َو ائْتَمَنَهُمْ عَلَ السالملیهأَقْوَامً َکاَن َأبِی ع »چنین روایتِ هم(؛ 496آدم حضرت فرمود: المامون علی الدین و الدنیا )رجال کشی، ص

 هُمْ نُُجومُ نْهُمُ السُّوءَ رَفَ بِهِمْ عَصَ  لَّهُ ِبأَهْلِ الْأَْرضِ سُوءاً وَ َأصَْحابُ َأبِی حَّقاً إِذَا أَرَادَ ال مْ عِنْدِی مُسْتَوْدَعُ ِسرِّیوَ َکذَِلکَ الْیَوْمَ هُ  حَرَامِهِ وَ کَانُوا عَیْبَۀَ عِلِْمهِ 

ى فَقُْلتُ وَ تَأْوِیلَ اْلغَالِیَن ثُمَّ بَکَ انْتَِحالَ الْمُبْطِلِینَ ذِْکرَ َأبِی ع بِهِمْ یَکْشُِف اللَّهُ کُلَّ بِدْعٍَۀ یَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّینِ  هُمُ الَِّذیَن أَحْیَْوا، یعَتِی أَحْیَاءً َو أَمْوَاتاًشِ

 27الشیعه، ج)وسائل أَحْیَاءً َو أَمْوَاتاً ُبرَْیدٌ الْعِْجِلیُّ وَ أَُبو بَصِیرٍ َو زَُرارَۀُ وَ ُمحَمَّدُ ْبنُ مُسْلٍِم. وَ عَلَیْهِمْ رَحْمَتُهُ  نْ عَلَیْهِمْ صَلََواتُ اللَّهِفَقَالَ مَ  ؟مَنْ هُمْ

 (145ص
ز دارد، قابل نی یابیقابلیت مشابهکه « کتابخانه احادیث فریقین»افزار و نرم« دیثجامع االحا»افزار این کار با جستجوی عبارتی از روایت در نرم 3

 انجام است.
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 .ابء من الثومع ثبوت المشروعیۀ:لما عرفت فی مقدمۀ العبادات من أحادیث: من بلغه شی تعلقه باالستحباب .13

 .موافقته لالحتیاط:لما عرفت فی القضاء من األحادیث الکثیرۀ الدالۀ على األمر به .14

 اجتماع قرینتین فصاعدا مما ذکر. .15

 ینفک منه أصال. موافقته لدلیل عقلی قطعی:و هو راجع إلى موافقۀ النص المتواتر، ألنه ال .16

 موافقته إلجماع المسلمین. .17

 1.او المشهور بین االمامیه موافقته إلجماع اإلمامیۀ .18

 موافقته لفتوى جماعۀ من علمائهم. .19

 .کون الراوی غیر متهم فی تلک الروایۀ، لعدم موافقتها العتقاده أو غیر ذلک .20

 2 «القرائن کثیرۀ غیر ذلک، یعرفها الماهر فی هذا الفن.

 3فضای صدور حدیث، حتما باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند:برای کشف 

 4های سیاسی موجود در زمان صدور حدیثحکّام و جریان 

 های اجتماعی احزاب و حرکت 

 5مسائل فکری و عقیدتی 

 6مکاتب فقهی 

 مکاتب اخالقی 

 )... ،شرایط اجتماعی )جنگ، قحطی، شورش، خفقان، رفاه 

  بین مردم و بین شهرها و کشورهانحوه تبادالت و ارتباطات 

  خاص زندگِی راویشرایط 

                                                   
بیت، الافزار جامع فقه اهلو ...، در نرم« مشهور بین...»، «مشهور العلماء یا الفقهاء»، «موافق للمشهور یا موافق المشهور»جستجوی عباراتی مانند  1

 یابی به موافقت با مشهور باشد.تواند گام بزرگی برای دستمی
؛ البته واضح است که برخی از این قرائن به قرائن دیگرِ ذکر شده قابل 243ص 30، ج1409البیت قمالشیعه، موسسه آلشیخ حر عاملی، وسائل 2

 ارجاع هستند.
 76تابستان  4مهریزی مهدی، سرمقاله تاریخ صدور حدیث، مجله علوم حدیث، شماره  3
رمرتضی عاملی اهلل جعفتالیف آیت« الصحیح من السیره النبویه»وآله، حداقل به کتاب علیهاهللیابی به فضای زمان پیامبر اکرم صلیبرای دست 4

 السالم به کتابهای زیر مراجعه شود:یابی به فضای زمان ائمه علیهممراجعه شود. برای دست

بی، تاریخ طبری، مروج الذهب مسعودی، المقنع فی االمامه سدّآبادی، الشافی سیدمرتضی، کتاب سلیم بن قیس، اثبات الوصیه مسعودی، تاریخ یعقو

رح االخبار شالجمل شیخ مفید، کشف الیقین عالمه حلی، فرق الشیعه نوبختی، المقاالت و الفرق اشعری، مناقب امیرالمومنین سلیمان کوفی، 

حتجاج طبرسی، عیون اخبارالرضا شیخ صدوق، علل الشرایع شیخ صدوق، الغیبه شیخ ، االاعالم الوری طبرسی، االرشاد شیخ مفید، قاضی نعمان

جوزی، سیره االئمه االثنی عشر هاشم معروف حسنی، سیره پیشوایان از الغمه اربلی، تذکره الخواص ابنطوسی، المناقب ابن شهر آشوب، کشف

تاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، اثر رسول جعفریان، انتشارات انصاریان نگاری، در مقدمه کمهدی پیشوایی )متخذ از مقاله تشیع و تاریخ

چنین تالیفات در تاریخ حدیث، مانند تاریخ عمومی حدیث (؛ تالیفات استاد نجاح الطائی در فقه السیره نیز قابل استفاده هستند؛ هم1383قم

یعه تالیف نهله غروی نائینی، تاریخ حدیث شیعه سیدمحمدکاظم مجید معارف، سبک شناخت کتب حدیثی مهدی غالمعلی، تاریخ حدیث ش

 طباطبایی.
 یابی به این موارد، به کتب زیر مراجعه شود: برای دست 5

 یالملل و النحل شهرستانی، دائره المعارف بستانی، تاریخ المذاهب االسالمیه احمدابوزهره، تاریخ ادیان علی اصغر حکمت، فرهنگ فرق اسالم

(، 1387های آستان قدس رضویچی بر کتاب فرهنگ فرق اسالمی مشکور، چاپ بنیاد پژوهشمشکور )متخذ از مقدمه استاد مدیرشانهمحمدجواد 

 اهلل صفری فروشانی، کتاب غالیان تالیف نعمت
ام اول تا پنجم ناظر به فقه مذاهب اند لذا سخنان امظهور رسیدهالسالم بهسنت پس از شهادت امام باقر علیهمثال مجموعه مذاهب چهارگانه اهل 6

 سنت نیست؛ و ثانیا اینکه این فتاوا شیوع عمومی نداشته است و هر کدام در مناطق مختلف رواج داشته است.اهل
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  1هنگام صدور روایتواقعه صحنه کامل 

 چند مثال:

، و برخی از این عبارت استفاده 2«ۀنَّه الجَلَار فَآذَ وجِرُخُی بِنَرَشَّن بَمَ»از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .1

انَ کَ»که این عبارت در این فضا گفته شده است که: دارد، در حالیاند که خبردادن به خروج ماه صفر ثواب کرده

 ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَسْجِدِ قُبَا وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ َعلَیْکُمُ السَّاعَۀَ رَجُلٌ  وآلهعلیهاهللصلیالنَّبِیُّ 

وا ذَلِکَ قَاَم نَفَرٌ مِنْهُْم فَخَرَجُوا وَ کُلُّ وَاحٍِد مِنْهُْم یُحِبُّ أَنْ یَعُوَد لِیَکُونَ هُوَ َأوَّلَ دَاخِلٍ مِنْ أَهِْل الْجَنَّۀِ فَلَمَّا سَمِعُ

 فَمَنْ مَاعَۀٌ یَسْتَبِقُونَیْکُْم جَفَیَسْتَوْجِبَ الْجَنَّۀَ فَعَلِمَ النَّبِیُّ ذَلِکَ مِنْهُْم فَقَاَل لِمَنْ بَقَِی عِْندَُه مِنْ َأصْحَابِهِ سَیَدْخُلُ عَلَ

لَهُْم فِی أَیِّ شَهْرٍ نَحُْن ِمنَ الشُّهُورِ بَشَّرَنِی بِخُرُوجِ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّۀُ فَعَادَ الْقَوْمُ وَ دَخَلُوا َو مَعَهُْم أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فََقالَ 

رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص قَدْ عَلِمْتُ ذَِلکَ یَا أََبا ذَرٍّ وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَعْلَمَ قَوْمِی أَنََّک  الرُّومِیَّۀ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدْ خَرَجَ آذَارَ یَا

 یشُ وَحْدَکَ لِ بَیْتِی فَتَعِرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّۀِ وَ کَیْفَ َلا تَکُونُ کَذَلِکَ وَ أَنْتَ الْمَطْرُودُ مِنْ حَرَمِی بَْعدِی لِمَحَبَّتِکَ لِأَهْ

 3«دِ الَّتِی ُوعَِد الْمُتَّقُونَ.وَ تَمُوتُ وَحْدَکَ َو یَسْعَدُ بِکَ قَوْمٌ َیتَوَلَّوْنَ تَجْهِیزَکَ وَ دَفْنَکَ أُولَئِکَ رَُفقَائِی فِی الْجَنَّۀِ الْخُلْ

و برخی از این روایت، استحباب  4«عُمْرَۀ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّۀ»از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .2

إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی امْرَأَۀٍ »السالم فرمود: که امام صادق علیهاند در حالیاکید عمره در ماه رمضان را نتیجه گرفته

 5«رَمَضَانَ فَهِیَ لَِک حَجَّۀ وَعََدهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ

، برخی از این روایت استفاده 6«الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ کَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْف»رم نقل شده است که فرمود: از پیامبر اک .3

ای که به طاعون مبتال شده است خارج شد، اما توجه به موقعیت صدور آن نشان اند که نباید از منطقهکرده

 َعنِ الطَّاعُونِ  السالملیهسَأََل بَعُْض أَصْحَابِنَا أََبا الْحَسَنِ ع» دهد که این روایت مربوط به مورد خاصی بوده است:می

یهَا هَا قَالَ نََعمْ َقالَ فَِفی الدَّارِ وَ أَنَا فِیَقَعُ فِی َبلْدَۀٍ وَ أََنا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِی الْقَرْیَۀِ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْ

ثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ کَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَْم قُلْتُ َو إِنَّا نَتَحَدَّ

ونَ مِنْهَا یَِفرُّ لُّونَ أَمَاکِنَهُمْ وَاللَّهِ ص إِنَّمَا قَاَل هَذَا ِفی قَوْمٍ کَانُوا یَکُونُونَ فِی الثُّغُورِ فِی نَحْوِ الْعَدُوِّ فََیقَعُ الطَّاعُونُ فَیُخَ

 7«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ فِیهِمْ.

اصحاب از امام صادق  8«أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ دِینَارَیْنِ َفهُمَا کَیٌّ بَیْنَ عَیْنَیْه»از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .4

قَوْمٌ کَانُوا أَضْیَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص  ئِکَأُولَ»السالم سوال کردند که آیا واقعا چنین است؟! حضرت فرمود: علیه

نُوا یَخَافُونَ أَنْ یُصْبِحُوا بِغَیْرِ فَإِذَا أَمْسَى قَالَ یَا فُلَانُ اْذهَبْ فََعشِّ هَذَا فَإِذَا أَصْبَحَ َقالَ یَا فَُلانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا فَلَْم یَکُو

نَ نَ مِجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِینَارَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیهِ هَذِهِ الْمَقَالَۀَ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا ُیعْطَوْغَدَاءٍ وَ لَا بِغَیْرِ عَشَاءٍ فَ

 9«السَّنَۀِ إِلَى السَّنَۀِ فَلِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مَا یَکْفِیهِ وَ یَکْفِی عِیَالَهُ مِنَ السَّنَۀِ إِلَى السَّنَۀِ.

                                                   
 د مهمها تالیف شاهلل بروجردی که به هدف ارائه متن کامل احادیث و عبور از تقطیعکتاب جامع احادیث الشیعه به اهتمام آیتدر این جهت  1

 یابی دارد نیز باید مورد استفاده قرار گیرد.افزار کتابخانه احادیث فریقین که قابلیت مشابهچنین استفاده از نرماست؛ هم
 175ص 1، جعلل الشرایعصدوق،  2
 همان 3
 535ص  4کلینی، الکافی، ج 4
 همان 5
 254ق، ص1403االخبار، نشر جامعه مدرسین قمصدوق، معانی 6
 همان 7
 152همان ص 8
 همان 9
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حق و حقوق همسایگان را ، برخی از این اولویت  1«الْجِوَارَ ثُمَّ الدَّار »از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .5

جَاءَ رَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ »دهد: اند ولی توجه به سیاق صدور آن، فضای دیگری را نشان میاستفاده کرده

قَالَ شٍ فَأَرَدْتُ شِرَاءَ دَارٍ أَیْنَ تَأْمُرُنِی أَنْ أَشْتَرِیَ فِی جُهَیْنَۀَ أَمْ فِی مُزَیْنَۀَ أَمْ فِی ثَقِیفٍ أَمْ فِی قُرَیْرَسُولَ اللَّهِ إِنِّی  یَا

 2«لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِوَارَ ثُمَّ الدَّارَ.

اند که نباید بر ، و برخی استفاده کرده3«یهلَ ه عَهلِأ کاءِ بُبِ بُذَّعَیُ تُیِّالمَ»از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .6

أخرج مسلم فی کتاب الجنائز، »دهد: میت گریه کرد ولی توجه به فضای صدور روایت معنای دیگری را نشان می

ت نّ المیّ ، عن عروۀ، قال: ذکر عند عائشۀ أنّ ابن عمر یرفع إلى النبیّ أ«باب المیّت یعذّب ببکاء أهله علیه»فی 

 4.«فقالت: إنّما قال رسول اللّه یعذّب بخطیئته أو بذنبه، و إنّ أهله لیبکون علیه، یعذّب ببکاء أهله علیه

، برخی این تعبیر را حمل بر مبالغه در 5«حسین منی و انا من حسین»از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .7

کار بردن این تعبیر شود فضای دیگری آشکار که اگر توجه به عرف آن زمان در به اند در حالیمحبت کرده

دمک دمی، هدمک »جاری بود که با صیغه « پیمان مواالت»شود. در زمان پیامبر، در عرف مردم، پیمانی به نام می

 6شد و نشانه اتحاد تام میان دو طرف بود.منعقد می« هدمی، ثارک ثاری

، برخی از طوایف مسلمین از این روایت 7«آدَمَ عَلَى صُورَتِهاهلل خَلَقَ »از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:  .8

السالم در استفساری که از ایشان که حضرت رضا علیهاند )مُشبِّهه(، در حالیاستفاده مشابهت با وجه اهلل کرده

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ  َیا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ»شد فرمودند: 

عَ أَحَدَهَُما یَقُولُ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ قَاتَلَُهمُ اللَُّه لَقَْد حَذَفُوا أَوََّل اْلحَدِیثِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِرَجُلَیْنِ یَتَسَابَّاِن فَسَمِ

نْ یُشْبُِهکَ فَقَالَ ص لَهُ َیا عَبَْد اللَّهِ لَا تَقُلْ هَذَا ِلأَخِیکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عََلى قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَکَ وَ وَجْهَ مَ

 «(اهلل»گردد نه به کلمه در روایت برمی« صاحبه»)ضمیر هاء در کلمه صورته، به کلمه  8«صُورَتِهِ.

 9نین آمده است:چنیز شناسیِ اسباب صدور احادیث در گونه

  :قرآن ورود حدیث به سبب سوال از معنای آیه .1

 «سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ ِبعَذابٍ أَلیمٍ َو الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّۀَ وَ ال یُنْفُِقونَها فی»نمونه: پس از نزول آیه 

گفتند پس ما اهل عذاب هستیم، از پیامبر اکرم ، برخی مسلمانان به هراس افتادند و (34سوره توبه/ آیه )

مَالٌ »، 10«إِنَّ اللَّهَ لَْم یَفْرِْض الزَّکَاۀَ إِلَّا لِیُطَیِّبَ مَا بَقَِی مِْن أَمْوَالِکُمْ»وآله سوال کردند حضرت فرمود: علیهاهللصلی

 11«ینَ، وَ کُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَکَاتُهُ فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ اْلأَرْضِ.تُؤَدَّى زَکَاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ َکانَ َتحْتَ سَبْعِ أَرَضِ

 ورود حدیث به سبب سوال از حکم پیامبر: .2

                                                   
 473ص 3الوسائل، جمحدث نوری، مستدرک 1
 همان 2
 642ص 2، ج1412مسلم، صحیح الحدیث، دارالحدیث مصر 3
 همان 4
 52صش، 1356قولویه، کامل الزیارات، نشر دارالمرتضی نجف ابن 5
 85زمستان  14های دینی شماره معارف مجید، مقاله رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث، مجله پژوهش 6
 120ص 1ش، ج1378نشر جهان، طهران السالم، شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا علیه 7
 همان 8
 1388زمستان  54شناسی اعتبار و معایب سبب ورود حدیث، مجله علوم حدیث، شماره حاجی، حمزه، مقاله گونه 9

 722ص 2، ج1420داود، السنن، دارالحدیث مصر ابی 10
 519، ص1414ارالثقافه قم دشیخ طوسی، االمالی،  11
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 مَْن الَأَنَّهُ نََهى عَنْ أَکِْل الثُّومِ أَنْ یُؤْذَى بِرَائِحَتِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَ قَ »نمونه: پیامبر اکرم در گفتاری چنین فرمود: 

مردم فکر کردند که حرام شده است، خبر به رسول خدا رسید حضرت 1«أَکَلَ مِنْ هَِذهِ الْبَقْلَۀِ فََلا یَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

 2«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیَْس لِی َتحْرِیمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلَکِنَّهَا شَجَرَۀٌ َأکْرَهُ رِیحَهَا»فرمود: 

 حدیث به سبب برخی رفتارهای صحابه:ورود  .3

وآله علیهاهلل، رسول خدا صلی3عثمان بن مظعون، تصمیم داشت که ترک دنیا کند و ازدواج را نیز ترک کندنمونه: 

 4«مَنْ َرغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَْیسَ مِنِّی وَ إِنَّ مِْن سُنَّتِیَ النِّکَاح »فرمود: 

 تقاضاهای مردم:ورود حدیث به سبب سواالت و  .4

ای با پیامبر اکرم روبرو شدند، در ضمن گفتگو، از سختی سفر پیاده گله و شکایت قافله مسافران پیادهنمونه: 

 روی با سرعت است()نسل، نوعی پیاده« اسْتَعِینُوا بِالنَّسْلِ. »داشتند، حضرت فرمود: 

ابی یشوند و دستنامیده می« قضیه فی واقعه»و اصول، های فوق، گفتارهایی هستند که در اصطالح فقه بسیاری از مثال

شود که بتوان تشخیص داد آیا حکم خطاب به مورد خاص گفته شده است یا عموم به فضای صدور حدیث سبب می

 دارد؟

 «:قضیه شخصیه -قضیه فی واقعه »ی در مورد اصطالح سخن

هذه قضیه »یا « هذه قضیه فی واقعه»محدثین، از عبارت در برخی موارد در تحلیل احادیث، فقهاء و اهل علم رجال و 

اند؛ معنی این عبارت این است که: حکم ذکر شده در روایت مورد نظر، قابل تعمیم نیست و استفاده کرده 5«شخصیه

 نباید وارد شود.« جمع ادله»اختصاص به مورد خاص خودش که در روایت ذکر شده است دارد بنابراین در عملیات 

 ریف و توضیح آن چنین آمده است:در تع

و ملخص الکالم: إن القضایا  .إنه قضیۀ فی واقعۀإن فقهاءنا قد یمنعون إجراء حکم صدر فی واقعۀ فی غیرها، و یقولون:  »

الواقعۀ فی مقامات خاصۀ إن کانت عناوینها معلومۀ من لفظ المعصوم أو السائل الذی أجیب عنه فهو متّبع یطرد الحکم 

احتمال  تها کافۀ، و ذلک لقاعدۀ االشتراک، إلّا إذا عارض ذلک دلیل أقوى منه، فیؤول بأحد التأویالت و منهافی مقاما

 6«و أما بدونه فال وجه لردّه بأنه قضیۀ فی واقعۀ. -و إن کان خالف الظاهر -الخصوصیۀ فی ذلک

                                                   
 423ص 1ق، ج1385البیت قم نعمان مغربی، دعائم االسالم، موسسه آل 1
 148ص 17ق، ج1416حنبل، المسند، موسسه الرساله بیروت احمدبن 2
 191ص 2، جدعائم االسالمنعمان مغربی،  3
 283ص 3ق، ج 1405دارسیدالشهداء قم، عوالی اللئالی العزیزیۀ فی األحادیث الدینیۀالجمهور احسایی، ابیابن 4
ه شود: حقیقیه، خارجیه و طبیعیه. در تعریف قضیاین تعبیر از علم منطق به اصول منتقل شده است؛ در منطق، قضایا به سه دسته تقسیم می 5

ن قضیه، ای«. یا زید افعل کذا»شخصیه جزئیه است. مثل اینکه موالیى به عبد خاصّ خود بگوید: خارجیه، قضیه قضیه خارجیه چنین آمده است: 

)فاضل لنکرانی محمد، اصول فقه شیعه، تقریرات  خارجیه است چون متعرض بیان حکم در ارتباط با یک موضوع جزئى شخصى خارجى است.

 (290ص 4، ج1381درس خارج، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار قم
؛ در القواعد الفقهیه، 67صم، 2007 ادریس دمشق نشر مرکز ابن، األصولالدلیل الفقهى تطبیقات فقهیۀ لمصطلحات علم حسینی،محمد،  6

نعم لو نقله ناقل شاهد  »ش، دنباله عبارت چنین آمده است: 1383سره، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار قممحمدفاضل لنکرانی قدس اهللتالیف آیت

ان یقال؛ انه یعّم الجمیع: اتباعًا للفظ الناقل و عنوانه الذی عبّر به، ألصالۀ  الواقعۀ، کما فی قضایا أمیر المؤمنین )ع( فهناک محلّ للبحث: فیحتمل

ء آخر فی ذلک، و یحتمل القول بالمنع، الن الناقل ال یتمکن غالباً من االلتفات الى کلّ ما له مدخل فی ذلک، الحکم فیتخیل عدم مدخلیۀ شی

وّل، ما لم یعارضه معارض أقوى؛ ألن الثقۀ ال یعلق الحکم فی موضوع الّا مع فهمه کونه ء سوى ما ذکره، و الذی أراه الوجه األعدم مدخلیۀ شی

لثقۀ حجۀ ر االمناط فی ذلک، و ال یجوز له التعبیر باألعم إذا احتمل إرادۀ الخصوصیۀ، فینحلّ فی الحقیقۀ الى االخبار بنوع الواقعۀ و حکمها، و خب

ۀ، انّما هو مع قوۀ المعارض، کما یشهد به تتبع کتب الفاضل العّلامۀ )أعلى الّله مقامه( و شیخنا الشهید فی ذلک، فلعلّ قولهم: انه قضیّۀ فی واقع

فهمهم  ل)قدّس سرّه السّعید( و إال فقد تراهم یتمسکون بالوقائع الخاصۀ لعموم الحکم فی الحدود و التعزیرات کثیراً، و فی غیرها کذلک و احتما
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 اند:مرحوم نراقی در عوائداالیام چنین آورده

یقولون: إنّ حکایات األحوال تلبس األلفاظ الواقعۀ فیها ثوب اإلجمال و ال تفید عموما و ال إطالقا، ترى األصولیین و الفقهاء »

 1«فیقولون: إنه قضیۀ فی واقعۀ، و هو کذلک کما هو فی األصول مبیّن.

 2های زیر از همین مورد هستند:نمونه

لیلۀ الشک أصبح الناس فجاء أعرابی شهد برؤیۀ ان »وآله نقل شده است که: علیهاهللز پیامبر اکرم صلیاجریانی  .1

و از آن برداشت  3«الهالل، فأمر النبی صلى اللّه علیه و آله منادیا ینادى من لم یأکل فلیصم و من أکل فلیمسک

اند؛ لکن فقهاء به این روایت عمل نکرده و دخول ماه مبارک کردهشود که با شهادت یک نفر، پیامبر حکم به می

ال تنخرم بها األصول المعروفۀ بین المسلمین من لزوم شاهدین فی  قضیۀ فی واقعۀأنّه  » اند:تعبیر کردهچنین 

 4«الهالل

علیه السالم أجاز أمان عبد مملوک ألهل حصن  إن علیا: »السالملیهفی خبر مسعدۀ بن صدقۀ عن أبی عبد اللّه ع .2

ی داللۀ الخبر على جواز ذمام الواحد الحصن و القریۀ فوقع الخالف ف «.من الحصون، و قال: هو من المؤمنین

الصغیرۀ، فقیل بداللته على ذلک، و قیل بأنه ال یجوز، و ذلک لحمل فعل أمیر المؤمنین علیه السالم على أنه 

 5قضیۀ فی واقعۀ.

د عموما ال تفی ترى األصولیین و الفقهاء یقولون: إنّ حکایات األحوال تلبس األلفاظ الواقعۀ فیها ثوب اإلجمال و .3

 ، و هو کذلک کما هو فی األصول مبیّن.إنه قضیۀ فی واقعۀو ال إطالقا، فیقولون: 

همّ بأن یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور فی جماعۀ المسلمین و قد کان  وآلهعلیهاهلللیان رسول اللّه ص .4

فیهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف یقبل شهادۀ أو عدالۀ بین المسلمین ممن جرى الحکم من 

ی  یصلی فاللّه عز و جل و من رسول اللّه فیه الحرق فی جوف البیت و قد کان یقول رسول اللّه ال صالۀ لمن ال

المسجد مع المسلمین إال من علۀ، و ال ریب فی عدم داللۀ هذه العبارۀ على المطلوب ألنها إنما تدل على فعل 

ألسباب خاصۀ فال تعم جمیع األحوال. و أما قوله: )ال صالۀ لمن ال یصلی  قضیۀ فی واقعۀرسول اللّه ذلک و لعله 

على الکمال هذا مضافا الى ما یقال من ان اختالف متن  فی المسجد مع المسلمین إال من علۀ( فهو محمول

( بفعل رسول اللّه یوجب انعقاد السالمعلیهلخصم أن یقول إن استشهاد االمام الروایۀ یوجب ضعفها. و لکن ل

 6ظهوره فی العموم و إال لما صح االستشهاد.

ن سفرۀ وجدت فی الطریق مطروحۀ کثیر إنّ أمیر المؤمنین علیه السالم سئل ع»عن أبی عبد اهلل علیه السالم:  .5

فقال أمیر المؤمنین علیه السالم: یقوّم ما فیها ثّم یؤکل، ألنّه ؛ لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکّین

یفسد، و لیس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل له: یا أمیر المؤمنین ال یدری سفرۀ مسلم أو سفرۀ 

و لکن من الواضح أنّه ال داللۀ لها على المطلوب ألنّها قضیۀ خارجیۀ، « ل: هم فی سعۀ حتّى یعلموامجوسیّ؟ فقا

دت ور قضیّۀ شخصیّۀ خارجیّۀو الحکم فیها أیضاً خاصّ بمورده و أمثاله، و إن شئت قلت: الوارد فی هذا الحدیث 

السفرۀ أو حلّیۀ لحمها فال یمکن التعدّی  فی سفرۀ مطروحۀ فی الطریق، و المشکوک فیها للسائل إنّما هو طهارۀ

                                                   
واقعۀ خاصۀ أو على ان القضیۀ شخصیۀ، اّنما هو فی صورۀ وجود  جدّاً. و محصّله ان حمل الحکم على کونه فی من ذلک عدم الخصوصیۀ بعید

 310ص« هذا تمام الکالم فی قاعدۀ االشتراک.؛ ن مجرى قاعدۀ االشتراک، کما عرفتالمعارض األقوى، و من الواضح ان هذه الصورۀ خارجۀ ع
 759ش، ص 1375، نشر دفتر تبلیغات قمان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرامعوائد االیام فی بینراقی، احمد؛  1
 مورد بود. 45جستجو شد و حداکثر نتایج آن « قضیه فی واقعه»در کتاب جواهرالکالم، عبارت  2
 1053ص 2، ج1421)مسند الدارمی(، نشر دارالمغنی عربستان  سنن الدارمیدارمی،  3
 262ص 3، ج1426، داراالنصار قم بیان الفقه فی شرح عروه الوثقیشیرازی، صادق،  4
 183ص، الدلیل الفقهى تطبیقات فقهیۀ لمصطلحات علم األصولحسینی،محمد،  5
 275، ص2جق، 1381مطبعه اآلداب نجف، النور الساطع فی الفقه النافعالغطاء علی، کاشف 6
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ى هم فی سعۀ حتّ»عنها إلى سائر الشبهات الموضوعیّۀ فضلًا عن الشبهات الحکمیّۀ، و التعبیر الوارد فیها هو: 

 1لکی یکون على نهج کبرى کلّیۀ فیقال: إنّ المورد لیس مخصّصاً.« الناس فی سعۀ حتّى یعلموا»ال « یعلموا

مهم قضیه شخصیه با قضایای حقیقیه، دخالت علم گوینده قضیه در حکم است، برخی اصولیین چنین  هاییکی از تفاوت

 اند:بیان کرده

در قضیه شخصیه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى این علم مخالف با واقع باشد ولى باالخره علم اوست که »

دهد، عقیده دارد که این فرزند قادر ىکند. وقتى انسان به فرزندش دستورى ماین خطاب شخصى را درست مى

صورت شخصى و جزئى تحقّق پیدا کند. و به انجام این کار خواهد بود و الّا معنا نداشت که امرى از ناحیه او به

علم موال به این که زید عالم است، مدخلیت « أکرم زیداً»گوید: م اکرام شود و مىخواهد عالِیا وقتى موال مى

حسب واقع عالم نباشد. ولى در خص زید را مطرح کرده است، هرچند ممکن است زید بهدارد در اینکه ش

 ، علم موال به عالم بودن زید، نقشى«أکرم کلّ عالم»گوید: مى قضایاى حقیقیه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى موال

 حسب واقعسى که بهدر این حکم ندارد، چون حکم بر زید بار نشده بلکه بر عنوان عالم بار شده است و هرک

مرحوم نائینى  مصداق عالم باشد، مشمول این حکم است، خواه موال مصداقیت آن را براى عالم، بداند یا نداند.

  2«فرماید: تمام قضایایى که متعّرض بیان احکام شرعیه است، به نحو قضیه حقیقیه است.مى

 اند: عالمه حلی در مهذب البارع چنین آورده

ع ال یجب تعدیها إلى نظائرها، لجواز اطالعه علیه السّالم على ما یوجب ذلک الحکم فی تلک الواقعۀ، قضایا الوقائ»

 3«ز للفقیه ان یحکم بمثل هذا الحکمفاآلن لو وقعت مثل هذه القضیۀ، لم یج

ای راهکاره و مسلمات فقه، بدیهیات ستّهز مخالفت با قطعیات کتاب و سنت، برای روش تشخیص چنین مواردی، غیر ا

 کنند نه قطعیت()موارد زیر فقط احتمال ایجاد می 4پیشنهاد شده است:نیز زیر 

 5رسد(شمول به نظر نمیحکم مذکور در روایت، در هر زمان و مکان و شخصی قابل اجرا نیست. )جهان .1

بیُّ َقضَی الن»عبارات روایت، از کلمات و تعابیری که احتمال خاص بودن دارد استفاده شده است، مانند کلمه  در .2

 6«یا حَکَم النبی یا نَهَی النبی

                                                   
 41ص 3، ج1428السالم، قم ابیطالب علیهبنامام علی، نشر مدرسه انواراالصولمکارم شیرازی ناصر،  1
 291ص 4، ج1381، تقریرات درس خارج، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار قماصول فقه شیعهفاضل لنکرانی محمد،  2
 202ص 5، ج1407، نشر جامعه مدرسین قممهذب البارع فی شرح مختصرالنافعالدین، حلی جمال 3
 1388معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیاکبریان، حسنعلی علی 4
مان، در این ز عدم توان بر تصور موقعیت اجرایی و ابزار مناسب: در برخی موارد، نکته بسیار مهممثال تعیین دیه کامل، به اندازه صد شتر؛  5

رَاءُ شِ ر روایت شود؛ مثال در روایاتی که بیانگر استحباب پخت نان در خانه هستند )مانند سبب شده است تا حکم اختصاص به عرف زمان صدو

( مواجه اولیه با ظاهر روایت این است که االن چنین کاری در فرهنگ امروزه 167ص 5ج کافی، الدَّقِیِق ذُلٌّ وَ شَِراءُ اْلحِنْطَِۀ عِزٌّ وَ ِشرَاءُ الْخُْبزِ فَقْر

که اگر به اصل ثبات و عمومیت در روایات اهتمام داشته باشیم و ها تنور نانوایی ایجاد کرد، در حالیتوان در خانهنیست و نمی قابل انجام عمومی

وقت نآ« های امروزه، این توصیه روایت را عمل کرد؟توان در زندگیبا چه ابزار و ایجاد چه موقعیتی می»تالش کنیم به این سوال پاسخ دهیم که: 

ای دارند یافته استفاده گستردهاصطالح توسعهکه در کشورهای به« Breadmakersساز خانگی های نانماشین»خواهیم دید که با ابزاری مانند 

 توان نان را در خانه تهیه کرد.می
ثُمَّ  کَیْنِلِلزَّرْعِ إِلَى الشَِّراأَعَْلى عَلَى الْأَسْفَلِ ِللنَّخْلِ ِإلَى الْکَعْبَیْنِ وَ فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أَنْ یُحْبَسَ الْ وآلهعلیهاهلللیقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص»مانند:  6

سُئَِل »(؛ مانند 278ص 5کافی، ج« ) ِإلَى َأسْفَلَ ِمنْ ذَِلکَ.یُرْسََل الَْماءُ إِلَى أَسْفََل مِنْ َذلَِک لِلزَّرِْع إَِلى الشَِّراکِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْکَْعبِ ثُمَّ ُیرْسََل الَْماءُ

َعنْ َأکْلِهَا لَِأنََّها کَانَْت َحمُوَلۀً لِلنَّاسِ یَوْمَئٍِذ وَ إِنَّمَا اْلحَرَامُ َما حَرََّم اللَّهُ  وآلهعلیهاهلللیعَْن ُلحُومِ الُْحمُِر الْأَْهلِیَِّۀ َقالَ نَهَى رَُسولُ اللَّهِ ص السالملیهأَبِی ع

 6. کافی جنَهَى رَسُوُل اللَّهِ َعنْ َأکْلَِها یَوْمَ خَیْبَر (؛ )این روایت مربوط به فضای جنگ نیز بوده است.563ص 2الشرایع صدوق، ج)علل« فِی الُْقرْآنِ.

 (246ص

 قرائن و تعابیر دال بر عمومیت حکم:
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  1روایت مربوط به شرایط خاص است مانند جنگ یا قرارصلح .3

 :فضای تقیهروش شناخت 

 است. در تعریف تقیه چنین آمده است:« تقیه»مساله یکی از موارد پرشمار و مبتالبه در اسباب صدور حدیث، 

  2.«یاو الدن ینالد یضررا ف یعقبو ترک مظاهرتهم بما  ینو مکاتمۀ المخالف یهکتمان الحق و ستر االعتقاد ف یۀالتق»

ِف جَاَءهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ َعنْهَا َفأَجَابَهُ بِخِلَاسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَۀٍ َفأَجَابَنِی ُثمَّ : »السالم چنین نقل کرده است کهراوی از امام باقر علیه

قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلَانِ مِنْ  مَا أَجَابَنِی ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ َفأَجَابَهُ بِخِلَافِ َما أَجَابَنِی وَ أَجَاَب صَاحِبِی فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ

نَّ هَذَا خَیْرٌ لََنا َو عَتِکُْم َقدِمَا یَسَْألَانِ َفأَجَبْتَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَیْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ فَقَاَل َیا زُرَارَۀُ إِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِی

 3«لَّ لِبَقَائَِنا َو بَقَائُِکمْکَانَ أَقَأَبْقَى لَنَا َو لَکُْم وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عََلى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَصَدَّقَُکمُ النَّاسُ عَلَیْنَا َو لَ 

مواردی که به جهت تقیه صادر شده است یا به دلیل حضور افرادی در فضای صدور آن حدیث بوده است که مشکل 

 متی بوده است.یا به دلیل کل فضای اجتماعی و حکو 4داشتند

، به دلیل نزدیک بودن به فضای صدور و اهتمام بر علیه معتقد است که قدماء از محدثین و فقهاءاهللصاحب جواهر رحمه

 اند:اند، ایشان در عبارتی چنین آوردهای را از مصادر حدیثی حذف کردهجمع و تهذیب احادیث، روایات تقیه

لتقیۀ لم تکن لتخفى على خواص األصحاب و البطانۀ، بل کانوا یعرفون ذلک بمجرد سماعهم من بعض الرواۀ، و یقولون ا »

، کما أن الظاهر تصفیۀ هذه األصول من مثل هذه األخبار و غیرها، و أنهم بذلوا الجهد مع قرب أعطاه من جراب النورۀقد 

عهدهم و شدۀ معرفتهم فی تعرف ذلک و طرح ما کان من هذا القبیل، نعم ربما أبقوا فیها ما هو واضح انه انما ورد مورد 

و لذا کان الحمل على التقیۀ فی مثل هذه النصوص المجردۀ عما یشعر بورودها التقیۀ، و أن فیها نفسها ما یدل على ذلک، 

 5.«ا ال یرتکب إال عند الضرورۀمورده

                                                   
یوم  علیکم الجمعه فریضه واجبه الی کتب اهلل»مانند  از سوی دیگر، برخی تعابیر بیانگر ثبات و عمومیت حکم است مانند: الفاظ دال بر عموم، و

َخمْسٌ َلا أَدَعُهُنَّ حَتَّى »( یا 151ص2)کافی، ج« الشاهد من امتی و الغائب منهم ان یصل الرحم اوصی»(؛ یا 165ص 86)بحاراالنوار، ج «القیامه

« .نًَّۀ مِنْ بَْعدِیلَِتکُونَ سُمَارَ مُؤْکَفاً وَ َحلْبِیَ الْعَنْزَ بِیَدِی وَ لُبْسُ الصُّوفِ وَ التَّسْلِیمُ عَلَى الصِّبْیَانِ الْمََماتِ الْأَکْلُ عَلَى اْلحَضِیضِ مَعَ الْعَبِیدِ وَ رُکُوبِیَ اْلحِ

لَا غَسًْلا مَا َأصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی اْلمَاءِ  فِی الْمَذْیِ ُوضُوءاً وَ َکانَ عَلِیٌّ َلا َیرَىیَقُولُ  السالملیهَسمِعْتُ أََبا عَبْدِ اللَّهِ ع»(؛ یا 72)امالی صدوق، ص

ْعرَفُ یُعَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُُفرِی فَجَعَْلتُ عَلَى ِإصْبَعِی مَرَارَۀً فَکَیْفَ أَصَْنعُ بِاْلوُُضوءِ قَالَ  السالملیهُقلْتُ لَِأِبی عَبْدِ اللَّهِ ع»(؛ یا 187ص2)وسائل، ج« الْأَکْبَرِ

 (؛33ص3)کافی، ج« عََلیْهِ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِْن حَرٍَج امَْسحْ -عَزَّ وَ جَلَّ  وَ أَشْبَاُههُ مِْن کِتَاِب اللَّهِ هَذَا 

اد گوید: اگر در روایتی، معصوم به آیه قرآن یا سنت پیامبر استشهمی168ص « معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات»مولف کتاب 

کرد، از قرائن عمومیت حکم است مانند مواردی که بیان تفصیالت یک مجملِ قرآنی است مثال در قطع دست دزد، مگر اینکه قرینه صریحی 

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یََتزَوَّجَ الرَّجُلُ اْلحُرُّ اْلمَمْلُوکَۀَ الْیَوْمَ ِإنََّما کَاَن ذَلِکَ حَیْثُ َقالَ »برخالف آن باشد مانند: 

(؛ از دیگر قرائن دال بر عمومیت حکم، وجود تعلیل در روایت است مانند: 360ص 5)الکافی، ج« الطَّوُْل الَْمهُْر َو مَهُْر الُْحرَّۀِ الْیَوَْم مَْهُر الْأََمِۀ َأوْ أَقَلُّ.

(؛ یا قرار گرفتن روایت در مستند مشهور فقهاء، مانند نظر 278ص 1)تهذیب، ج« فِیِه َخمٌْر وَ لَا مُسْکٌِر لَِأنَّ الْمََلائَِکَۀ َلا تَْدخُُله لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ »

 تصرّف: قیل و دالجنی ابن قول هو و فیعمّ، فتوى، فقیل «سلبه فله قتیال قتل من»: آله و علیه هقوله صلى اللّ »شهید ثانی که چنین آورده است: 

)تمهیدالقواعد، شهید ثانی، نشر دفتر تبلیغات،  .بها مختصۀ فهی الحروب، بعض فی القصۀ ألن هنا، أقوى هو و اإلمام إذن على فیتوقف باإلمامۀ،

 (242ص
 (355ص 1القرآن راوندی، ج)فقه النبی هادن قریشا إلى عشر سنین.مانند:  1
 137ص، 1414/1993یروتب ی،درگاه ینچاپ حس ،یۀاعتقادات االمام تصحیحشیخ مفید،  2
 65ص 1، جالکافیکلینی،  3
و ااین مشکل داشتن یا به دلیل عدم توانایی شنونده نسبت به درک مطلب بوده یا به دلیل تفاوت مذهب او بوده یا به دلیل عملکردهای اشتباه  4

لَا تُذِعْ سِرِّی فَإِنَّ الْمُغِیَرۀَ ْبنَ سَعِیدٍ السالم فرمود: در تعبیری امام صادق علیه کردند،بوده است )اعم از غاله یا راویانی که مالحظه کتمان را نمی

 (311، صالعقولتحف. حَِدیدعَلَیَّ َو أَذَاَع سِرِّی فَأَذَاقَُه اللَُّه حَرَّ الْ  کَذَبَ عَلَى َأبِی وَ أََذاعَ سِرَّهُ فَأَذَاَقهُ اللَُّه حَرَّ الَْحدِیدِ وَ إِنَّ أََبا الْخَطَّاِب کََذبَ
 362ص 9نجفی محمدحسن، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، ج 5
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 1ذکر شده است: تقیه احتمالایجاد هایی برای نشانه

 2وجود تعارض با روایات معتبر 

 3لحن روایت  

 4اعراض فقهاء از عمل به آن روایت 

 5موافقت با فتوای عامه 

 6عامی مذهب در سند روایت وجود راوی 

 7السالمبودن روایت در ضمن مکاتبات ائمه علیهم 

                                                   
 1390تابستان  59، مجله علوم حدیث قم، شماره آمیزمقاله معیارهای شناخت احادیث تقیهپور محمدحسن، کاردان 1
قى فی ، قال: ال یت؟علیه السالم: فی المسح على الخفین تقیۀقلت للباقر »قال: خبر زرارۀ »مثال در مسح علی الخفین، چنین وارد شده است:  2

فإنه  «و لم یقل الواجب علیکم أال تتقوا فیهن أحدا»قال زرارۀ:  «ثالث، قلت: و ما هن؟ قال:شرب المسکر و المسح على الخفین و متعۀ الحج

به، و هو أدرى بتکلیفه، و إما ألن المراد بنفی التقیۀ فیه مع المشقۀ الیسیرۀ التی کالصریح فی أن زرارۀ فهم عن مراد االمام أن ذلک حکم خاص 

ال وجه ف ال تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال، کما تأوله الشیخ بذلک، أو ألن المراد ال أتقی أحدا فی الفتوى بها، ألن ذلک معلوم من مذهبه،

إلنکار فیها من العامۀ غالبا، ألنهم ال ینکرون متعۀ الحج و حرمۀ المسکر و نزع الخف مع غسل الرجلین، للتقیۀ فیها، و إما ألن هذه الثالثۀ ال یقع ا

یه فو الغسل أولى منه عند انحصار الحال فیهما على ما نص علیه بعضهم، أو ألن المراد أنه ال تقیۀ حیث ال ضرر، ألن مذهب علی علیه السالم 

 (237ص 2. )جواهرالکالم، ججوه، و لذا لم نعثر على عامل بهذه الروایۀ، أو من استثنى ذلک من عمومات التقیۀمعروف عندهم، أو لغیر ذلک من الو
فََقالَ مَا َأنْبََت  ؟مَا الَّذِی ُیحَرُِّم مَِن الرَّضَاعِ»است:  چنین آمدهشود، مثال در روایتی در جواب سوال از میزان شیرخوردنی که سبب محرمیت می 3

وَ قَاَل مَا َیحْرُُم مَِن  َدعْ ذَاَفقَالَ  ؟!عَشُْر رََضعَاتٍ ُقلْتُ َفهَلْ یُحَرِّمُ عَشُْر َرضَعَاتٍ َکاَن یَُقالُفََقالَ  ؟اللَّحَْم وَ الدََّم فَقُْلتُ َو مَا الَّذِی یُنْبُِت اللَّْحمَ وَ الدَّمَ 

(؛ یا در روایت دیگری در مورد اکل ذبیحه فرقه 439ص 5، ج1407الکافی، نشر دارالکتب االسالمیه تهران ) َن الرََّضاعِ.النَّسَبِ فَهَُو مَا یَْحرُُم مِ

المیه، )کافی، دارالکتب االس« ا یَکُونُحَتَّى یَکُونَ مَسَأَلَهُ الْحَلَبِیُّ َعنْ ذَبِیَحۀِ الُْمرْجِئِ وَ الَْحرُورِیِّ قَالَ فََقالَ ُکلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ »مرجئه چنین آمده است: 

 قر و استقر، این است که این فتوا را فعال داشته باش تا بعدا حقیقت آشکار شود.(»( )منظور از 236ص 6ج
و الحاصل هذه »مثال در مورد کیفیت نجس شدن آب قلیل، فتاوای مختلفی ارائه شده است، صاحب جواهر در تحلیلی چنین آورده است:  4

ها، و اإلجماعات على مضمون إعراض األصحاب عما یخالفهاخبار لو کانت صحیحۀ صریحۀ فی المطلوب لما صلحت للمعارضۀ لما ذکرنا لکثرتها و األ

الکالم، )جواهر« فکیف و هی کما عرفت من الضعف فی سندها و القصور فی داللۀ الکثیر منها، مع موافقتها لکثیر من العامۀ کما نقل ذلک عنهم.

تالیف مرحوم عاملی، مراجعه شود. در مورد مولف این « مفتاح الکرامه»یابی به حداکثر اقوال و فتاوای فقهاء به کتاب (؛ برای دست128ص 1ج

قال صاحب روضات الجنات: اّن المیرزا أبا القاسم صاحب القوانین کان إذا أراد فی مسألۀ تشخیص المخالف و المؤالف  »کتاب چنین آمده است:

و قال فی ترجمۀ صاحب القوانین: إنّه کان یرجع فی مسائل الفقه عند شکّه فی وجود مخالف فی المسألۀ إلى سیّدنا الفقیه  إلیه فیظفر به یرجع

ارد االشتهارات ولم یر عین الزمان أبداً بمثله کتاباً مستوفیاً ألقوال الفقهاء و مواقع اإلجماعات و م المتتبّع السیّد جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامۀ.

صاحب الجواهر اعتمد فی نقل  (؛ و قیل ان217ص 2)روضات الجنات، ج ء منها و االجتهاد له فی فهم ذلکو أمثال ذلک من غیر خیانۀ فی شی

 (14)خالصی، محمدباقر، مقدمه تحقیق کتاب، ص« األقوال و اإلجماع و الشهرۀ على کلّ مورد نقلها صاحب مفتاح الکرامۀ
«  فِیهِ.یَّۀَمَا سَمِْعتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیِه التَّقِیَّۀُ وَ مَا سَِمعْتَ مِنِّی َلا یُشْبِهُ قَوَْل النَّاسِ فََلا تَقِ»السالم فرمود: ی امام صادق علیهدر روایت 5

شده است، صاحب جواهر در تحلیلی چنین (؛ و مثال در مورد سن بلوغ پسران و دختران، که عددهای متفاوتی ذکر 318ص  3)االستبصار، ج

الباقر علیهما السالم من فقهاء الحجاز و العراق، دون الشام التی األوزاعی  الصادق و قیل الذی یظهر من تتبع األخبار أن التقیۀ من»آورده است: 

هو أقوى  ، والمخالف لما أجمع علیه العامۀمنها، بل لم یکن بحیث یتقى منه، على أن فی جملۀ من تلک النصوص تحدید بلوغ األنثى بالتسع، 

 شاهد على عدم خروجها مخرج التقیۀ التی لو بنى فیها األمر على االحتمال کما اختاره بعض المحدثین، کان حمل خبر ابن سنان علیها أولى،

، باس، و کثرۀ وقوع التقیۀ من الصادق علیه السالمباعتبار معروفیته عند العامۀ و اتصاله بالمنصور، و المهدی، و الهادی، و الرشید من خلفاء بنى ع

فال ریب فی قصورها عن المعارضۀ لتلک النصوص المتعددۀ التی فیها الصحیح و غیره، الموافقۀ لألصل و العمومات، و  بخالف الباقر علیه السالم.

 (36ص 26. )جواهرالکالم، جظاهر الکتاب و السنۀ، و محکی اإلجماع و الشهرۀ العظیمۀ
 یشهد بذلک طریقه، الن»وهب یا سکونی )در برخی نظرات(؛ شیخ طوسی در تحلیل روایتی در کتاب تهذیب چنین آورده است: بنمثال وهب 6

 (317ص 7)تهذیب االخبار، ج« طریق هذا الخبر رجال العامه و الزیدیه و لم یروه غیرهم و ما هذا سبیله الیجب العمل به
)جواهرالکالم، نشر داراحیاء التراث، « یمکن حملها على التقیۀ کما هو المظنۀ فی المکاتبات»گوید: ی چنین میصاحب جواهر در تحلیل روایت 7

عَنِ الْحُسَْینِ بِْن عَلِیِّ ْبنِ کَیْسَانَ الصَّنْعَانِیِّ َقالَ: »الشیعه در تحلیل روایتی چنین آورده است: چنین شیخ حرعاملی در وسائل(؛ هم141ص 8ج
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 ای:ابزاری برای یافتن احادیث تقیه

 توان استفاده کرد:ابزار زیر می سهباشند حداقل از  برای یافتن احادیثی که احتمال دارد براساس تقیه صادر شده

برای کشف مواردی که عالمه حلی « التذکره»شیخ طوسی، « خالفال»در کتاب  موضوع مورد نظرجستجوی  .1

 1نظرات عامه در آنها وارد شده است و احتمال دارد روایتی که مربوط به آن موضوع است در مظان تقیه باشد.

که شرح کتاب اصول کافی « العقول فی شرح اخبارالرسولمرآه»در کتاب « التقیه»و « تقیه»جستجوی کلمه  .2

 اند.)احادیث غیر فقهی( و عالمه مجلسی در شرح احادیث به مواردی که احتمال تقیه دارد اشاره کردهاست 

که یک دوره فقه کامل است و مولف « جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم»جستجوی همان کلمات در کتاب  .3

 2اند.در تحلیل مسائل فقهی، به احادیثی که احتمال تقیه دارد اشاره کرده

 ت: اس شده، سه مولفه برای حمل روایتی بر تقیه ذکر «معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات»کتاب  در

 .حکم مستفاد از روایت موافق عامه باشد .1

 )پس از احراز سندی و نبود جمع عرفی برای رفع تعارض( .در تعارض با حکم دیگر باشد .2

 3ی برخوردار نباشد.روایت موافق عامه، از مرجح صدوری یا مضمون .3

، مستدرک 9، جوامع الحدیث8، مختلف الحدیث7، علل الشرایع6، غریب الحدیث5، مشکل الحدیث4االخبارهای معانیکتاب

 یابی به فضای صدور حدیث بسیار مناسبند.برای دست 10الحدیث

 کشف قرائن صدور حدیث: روششماره چهارده: روشی بسته 

  چنین است: کشف قرائن صدور حدیثقدم بهمراحل قدمبراساس مطالب فوق، 

                                                   
قُولُ: َحمَلَهُ الشَّْیُخ أَ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ َجاِئزٌ. ؛َأسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُْطنِ وَ الْکَتَّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّۀٍ وَ لَا ضَرُوَرۀٍ السالملیهإِلَى أَبِی اْلحَسَنِ الثَّالِثِ ع کَتَبْتُ

قَتََها فِی دُونَهَا انْتَهَى وَ یُمْکِنُ حَمُْلهُ عَلَى التَّقِیَّۀِ َأیْضاً لَِأنَّ مَُراعَاتَهَا هُنَا مَعَ قُوَّتَِها یُوجِبُ مَُوافَ کَانَ هُنَاکَ ضَرُورَۀٌ  عَلَى ضَرُورَۀٍ تَبْلُغُ هََلاکَ النَّْفسِ وَ ِإنْ

ِح جِ نْتَفِیَ عَنْهُ الَْمفْسَدَۀُ وَ عَنِ الشِّیَعۀِ ثُمَّ یُْعلَمُ کَْونُ الْفَتْوَى لِلتَّقِیَّۀِ ِبظُهُورِ الْمَُعاِرضِ الرَّاالْفَتْوَى وَ ِإنِ اشْتََرطَ السَّائُِل نَفْیَ التَّقِیَّۀِ لِیَعْمَلَ ِبهَا السَّائِلُ وَ تَ

 (348ص 5الشیعه، ج)وسائل« قَبْلَ الْغَزْلِ. وَ مُوَافَقَتِهَا لِلتَّقِیَِّۀ وَ التَّصْرِیِح ِبهَا فِی َحدِیثٍ آخَرَ َکمَا یَأْتِی هُنَا وَ َیحْتَمِلُ الْحَمُْل عََلى مَا
شیعه، الشیخ طوسی در کتاب تهذیب، حدود دویست روایت را بر تقیه حمل کرده است و صاحب وسائل»در کتاب منطق فهم دین آمده است که:  1

اهلل خویی ، حاج آقا رضا همدانی و آیتایمندترین فقهاء در تحلیل روایات تقیهحدود چهارصد روایت را حمل بر تقیه کرده است. از ضابطه

 ای و نسبت آن با حجم حدود شصت هزار روایت شیعه، مهم است.(؛ دانستن حدود روایات تقیه347)منطق فهم دین، طباطبایی، ص« هستند.
 نظر(افزار جامع فقه اهل بیت، قابل انجام است. )با محدود کردن دامنه جستجو به کتاب مورد هر سه مورد در نرم 2
 44ص 2ش، ج1386، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قممعیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایاتاکبریان، حسنعلی، علی 3
 معانی االخبار، شیخ صدوق و شروح آن 4
 عالمه شُبّر، مشکالت العلوم نراقی. ، تالیف«مصابیح االنوار فی حل مشکالت االخبار»کتاب مانند  5
 طریحی )این کتاب هم به« مجمع البحرین»اثیر، ابن« النهایه فی غریب الحدیث و االثر»زمخشری، « الفائق فی غریب الحدیث»کتاب مانند  6

های عالمه مجلسی در بحاراالنوار را حسینی بیرجندی که شرح« غریب الحدیث»غریب القرآن و هم به غریب الحدیث پرداخته است.(؛ و کتاب 

 ست. جمع کرده ا
 الشرایع، شیخ صدوقعلل 7
شیخ  «االستبصار فی ما اختلف من االخبار»شیخ مفید؛ « جواب المسائل فی اختالف االخبار»قتیبه دینوری؛ ابن« تاویل مختلف الحدیث»مانند  8

 طوسی؛ 
ه العقول، و کتاب جامع احادیث الشیعه مانند شروح عالمه مجلسی در بحاراالنوار، شروح فیض کاشانی در الوافی، شروح عالمه مجلسی در مرآ 9

 االخبار شعیری.اهلل بروجردی، جامعبه اهتمام آیت
 ق(، مستدرک سفینۀ البحار، اثر شیخ على نمازى1320اثر میرزا حسین نورى طبرسى )م  «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»مانند  10
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ع را در دست داری )تقطی تمام روایتخواهی فضای صدورش را بیابی، ابتدا احراز کن که نسبت به روایتی که می .1

،  یع، علل الشرا یثالحد یب، غر یث، مشکل الحد االخباریمعان هایکتابشده نیست(، با جستجوی روایت در 

 .یث، مستدرک الحد یثلحد، جوامع ا یثمختلف الحد

دست آمد مراجعه کن و بررسی کن که آیا در آن روایات، که در قسمت جستجوی احادیث به خانواده حدیثیبه  .2

اگر وجود داشت، در  ترسیم کرده باشد وجود دارد یا نه؟ ،مورد نظر غیر از فضای روایتِرا موردی که فضایی 

 کنار روایت مورد نظر ثبت کن.

ای که از بسته شماره یازده )بررسی انطباق با عمومات فوقانی و مذاق شارع( مراجعه کن و ببین آیا به نتیجه .3

ه قضی»اگر منطبق نبود، احتمال  با این عمومات )محکمات آیات و روایات( منطبق است یا نه؟روایت مورد نظر 

 را در روایت مورد نظر ثبت کن. «تقیه»و احتمال « فی واقعه

رسید )ظهور در ظاهری روایت، در همه شرایط زمانی و مکانی و مکلفین، قابل اجرا به نظر نمیاگر محتوای  .4

 1باشد.« قضیه فی واقعه»شمولی ندارد(، احتمال بده که شاید جهان

لحن روایت را بررسی کن، اگر عبارتی که بیانگر شرایط خاص است در آن وجود داشت، احتمال تقیه یا قضیه  .5

 ذکر شد.( 230)تفصیل نمونه تعابیر و شرایط در صفحه نظر بگیر. را در 2فی واقعه

معصومی که روایت از او صادر شده است را در نظر بگیر، به کتب تاریخ حدیث مراجعه کن )مانند تاریخ حدیث  .6

شیعه تالیف غروی نائینی، تاریخ حدیث شیعه طباطبایی، تاریخ عمومی حدیث مجید معارف( و احوال دوران 

حتما که آیا نسبت به موضوع روایتِ مورد نظر، مورد خاصی گزارش شده است یا نه؟  آن معصوم را بررسی کن

افزار نورالسیره، دانشنامه نبوی )اگر روایت از پیامبر نقل شده است( های موضوع مورد تحقیق را در نرمکلیدواژه

راویتِ مورد نظر، مطلبی ذکر شده است  و سیره معصومان جستجو کن و بررسی کن آیا نسبت به موضوع خاص

 .یا نه؟ اگر ذکر شده است آن را ثبت کن

الصحیح من السیره چنین به کتبی که شرایط اجتماعی زندگی آن معصوم در آن ذکر شده است )مانند هم .7

سیره االئمه االثنی عشر تالیف معروف حسنی، یا حیات فکری و سیاسی ، 3النبویه سیدجعفر مرتضی عاملی

افزار های موضوع مورد تحقیق را در نرمو حتما کلیدواژه ،4مراجعه کن مامان شیعه تالیف رسول جعفریان(ا

ن آیا و بررسی کسیره معصومان جستجو کن نورالسیره، دانشنامه نبوی )اگر روایت از پیامبر نقل شده است( و 

 اگر ذکر شده است آن را ثبت کن.د نظر، مطلبی ذکر شده است یا نه؟ نسبت به موضوع خاص راویتِ مور

 جستجوی او دراولین راوی را در نظر بگیر و مشخصات او )محیط زندگی، افکار و خصوصیات رفتاری( را با  .8

، پیدا کن و بررسی کن آیا در مشخصات او مورد خاصی نسبت به موضوع روایت مورد نظر وجود 5کتب رجالی

 ل تقیه یا قضیه فی واقعه را در نظر بگیر.ارد؟ اگر وجود داشت آن را ثبت کن و احتماد

                                                   
 مراجعه شود. 5ها به پاورقی شماره برای مثال 1
 مراجعه شود. 6ها به پاورقی شماره برای مثال 2
 افزار مجموعه آثار ایشان که توسط موسسه نور قم تولید شده است در این جهت راهگشاست.نرم 3
جستارهایی در مدرسه » ؛1394تالیف سیدمصطفی مطهری، نشر دارالحدیث « بیتنقش عناصر تاریخی در تبیین عقائد اهل»و مانند  4

 از منشورات دارالحدیث قم« جستارهایی در مدرسه کالمی بغداد»، «کالمی قم
 محصول موسسه کامپیوتری نور قم« رجال شیعه»افزار و نرم« نورالدرایه»افزار نرمبا استفاده از  5
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در کتب رجالی )مانند رجال کشی، معجم رجال الحدیث(، چند کلیدواژه اصلی مرتبط با موضوع حدیث را  .9

ا هجستجو کن و نتایج را بررسی کن که آیا در موضوع روایت مورد نظر، مطلب خاصی در گزارشات این کتاب

 را ثبت کن.ذکر شده است؟ اگر ذکر شده است آن 

عالمه حلی مراجعه کن و  «تذکره» ،شیخ طوسی« الخالف»برای یافتن نکات در فضای اهل سنت، به دو کتاب  .10

فصل مربوط به موضوع روایت مورد نظر را پیدا کرده فتاوای ذکر شده در آن قسمت را بررسی کن، و فتاوای 

از این فتاوا موافق بود، احتمال تقیه را ثبت سنت در موضوع روایت را ثبت کن و اگر ظاهر روایت با یکی اهل

 کن.

الملل و النحل شهرستانی و مراجعه کن )مانند « الفِرَق و المذاهب االسالمیه»و « الملل و النحل»های به کتاب .11

و بررسی کن آیا نسبت به موضوع  1(افزار کتابخانه کالم اسالمی، یا نرمفرهنگ فرق اسالمی محمدجواد مشکور

روایت مورد نظر، در زمان معصومی که روایت از او صادر شده است، گزارشی از عقائد مختلف جاری در آن زمان 

 ها را ثبت کن.وارد شده است یا نه؟ اگر وارد شده است آن گزارشکه مرتبط با بحث باشد 

 

 :قرائن صدور حدیثنمونه عملکرد فقهاء در توجه به 

و منشأ توهم المصنف هو « إن کانت تصّلی خلفه فال بأس»الظاهر هو قطعۀ من الموثق السابق ال غیره، و هی:  .1

 2.فی الوسائلتقطیع الروایۀ 

فهل لألدلۀ العامۀ إطالق من جمیع الجهات حتى یتمسک به لدفع الشکوک أوال؟فیه إشکال، )درمورد قرعه(  .2

تدل بعمومها على ان القرعۀ ثابتۀ لکل مورد مجهول مع « یه القرعۀکل مجهول فف»ألن روایۀ محمد بن حکیم: 

قطع النّظر عن صدرها و لکن لیس لها إطالق من جهات آخر فلو شککنا فی اعتبار مقرع خاص کالوالی و القاضی 

 الکالم محفوفا بما یضرال یرفع الشک بإطالقها مضافا إلى ان عدم ذکر صدرها موهن إلطالقها الحتمال کون 

 3غیر االحتمال البدوی الّذی ال یعتنى به. هذا االحتمال الناشئ من تقطیع الروایۀباإلطالق و العموم و 

.حیث «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فاصابه الجذام فال یلومن إال نفسه»عن الرضا )علیه السالم( قال:  .3

إطالق الغسل فی هذا یشمل الغسل الواجب و  و»)قدس سره( بعد إیراد الخبر المذکور: الشیخ البهایی قال 

المندوب. و فی کالم المفید )طاب ثراه( فی المقنعۀ تصریح بأفضلیۀ اجتناب الغسل و الوضوء بما استعمل فی 

انتهى. و فیه انه و ان سلم ذلک ظاهرا « طهارۀ مندوبۀ، و لعل مستنده هذا الحدیث، و أکثرهم لم یتنبهوا له

على ان مورد الخبر المشار الیه إنما هو ماء الحمام،  عجز الروایۀ المذکورۀ یدلمن الخبر إال ان  بالنسبۀ الى ما نقله

فقلت: ان أهل المدینۀ یقولون: ان فیه شفاء من العین.فقال: کذبوا، یغتسل فیه »حیث قال فی تتمۀ الروایۀ: 

و هذا  «ثم یکون فیه شفاء من العین کل من خلق اهللو  الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما

و فصل بعضه عن بعض، فإنه بذلک ربما تخفى القرائن المفیدۀ  تقطیع الحدیثهو أحد العیوب المترتبۀ على 

للحکم کما هنا، و سیأتی لک کثیر من نظائره ان شاء اهلل تعالى. و حینئذ فظاهر الخبر کراهۀ االغتسال من ذلک 

                                                   
از موسسه نور قم، قابل دسترسی هستند؛ در این « کالم اسالمی»افزار کتابخانه اند و در نرمها به جریانات عقیدتی پرداختهنکته: این کتاب 1

ترجمه  مادلونگ، هاى اسالمىفرقه؛ آیت اهلل سبحانى، بحوث فی الملل و النحلدر مورد فِرق و مذاهب وارد شده است مانند:  کتاب 19افزار نرم

 ، و...سعد بن عبد اهلل اشعرى قمى، لمقاالت و الفرقا، ابن حزم اندلسى، الفصل فی الملل و األهواء و النحل؛ ازابوالقاسم سرى
 2حاشیه 10ص 3ق، ج1418السالم قمالبیت علیهم، تحقیق موسسه آلالمسائلریاضطباطبایی،  2
 357ص 1اهلل، القواعدالفقهیه و االجتهاد والتقلید، جخمینی، سیدروح 3
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حمام الذی یغتسل منه هؤالء المعدودون، و هو ال یقتضی کراهۀ مستعمل األغسال الماء من حیث کونه ماء ال

 1«مطلقا

أن فی المأمومۀ ثالث و ثالثون بعیرا و ثلث بعیر، کما هو  و جزم العالمۀ فی القواعد)در مورد دیه جراحت(  .4

لروایات لکن اتدل على ذلک،  مذهب المبسوط، قال العالمۀ فی المختلف: و الروایات الدالۀ على أن فیها ثلث الدیۀ

ی ف»تدل على أن الواجب ثالث و ثالثون بعیرا، روى الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السالم:  األخرى

 2«المأمومۀ ثالث و ثالثون من اإلبل، و الجائفۀ ثالث و ثالثون من اإلبل

، و القسمان باطالن.أمّا األوّل: فألنّه یلزم العبادۀ لو صحّت بدون النّیّۀ فال تخلو إمّا أن یحصل علیها ثواب أم ال .5

رواه الجمهور، المراد بذلک نفی  «لیس المؤمن من عمله إّلا ما نواه»منه مخالفۀ الدّلیل و هو قوله علیه السّالم 

الف مخالثّانی باطل، و إلّا لزم القبح العقلّی و هو حصول التّکلیف من غیر عوض، و ألّنه و  الثّواب بدون النّیّۀ.

 3الواردۀ من جهۀ الکتاب و السّنّۀ الدّالّۀ على الثّواب فی کّل عبادۀ. للعمومات

فمن ظنّ  إذا غلب أحد الطرفین أوّلًا أو بعد الشکّ و صار ظنّاً، فیبنی علیه، فیتبع مقتضاه من الصحّۀ و البطالن .6

طل و یقتصر علیه، و من ظنّ أنّه زاد رکعۀ فتبأنّه صلّى ثالثاً فیبنی علیه و یأتی بالباقی، و من ظنّ أربعاً فیتمّ 

صالته، و هکذا.و المشهور أنّه ال فرق فی ذلک بین األُولیین و األخیرتین، و نسبه الشهید إلى فتوى األصحاب و 

، و استدلّ بدفع مخالف للعمومات و الفتاوىنقل عن ظاهر ابن إدریس اختصاصه بما عدا األُولیین، و ردّه بأنّه 

إذا شّک أحدکم فی الصالۀ فلینظر أحرى ذلک إلى بما روى العامۀ عنه صلّى اللّه علیه و آله أنّه قالالحرج و 

 4.الصواب فلیبن علیه

عدم  ، وعدم تحقق القائل بالوجوبو صحیح یونس بن یعقوب و خبر محمد بن الفضیل موهونیۀ بما عرفت من  .7

على ثبوت الزکاۀ فیها فی هذا الحال الذی هو أعم من ظهور بعضها فی الوجوب المصطلح، ضرورۀ داللۀ بعضها 

وجوب، و الوجوب و غیره، و کذا ما دل منها على أن الزکاۀ على المال حینئذ، ضرورۀ إمکان منع داللته على ال

، خصوصا بعد ما تعرف إن شاء اهلل من عدم الوجوب فی مخالف لمذاق الفقاهۀکما ترى  أن المراد منه معنى فیها

 5.جارۀ على البالغ فضال عن مال الطفلمال الت

و ال یجوز التمسّک باألصول فی جواز الوقیعۀ فیه، بدعوى أنّه مع احتمال کونه متجاهرا بالفسق تکون الشبهۀ  .8

، و لما یستفاد من األخبار مخالف لمذاق الشارع األقدسالبراءۀ، فإنّه  فی العمومات مصداقیّۀ و معها یکون األصل

 6کثرۀ االهتمام بأعراض المؤمنین.الکثیرۀ من 

صّلى اللّه علیه و آله فی مقام بیان التیمّم من  صدر عن اإلمام علیه السّالم فی مقام الحکایۀ لفعل النبیّما  .9

ظاهر فی اعتبار مسحهما بالخصوص، ال لظهور النقل فی اقتصار المسح علیهما « الجبینین»االقتصار على لفظ 

 7.عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آلهفی تلک القضیّۀ الصادرۀ 

یمنع من األخذ بإطالقها الشامل لنائب  ظروف الروایۀما یقال من أنّ وجود القدر المتیقن فی مقام التخاطب و  .10

علیهم السالم کان المتصدی للجهاد أئمۀ الجور من االمویین  فی أعصار األئمۀالغیبۀ و عدول المؤمنین، و هو أنّ 

                                                   
 438ص1بحرانی یوسف، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج 1
 470ص 4اإلسالم، جالمرام فی شرح شرایعصیمری، غایه 2
 11ص 2ج1412البحوث االسالمیه مشهد ، نشر مجمعمنتهی المطلب فی تحقیق المذهبعالمه حلی،  3
 307ص 3، ج1417، نشر دفتر تبلیغات قم غنائم االیام فی مسائل الحالل و الحراممیرزا قمی،  4
 17ص 15داراحیاءالتراث، ج، جواهرالکالمنجفی،  5
 422ص 1ج 1415، موسسه تنظیم و نشر، قم المکاسباهلل، خمینی سیدروح 6
 294ص 6، ج1416، دارالجعفریه، قممصباح الفقیهآقارضا همدانی،  7
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قبال هذا العمل الشائع آنذاک و الفقه السنّی الذی کان یرى وجوب الجهاد مع کل أمیر براً و العباسیین، ففی 

کان أو فاجراً، أراد أئمتنا علیهم السالم بیان عظمۀ أمر الجهاد؛ و لذلک قالوا بأنّ القتال مع غیر اإلمام المفترض 

سب ظروف الروایۀ، ال الفقهاء العدول ال طاعته حرام، و القدر المتیقن ممن القتال معه حرام هم أئمۀ الجور ح

 1سیما الفقیه الحاکم القائد للحکومۀ اإلسالمیۀ.

انه إذا رجع الى األقوال المطروحۀ حول البسملۀ فی زمن االمام علیه السالم من جانب  )در مورد جهر ببسم اهلل( .11

بین قائل  و بترک البسملۀ فی القراءۀ بین قائل )ع( کانوا فقهاء عصر االمامالفقهاء یقف على مضمون الروایۀ فإن 

بأنه یقرأ بها سرا و ال یجهر بها قال الترمذی: و علیه العمل عند أکثر أهل العلم من أصحاب النبی )ص( و من 

نعم یروى عن  بعدهم من التابعین و به یقول الحکم و حماد و األوزاعی و الثوری و ابن المبارک و أصحاب الرأی.

 الجو المزدحم بأقاویلو فی هذا « عطاء و طاوس و مجاهد و سعید بن جبیر، الجهر بها و هو مذهب الشافعی

و الجهر ببسم اهلل »حول نفس البسملۀ فی الصلوات کلها، و الجهر بها فی خصوص الجهریۀ منها، یقول االمام 

ال یظهر هذا المعنى اال وات الجهریۀ دون اإلخفائیۀ و و ال یرید منه اال الجهر فی الصل« الرحمن الرحیم واجب

و ألجل ذلک یقول اإلمام أبو عبد اهلل الصادق علیه السالم: کتموا  بالرجوع إلى آرائهم المطروحۀ حول البسملۀ

 2رحیم فنعم و اهلل األسماء کتموهابسم اهلل الرحمن ال

و تترک العبادۀ ما دامت ترى الدم أ ون فی الحائض أیضاً بأنّهایقول )علیه السّالم( اإلمام لعلّ العامّۀ کانوا فی عصر .12

 3.العالم ه، و اللّوفق مذاقهمإلى أربعین یوماً مثلًا، فصدرت الروایۀ على 

الثالثۀ: ما دل على الجواز فی حال الهدنۀ بالنسبۀ الى المخالفین: کمکاتبۀ الصیقل: اشتری السیوف و ابیعها من  .13

صر عو اختصاصها بحال الهدنۀ انما یکون من جهۀ ان  ،ها؟ فکتب علیه السالم: ال بأس بهالسلطان أ جائز لی بیع

مقام  عصر الهدنۀ، و لیس الجواب مطلقا حتى یتمسک بعدم االستفصال لدعوى کونها مطلقۀ، بل وارد فی الراوی

مختصۀ بحال الهدنۀ، و اما اختصاصها بالمخالفین فألن المنصرف من السلطان  قضیۀ شخصیۀالجواب عن 

 4سالطین الجور الذین کانوا فی عصر االئمۀ علیهم السالم.

 «:حکم رجوع در هبه زوج به زوجه»در مساله « اسباب صدور حدیثبررسی » تطبیق روش

طبق بسته پردازش شماره و  (161رویم )صبه سراغ مجموعه احادیثی که در این مساله جستجو شد می .1

تقطیعی از روایت  22یابیم که روایت شماره میرویم: ابتدا به سراغ تشخیص موارد تقطیع شده می، چهارده

 شماره یک است.

کنیم و با دقت در کلمات روایات، به دنبال تعابیری مراجعه میبه خانواده حدیثی ذکر شده در همان صفحات  .2

 خوریم: زیر برمی مواردگردیم و به که داللت بر فضای خاصی در صدور روایت کند می

  یَنْحَلُونَ وآلهعلیهاهللصلی اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عََلى النَّاسُ کَانَ .أ

جود وعدم احتمال )استناد به آیه قرآن که  شَیْئاً آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُُذوا َلا وَ یَقُولُ تَعَاَلى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَلَیْسَ .ب

 (داردشرایط خاص 

 فَأَخْطَئُوا النُّحْلَ النَّاسُ أَرَادَ إِنَّمَا .ج

 )احتمال قضیه فی واقعه(. فَخَاصِْمهُ قَالَ  یُخَاصِمُنِی إِذاً فَإِنَّهُ ُقلْتُ إِیَّاهُ تُعْطِهَا لَا فَقَالَ بِالْقِصَّۀِ أَخْبَرْتُهُ .د

 .إِلَیْهِ احْتَاجَ قَدِ  وَ نُوَاسِیَهُ أَنْ لَرَأَیْنَا إِلَیْنَا وَصَلَ لَوْ .ه

                                                   
 41ص32، جالمعارف الفقه االسالمیالبیت، موسسه دائرهکعبی عباس، مقاله حکم الجهاداالبتدایی فی عصرالغیبه، مجله فقه اهل 1
 4ص 2، نشر دفتر تبلیغات قم، مقدمه مصححین، جالمهذببراج، ابن 2
 352ص4همدانی، ج مصباح الفقیه 3
 158ص 14، جفقه الصادقروحانی،  4
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 هِبَتِهِ مِنْ  یَرْجِعُ لَا اللَّهُ وَ .و

 )شرط خاص( وَلَِدهِ أُمَّ کَانَتْ  إِذَا نَعَمْ .ز

کنیم و مجموعه روایات مورد نظر را ذکر شد مراجعه می 201 به عمومات فوقانی و مذاق شارع که در صفحه .3

عمومات فوقانی و  اغلبآید که: جواز رجوع زوج در هبه به زوجه، برخالف دست میو به کنیمبه آنها عرضه می

 آن، احتمال تقیه یا قضیه فی واقعه دارد. مذاق شارع است پس روایات دال بر

طبق مرحله شماره چهار از دستورالعمل، مفاد ظاهری روایات )حکم به جواز یا عدم جواز رجوع در هبه زوج به  .4

 شودکنیم، اختصاص به شرایط خاص زمانی و مکانی یا فردی و جمعی، در آنها یافت نمیزوجه( را بررسی می

 اشد.شمول بتوانند جهانو می

 آید.دست میکنیم، فقط همان موارد ذکر شده در مرحله دوم بهلحن روایات را بررسی می .5

روایات مربوط به امام صادق است اما کنیم، اغلب به معصومینی که روایات از ایشان نقل شده است توجه می .6

شرایطی در و مخالفت با روایات دیگر دارد پس احتمال وجود  1السالم استاز امام باقر علیه 16روایت شماره 

قرائنی که سبب صدور چنین مطلبی شده است وجود دارد )احتمال تقیه یا قضیه السالم و زمان امام باقر علیه

 السالم در مورد هبه، فتاوای، لذا باید بررسی کنیم که آیا در زمان امام باقر علیهفی واقعه یا حذف یا تصحیف(

افزار نورالسیره و سیره معصومان در نرم 2خاصی از اهل سنت بوده است یا عُرف خاصی جاری بوده است؟

دست السالم گزارش شده باشد بهدر زمان امام باقر علیه« هبه»جستجو شد تا اگر شرایط خاصی در موضوع 

 آید ولی چنین گزارشی رویت نشد.

کنیم که آیا شرایط خاصی داشته السالم نقل شده است توجه میلیهبه راوی اول این روایت که از امام باقر ع .7

، آید که ابومریمدست میافزار نورالدرایه بهاست؛ با مراجعه به نرم« ابومریم»نام است؟ راوی اولِ روایت، فردی به

« اریمریم االنصقاسم ابوعبدالغفاربن»السالم است کنیه سه نفر است و فردی که مقارن با زمان امام باقر علیه

کنیم ولی مطلبی جز اینکه ثقه است و اهل کوفه است یافت است؛ به شرح حال او در کتب رجالی مراجعه می

 السالم برویم وشود به دنبال فضای کوفه در عصر امام باقر علیهاطالع از کوفی بودن او، سبب می شود.نمی

 .کاهش یابدای بودن شود که احتمال تقیهاطالع از ثقه بودن او سبب می

ا السالم، راهگشای که در فضای کوفه در زمان امام باقر علیهدر کتب تاریخ حدیث جستجو شد، نکتهچنین هم

در مرحله دوم، به جستجوی نکات در فضای  برای اطالع بیشتر از احتماالتی که در مورد راوی است یافت نشد.

جریانات فکری و معرفتی شان قرار داده بودند پرداخته شد که السالم مرکز فعالیتمدینه که امام باقر علیه

سنت فعال ، و فقهاء و محدثینی از اهل«غالیان» و «خوارج»، «معتزله»، «مرجئه»مانند مختلفی وجود داشتند 

(، 99 یبن ثابت )متوفّ  ید(، خارجۀ بن ز94 ی)متوفّ یر(، عروۀ بن زب94 ی)متوفّ یّببن مس یدسعبودند مانند 

؛ حضرت مناظراتی داشتند (124 ی)متوفّ یو محمّد بن شهاب زُهْر یَیْنهبن عُ یان(، سف136 ی)متوفّ یالرأ عۀیرب

 یَذرّ قاض ، عمر بن یسانیهبزرگ بصره(، بزرگان ک یهشام ، قتادۀ بن دعامه )فق یحیانمس یشوایپبا افرادی مانند 

ت از ائمّه اهل سنّ یکی یفهابوحن یا،دن ینو محمّد بن مُنْکَدِر از زهّاد و تارک یَمانیطاوس ال ،ابن عمر ی، نافع مول

                                                   
اول  السالم است؛ که با مراجعه به راویآمده است که کنیه مشترک میان امام باقر و امام جواد علیهما« جعفرعن ابی»در سند روایت، عبارت  1

است و او در طبقه راویان از امام سجاد و امام باقر علیهماالسالم است، « ابوالقاسم ابومریم االنصاریعبدالغفاربن»و اسم اصلی او « مریمابی»که 

 السالم بوده است.عنه، امام باقر علیهآید که مرویدست میبه
ست حکمی برخالف قواعد و مذاق شارع دارد ولی مشخص است که مربوط به السالم نقل شده انیز که از حضرت رضا علیه 6روایت شماره  2

 شونده است.کننده ولیّ هبهحالت خاصی است که هبه
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موضوع مورد نظر که فضایی تقابلی در  در هیچ ظاهراولی  1و عبداللّه بن نافع ازرق از مدافعان تفکّر خوارج.

 باشد مطرح نبوده است.« هبه»

 موردافزار کتابخانه رجال شیعه(، و اده از نرمهای اصلی بحث جستجو شد )با استفدر کتب رجالی کلیدواژه .8

 مرتبطی با بحث یافت نشد.

تا ببینیم که آیا در  2کنیممراجعه می« تذکره»، «الخالف»سنت، به کتاب برای یافتن فتاوای احتمالی از اهل .9

در این  16السالم فتوای خاصی در بین اهل سنت بوده است که حضرت در روایت شماره زمان امام باقر علیه

 «یجوز الرجوع فی الهبۀ لألجنبی»در ذیل مساله « الخالف»در کتاب اند؟ بحثی که داریم، چنین حکمی داده

قال أبو حنیفۀ: یجوز له الرجوع فیما یهب ألجنبی، و لکل قریب إذا لم یک ذا رحم محرم منه چنین آمده است: 

: إذا وهب أحد الزوجین لآلخر، لم یکن للواهب . و قالأجرى الزوجیۀ مجرى الرحم المحرم بالنسبو  بالنسب

 ، و الالرجوع فیها و قد روى ذلک قوم من أصحابنا فی الزوجین و قال الشافعی: إذا وهب لغیر الولد و قبض لزم

ه است السالم بود: با توجه به اینکه فقط ابوحنیفه معاصر با امام باقر علیهنتیجه ← .رجوع له بعد ذلک فیها

 فی با مشهور شیعه، جاری نبوده است.پس حکم مخال

نحله، جستجو شد  و های اصلی بحث مانند هبهو کلیدواژه 3مراجعه شد« کالم اسالمی»به کتابخانه الکترونیکی  .10

 ای در فضای بحث نداشت.و نتیجه

 :نتیجه

 غیر از لحن روایات وارده، قرینه خارجیه دیگری برای تغییر ظهور روایات وجود ندارد.

  

                                                   
، ذیل «ویکی فقه»، و  449نقل شده است. )ر.ک. مدخل علم فقه، رضا اسالمی، ص 111ص 8ای از مناظرات حضرت در کتاب کافی، جنمونه 1

 اول است.( یابی به منابع دستها برای دستنکته: ارجاع به ویکی فقه، از باب استناد نیست بلکه یافتن برخی سرنخ السالم؛مدخل امام باقر علیه
 کنیم.های بحث را در آن دامنه جستجو میافزار جامع فقه اهل بیت، دامنه جستجو را بر این سه کتاب محدود کرده، کلیدواژهدر نرم 2
 افزار حاوی این نرم 3
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 نمودار اجرایی کشف اسباب صدور احادیث:
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  ختام و نتیجه بحث:

فرآیند انجام شد، ادله  120بسته و بیش از  14، که در «یابییابی و قرینهشناسی، دلیلمساله»در طی مراحل سه گانۀ 

 فحص از ادله و قرائنآوری شدند و اثبات شد که کفایت جمع« هبه زوج به زوجه»قرآنی و روایی و قرائن مربوط به مساله 

که پس از انجام استظهار اند آماده شده« جمع داللی»و سپس « استظهار»حاصل شده است، حال، این ادله، برای عملیات 

یان سنجی مشود مانند اجماع، شهرت، سیره عقالء، سیره متشرعه... تا با نسبتو جمع داللی، به سراغ ادله مؤید رفته می

 تهاد حاصل شد با نظرات فقهاء، هر گونه احتمالِ آسیب و نقص در نتیجه و مراحل استنباطمحصولی که از روند اج

 شناسایی شده و برطرف گردد.

 والحمدهلل رب العالمین

 1438جمادی الثانیه 

 مشهد مقدس رضوی
 شیخ عبدالحمید واسطی
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 ها:پیوست

 1«اجتهاد»شهید صدر در مقدمه مجموعه حلقات االصول، در توصیف  مطلبپیوست یک( 

یق بین سلوکه توفبعد أن آمن اإلنسان باللَّه و اإلسالم و الشریعۀ، و عرف أّنه مسئول بحکم کونه عبداً للَّه تعالى عن امتثال أحکامه یصبح ملزماً بال»

اإلنسان أن  الموقف العملیّ الذی تفرضه علیه تبعیّته للشریعۀ، و ألجل هذا کان لزاماً علىفی مختلف مجاالت الحیاۀ و الشریعۀ اإلسالمیۀ، و باتّخاذ 

 ........یعیِّن هذا الموقف العملی، و یعرف کیف یتصرّف فی کلّ واقعۀ.

 2:( در مورد اصاله عدم النقل و عدم االشتراکدوپیوست 

قد دارت على ألسنتهم أصالۀ اّتحاد العرفین، و موضع استعمالهم ذلک النقل و االشتراک( فی بیان أصالۀ اّتحاد العرفین أو أصالۀ عدم 56عائدۀ )

م ۀ عداألصل إنما هو فیما إذا لم یعلم للّفظ معنى آخر غیر ما یعلم له، مشترکا بینهما، أو منقوال عن أحدهما إلى اآلخر.و دلیله حینئذ أصال

ما یسمع إجراؤه فیما علم فیه أحد التعددین أیضا.و الظاهر أنّ مراد من یقول ذلک لیس مطلق االشتراک، و عدم النقل، و عدم تعدد المعنى.و رب

کلّ عرفین مع العلم بتعدد المعنى نقال أو اشتراکا، أصال، بل مراده خصوص عرفی المتشرعۀ و الشارع، « 1»العرفین، إذ ال وجه یتصور ألصالۀ اتّحاد 

ان آخر.و ربما یستدل له تارۀ ببعد تغیّر العرفین فی ذلک الزمان القلیل.و اخرى بالغلبۀ، أی: الغالب فی أو عرف متشرعۀ زمان مع عرف متشرعۀ زم

 ألصالۀ تعدد. األلفاظ الجاریۀ على ألسنۀ المتشرعۀ اتّحاد معناها المتبادر حینئذ مع معناها المتبادر فی زمان الشارع

ان الشارع، مثالثۀ بکون ذلک طریقۀ العلماء و سیرۀ الفقهاء، بل کل أحد، فإّنا نراهم یحملون ألفاظ الکتب المصنّفۀ فی أزمنۀ قبل هذا الزمان إلى ز و

ا ه أو مشترکعلى ما یفهمون منها فی هذا الزمان، و یتبادر منها عندهم من غیر تشکیک و ال تأمل، و لو علم کون اللفظ ذا معنى آخر منقوال عن

 مان أقلّ منبین ما یفهم منه فی عرفهم و بین معنى آخر، إّلا أن یعلموا اختالف عرفهم.و فساد الوجه األول ظاهر جّدا، ألنّا نشاهد تغیّر العرف بز

ترک، عنى األول و یذلک الزمان بکثیر، بل فی ظرف سنتین أو ثالث سنین، فإنه إذا استعمل لفظ له معنى فی آخر بقدر تلک المدۀ، یهجر الم

فکیف بأزید من ألف سنۀ! کیف؟ و تراهم یحکمون بثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ فی زمان الصادقین علیهما السالم للفظ استعمل فی معنى من زمان 

لو  اهۀ، و غیر ذلک، بلالرسول صلى اللّه علیه و آله و سلم إلى زمانهما.و أیضا نرى تغیّر العرف فی کثیر من األلفاظ، کالمنّ، و المثقال، و الکر

ع م استعمل فی معنى غیر معنى زمان الشارع إلى هذا الزمان یتغیّر العرف قطعا. فالذی یفید له عدم االستعمال، و أنّى یثبت ذلک؟ إذ یستبعد

طریقۀ من المجازفۀ و المماثلۀ ل مرور دهور کثیرۀ و قرون عدیدۀ.و أما لبیان فساد الثانی، فنقول بعد قطع النظر و اإلغماض عما فی التمسک بالغلبۀ

حد ا یکون أالعامۀ العمیاء:إنّ األلفاظ على صنفین: أحدهما ما لم یعلم تعدد معناه أصال، و اآلخر ما علم فیه.و األخیر أیضا على قسمین: أحدهما م

ید ستعمل کثیرا، و ثانیهما ما ال یکون کذلک.فإن أرمعنییه من المعانی المستحدثۀ من الشارع ذاتا أو وصفا أو قیدا، أو یکون مما تعم به البلوى و ی

لک ذ غلبۀ االتحاد فی الصنف األول، فهو ال یفید، ألنّ الغالب فی کل صنف أو قسم یلحق النادر من ذلک الصنف أو القسم به، فهو ال یفید لغیر

فائدۀ الذی هو محل الکالم و تظهر ال -و إن أرید القسم األخیرالصنف، و ال نزاع فی ذلک الصنف. و کذا إن أرید غلبته فی القسم األول لصنف الثانی.

فقه لفالغلبۀ فیه، بل تحقّق غیر نادر فیه، ممنوع.و أیضا للمتشرعۀ عرفان:أحدهما: عرفهم من حیث الفقاهۀ، أی العرف الحاصل من مزاولۀ علم ا -فیه

لفن الشریف، و هو نظیر عرف أهل هذا الزمان مثال، من حیث هو نحوی أو و الحدیث، و الرجوع إلى الکتب المؤلّفۀ فی سوالف األزمنۀ فی هذا ا

هو بالنسبۀ  احسابی.و ثانیهما: عرفه من حیث بلده أو زمانه.و یتمسک هؤالء بأصل االتحاد بالنسبۀ إلى العرفین، مع أنه لو أمکن ادّعاء الغلبۀ، فإنم

الع على عرف جمیع طوائف العرب فی ذلک الزمان فی هذه األلفاظ، حتى یعلم اتحاد عرف إلى األول.و أما الثانی، فهو غیر ممکن، لتوقفه على االط

 ، فکیفالغالب منها مع عرف زمان الشارع، و هو غیر ممکن االطاّلع سیما ألمثالنا، بل الغالب فیها عدم بقاء أصل األلفاظ عندهم فی هذا الزمان

نع کون ما ذکره طریقۀ العلماء و سیرۀ الفقهاء.و أما ما ترى من حملهم ألفاظ الکتب المؤّلفۀ فی بمعانیها.و أما لبیان فساد الثالث فنقول: إنا نم

 سوابق األزمان على ما یحملون، فهو لیس من باب حملهم على عرف أنفسهم و عهدهم و زمانهم، و على متفاهمهم و المتبادر عندهم، بل نسبتهم

تها کنسبۀ أهل علم النحو من هذا الزمان إلى مصطلحات النحاۀ، و نسبۀ أهل علم الحساب إلى إلى ما فی هذه الکتب من األلفاظ و استعماال

الفقهاء  ومصطلحات الحسابیین، و هکذا، فإنّ لهم بالنسبۀ إلى ألفاظ تلک الکتب اصطالحا وراء اصطالح أهل زمانهم و عهدهم.بیان ذلک، أنّ العلماء 

لهم اصطالح وراء اصطالح أهل زمانهم، بل هم من بدو أمرهم و مبدأ تعّلمهم دخلوا تلک الکتب، و  ب،بل أهل کل علم بالنسبۀ إلى ألفاظ الکت

طالح تعلّموا اصطالحاتها و معانی ألفاظها من معلّمیهم و أساتیذهم، الذین هم أیضا أخذوها من أساتیذهم، و هکذا، و حصل لهم اصطالح وراء اص

زمان التألیف الواصل إلیهم یدا بید، فهم بعینهم أهل زمان المؤلفین.و ذلک ظاهر جدّا، فإنّ غیر العرب أهل عصرهم، بل هو حقیقۀ اصطالح أهل 

فا عن من هؤالء العلماء ال اصطالح لهم فی هذه األلفاظ، و ال یعرفون معانیها، و لم یأخذوها من العرب باصطالح زمانه، بل أخذوها ممن أخذ خل

کذلک، ألنّ ألفاظ العرب فی هذا الزمان ال تشابه تلک األلفاظ، فکیف بالمعانی.و الغافل عن حقیقۀ األمر، الغیر  سلف. و أما القریب منهم، فأیضا

                                                   
 47از ص 1، جحلقات االصول، شهید صدر 1
 590ص (1417)نراقی, عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام،  2
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ستاذ ال المتأمل، یزعم أنّ بناء فهم العلماء و استخراجهم المعانی من الکتب، من جهۀ اصطالح زمانه، و هو خطأ، ألنّ من لم یأخذ معانیها من األ

لو قرأ أکثر تلک الکتب لغیر المتعلم عند األستاذ المطّلع على اصطالحات الکتب کالعوام من العرب أو العجم، ال یفهمون شیئا  یفهم منه شیئا، بل

 منها غالبا، حتى أنّ العجمی ال یفهم کتب علماء العجم المدّونۀ بالفارسیۀ غالبا إلّا بقرائن منضمۀ.

 1:ها در اقوال لغوییندر مورد تعارض (سهپیوست 

، بمعنى: المتتبعین لالستعماالت المالحظین للمقامات الذین صنفوا الضابطۀ الرابعۀ: إذا کان المرجع فی تحقیق معنى اللفظ إلى کلمۀ أهل اللغۀ

فی ضبط المعانی تصانیف کثیرۀ، فإن اتحد مفاد کالمهم فی معنى اللفظ فال إشکال فی ذلک، و إن اختلفت کلماتهم کما اتفق ذلک فی مثل 

دق و فی صالکعب و الصعید و الطهور، و معنى السحر و الغناء و الکهانۀ و نحوها، و معنى السالح، و فی إطالق اسم األنساب إلى المراتب الالحقۀ، 

 دهما ذکرحالنسبۀ من طرف االم، و نظائر ذلک فنقول: إن لالختالف صورا کثیرۀ: أحدها: أن یکون التفاوت باألقل و األکثر المستقل، بمعنى: أن أ

سیر أحدهما تفمعنى واحدا، و اآلخر ذکر هذا المعنى مع معنى آخر. و ثانیها: التفاوت بالقلۀ و الکثرۀ فی المصداق الراجع إلى التباین فی المفهوم، ک

ر أحدهما اللفظ ین بالتباین، کتفسی)الید( بما دون الکتف، و اآلخر بما دون المرفق. و تفسیر )الجمع( باالثنین، أو الثالثۀ. و ثالثها: تخالف التفسیر

تراب. و للمعنى، و ذکر األخر معنى آخر مباین له. و رابعها: التفاوت بالعموم و الخصوص مطلقا، کتفسیر أحدهما )الصعید( بوجه األرض، و اآلخر با

اآلخر مد الصوت مع الترجیع. و قد یجتمع  خامسها: التفاوت بالعموم و الخصوص من وجه، کذکر أحدهما فی )الغناء( أنه مد الصوت مع الطرب، و

على  واألقسام، و الحکم یعلم من ذلک. و مع ذلک کله: فإما أن یصرح کل منهما بنفی األخر، أو نفی ما عدا ما ذکره فی کتابه، أو سکت عن ذلک، 

علیه  وت بالقلۀ و الکثرۀ باالستقالل، فالمعنى المتفقتقدیره: فإما أن یطلع على ما ذکره غیره و لم یلتفت إلیه، أو لم یطلع. فنقول: إن کان التفا

ی، إذ لو فثابت. و أما األخر، فإن کان الساکت نفاه فهو التعارض االتیۀ أحکامه، و إن سکت عنه مع اطالعه علیه فیحتمل القول بأن هذا بمنزلۀ الن

أن یقال: إنه کما لم یطلع، فإن فیه أیضا وجهین: أحدهما: أن یقال: کان حقا لذکره بعد اطالعه، فالسکوت بیان لعدم کونه بهذا المعنى. و یحتمل 

 و إن کان بأن عدم الذکر دال على العدم، من جهۀ أن بناء أهل اللغۀ على حصر المعانی و االستعماالت و نفی ما عداها، ال مجرد إثبات ما علم عنده

أنه لم هما: أن یقال: إن ذلک یفید الحصر فیما اطلع علیه، فعدم الذکر یدل علىهناک معان آخر، إذ السکوت فی مقام البیان یفید الحصر. و ثانی

قوفه م ویقف علیه فی استعمال العرب، و ال ینافیه اطالع غیره على غیره. و الحق هو الوجه الثانی، إذ عدم الذکر أعم من النفی، لجواز کونه لعد

فإذا لم یدل على ذلک فالمثبت فی هاتین الصورتین سلیم عن المعارض، فیقبل. و إن کان علیه أو عدم ثبوته عنده و العام ال یدل على الخاص، 

فی  نبدخول األقل فی األکثر، فهل یؤخذ هنا األقل ألنه متیقن من المعنیین، أو ال؟ وجهان، و الوجه: الثانی، إذ لیس هنا بین المعنیین متیق

باین حقیقۀ. و إن کان بالتباین، فمع نفی کل منهما األخر یقع التعارض، و یأتی حکمه. و بدونه المفهوم الذی هو میزان الوضع، و لیس هذا إال کالت

ا یتوهم ممع اطالع أو بدونه فاألقوى ثبوت المعنیین معا، لما قرر أن السکوت غیر ناف، فکل منهما مخبر بال معارض. و إن کان بالعموم مطلقا، فرب

المطلق على المقید، فلو قال أحدهما: )إن الغناء هو مد الصوت( و قال األخر: )مد الصوت مع الترجیع( و  کون هذا التعارض مثل األخبار، فیحمل

کون  یید فرعقال ثالث: )مع الطرب أیضا( نقول: إن الغناء عبارۀ عن مد الصوت مع الترجیع المطرب. و هذا توهم فاسد. أما أوال: فألن اإلطالق و التق

و لقائل أن یقول: إن اإلطالق فی مقام التعریف غیر اإلطالق فی مقام الحکم، فمن قال: إنه مد الصوت هو ذلک ال غیر،  المطلق غیر ناف للمقید،

نیین عفهذا أیضا مقید بالعدم، فکیف یجعل هذا مطلقا؟ ال یقال: إنک ذکرت أن السکوت غیر دال على النفی، فلعله لم یطلع علیه.قلت: هذا فی الم

 الواحد فالظاهر کون ما ذکره تمام المعنى. حق، و أما المعنى

ألعم فی افإن قلت: تفسیر أهل اللغۀ باألعم کثیر غالب، فیکون التفسیر قرینۀ على إرادۀ األخص منه. قلت: التفسیر باألخص أیضا کثیر، فیکون ذکر 

ثانیا: فألن مبنى التقیید فهم العرف، و ذلک إنما هو فی القول األخر قرینۀ على إرادۀ األعم، فترجیح أحدهما على األخر ترجیح بال مرجح. و أما 

فرض و ال کالم الشخص الواحد، أو ما هو فی حکم الواحد ککالم اهلل و رسوله و أمنائه، الطالع کل منهم بما اطلع علیه األخر و بینه بأی نحو کان،

م ببعض فهذا من األوهام العجیبۀ! بل إنا نمنع من تقیید کالم المصنف أن الحکم فی الواقع واحد و المراد متحد. و أما تقیید کالم المصنفین بعضه

نهما تکلیفین والواحد فی مقامین بعضه ببعض، بل نجعله عدوال عن المعنى األول. و أما ثالثا: فألن مبنى التقیید العلم باتحاد التکلیف، و مع إمکان ک

المقید قائم، بل ظاهر کالم الناقلین ذلک، فحمل إطالق أحدهما على األخر خال عن  فال وجه للتقیید. فنقول هنا: إن احتمال الوضع للمطلق و

فى ن وجه، مع ما فی هذا الکالم من الضعف من وجوه آخر أیضا. فإذا لم یجز التقیید فیکونان معنیین متکافئین کصورۀ التباین، فإن کان أحدهما

ء منهما. و إن کان بالعموم من وجه: فقد معا، ألنهما ناقالن عن الوضع، و ال معارض بشی األخر فهو تعارض، و إال فمقتضى ما قررناه األخذ بهما

ء فی ایقال باألخذ بمادۀ االجتماع، و مرجعه تقیید کل من الکالمین باآلخر، فیلزم من ذلک مثال اعتبار الطرب و الترجیع کلیهما فی معنى الغن

ر فی اإلطالق و التقیید من جهۀ واحدۀ: من أصالۀ عدم االشتراک، و کون المقید المتیقن، و شیوع المثال المتقدم. و الوجه فیه أیضا نظیر ما م

 التفسیر باألعم فی کالمهم.

ال  ودو الجواب بعینه ما مر من اندفاع األصل بظاهر النقل، و عدم وجود المتیقن فی عالم المفهوم الذی هو مرجع التعاریف، و المتیقن فی الوج 

ی التحدید نعم ثمرته فی التکالیف و کما أنهم یفسرون باألعم یفسرون باألخص أیضا، و التقیید مع احتمال التعدد و ظهوره و کونه فی دخل له ف

ی فکالم أشخاص متعددین و ظهور کالم کل منهما فی نفی األخر على وجه قررناه ال وجه له. فیکون هذا کصورۀ التباین فی تحقق التعارض مع الن
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، ضهما األخر، و اقتضاء القاعدۀ اعتبار المعنیین معا بدونه على حسب ما قررناه فی نظیره. و أما صورۀ التعارض الذی ذکرناه فی هذه الفرولکل من

على  عهأو غیر ما ذکرناه أیضا بناء على انحالل اختالف اللغویین مطلقا على التعارض بدعوى کون عدم الذکر داال على إرادۀ العدم، سیما مع اطال

ه، فینحل یما ذکره غیره و سکوته عنه فی وجه تقدم ففیه وجوه: أحدها: تقدیم المثبت على النافی، فأخذ ما أثبته کل منهما، و عدم االلتفات إلى نف

و  لدعاویالمعنى إلى االشتراک فی صورۀ التعارض فی الصور الخمسۀ و وجه تقدیمه علیه: إما لعدم قبول الشهادۀ على النفی، کما فی باب ا

، إذ المثبت الحکومات. و إما من جهۀ انحالله على قوله: )ال أدری( و إن قال: )أدری ال( فإنه بعد الدقۀ ینحل إلى عدم العلم فتدبر فال یعارض کالم

جدا، و احتمال عدم  عدم علمه ال ینافی علم غیره. و إما من جهۀ عدم مقاومۀ قوله مع قول المثبت فی حصول الظن، إذ احتمال خطأ المثبت بعید

 م المثبتاطالع النافی قریب من العقل و العادۀ، فالظن باإلثبات أزید من النفی. و إما من جهۀ أن کالم النافی مقرر لألصل فیکون کالمنکر، و کال

ال دمۀ فی صورۀ التعارض، فمخرج عنه فیکون کالمؤسس المدعی، و ال ریب أن کالم المثبت فی الحجیۀ کالبینۀ، و ال ریب أن بینۀ المدعی مق

رک تتذهل. و ثانیها: أخذ القدر المشترک بین المعنیین إن کان بینهما قدر مشترک، نفیا لکل من الخصوصیتین بإنکار األخر و أخذا للقدر المش

ات. ۀ فی باب األخبار و البینالمتیقن من کالمیهما، و إن لم یکن هناک قدر مشترک فیقدم قول المثبت. و ثالثها: العمل على التراجیح المذکور

وثق یقدم فإن األفمنها: التعدد، فیقدم المتعدد على الواحد، و األکثر على األقل. و منها: الضبط، فیقدم األضبط على غیره. و منها: العدالۀ و الوثوق، 

هو المشهور بین أهل اللغۀ. و نحو ذلک من األمارات على غیره. و منها: العلم و کثرۀ التتبع، فیقدم األعلم على غیره. و منها: الشهرۀ، فیقدم ما 

األصول  مالموجبۀ للترجیح. و مع فقد التراجیح فالتوقف و رمی اللفظ باإلجمال، لعدم وضوح معناه. و التحقیق أن یقال: إن الحق کما قررناه فی عل

البینۀ، بل حجیۀ کالمهم إنما هو للکشف عن الواقع و حصول أن الرجوع إلى کلمۀ أهل اللغۀ فی الموضوع المستنبط لیس من باب التعبد المحض ک

عصرنا لالظن منهم بذلک. و حیث إن باب العلم لنا فی هذه الموضوعات المشتبهۀ منسد غالبا فال بأس بالعمل بالظن، و إنکار جماعۀ من المقاربین 

ول بأن ء من ذلک. نعم، یمکن القا کالم یوجب لنا القطع فی شیذلک بناء على انفتاح باب العلم فی الموضوع المستنبط غیر مسموع، إذ لیس هن

األلفاظ، و یمکن  سد باب العلم فرع عدم إمکان االستکشاف بالعرف باألمارات المجعولۀ الکاشفۀ عن الحقیقۀ و المجاز، و هو ممکن إال فی نادر من

االحتیاط من دون لزوم عسر و حرج. و الجواب عن ذلک على حسب ما قررناه الرجوع فی المشتبهات إلى البراءۀ من دون لزوم خروج عن الدین، أو 

سلم م فی األصول و فی مقامات من الفقه أن نفس اللفظ من حیث هو و إن لم ینسد فیه باب العلم، لکن األحکام قد انسد فیه الباب غالبا، کما هو

إثبات حجیۀ الظن باللفظ، ال من حیث نفسها، بل ألنه مؤد إلى الظن بالحکم، المنکر هنا. فکون الظن بالحکم من الدلیل حجۀ فی الحکم کاف فی 

 ضمثال: اختالف اللغویین فی معنى الصعید یوجب الشک فی جواز التیمم بالحجر و الرمل، فإذا حصل الظن بأن معنى الصعید: هو مطلق وجه األر

ر کاف فی المرام، إذ شأن الفقیه المبالغۀ فی فهم األلفاظ للثمرات الحکمیۀ الفقهیۀ. حصل الظن بجواز التیمم بهما من هذا الدلیل، فیتبع. و هذا القد

ام مو نظیر هذا الکالم نذکره فی الموضوع الصرف مع اشتباه العرف بالنظر إلى ظن المقلد على إشکال قوی، و إلى حکم الحاکم فی وجه قوی. و ت

بع ظن الفقیه، سواء کان بالتراجیح المذکورۀ، أو بموافقۀ األصل أو بمخالفته على الوجهین أو الکالم فی باب الوالیات، فانتظر. فعلى هذا، فالمت

هم أربط إنبمسألۀ اإلثبات و النفی و الوجوه المذکورۀ فیه، أو قرائن خاصۀ آخر: و منها: فتوى األصحاب على طبق أحد المعانی على الوجه األقوى، ف

هم و إن کان فی کمال دقۀ النظر لقاعدۀ التأیید و اللطف المقرر فی مسألۀ اإلجماع. و أما مع عدم حصول بمعانی األلفاظ و فهم الدلیل من غیر

ء من التراجیح و إن قلنا به فی األخبار و البینات لنص أو إجماع، إذ ال دلیل على جریانها هنا، و الظن بأحد المعانی، فالذی أراه: عدم التعبد بشی

لتقدیم قول المثبت أیضا تعبدا. و الوجوه الماضیۀ ال تصلح إلثبات التعبد فی  بر حتى یندرج المقام تحتها. و ال وجهلیس ورودها فی مطلق الخ

ی ف ذلک. نعم، لو حصل الظن فهو المتبع. و لم نقف على دلیل متین یفید حجیۀ قول أهل اللغۀ تعبدا، و لیس فی الباب إال انحصار الطریق مثال

نه لیس کذلک، ألن العرف ینقح أغلب الموضوعات بقوۀ األمارات. و فی مقام االنحصار أیضا لم یقم دلیل قطعی على التعبد کالمهم، و قد عرفت أ

یثبت  مبمعنى اللفظ و لو مع هذا االشتباه حتى یلتجئ إلى کالمهم تعبدا اضطرارا. و إجماع األصحاب و وفاقهم على العمل بکالمهم خلفا و سلفا ل

ول الظن، و نحن نقول بذلک. و أخذ القدر المشترک طرح للکالمین معا، ترده الوجوه الماضیۀ فی مسألۀ التقیید و زیادۀ. فالمعتمد فی غیر صورۀ حص

لغۀ. لبعد ذلک الرجوع إلى األصل الحکمی بحسب مقاماته من اشتغال أو براءۀ، بتقریب: أن المتیقن من التکلیف أو المسقط هذا المعلوم من أهل ا

ء لنا یثبت الموضوع حتى نقبله، و لیس فیه أصل منقح، ففی مقام الحکم یرجع إلى األصل. و من ذلک حکمنا المشکوک بالتعارض فال شیو أما 

ض، و وفی الغناء باعتبار مد الصوت مع الترجیع و الطرب، مع اختالف کلمۀ اللغویین بإطالق و تقیید مطلقا، أو من وجه و بالتباین فی بعض الفر

د یفی غیر الفرد الملخص من کالمهم إلى أصالۀ البراءۀ من التحریم، ال من قاعدۀ التقیید و اإلطالق، إذ قد أبطلناها فیما عرفت بما ال مز رجعنا

 علیه. هذا ما اقتضاه الحال فی بسط المقال، على سبیل التشوش و االستعجال.

 1:المطهارت از کتاب جواهرالک تعریفمتن و ترجمه قسمت  (چهارپیوست 

ۀ العرفا على ما هو المعروف کما قیل، بل عن آخر انه علیه أکثر علمائنا اسم للوضوء أو الغسل أو التیمم على وجه له تأثیر فی استباحۀ الصالطهاره، 

ماال، العبادۀ إباحۀ أو ک فیخرج وضوء الحائض و التجدیدی و األغسال المندوبۀ و وضوء الجنب و التیمم للنوم و نحو ذلک. أو انها لها مع التأثیر فی

یع ما جم فیدخل فیها بعض ما تقدم، و ان خرج منها أیضا األغسال لألوقات و الغسل بعد التوبۀ فهی أعم من األول. أو انها لها مطلقا، فیدخل فیها

 الظاهر مراعاۀ الصحۀ فی السابقین:إما النذکرنا. أو انها لها على أحد الوجوه الثالثۀ مع إزالۀ الخبث الشرعی. فتکون حینئذ االحتماالت ستۀ. لکن 
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 یکون ال لفظ الطهارۀ خارج من بین أسماء العبادات فال یجری فیه النزاع انها لألعم أو للصحیح، بعد اعتبار االستباحۀ فعال فی مفهومها على وجه

، أو الحالۀ الحاصلۀ بعدها من اإلباحۀ، أو ما یجده الفاسد طهارۀ، أو یکون المعرف انما هو الصحیح. و کیف کان فهل هی عبارۀ عن نفس االفعال

 اإلنسان من القرب الروحانی فی الثالثۀ األول، أو األعم؟ احتماالت، و تکثر بمالحظۀ الضرب مع المتقدمۀ.

 فرضیه اول در تعریف طهارت:

ام نماز شود؛ اگر تعریف اینگونه باشد آنگاه وضوی ساز برای انجطهارت در عرف متشرعه، اسم برای وضو یا غسل یا تیمم است در صورتی که زمینه

های مستحبی و وضوی جنب و تیمم برای خوابیدن و امثال اینها که اسم وضو و غسل و تیمم را دارند ولی حائض و وضوی تجدیدی و غسل

 شوند، خارج از تعریف خواهند بود.ساز برای نماز نمیزمینه

 فرضیه دوم در تعریف طهارت:

ساز شروع عبادت یا به کمال رساندن عبادت است که در این صورت باز هم گانه است که زمینهاند که طهارت اسم برای افعال سهبرخی گفته

 مانند.های مستحب و غسل توبه که هیچ ارتباطی با عبادت ندارند خارج از تعریف میغسلمانند 

 فرضیه سوم در تعریف طهارت:

، که در این صورت تمام موارد ذکر شده داخل ساز هرگونه عبادتی باشدگانه است که زمینهاسم برای افعال سهاند که طهارت برخی دیگر گفته

 شوند.در تعریف می

 ؛ بنابراین شش حالت در تعریف طهارت مورد«ازاله الخبث الشرعی»، همان موارد قبلی هستند ولی با اضافه کردن قید تکمیلیِ سه فرضیه دیگر

 گیرد. بررسی قرار می

معنی عبادت صحیح را در نظر گرفت نه عبادت اعم از محور تعریف بودند باید عبادتِ به« عبادت»هایی که البته باید توجه داشت که در حالت

ان نوشود، عساز برای عبادت میمربوط به عبادات بالمعنی العام است لذا عنوان طهارتی که زمینه« صحیح و اعم»صحیح و فاسد! ، زیرا بحث 

 د؛ شوسازی برای انجام عبادت نشود، طهارت محسوب نمیشود منجر به زمینهکند اگر کارهایی که در طهارت انجام میخاصی است که روشن می

طور خاص یابی به تعریف طهارت باید جنس تعریف مشخص شود که آیا طهارت عبارتست از مجموعه کارهایی که بهدر هر صورت، برای دست

ود؟ شبعد از انجام آن ایجاد میشود یا عبارتست از وضعیتی که نتیجه انجام آن کارهاست یا عبارتست از حالت تقرب الی اللهی که انجام می

 شود.ها در مورد طهارت ایجاد میای از دیدگاهگانه قبلی، مجموعهاند که با ترکیب با احتماالت ششاحتماالتی را فقهاء مطرح کرده

 

األول هنا، لتبادره. کما ان األقوى األول أیضا بالنسبۀ للستۀ، لعدم ثبوت غیره، و ألنه المعروف بین المتشرعۀ کمعروفیۀ البحث فیه إال أن األقوى 

 و إلغناء المعنى اللغوی فی إزالۀ النجاسۀ فال یتکلف مؤنۀ النقل؛« أما الطهر فال»قوله )علیه السالم( فی الحائض: عنه، و ل

لى شمولها إلزالۀ النجاسۀ بالتبادر، و بکثرۀ إطالقها فی الکتاب و السنۀ و لسان المتشرعۀ، و باستبعاد جعل البحث عنها بالعرض؛ لکن قد یستدل ع

 لحائض وضوءاکما انه قد یستدل على شمولها لغیر المبیح بتقسیم الطهارۀ إلى واجبۀ و مندوبۀ، و تقسیم الثانیۀ إلى المبیح و غیره، و بان ما تفعله 

 و کل وضوء طهارۀ؛

 فرضیه مولف:

 تر به واقع است؛ شود، از بقیه تعاریف نزدیکساز برای نماز میداند که زمینهتعریف اول که طهارت را مجموعه افعالی می

ه شده است کدلیل: تبادر عرفی و تبادر شرعی )شاهد برای تبادر شرعی اینکه در روایات، در مورد حائض، وضوء گرفتن آمده است اما تصریح 

 کند.هم نیست زیرا معنی لغویِ طهارت، همین مطلب را تداعی می« ازاله الخبث»کردن  شود.(؛ نیاز به اضافهنمی« طهارت»سبب 

 تحلیلی با رویکرد دیگر:

های و همچنین در کاربرد الزم است زیرا تعریف نباید از آنچه در لغت است فاصله بگیرد« ازاله الخبث»البته برخی اصرار دارند که اضافه کردن 

 توان نادیده گرفت؟!شرعی، موارد فراوانی هست که طهارت بر ازاله نجاست اطالق شده است؛ آیا چنین فضایی را می

ساز برای نماز هم نیستند )غیرمبیح( باید داخل در تعریف طهارت بیایند زیرا در همچنین برخی اصرار دارند که وضو و غسل و تیممی که زمینه

طور وقتی حائض مقسمی برای طهارت واجب و مستحب و مقدمه نماز و غیر آن به کار برده شده است و همین« طهارت»ای شرعی، عنوانِ فض

 رود تبادر به طهارت دارد.کار میشود و هر جا وضو بهگیرد گرچه مبیح للصلوه نیست ولی شرعا به آن وضو اطالق میوضو می

 

منوع، و االستعمال فی الکتاب و السنۀ فی الغالب مع المعنى اللغوی و بدونه مع القرینۀ، و استعمالها فی لسان المتشرعۀ و فیه ان التبادر المدعى م

ۀ، و یقد عرفت ان المعروف ما قلنا، کما صرح به الشهید على ما ستسمع، و االستبعاد یهون أمره أنه لیس عرضا بحتا بل له تعلق بالطهارۀ الحدث

ور انما هو تقسیم الثالثۀ و هو ال ینافی کونها اسما للمبیح منه، و ان وقع فی کالم بعضهم تقسیمها فال بد من التزام کون المقسم التقسیم المشه

 أعم من المعرف للتصریح األول و الظاهر ال یعارضه، و القول بان کل وضوء طهارۀ مصادرۀ محضۀ.

 نقد رویکرد:

 .تبادر ادعا شده را قبول نداریم، 1
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.کاربرد لفظ طهارت در شرع، همیشه به همراه فضای لغوی آن است و اگر غیر آن باشد حتما قرینه دارد )شهید ثانی نیز این مطلب را تاکید 2

 کرده است(

 «خبثی»است نه « حدَثی».مقصود از ازاله نجاست در کاربردهای طهارت، نجاساتِ 3

گرفته است، تقسیم انواع وضو و غسل و تیمم است نه تقسیم طهارت؛ و اگر تقسیم  .تقسیمی هم که در فضای فقهاء نسبت به طهارت صورت4

است زیرا تصریح مثل شهید ثانی براین است که کاربرد طهارت در فضای شرعی، « مَقسم»دهندۀ کاربرد نامناسب در طهارت هم باشد نشان

 وانیم ظاهر عملکرد برخی دیگر از فقهاء را مالک قرار دهیم.تمعطوف به معنای مشهور است و ما در برابر تصریح مثل این فقیه نمی

توانیم از خودش در اثبات گفته شود، همان چیزی است که باید ثابت کنیم لذا نمی« طهارت».ادعای اینکه به هر وضویی در فضای شرعی، 5

 خودش استفاده کنیم.

 

مشتقات کطهر و طهور و طاهر، و یؤیده انه وجه الجمع بین نصهم هنا على فی ذلک بخالف باقی ال« الطهارۀ»نعم یحتمل القول باختصاص لفظ 

ا هو المطهر الطهور عندن»کونها اسما للمبیح، و بین استداللهم بمثل هذه األلفاظ على إزالۀ النجاسات کلفظ الطهور و نحوه؛ قال الشیخ فی الخالف: 

 . الى غیر ذلک« طهورا أی طاهرا مطهرا مزیال لألحداث و النجاسات»مع البیان و غیرها و عن التبیان و فقه القرآن و مج« المزیل للحدث و النجاسۀ

الزم من لو لعله أولى من التزام الوضع حتى فی لفظ الطهارۀ للقدر المشترک الشامل إلزالۀ النجاسۀ، دفعا لمحذور االشتراک أو المجاز و التحکم ا

من نوعیه بحیث ال یقصر بعضها عن بعض. و یحتمل التعریف حینئذ على خصوص الطهارات التخصیص، مع شیوع استعمالها فی األعم فی کل 

االشکال عن التفسیر و االستدالل، بل یرتفع الخالف بین القول  التی هی نوع من العبادات، فتخرج اإلزالۀ و تدخل فی الخطابات الشرعیۀ، و یزول

 و هو ال یخلو من قوۀ؛ بدخولها و خروجها، و اختاره العالمۀ الطباطبائی،

 

 تالش برای جمع میان دو رویکرد:

برای ازاله « طُهر، طهور، طاهر»کار رفته است و الفاظ دیگر دالّ بر معنای طهارت، مانند برای معنای مشهور به« طهارت»توان گفت که لفظ می

 کار رفته است؛ نجاست هم به

ای کنندهطهور، استفاده از پاک»را چنین تعریف کرده است: « طهور»طوسی در کتاب خالف، در استعماالت فقهاء هم شاهد داریم، مثال شیخ 

 یم.یابالبیان هم که کتب تفسیری هستند میالقرآن و مجمعاین کاربرد را در کتاب تبیان و فقه« است که هم حدث و هم خبث را پاک کند.

بین  «گیریاشتراک»برای ازاله نجاست هم وضع شده باشد، زیرا در این حالت نیازی به این وجه جمع، بهتر از اصرار بر این است که لفظ طهارت 

های ربردایم کاآوری شواهد و قرائن دور از بحث نیز نداریم. از طرف دیگر نیز توانستهنداریم، نیازی به جمع« مَجازگیری»کاربردها نداریم، نیاز به 

 اند تحلیل و توجیه علمی کنیم.کار رفتهبه الفاظ مرتبط با طهارت را که در هر دو فضا

شود ولی در از آن خارج می« ازاله النجاسه»رود و قید کار میتوان گفت که: تعریف طهارت، در همان معنای مشهورش بهپس در این صورت می

 رود.دیگر کاربردهای ریشه طهارت به کار می

ش صحیح خواهد بود و اختالف برطرف خواهد شد، فقیهی مانند طباطبایی نیز همین نظر های هر دو طرف در جای خودبنابراین تفسیر و توجیه

 را پسندیده است، و به نظر ما نیز این مطلب قرائن و شواهد خوبی دارد.

 

لفظ  شیوع استعمالإال أن األقوى خالفه، لما فیه من التجشم فی تأویل ما ال یقبل التأویل من التصریح الواقع من بعضهم و غیره، مع ان دعوى 

ل هو ب الطهارۀ فی ذلک فی حیز المنع، فلعل ما ذکرنا من الفرق بینها و بین غیرها من التصرفات أولى، و ال یلزم من نقل المشتقات نقل المصدر،

 منقول لمعنى آخر، و ال یشترط وجود المشتق منه معها بل یکفی اقتطاعها منه بذلک المعنى، فلیتأمل.

 بین دو فضا:نقد نظریه جمع 

را  «طهور و مانند آن»و « طهارت»توان تفکیک میان فضای بینیم که در برخی موارد واقعا نمیاما وقتی به ظهور قرائن و شواهد دقت کنیم می

 برای مبیحهم « طهارت»کاربرده شدن توان شواهد کافی برای بهبه تصریحات فقهاء و کاربردهای این الفاظ نسبت داد؛ و همینطور واقعا نمی

 دست آورد!للصلوه و هم برای ازاله نجاست، به

د؛ و تر با قرائن باشدهد متناسبساز برای عبادت میرا اختصاص به زمینه« طهارت»رسد که همان تعریف مختار که اصطالح نظر میبنابراین به

شود که مصدر آنها )لفظ طهاره( هم به ار رفته باشند سبب نمیکاینکه مشتقات این اصطالح )مانند طُهر و طهور و طاهر( در معنای ازاله خبث به

د، بلکه کار رفته باشند و بهم نیز سرایت نکننکار رفته باشد بلکه قابل تصور است که مصدر در معنایی و مشتقات در معنای دیگر بههمان معنا به

 کند.صِرف داشتن نوعی ارتباط میان مصدر و مشتقات کفایت می

 

ن النزاع فی نحو ذلک ما هو إال اختالف اصطالح، ألنا نقول انه نزاع فی إثبات المعنى المتشرعی الذی هو ضابطۀ للحقیقۀ الشرعیۀ ما لم ال یقال ا

 یعلم الحدوث، کما یظهر من تحریر محل النزاع فیها، و قد وقع تعریفها على لسان کثیر من علمائنا )رحمهم اهلل(
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کار حث، یک نزاع لفظی است و باید به معنای اصطالحی مربوطه مراجعه شود تا معلوم شود که هر کدام در کجا بهامیدواریم توهم نشود که این ب

 روند؟! می

 آید که این اصطالحدست میزیرا این بحث، در مورد اصل تحقق اصطالح شرعی است؛ و البته پس از بررسی کاربردهای آن در فضای فقهی، به

 در شرع منعقد شده است.

 

و لم »و عن القاضی ابن الراج فی الروضۀ کذلک بزیادۀ « ان الطهارۀ فی الشریعۀ اسم لما یستباح به الدخول فی الصالۀ»فعن الشیخ فی النهایۀ 

« غیرهابانها استعمال الماء و الصعید على وجه یستباح به الصالۀ أو تکون عبادۀ تختص »و عن المهذب و الموجز: « یکن ملبوسا أو ما یجری مجراه

ن إدریس و عن اب« الطهارۀ عبارۀ عن إیقاع أفعال فی البدن مخصوصۀ على وجه مخصوص یستباح به الصالۀ»و عن الشیخ فی المبسوط و االقتصاد: 

ۀ و به الصال ان االحتراز التام ان الطهارۀ الشرعیۀ هی استعمال الماء أو الصعید نظافۀ على وجه یستباح»انه ارتضاه، و عن قطب الدین الراوندی 

الطهارۀ الشرعیۀ هی إزالۀ حدث أو حکم لتؤثر فی صحۀ ما هی شرط »و عن نجیب الدین محمد بن أبی غالب فی المنهج األقصد « أکثر العبادات

أو لتأکید  انها استعمال أحد الطهورین الزالۀ الحدث»و عن المسائل المصریۀ « انها اسم لما یرفع حکم الحدث»و عن المصنف فی المعتبر « فیه

و عن بعض  «الطهارۀ شرعا ما لها صالحیۀ التأثیر فی استباحۀ الصالۀ من الوضوء و الغسل و التیمم»و عن العالمۀ فی التحریر و التلخیص « اإلزالۀ

ه صالحیۀ بدن على وجه لالطهارۀ غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بال»و فی القواعد: « هی وضوء أو غسل أو تیمم یستباح به عبادۀ شرعیۀ»کتبه 

و عن الشیخ أبی علی فی شرح النهایۀ « انها إذا أخذت صحیحۀ استعمال طهور مشروط بالنیۀ»و عن علی بن محمد القاشی « التأثیر فی العبادۀ

ث إلیه سابقا ان إزالۀ األخباو لعله وافق بذلک بعض العامۀ، و إال فالمعروف بین أصحابنا کما أشرنا «. انها التطهیر من النجاسات و رفع األحداث»

جازا و قد تطلق م»و فی کنز العرفان « ان إدخال إزالۀ الخبث فیها لیس من اصطالحنا»لیست من الطهارۀ.و من هنا قال الشهید فی نکت اإلرشاد: 

بما له صالحیۀ رفع الحدث أو »ها و عن الجرجانی تعریف« انها وضع الطهور مواضعه»و عن بعضهم « باالتفاق على إزالۀ الخبث عن الثوب و البدن

 «.استباحۀ الصالۀ مع بقائه

 :را ببینید در تعریفی که مختار مصنف است« طهارت»شواهد منعقد شدن اصطالح 

 تعریف ارائه شده صاحب نظر یا کتاب منبع ردیف

 الطهارۀ فی الشریعۀ اسم لما یستباح به الدخول فی الصالۀ شیخ طوسی در نهایه  .1

2.  
 در الروضه راجبال القاضی ابن

الطهارۀ فی الشریعۀ اسم لما یستباح به الدخول فی الصالۀ و لم یکن ملبوسا أو ما 

 یجری مجراه

 انها استعمال الماء و الصعید على وجه یستباح به الصالۀ أو تکون عبادۀ تختص بغیرها المهذب و الموجز  .3

4.  
 المبسوط و االقتصاد

البدن مخصوصۀ على وجه مخصوص یستباح به الطهارۀ عبارۀ عن إیقاع أفعال فی 

 الصالۀ

5.  
 الدین راوندیقطب 

الطهارۀ الشرعیۀ هی استعمال الماء أو الصعید نظافۀ على وجه یستباح به الصالۀ و 

 أکثر العبادات

نجیب الدین محمد بن أبی غالب فی   .6

 المنهج األقصد

 شرط فیهالطهارۀ الشرعیۀ هی إزالۀ حدث أو حکم لتؤثر فی صحۀ ما هی 

 انها اسم لما یرفع حکم الحدث عالمه حلی در المعتبر  .7

 أو لتأکید اإلزالۀ انها استعمال أحد الطهورین الزالۀ الحدث المسائل المصریه  .8

 الطهارۀ شرعا ما لها صالحیۀ التأثیر فی استباحۀ الصالۀ من الوضوء و الغسل و التیمم عالمه حلی در التحریر و التلخیص  .9

10.  
 القواعد

الطهارۀ غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صالحیۀ التأثیر فی 

 العبادۀ

 انها إذا أخذت صحیحۀ استعمال طهور مشروط بالنیۀ محمد القاشیبنعلی  .11

 بما له صالحیۀ رفع الحدث أو استباحۀ الصالۀ مع بقائه عن الجرجانی  .12

رسد که موافق اصطالح عامه مطلب را آورده نظر می؛ و بهانها التطهیر من النجاسات و رفع األحداثفقط شیخ ابی علی در شرح النهایه گفته است: 

 در اصطالح فقهای شیعه وجود ندارد.« ازاله الخبث»االرشاد تصریح کرده ست که قید است و اال شهید ثانی در نکت

 

التعاریف هو بعد االتفاق على معنى و لکنهم یختلفون فی التعبیر عنه إما لتسامح أو غیره، أو ان هذا االختالف الختالف  قلت: و هل اختالف هذه

غسال ها تشمل األفی المعنى لکون الطهارۀ اسما للصحیح أو لألعم، أو انها لما تشمل إزالۀ األخباث مثال أو ال، أو انها تشمل وضوء الحائض أو ال، أو ان

 هندوبۀ أوال، أو انها تشمل الوضوء التجدیدی أوال؟ إلى غیر ذلک؛ الذی یظهر فی النظر أن کثیرا من االختالف الختالف فی المعنى، فال وجالم

ه، ذهبمحینئذ لإلیراد على البعض مثال بخروج وضوء الحائض، و على آخر بدخوله، إذ قد یقول األول انه لیس طهارۀ و اآلخر طهارۀ، فکل یعرف على 
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لى تعریف عو یرجع النزاع حینئذ معنویا. و هذا الذی ینبغی ان یلحظ بالنسبۀ لالستقراء و التتبع، و إال فکثیر من اإلیرادات )حتى نقل انه اعترض 

یه فوائد بناء على ما ذکرنا کان للفقیه ان یتعرض له إذ لعله تترتب عل العالمۀ فی القواعد بتسعۀ عشر اعتراضا( ال ثمرۀ فیها، فما رجع منها إلى

 1«ثبوت الحقیقۀ الشرعیۀ، فاستقرى و تتبع و تأمل جیدا.

 

 گیری: نتیجه

در فضای شرعی است )نزاع لفظی نیست بلکه معنوی است.( و راه حل « طهارت»صدق عنوان  مصداقروشن است که این اختالفات، اختالف در 

نظری احبهای هر صتوان تحلیلاین لفظ در کتب فقهی برای معنای مورد نظر است؛ و میآن نیز بسته به حجم آماری )استقراء و تتبع( استفاده از 

 ارزیابی کرد. )آیا فروعاتش و استدالالتش با معنای مورد نظرش در طهارت، انسجام دارد؟( را براساس مبنای خودش

 

 ام(استقراء ت )باکار رفته است. عینا در آنها به« طهارت»مجموعه روایاتی که لفظ ( پنجپیوست 
مَا أَوْجََبهُ اللَّهُ َفوَاِحدَۀٌ وَ أََضافَ إِلَیَْها رَسُولُ اللَّهِ  فَُقلْتُ َلهُ جُعِْلتُ ِفدَاکَ کَمْ عِدَّۀُ الطََّهارَۀِ َفقَالَ السالمیهدَخَلْتُ عَلَى َأبِی عَبْدِ اللَّهِ عل .1

 (443، ص1. )وسایل الشیعه، جثَلَاثاً فَلَا َصلَاَۀ لَه لَاثاً وَضََّأ ثَوَاحَِدۀً لِضَْعفِ النَّاِس وَ َمنْ تَ وآلهعلیهاهللیصل

نُوِف بَهُ ِمنْ صُنَاسِ أَمَْراِضهِ وَ َما َأصَاکَتَبَ ِإلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِِلهِ عِلَّۀُ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَنَّهُ یُغَسَّلُ ِلأَنَّهُ ُیطَهَّرُ وَ یُنَظَّفُ ِمنْ أَدْ  السالمیهأَنَّ الرِّضَا عل .2

راً َماسُّهُمْ أَْن یَکُونَ طَاهِأَهْلَ الْآخَِرۀِ فَیُسْتَحَبُّ إِذَا وَرَدَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ َلقِیَ أَهْلَ الطََّهارَۀِ وَ یَُماسُّوَنهُ وَ یُ رُعِلَلِهِ لَِأنَّهُ یَلْقَى الْمََلائَِکۀَ وَ یُبَاشِ

 ( 478، ص2إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ)وسایل الشیعه، ج نَظِیفاً مَُوجَّهاً بِهِ

یَ قَِأنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَ مِْنهُ الرُّوحُ بََقالَ: إِنََّما أُِمرَ مَنْ یَُغسِّلُ الْمَیِّتَ بِاْلغُسْلِ لِِعلَّۀِ الطََّهارَۀِ مِمَّا َأصَاَبهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِ السالمیهعَنِ الرِّضَا عل .3

 (292، ص3مِنْهُ أَکْثَرُ آفَتِهِ. )وسایل الشیعه، ج

سایل هَارَۀِ )وِبالزِّیَارَۀِ عَلَى الطَّ : فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ تَطَهَّرُوا ِبهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی کَانَتْ ِحجَاباً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ أَِذنَ لَهُمْ السالمیهقال أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عل .4

 (226، ص 11الشیعه، ج

إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّْرنِی فَأَْعرَضَ عَنْهُ بِوَْجهِِه ثُمَّ قَالَ َلهُ اجِْلسْ فََقالَ أَ یَعِْجزُ أََحدُکُْم  -فَقَاَل یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ السالمیهأَتَى رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عل .5

عَاکَ إِلَى َما ا دَکَمَا سَتََر اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَامَ الرَّجُلُ فََقالَ َیا أَمِیرَ الُْمؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیُْت فَطَهِّرْنِی َفقَالَ وَ مَ  فْسِهَِأنْ یَسْتُرَ عَلَى نَ  إِذَا قَارَفَ هَذِِه السَّیِّئَۀَ

 (38ص ،28، جوسایل الشیعهۀِ )قُلْتَ َقالَ طََلبُ الطََّهارَۀِ قَالَ وَ أَیُّ طََهارٍَۀ أَْفضَلُ مِنَ التَّوْبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 7تا ص 4ص، 1ج، محمدحسن نجفیجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،  1



 

250 

 

 1«بیع»تعریف  تفسیری( متن و ترجمه ششپیوست 
 ست.(کار برده است که مولف در ارائه مطلب بهها تحلیل روشی ا)پاورقی

و  8إبدال المنافع بغیرها 7یعم فال6اختصاص المعوض بالعین 5و الظاهر4مبادلۀ مال بمال 3کما عن المصباح المنیر 2هو فی األصل :]تعریف البیع[

 14کالخبر 13فی نقل غیرها بل یظهر ذلک من کثیر من األخبار 12ربما یستعمل فی کلمات بعضهم 11اصطالح الفقهاء فی البیع. نعم 10استقر 9علیه

أنها مسامحۀ فی  15الدال على جواز بیع خدمۀ المدبر و بیع سکنى الدار التی ال یعلم صاحبها و کأخبار بیع األرض الخراجیۀ و شرائها و الظاهر

کما  فی جواز کونه منفعۀ 18فال إشکال 17و أما العوض بعض األعیان کالثمرۀ على الشجرۀ أن لفظۀ اإلجارۀ تستعمل عرفا فی نقل 16التعبیر کما

لما  23إلى بعض األعیان الخالف فیه و لعله 22نسب 21نعم ؛عدم الخالف فیه 20من القواعد و التذکرۀ و جامع المقاصد و ال یبعد 19فی غیر موضع

                                                   
 313 یال 305ص 1ج المکاسب، ی،انصار یخش 1
 تحلیل مفهوم براساس عرف لغوی + شروع در تحلیل تعاریفی که برای بیع ذکر شده است. )فرضیۀ خودِ مولف نیست.( 2
 استناد به قول لغوی معتبر 3
 ارائه تعریف لغوی 4
 استفاده از روش تحلیل مفهوم براساس تبادر 5
 عناییِ تعریف لغویتعیین دایره م 6
 تعیین قید احترازی در تعریف )شکل گرفتن فرضیه رقیب(؛  7

 هم مورد مبادله قرار« حقوق»هم هست و همینطور « منافع»اموال نیست بلکه « عین»تواند قرار بگیرد، فقط صحنه ذهن مولف این است که: آنچه در مبادالت مورد مبادله میپشت

 تعریف، تکلیف جامعیت تعریف را نسبت به این موارد روشن کند. پس باید در تحلیل گیرند؛می
 ای براساس لغت، در تعریف بیع شکل گرفت.تا اینجا، فرضیه اولیه 8
 ای که در ضمن تعریف لغوی تولید شده، دارد.استفاده از تاییدی که عملیات استقراءِ تعاریف اصطالحی برای فرضیه 9

 گیری بین آنها(استفاده از جستجوی آماریِ تعاریف )دیدن تعاریف و مقایسه آنها با هم و اشتراکریف با ادعای حداکثری بودن تشابه تعا 10
را در « بیع»اش، تمام کاربردهای عنوان است که: او برای آزمون صحت فرضیه این« نعم»شود( در این کلمۀ پشت صحنه روشی )مراحل ناخودآگاهی که در ذهن مولف طی می 11

 ای که برای تعریف ارائه کرده است جامع و مانع هست؟فقهاء بررسی کرده است تا ببیند آیا فرضیهکالم 
 کار رفته است )مویداتی برای فرضیه رقیب(یافتن برخی موارد که لفظ بیع بر خالف مفاد تعریف اولیه به 12
سراغ روایات رفته است و در آنجا نیز کاربردهایی یافته است که طبق فرضیه ها در تعابیر فقهی، بهاختالفاز آنجایی که اصطالحات فقهی، منشاء روایی دارند، پس از دیدن برخی  13

 اش، مجبور به تحلیل و رفع تعارض است.شود و او برای حفظ اعتبار فرضیهاو نیستند، پس فرضیه رقیب تقویت می
کار نرفته است )ارائه مویدات فرضیه رقیب( اما نه برای تقویت فرضیه رقیب بلکه برای وارد کردن صطالح فقهی بهارائه مصادیق معدودی که در آنها کلمه بیع بر اساس فرضیه ا 14

از دید  رها، امری پیچیده و دوکند یعنی تحلیل موجود در این نمونهدر سطر بعد استفاده می« الظاهر»مخاطب در صحت فضای تحلیل و تاویلی که خواهد کرد، لذا بالفاصله از کلمه 

 نیست که بخواهد احتمال صحت فرضیه رقیب را باال ببرد.
 گویی به مویدات فرضیه رقیب، با استفاده از قواعد زبانیشروع به پاسخ 15
 ارائه مویدات از فضای زبانی برای توجیه فوق )لذا مستند به عرف کرده است( 16
ن این کلمه و چو شود« عینیت»در تعریف، منصرف به « مال»شود کلمه دارد، سبب می« عینیت»نوان بیع برای آنچه کار رفتن عتوجه به لوازم پذیرش فرضیه )یعنی اصرار بر به 17

ه مال مبادلکند و قسمت دیگرِ تعریف )شود، لذا بازگشت به بررسی فرضیه اولیه در تعریف می« عینیت»در دنباله تعریف، تکرار شده است لذا در تصور اولیه، آنهم باید منصرف به 

 کند.(( را تحلیل میبمال
 و ارائه نتیجه تفحص« عوض»جستجوی در فقه نسبت به کاربردهای عنوان بیع در مورد  18
 ای است.های آماری جمع شده از این مطلب، فراوانی و گستردگی دارد پس قرینه قویاشاره به اینکه نمونه 19
 توان ادعای قطعی کرد.یافت نشد ولی چون استقراء تام نبود نمیموارد مخالف  اشاره به اینکه در این فحصِ حداکثری، 20
 «مخالفی یافت نشد»اشاره به وجود فرضیه رقیب در مورد اینکه  21
 ایتالش اول برای تضعیف فرضیه رقیب، با تضعیف اصل وجودِ چنین فرضیه 22
 دادنِ ضعف این منشاء برای استنتاج یک فرضیهنتالش دوم برای تضعیف فرضیه رقیب، با تحلیل منشاء پیدایش این فرضیه و نشا 23
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 6فإن قلنا 5و أما عمل الحر قولهم إن اإلجارۀ لنقل المنافع 4رإرادتهم بیان المبیع نظی 3و الظاهر 2فی کالمهم من أن البیع لنقل األعیان 1اشتهر

 9یدل علیه ؛قبل المعاوضۀ ،اعتبار کون العوضین فی البیع ماال 8المعاوضۀ علیه من األموال فال إشکال و إال ففیه إشکال من حیث احتمال 7إنه قبل

 ما تقدم عن المصباح. 

تاب لغوی معتبری مانند فیومی در ک است کهاست، شاهد تاییدکنندۀ این فرضیه، این « تبادل اموال»معنی بیع در حالت کاربرد عرفی لغوی، به»

 المصباح المنیر ذکر کرده است.

، اشیاء دارای مصداق مادی هستند )یعنی چیزی را که ملموس است «اموال»رسد که مقصود از کلمۀ اولیۀ این تعریف، به نظر میتحلیل در 

لت رسد عنظر میموارد مشابه ولی غیرمرتبط است بهگیری(، و از آنجایی که قیود برای خارج کردن دهی و چیز دیگری که ملموس است میمی

 از تعریف بیع است؛ « تبادل منافع و آثار و نتایج اشیاء»در تعریف، خارج کردن حالت « موساموال مل»آوردن قید 

 ؛ اندطور تعریف کردهبیع را همین شاهد دیگر بر این تعریف، این است که اغلب فقهاء نیز

ط به مانند روایت مربو ردن، در روایات هم نمونه دارداند و حتی این گونه به کار بکار بردهالبته در برخی موارد کلمه بیع را برای نقل منافع هم به

ای که مالکش معلوم نیست، و مانند در خانه« حق سکونت»دارد، و روایت مربوط به جواز بیع « خدمتکار قراردادی با شما»جواز بیع خدماتی که 

کار بردن کلمه ، َمجازی باشند مثل بهرسد که این تعابیرنظر میالمال است؛ اما بهوط به بیتهایی که مربروایت مربوط به خرید و فروش زمین

 شود مانند اجاره باغ برای بردن محصولش.هم منتقل می« عین»)که تسلیط بر منافع با بقاء عین است( برای مواردی که « اجاره»

)عالمه حلی در تواند غیرمادی هم باشد. می« عوض»همه فقهاء قبول دارند که رسد نظر میبهوجود ندارد و « عوض»البته این اختالف، در مورد 

 اند.( های مختلفی این مطلب را تصریح کردهالمقاصد، در بحثالقواعد و التذکره، و محقق کرکی در جامع

بیع »اند: د که اغلب فقهاء در تعریف بیع گفتهو البته گفته شده است که برخی بزرگان این اتفاق نظر را قبول ندارند! و شاید علت مطلب، این باش

روشن است که مقصودشان  لیو ،«عوض»هم به مبیع اشاره دارد و هم به « اموال»و منتقد فکر کرده است که کلمه « شودمی اموالسبب انتقال 

فقه داریم، مثال در تعریف اجاره گفته شده چنینی هم در شوند؛ و نمونه کاربرد اینچیزهایی است که فروخته می، مبیع است یعنی «اموال»از 

 که روشن است مقصود از منافع، هر دو طرف عقد نیستند!« شوداجاره سبب انتقال منافع مال می»است که 

جای به است، )یعنی جنسی را بخرد و بگوید« کارکردنِ فرد آزاد»برای « عوض»کاربردن عنوان ماند، و آن در مورد بهای در اینجا باقی مینکته

 ،باشد «عین محسوس»الزم نیست « عوض»شود قبول کند که ، که در تحلیل این حالت، صاحب نظریه رقیب مجبور میکنم(پول، برایت کار می

 عرفی سازگار نیست. که این مطلب، با حسّ  «شود.دارد و مال تلقی می« عین محسوس»مگر اینکه بگوید: توان کار کردن یک فرد، 

 

کحق الحضانۀ و الوالیۀ فال إشکال و کذا لو لم تقبل النقل کحق الشفعۀ و حق الخیار ألن البیع  -فإن لم تقبل المعاوضۀ بالمال 10الحقوقو أما 

راء مرددا جعل الشهید فی قواعده اإلب 14من کونه تملیکا فیسقط و لذا 13ببیع الدین على من هو علیه ألنه ال مانع 12و ال ینتقض ؛11تملیک الغیر

                                                   
 اشاره به اینکه چنین کاربردی در عرف تخصصی، نیاز به قرینه ندارد. )آنچه مشهور است نیاز به قرینه ندارد.( 1
 اشاره به منشاء اصلی فرضیه رقیب 2
ده استفاده کر« الظاهر»بخش نیست، از کلمه گونه استظهار وجود دارد ولی اطمینانقرائن اینتضعیف استظهاری که از این منشاء صورت گرفته است؛ )اما چون در برخی موارد  3

 است.(
 ارائه قرینه از کاربرد در فضای تخصصی )برای تقویت استظهاری که خودش کرده است( 4
 ای دیگر برای ناتمام بودن فرضیه رقیبارائه قرینه 5
  ازی در مفاد آنپردعدم اکتفا به ظاهر قرینه و احتمال 6
 قدم از وضعیت فعلی به نقطه مبدء، برای کشف حقیقت.بهاستفاده از روش بازگشت قدم 7
 شود )اذا جاء االحتمال بطل االستدالل(اشاره به وجود احتمال روشمند در فضای مطلب که سبب از بین رفتن استناد قطعی در مطلب می 8
 لش را داده است.ای که مولف احتمااشاره به تقویت قرینه 9

 شود.شروع در بررسی جامعیت تعریف نسبت به مصداقی دیگر که در عرف، مبادله نسبت به آن انجام می 10
 داند.(اشاره به تعریف رقیب دیگری )که هویت بیع را تملیک می 11
 بررسی تعریف از حیث مانعیت 12
 موجود در تعریف.« مالک»وسیلۀ وارد کردن آن در ، به«مورد نقض»تالش برای توجیه  13
 ای که انجام شده است. )فهم دیگر اهل فن هم چنین بوده است(ارائه شاهد برای توجیه 14
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أن مثل  4و السر ؛على نفسه 3أن یکون مالکا فی ذمته فیؤثر تملیکه السقوط و ال یعقل أن یتسلط 2أنه یعقل 1و الحاصل ؛بین اإلسقاط و التملیک

بین المالک و المملوک و ال یحتاج إلى من یملک علیه  5هذا الحق سلطنۀ فعلیۀ ال یعقل قیام طرفیها بشخص واحد بخالف الملک فإنها نسبۀ

 اتحاد المالک و المملوک علیه فافهم.  ستحیلَیف

 7إال أن فی جواز وقوعها عوضا للبیع إشکاال 6و أما الحقوق القابلۀ لالنتقال کحق التحجیر و نحوه فهی و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال فی الصلح

ما یصح أن یکون أجرۀ فی لشروط العوضین و لِ 12عند التعرض 11کلمات الفقهاء 10مع ظهور 9و عرفا 8من أخذ المال فی عوضی المبایعۀ لغۀ

 فی حصر الثمن فی المال.  ،اإلجارۀ

 باشد؟« حق»تواند یک می« عوض»در این بخش، مساله بحث این استکه آیا 

حق خیار،  قابل انتقال نیستند مانند حق شفعه وکه برخی حقوق و  ستند مانند حق حضانت و حق والیت؛بردار نیمعاوضه که پاسخ: برخی حقوق

 و در این قاعده کلی، استنثائی هم نیست؛ بله برخی افراد به غیر است تملیکحقیقت بیع، چرا که توانند عوض قرار بگیرند روشن است که نمی

ی که در حال دانندمی« بیع»اند که یکی از مصادیق بیع )بیع دین به خودِ داین(، استنثاء این قاعده است، چون فقهاء و عرف، این عمل را گفته

 است و تملیکی در کار نیست! « اسقاط حق»اینجا فقط 

 الزمهشود و شود، داین ابتدا مالک میاست یعنی با عقدی که بر این بیع دین بسته می« تملیک»اما این استثناء، صحیح نیست، زیرا در اینجا هم 

گفته « االبراء»خود در بحث اسقاط حق است؛ شاهدی نیز در فقه برای این تحلیل وجود دارد: شهید اول در کتب قواعد فقهیِ این مالک شدن،

 تواند تملیلک هم باشد.می« ابراء»است که: 

ا فرآیندِ تملیک )ب« بیع بودنِ بیع دین به خودِ داین»، توجیهِ باشد تملیکبینیم که اگر هویت بیع، کنیم میبندی میبهرحال وقتی مطلب را جمع

توجیه مثالِ بیع دین، توجیه معقولی ندارد. )زیرا تسیلط  اگر هویت بیع، تسلیط باشد،اسقاط( پذیرفتی است، اما  خودِاولیه و سپس حصول خودبه

ایی که حق را به کسی که موظف است آن را اداء کند بخواهیم واگذار و اگر مفهومِ مانند این حق را )ج انسان بر خودش، تحصیل حاصل است.(

اگر بخواهیم آن را به خودِ مورد دو طرف دارد و « تسلط»مفهوم بر مورد حق است و « تحقق تسلط»بینیم که جوهرۀ آنها کنیم( تحلیل کنیم می

 لت پذیرفته نیست! و این حا واگذار کنیم یعنی تسلط بر چیزی را به خود آن چیز واگذار کنیم

یک رابطه بین مالک و مال است و نیازی به تصور فرد طرفِ معامله بینیم که باشد، در تحلیل مفهوم تملیک می« تملیک»اما اگر حقیقت بیع 

 ندارد )تا اشکال فوق در اینجا وارد شود.(

گونه از این رویم؛و... می« حق سبق»،  «حق تحجیر»م مانند رویپس از روشن شدن تکلیف حقوق غیرقابل انتقال، به سراغ حقوق قابل انتقال می

قرار دهیم قابل « عوض»گونه حقوق را حتی قابل فروش هستند اما اینکه این« حق صلح»حقوق، گرچه قابل نقل و انتقال هستند و در مثل 

تصریح « االجارهمال»و بحث  «شروط عوضین»صراحت وجود دارد و فقهاء نیز در بحث به« مال»در تعریف بیع، مفهوم  پذیرش نیست، زیرا

 باشد.« مال»شود باید اند که آنچه در قبال جنس پرداخت میکرده

 

 :]تعاریف الفقهاء و المناقشۀ فیها[

                                                   
 است.« مورد نقض»وگفتگو در مورد چگونگی توجیه دهنده وجود اختالف و بحثاین کلمه، نشان 1
 ای که انجام شده است. استفاده از قرینۀ عقلی برای تقویت توجیه 2
 داند.یک فرضیه رقیب که بیع را تسلیط می اشاره به 3
 ترِ موضوع، از دید اولیه پنهان مانده است، لذا های بنیادیسازی مقدماتی از استدالل است که در الیهدهنده تالش برای شفافاین کلمه، نشان 4
 دنبال این باشیم که مالک بودنبه« مالک بودن»که در موضوع وجود دارد، مثال در موضوع ای است های درونی موضوع، بررسی روابطی درونییابی به الیهیکی از ابزارها برای دست 5

 از چه اجزاء مفهومی و چه روابطی بین آنها تشکیل شده است.
 موردی یافت شده است که نقض واضحی به مانعیت تعریف است. 6
شود فهمی مورد استفاده قرار گیرد؛ پس معلوم می اند که حق صلح، در خرید و فروش یک جنس،جازه ندادهگوید فقهاء اتوجیه مورد نقض با استفاده از عملکرد فقهاء )یعنی می 7

 که از بیع دارند با این مورد سازگار نیست.(
 کاربرد لغوی، موید فهم ما است.  8
 کاربردهای عرفی، موید فهم ما است. 9

توان از آنها جهت روشنی را رد از کاربردهای فقهی، قرائنی بر خالف مقصود ما نیز وجود دارد ولی قرائن مبهم هستند و نمیدهد که در برخی موامی نشان استفاده از این کلمه، 10

 دست آورد و از طرف دیگر، آنقدر ضعیف نیستند که بتوانیم آنها را کال نادیده بگیریم.به
 موید فهم ما است. کاربردهای تخصصی، 11
در فهم فقهاء بررسی نکرده است بلکه تمام کاربردهای آن را در فقه، بررسی « تعریف»در این تکه عبارت این بوده است که او موضوع را فقط در زمینۀ پشت صحنه عملکرد مولف  12

 کرده است.
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على معناه العرفی کما سنوضحه إن شاء اهلل إال أن الفقهاء قد اختلفوا  3بل هو باق 2أن لفظ البیع لیس له حقیقۀ شرعیۀ و ال متشرعیۀ 1ثم الظاهر

و حیث إن فی هذا التعریف  وجه التراضی علی انتقال عین من شخص إلى غیره بعوض مقدرو غیرهما 5ففی المبسوط و التذکرۀ  4فی تعریفه

دون اللفظ مجردا أو بشرط 7و حیث إن البیع من مقولۀ المعنى على االنتقال باإلیجاب و القبول الدالینواضحۀ عدل آخرون إلى تعریفه 6مسامحۀ

مع أن النقل لیس ) 9و یرد علیه؛ نقل العین بالصیغۀ المخصوصۀ عدل جامع المقاصد إلى تعریفه ب ،إنشاؤه باللفظ 8قصد المعنى و إال لم یعقل

 (12فی التذکرۀ بأن إیجاب البیع ال یقع بلفظ نقلت و جعله من الکنایات و أن المعاطاۀ عنده بیع مع خلوها عن الصیغۀ 11للبیع و لذا صرح 10مترادفا

یغۀ إشارۀ صأن النقل بالصیغۀ أیضا ال یعقل إنشاؤه بالصیغۀ و ال یندفع هذا بأن المراد أن البیع نفس النقل الذی هو مدلول الصیغۀ فجعله مدلول ال

ألنه إن أرید بالصیغۀ خصوص بعت لزم الدور  ،حتى یکون مدلول بعت نقلت بالصیغۀ 13ک الفرد من النقل ال أنه مأخوذ فی مفهومهإلى تعیین ذل

 .وجب االقتصار على مجرد التملیک و النقل ،و إن أرید بها ما یشمل ملکت 14ألن المقصود معرفۀ مادۀ بعت

 اند:تعاریفی که فقهاء برای بیع آورده

آید که معنای اصطالحی خاصی مورد نظر شارع و فقهاء نبوده است، بلکه در همان دست میرود، بهکار میاز بررسی تعابیری که برای بیع به

 معنای عرفی اولیه باقی مانده است. 

 اند:تعابیر مختلفی را ارائه کرده سازی همین معنای عرفی،و البته فقهاء در دقیق

 اند:لمبسوط و عالمه در کتاب التذکره و دیگرانی از فقهاء، چنین تعبیری را آوردهشیخ طوسی در کتاب ا

 « بیع = انتقالِ با رضایتِ چیزی از فردی به فرد دیگر در ازاء پرداختی معین»

را چنین  فقهاء تعریفامری حقیقی است سازگار نیست، دیگر « انتقال عین»که و چون این تعبیر با حقیقت بیع که امری اعتباری است در حالی

 اند:اصالح کرده

 «دهندۀ انتقال عین است.که نشان« فروختم و خریدم»بیع = گفتِن لفظ »

المقاصد تعبیر زیر را محقق کرکی در کتاب جامع و چون جوهرۀ بیع، لفظ نیست بلکه معنا و انشائی است که در نفسِ فروشنده و خریدار است،

 ارائه کرده است:

 «شدن چیزی بواسطۀ استفاده از لفظی که داللت بر این انتقال دارد. بیع = منتقل»

که استفاده از صیغه مخصوص را در اصل تعریف وارد کرده است، مضافا به اینکه  بینیم که این تعبیر نیز مبتال به همان اشکال قبلی استو می

فظ شود و اگر از این لمنعقد نمی« نقلت»ده است که بیع با لفظ مرادف با بیع نیست)عالمه در کتاب تذکره این را تصریح کر« نقل»مفهوم 

شود.( و مضافا به اینکه محقق کرکی خودش در بحث معاطات، معاطات را بیع صحیح دانسته است درحالی استفاده شود از موارد کنائی شمرده می

 رود. کار نمیکه لفظی در آن به

                                                   
 های لغوی، عرفی و مفهومی و مالحظه کاربردهای آننتیجه تحلیل 1
 باید احراز شود که آن کاربردها مورد نظر است یا قطعا مورد نظر نیست. در مواردی که مفهوم دارای کاربردهای تخصصی نیز هست، 2
شود که تغییری در آن صورت نگرفته است، و اگر شک کردیم که آیا تغییری صورت یافته است یا نه به اصاله گیرد و مشخص میمسیر تحول لغت و مفهوم، مورد بررسی قرار می 3

 کنیم.عدم النقل مراجعه می
 فهم تخصصی در تحلیل مفهوم عرفی، سبب بروز اختالف شده است.یعنی  4
 های تخصصی در تحلیل مفهوم بیع )سه مورد، اما با فراوانی متفاوت(شروع به بیان فهم 5
که یک حقیقت  «انتقال»ک اعتبار است، به طوری که بیشترین تطبیق را با روح مطلب داشته باشد. )مثال تعبیر از بیع که یاشاره به ضرورت سنجش تعابیر موجود در تعریف به 6

 مناسب نیست.( خارجی است،
 ای در هویت موضوعبررسی جوهره موضوع )علت مادی در اصطالح فلسفه( + ارائه فرضیه 7
 بررسی مستمرِ الزمه پذیرفتن یک فرضیه 8
 سازیِ فرضیه ارائه شده و بررسی نتایج آنبررسی اعتبار تحلیل، با شبیه 9

هم  «نقل»فهمید را از کلمه کنیم که آیا معنای که از بیع میگذاریم و سوال میصحنه این مطلب چنین است که: قسمت اصلی تعریف شما را در معرض قضاوت عرف میپس  10

 فهمید؟!می
 در تحلیل لغت« صحت سلب»دهد با استفاده از ابزار اقامه شاهد بر فهمی که ارائه می 11
 جام فرضیۀ ارائه شده با دیگر مبانی و قضایای پذیرفته شده.اشاره به ضرورت انس 12
 دست آورد.توان نمونه عملکردهای تخصصی در تحلیل مفاهیم را بهدر کتب علمی، می« ماخوذ فی مفهومه»با استقراء کلیدواژه  13
 های تعریف صحیح )دوری نبودن و اعرف بودن(نقد با استفاده از یکی از شاخص 14
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اند که منظور محقق کرکی این نیست که صیغه مخصوص بیع، در تعریف بیع قرار دارد بلکه مقصودش این بوده است که بیع، البته برخی گفته

شود، اما این توجیه قابل پذیرش نیست زیرا اگر منظور از مصداقِ صیغه مخصوص، عبارت مصداقی است که با چنین صیغه مخصوصی، حاصل می

فهومی باشد باید م« ملّکت»شود که در تعریف بیع از خودش استفاده کرده باشیم و اگر منظور از صیغه مخصوص، عبارت بب میباشد س« بعت»

 «.العینتملیک»یا « نقل العین»مناسب با آن در تعریف ذکر شود مثل 

 :]أولى التعاریف للبیع[ 

 :3نعم یبقى علیه أمور .2ء مما تقدمو ال یلزم علیه شی إنشاء تملیک عین بمالتعریفه بأنه  1فاألولى

بیع الدین على من هو  5و منها أنه ال یشمل ؛ءا له و یرده أنه الحق کما سیجیو إال لم یکن مرادف على جواز اإلیجاب بلفظ ملکت 4منها أنه موقوف

نظیر تملک  «و رجوعه إلى سقوطه عنه ،تملک ما على نفسه» 6لن تعقُّمع ما عرفت و ستعرف مِ )ألن اإلنسان ال یملک ماال على نفسه و فیه  علیه

البیع إذ لیس للبیع لغۀ و عرفا معنى غیر المبادلۀ و النقل و  7أنه لو لم یعقل التملیک لم یعقل ،(ما هو مساو لما فی ذمته و سقوطه بالتهاتر

قال فخر الدین إن معنى بعت فی لغۀ العرب ملکت غیری فإذا لم یعقل ملکیۀ ما فی ذمۀ نفسه لم یعقل  8التملیک و ما یساویها من األلفاظ و لذا

على أنها لیست بیعا و فیه ما  10مع حکم المشهور بل دعوى اإلجماع التملیک بالمعاطاۀ 9و منها أنه یشمل ء مما یساویها فال یعقل البیع.شی

ک ماله بعوض المبیع و ملّ فإن المشتری بقبوله للبیع یُ 12النافین نفی صحته.و منها صدقه على الشراء 11ء من کون المعاطاۀ بیعا و أن مرادسیجی

جاب أو تأخر و به یظهر اندفاع اإلیراد التملک بعوض و لذا ال یجوز الشراء بلفظ ملکت تقدم على اإلی 13فیه أن التملیک فیه ضمنی و إنما حقیقته

و  بالصلح على العین بمال 14بانتقاضه بمستأجر العین بعین حیث إن االستیجار یتضمن تملیک العین بمال أعنی المنفعۀ.و منها انتقاض طرده

ال  15و لذا ،وضۀ بل معناه األصلی هو التسالمابالهبۀ المعوضۀ و فیه أن حقیقۀ الصلح و لو تعلق بالعین لیست هو التملیک على وجه المقابلۀ و المع

على هذا أن الصلح قد یتعلق بالمال عینا أو منفعۀ  16و الذی یدلک یتعدى بنفسه إلى المال. نعم هو متضمن للتملیک إذا تعلق بعین ال أنه نفسه

لق بتقریر أمر عفیفید التملیک و قد یتعلق باالنتفاع فیفید فائدۀ العاریۀ و هو مجرد التسلیط و قد یتعلق بالحقوق فیفید اإلسقاط أو االنتقال و قد یت

قۀ بح لک و الخسران علیک فیفید مجرد التقریر فلو کانت حقیبین المتصالحین کما فی قول أحد الشریکین لصاحبه صالحتک على أن یکون الر

 مالصلح هی عین کل من هذه المعانی الخمسۀ لزم کونه مشترکا لفظیا و هو واضح البطالن فلم یبق إال أن یکون مفهومه معنى آخر و هو التسال

و هو یتضمن التملیک ال أن  17لى العین بعوض تسالم علیهفالصلح ع فیفید فی کل موضع فائدۀ من الفوائد المذکورۀ بحسب ما یقتضیه متعلقۀ.

لم یکن طلبه من الخصم إقرارا له بخالف طلب التملیک.و أما الهبۀ  18مفهوم الصلح فی خصوص هذا المقام و حقیقته هو إنشاء التملیک و من هنا

                                                   
 رضیه مولف در تعریف بیعشروع بیان ف 1
 اشاره به ضرورت آزمون فرضیه نسبت به ایرادات  2
 یعنی فرضیه ما با برخی موارد ظاهرا سازگار نیست که باید سازگاری آن را ثابت کنیم. 3
 ای با لوازمش باید سازگار باشد.ای چیست؟ و هر فرضیهاشاره به اینکه الزمه چنین فرضیه 4
 حیث جامعیتبررسی صحت تعریف از  5
 ها اکتفا به فهم اولیه برخی افراد نشود بلکه به ناخودآگاه آنها نیز باید نفوذ کرد تا حقیقت مطلب کشف شود.اینکه در تحلیلاشاره به 6
 «عدم صحت سلب»استفاده از ابزار  7
 تایید فهم خود از مطلب، با فهم دیگر اهل تخصص 8
 آزمون تعریف از حیث مانعیت 9

 اند هیچ مخالفی ندارد.قدری است که برخی گفتهوانی این نظر بهیعنی فرا 10
 ای که فرضیه به آن پاسخ داده است چیست؟ای باید احراز کرد که دقیقا مسالهاشاره به اینکه در هر فرضیه 11
« تغیرهاکشف روابط حداکثری بین م»و « متغیرشناسی»است، جز با ابزار یابی به دامنۀ مصادیقی که باید بررسی شود آیا تعریف نسبت به آنها جامع است یا مانع ورود آنها دست 12

 شود. )ر.ک. به بحث ابزارهای تحلیل در همین کتاب(حاصل نمی
 اشاره به اینکه به فهم اولیه از مطلب اکتفا نشود بلکه پس از کشف اجزاء و روابط، برآیندگیری شود و تعبیر لفظی مناسب انتخاب شود. 13
 جامعیت تعریفآزمون  14
 استفاده از نحوه کاربرد در زبان، برای کشف حقیقت معنا 15
 گیرد. اشاره به اینکه اگر بخواهیم در مورد مفهومی کلی، حکمی را جاری کنیم باید جریان آن حکم در تمام مصادیق آن مفهوم هم مورد بررسی قرار 16
 ای فرعی ارائه فرضیه 17
 بررسی آثار و لوازم فرضیه 18
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المقابلۀ و إال لم یعقل تملک أحدهما ألحد العوضین من بعوض على جهۀ  و المراد بها هنا ما اشترط فیه العوض فلیست إنشاء تملیک المعوضۀ

أن المتهب لو لم یؤد العوض کان للواهب  2لآلخر مع أن ظاهرهم عدم تملک العوض بمجرد تملک الموهوب الهبۀ بل غایۀ األمر 1دون تملک اآلخر

ن فی کونه تملیکا مستقال یقصد به وقوعه عوضا ال أ الرجوع فی هبته فالظاهر أن التعویض المشترط فی الهبۀ کالتعویض الغیر المشترط فیها

 حقیقۀ المعاوضۀ و المقابلۀ مقصودۀ فی کل من العوضین کما یتضح ذلک بمالحظۀ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الهبۀ األولى.

ضۀ و إن و ال یصح صلحا و ال هبۀ معوفقد تحقق مما ذکرنا أن حقیقۀ تملیک العین بالعوض لیست إال البیع فلو قال ملکتک کذا بکذا کان بیعا 

لو قلنا بوقوعهما بغیر األلفاظ الصریحۀ توجه تحققهما مع  3قصدهما إذ التملیک على جهۀ المقابلۀ الحقیقیۀ لیس صلحا و ال هبۀ فال یقعان به. نعم

لما عرفت من أن  6بل منع 5فی تملیک األعیان بالعوض فیقدم على الصلح و الهبۀ المعوضۀ محل تأمل 4قصدهما فما قیل من أن البیع هو األصل

حمله على  -تملیک األعیان بالعوض هو البیع ال غیر. نعم لو أتی بلفظ التملیک بالعوض و احتمل إرادۀ غیر حقیقته کان مقتضى األصل اللفظی

ء توضیحه فی مسألۀ المعاطاۀ فی غیر البیع القائل المتقدم و سیجی 7أن األصل بهذا المعنى لیس مرادالمعنى الحقیقی فیحکم بالبیع لکن الظاهر 

و یمکن إخراجه بأن مفهومه لیس نفس المعاوضۀ بل هو تملیک على وجه ضمان المثل أو القیمۀ ال  بقی القرض داخال فی ظاهر الحد؛ إن شاء اهلل

 یه ربا المعاوضۀ و ال الغرر المنفی فیها و ال ذکر العوض و ال العلم به فتأمل.معاوضۀ للعین بهما و لذا ال یجری ف

فرد دیگر نسبت به یک چیز  کردنِ )اراده مالک« انشاء تملیک عین بمال»رسد که بهترین تعریف برای بیع این است: با این مالحظات، به نظر می

هایی با بیع وجود دارد که به آن وارد نیست، البته در برخی مصادیق معامالت شباهت که هیچدام از اشکاالت قبلی در مقابل دریافت ارزِش آن(

 شود که اینگونه نیستند:کنند ولی با توضیح ما روشن میجامعیت یا مانعیت تعریف را تهدید می

تواند چیزی را به خودش چرا که یک فرد نمی شودنمی« بیع الدین علی من هو علیه» مورد اول( ادعای اینکه تعریف جامع نیست زیرا شامل

 !تملیک کند

معقول است؛ شاهد آن نیز موردی است  طوری که سبب اسقاط حقی شود،پاسخ: تصور اینکه خودش به خودش ملکیت چیزی را ایجاد کند به

 طور قهری، ایناو، چیزی را به ملکیت او درآورد، بهاندازۀ بدهیِ طلبکار، بهای داشت و اند که اگر کسی دِینکه در کتاب دین، فقهاء فتوا داده

قابل تصور نباشد اصلِ بیع هم قابل تصور نخواهد بود چرا که معنی بیع همان « تملک»شود؛ و اصال اگر تملک و سپس اسقاط بدهی او محقق می

 در زبان عرب این است که:« بیعتُ»معنای عبارتِ  تملک و مفاهیمی از این قبیل است؛ شاهد بر این مدعا نیز اینکه فخرالدین فرموده است که

 چیزی را به ملکیت فردی درآوردم.

و  اند که معاطات بیع نیستشود در حالی که اکثر فقهاء فتوا دادهادعای اینکه این تعریف مانع نیست زیرا شامل بیع معاطاتی هم میمورد دوم( 

 یک مصالحه است!

ن اند، این نیست که هویت آداده« بیع نبودن»در فتوایی هم که از فقهاء نقل شد، مقصود افرادی که فتوا به  دانیم وما معاطات را بیع می پاسخ:

 دانند.بیع نیست بلکه منظورشان این است که این را یک بیع باطل می

 «فروختن»خواهیم در حالیکه میشود هم می« خریدن»! زیرا چنین تعریفی شامل ادعای اینکه تعریف از جهت دیگری، مانع نیست مورد سوم(

 را تعریف کنیم! )در خریدن هم تملیک مال است(

توان شاهدش هم اینکه نمی بیع لحاظ شده باشد؛تملیکی که در خریدن هست بواسطه تحقق تملک فروشنده است نه اینکه در اصل مفهوم پاسخ: 

 د و چه بعد از ایجاب بگوید(استفاده کرد. )چه اول بگوی« تو را مالک کردم»در خریدن از کلمه 

 ای را اجاره کند در قبال خانه)مثال خانه «!نه منفعت یک عین باشد جارهالامالمای که اجاره»مورد چهارم( ادعای عدم مانعیت تعریف نسبت به 

 گذارد.(دیگری که در اختیار موجر می

قرار گرفت، در حقیقت منافع  موجرجای منافع، عینی در اختیار ی هم بهپاسخ: هویت اجاره تملیک منافع در قبال یک عین است و اگر در مورد

 آن عین منظور است.

و همچنین نسبت به هبه معوضه که یک « صلحی که یک طرفش عین باشد و یک طرفش مال»مورد پنجم( ادعای عدم مانعیت تعریف نسبت به 

 طرفش مال باشد.

                                                   
 ره به اینکه در مفاهیمِ نسبی و اضافی، باید موقعیت هر دو طرف رابطه و لوازمشان در مطلب بررسی شود.اشا 1
 اشاره به ضرورت کشف قدرمتیقن و حداقل الزم در مفاهیم 2
 را بررسی نمود. اشاره به اینکه هر مطلبی با یک قانون فوقانی مرتبط است و باید آن قانون فوقانی را کشف کرد و انسجام مطلب با آن 3
 اشاره به حالت پایه، عرفی، طبیعی، حالت عادی 4
 محل تامل = با قواعد سازگار نیست 5
 بل منع = شواهد منفی غلبه دارند. 6
 رود.محاسبه تمام احتماالتی که در یک فرضیه یا در یک کالم می 7
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بلکه باید  «منافع باغ را مصالحه کردم»شود مثال ، و شاهدش اینکه در کاربردها گفته نمیتملکپاسخ: هویت صلح، راضی شدن است نه تملیک و 

توان پذیرفت که در عملیات مصالحه باالخره یک تملیک و تملکی در باطنش ؛ البته می«ای را ترتیب دادممصالحه بوسیلۀ منافع باغ،»گفته شود 

ود و از چیزی منعقد ش« برداریبهره»تواند نسبت به فقط ملک نیست و شاهدش اینکه مصالحه میافتد، اما مصالحه عین تملیک و تاتفاق می

تواند فقط به همچنین مصالحه می است؛« تسلیط»دادن است که ِصرف « هعاری»قطعا در اینجا تملیک و تملک معنادار نیست بلکه چیزی مثل 

تواند فقط به پذیرش یک حالتی همچنین مصالحه می رفا اسقاط حق یا انتقال حق است؛تعلق بگیرد که اینجا دیگر قطعا بیع نیست و صِ« حق»

  های احتمالی هم بر عهده تو باشد.کنم بدین ترتیب که اگر سود مال تو باشد، زیانتعلق بگیرد مانند اینکه بگوییم من با تو مصالحه می

که در هر مورد به حسب خودش حالتی  رضایت دادن و همراهی کردن نیستها بیانگر این است که حقیقت صلح چیزی جز این تنوع حالت

و طرف دیگرش مال است، گرچه ضمنا معنای تملیک و تملک دارد ولی فضای اصلیِ « جنس»در فضایی که یک طرف  گیرد. بنابراین صلحمی

تعهدش را انجام نداد و مدعی در دادگاه تقاضای )شاهد دیگرش اینکه اگر فردی با دیگری مصالحه کرد و دیگری  آن تملیک و تملک نیست.

توان براساس الزمه این ادعا گفت که مدعی به مالکیت طرف دیگر اقرار کرده است که حاال تقاضای انجام مصالحه انجام مصالحه را داشت، نمی

 قبال مالک بوده است.(کند؛ اما اگر مدعی، خواستار تملیک شد یعنی بالمالزمه اقرار کرده است که طرف مقابل را می

هم باید گفت: کارکرد آن به مالکیت درآوردنِ دو طرفه نیست، شاهدش اینکه حتی اگر بگوییم هبه از طرف واهب، « هبه معوضه» در مورد مثالِ 

ا تحویل نکرد و عوضی ر اش وفابه عهد اخالقی« هبه پذیرنده»اگر توانیم پذیرش هبه و ارائه معوض را تملک بدانیم بلکه نوعی تملیک است، نمی

بنابراین باید گفت که در هبه معوضه، فقط تملیک مورد نظر است نه  اش را پس بگیرد.تواند هبهکننده میکننده نکرد، در این صورت هبههبه

و البته تملیکی که به نیتِ عوض گرفتن است اما واقعا در هبه معوضه، تملیک و تملک مورد نظر نیست )همانطور که در هبه « تملیک و تملک»

گوییم که معاوضه و تملیک و تملک دهنده ببخشد، نمییهگیرنده از پیش خودش و بدون شرط قبلی، چیزی را به هدای که هدیهغیرمعوضه

 حاصل شد.(

گفت:  ای، فردینیست و اگر در معامله« تملیک عین در برابر عوض»چیزی جز « بیع»گیریم که واقعیِت از کل مطالبی که بیان شد نتیجه می

اش صلح یا هبه باشد از او پذیرفته ی اگر گوینده قصد اصلیاین خرید و فروش خواهد بود، نه مصالحه است و نه هبه )حت« تو را مالک کردم»

 کار برود که صراحت در مالکیت ندارد و ادعا شود که مقصود صلح یا هبه بوده است قابل پذیرش است.؛ البته اگر الفاظی بهشود.(نمی

مانند هبه یا صلح داشته باشد، حمل بر بیع خواهد بود گرچه گوینده مقصود دیگری « تملیک عین در مقابل عوض»بنابراین اگر در جایی فضایِ 

 را ندارد. «تملیک عین بعوض»شود( زیرا چیزی جز بیع، فضای حقیقیِ شد. )نه اینکه بگوییم اصل، بیع بودن است و بر صلح و هبه، مقدم می

است، « مَجاز»کار بردن یک رسد گوینده منظورش بهنظر میداد بهاستفاده کرد و قرائنی در کالم بود که نشان می« تملیک»البته اگر از تعبیر 

 توان گفت: اصل با بیع بودن است که معنای حقیقیِ این تعبیر است.اما ظهور قطعی ندارد، در چنین مواردی می

ف بیع عریکه مکانیزم آن شبیه تاست که در برابرش ضمانت وجود دارد، « یقرض»مورد آخری که باید وضعیت آن نسبت به بیع بررسی شود 

را در اختیار بگیرد(؛ در توضیح اینکه قرض با بیع تفاوت دارد باید گفت: چیز دیگری ه دهد در برابر اینکاست )چیزی را در اختیار دیگری قرار می

شود ای انجام نمینیست نه تملیک شیء قرض گرفته شده است به شرط در اختیار داشتن ضمانت؛ یعنی معاوضهدر فضای قرض، فقط معاوضه 

مابازای قرض الزم نیست یا ای معنادار نیست، غرر معنادار نیست، بیان و صِرف تسلط دادن است )شاهدش هم اینکه در قرض، ربای معاوضه

 ای ندارد.(ا تلف کند باید جبران کند نیز الزم نیست. پس هویت معاوضهگیرنده از اینکه اگر قرض رآگاهی فرد قرض

 

 :]استعمال البیع فی معان أخر[

و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله فی معان أخرى غیر ما  ثم إن ما ذکرناه تعریف للبیع المأخوذ فی صیغۀ بعت و غیره من المشتقات

و إلیه نظر بعض مشایخنا حیث أخذ قید التعقب بالقبول مأخوذا فی تعریف  بشرط تعقبه بتملک المشتریلکن  التملیک المذکورأحدها  1ذکر

باع فالن ماله إال بعد أن یکون  3لتبادر التملیک المقرون بالقبول من اللفظ بل و صحۀ السلب عن المجرد و لهذا ال یقال 2البیع المصطلح و لعله

 لقائل بعت مالی أنه اشتراه غیره ال أنه أوجب البیع فقط.قد اشتراه غیره و یستفاد من قول ا

و إلیه  نفس العقد المرکب من اإلیجاب و القبولالثالث  کما یظهر من المبسوط و غیره. و هو االنتقالاألثر الحاصل من اإلیجاب و القبولالثانی 

فی عناوین أبواب المعامالت حتى اإلجارۀ و شبهها التی لیست فی األصل  اتفاقهم على إرادۀ هذا المعنى 4ینظر من عرف البیع بالعقد قال بل الظاهر

 اسما ألحد طرفی العقد.

                                                   
 های رقیب دیگریاشاره به فرضیه 1
 ده است چنین قیدی لحاظ شودای که سبب شتالش برای کشف انگیزه 2
 استناد به کارکرد عرفی برای اثبات یک حقیقت معنایی 3
 اشاره به اینکه طبق قاعده باید طور دیگری باشد ولی در اکثر کاربردها معنای عقد مورد توجه قرار گرفته است. 4
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 :]المناقشۀ فی هذه االستعماالت[

أنه لیس مقابال لألول و إنما هو فرد انصرف إلیه اللفظ فی مقام قیام القرینۀ على إرادۀ  1أقول أما البیع بمعنى اإلیجاب المتعقب للقبول فالظاهر

ال أن البیع مستعمل فی  2اإلیجاب المثمر إذ ال ثمرۀ فی اإلیجاب المجرد فقول المخبر بعت إنما أراد اإلیجاب المقید فالقید مستفاد من الخارج

. نعم تحقق 3و اإلبدال و التملیک و شبهها مع أنه لم یقل أحد بأن تعقب القبول له دخل فی معناهااإلیجاب المتعقب للقبول و کذلک لفظ النقل 

اب و جالقبول شرط لالنتقال فی الخارج فی نظر الشارع ال فی نظر الناقل إذ التأثیر ال ینفک عن األثر فالبیع و ما یساویه معنى من قبیل اإلی

له بعض فتأمل و منه یظهر ضعف أخذ القید المذکور فی معنى البیع المصطلح فضال عن أن یجعل أحد ال الکسر و االنکسار کما تخی -الوجوب

تبعا للمبسوط و قد یوجه بأن المراد  4وقع فی تعریف جماعۀ معانیه. و أما البیع بمعنى األثر و هو االنتقال فلم یوجد فی اللغۀ و ال فی العرف و إنما

و أما البیع بمعنى العقد فقد صرح الشهید الثانی رحمه اهلل  6حسن 5لمبنی للمفعول أعنی المبیعیۀ و هو تکلفالمصدر من ا ،من البیع المحدود

عل فبأن إطالقه علیه مجاز لعالقۀ السببیۀ و الظاهر أن المسبب هو األثر الحاصل فی نظر الشارع ألنه المسبب عن العقد ال النقل الحاصل من 

ء کحصول وجوب الضرب فی نظر األمر بمجرد األمر و إن لم یصر بنفس إنشاء الموجب من دون توقفه على شی الموجب لما عرفت من أنه حاصل

ما ورد فی النصوص و الفتاوى من قولهم لزم البیع أو وجب أو ال بیع بینهما أو إقالۀ فی  7واجبا فی الخارج فی نظر غیره. و إلى هذا نظر جمیع

لبیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه فی نظر الشارع المتوقف على البیع و نحو ذلک. و الحاصل أن ا

 8تحقق اإلیجاب و القبول فإضافۀ العقد إلى البیع بهذا المعنى لیست بیانیۀ و لذا یقال انعقد البیع و ال ینعقد البیع.

شرط اینکه به تملیک عین بمال به»های دیگری دارند مثل بود، اما برخی از متخصصین تعریف« بیع»تعریفی که ذکر شد براساس کاربرد زبانِی 

 .برای تعریف ضروری است« قبول فروختن از طرف خریدار»و قید « تملک مشتری دربیاید

ی ای نباشد یا قبول نکند، کستریخاطر تبادر فرآیند بیع با دو طرفه بودن است و اینکه اگر مشرسد که این فهم از هویت بیع، بهنظر میبه

 گوید که بیع صورت گرفته است.نمی

« شودبیع، اثری که در اثر ایجاب و قبول حاصل می»اند این است: تعریف دومی که برخی فقهاء به تبعیت از شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته

رسد که تمام عناوینی که در نظر میو به« شود.بول حاصل میبیع، عقدی که در اثر ایجاب و ق»و تعریف سومی که گفته شده است این است: 

 شان اشاره دارند حتی در ایقاعات.اند به وجود همین عقد در هویتکار رفتهمعامالت به

چون ای، ولی شنود کاری ندارد به چه کسی فروختهمنظورمان انتقال مال از سلطه خود است و کسی که می گوییم فروختم،تحلیل: وقتی می

شود، پس وجود خریدار، داخل در معنای باالخره در صحنه عمل، خریداری بوده است که فروختن انجام شده است، نقش خریدار هم ظاهر می

ر ه بیع نیست بلکه نیاز صحنه عمل است و فروختن باالخره اثری خواهد داشت؛ بنابراین رابطه ایجاب و قبول با هم رابطه تضایفی نیست که باید

 دست بیاید.مفهوم تصور شوند تا اصل مطلب بهدو 

طوسی در  ای به تقلید از شیخبا هیچ قرینه لغوی یا عرفی مطابق نیست و فقط عده« معنی ایجاد اثربیع به»هم باید گفت که:  دومدر نقد تعریف 

در اید شتوان گفت: طور تعریف کرده است میاند و اگر بخواهیم عملکرد شیخ طوسی را تحلیل کنیم که چرا او اینکتاب مبسوط آن را رواج داده

دنباله این در معرض قرار گرفتن ایجاد پس اثری که به «یدوفروش قرار گرفتندر معرض خر»تعریف بیع، اسم مفعولش مورد نظر است یعنی 

 شود حقیقت بیع خواهد بود!می

 توانست علت تعریف شیخ طوسی را تبیین کند.این توجیه، با قواعد زبانی سازگار نیست ولی اگر سازگار بود می

ت)بواسطه مَجاز اس« عقد»برای مفهوم « بیع»کاربردن کلمه ریح کرده است که بهعلیه، تصاهللشهید ثانی رحمهدر نقد تعریف سوم هم باید گفت: 

شود بیع و نقل مالکیت بواسطه ایجابِ ایجاد می« عقد»رسد که آنچه در اثر نظر میرابطه سبب و مسببی که دارند( و در همین حالت هم به

من مال را  کند کهحت انتقال مالکیت( چرا که وقتی فردِ فروشنده، انشاء میفروشنده نیست بلکه اثری است که شارع آن را اعتبار کرده است )ص

شود، گرچه فرد حاصل می« بزن»شود )مثل امر به زدن که وجوب آن نزد آمر، با گفتِن فروختم، این حالت بدون نیاز به چیز دیگری ایجاد می

                                                   
 تعبیرش شاید هماهنگ نباشد.(تالش برای استفاده از قرائن به هدف نفوذ به مقصود اصلی گوینده. )که خیلی با  1
 های خاص درآورد و بدون هرگونه وضعیت خاصی بررسی کرد.اشاره به اینکه باید برای کشف حقیقت یک موضوع، او را از حالت 2
 اشاره به ضرورت کشف نقطه شروع پیدایش مفهوم 3
 ضرورت پیگیری منشاء پیدایش یک اصطالح 4
 سازگاری اولیه ندارد.با قواعد زبانی و قواعد تعریف  5
 کند.شفافیت خوبی برای حقیقت بیع ایجاد می 6
 بررسی انسجام تعریف با کاربردهای مختلفِ آن 7
 313ص 1، جالمکاسب، شیخ انصاری 8



 

258 

 

 شود منظور همین اثری استزدِن بیع و ...گفته میالزم، بیعی در کار نیست، بهم؛ در تمام مواردی که عباراتی مانند: بیِع مخاطب آن را نپذیرد.(

 مورد نظرش بوده است. که شارع بواسطه عقدِ بیع،

طوری که مشروع باشد و برای اینکه مشروع باشد نیاز به ایجاب ، انتقال مالکیت است به«عقد بیع»عنوان به« بیع»نتیجۀ بحث اینکه: مقصود از 

قد بلکه ع« عقدی که همان بیع است»این نیست که بگوییم « عقد بیع»گیریم که مقصود در عبارت جا هم نتیجه میدارد. )از همین و قبول

 مفهومی غیر از بیع است.

 

 1:( متن کامل مربوط به نمونه اول از عملکرد فقهاء در تفریع فروعهشتپیوست 

لم یرد نص فی المسألۀ، و لذا لم یستند األصحاب حتى المعاصرین منهم إلّا إلى القاعدۀ کالمحقق أقول: ، لو زوج الولی المولی علیه بمن له عیب»

 الثانی فی جامع المقاصد، و الشهید الثانی فی المسالک، و صاحب الجواهر، و صاحب الحدائق، و من المعاصرین المحقق الخوئی، و الحکیم، و

إذا کان الولی عالما بوجود العیب )سواء ی المسالۀ فرعان:الفرع األول: إذا کان الولی عالما بوجود العیبالسبزواری و غیرهم. )أعلى اهلل مقامهم(.و ف

جه بذات یالعیوب الموجبۀ للفسخ و غیرها( فی من تزوجه للمولى علیه )ابنا کان أو بنتا(. و فیه أیضا صورتان: أحدهما، ما إذا اقتضت المصلحۀ تزو

کان التزویج مخالفا لمصلحته أو ضررا علیه.أما االولى: فمقتضى القاعدۀ هو صحۀ العقد؛ و لعله مّما ال خالف فیه بینهم، و  العیب. و االخرى، ما إذا

 للفسخ، ففیه و جهان أو قوالن:الوجه األوّل، عدم ال خیار للولی، لعلمه بذلک. و لکن هل للمولى علیه بعد بلوغه خیار إذا کانت من العیوب الموجبۀ

ه. خار، نظرا إلى أن تصرف الولی بالغبطۀ ماض علیه، و فعل الولی کفعل المولى علیه، فلو تزوج مع علمه بالعیب، لمصلحۀ رآها، لم یکن له فسالخی

علق بالشهوۀ تیفکذلک فعل الولی.و الوجه الثانی، أن للمولى علیه خیار الفسخ، لما أشار إلیه المحقق الثانی، فی جامع المقاصد، ما لفظه: أّن النکاح 

مولى لفال یکون رضاه بالعیب ماضیا على العیب. و ال یعلم معنى محصل لهذا الکالم، فانّ الرضا بالعیب یوجب سقوط حق الفسخ، رضا الولی کرضا ا

ا ما ذکره قط خیاره. و کذعلیه عند وجود المصلحۀ. و بعبارۀ اخرى الشهوۀ مع العلم بالعیب و االقدام على النکاح، دلیل على الرضا بالعیب؛ و معه یس

ال صغره له حفی المسالک فی توجیه الخیار هنا، ما نّصه: أمّا ثبوت الخیار فلوجود العیب الموجب له، لو کان هو المباشر للعقد جاهال، و فعل الولی 

إذا کان الولی عالما بالعیب و کان النکاح على  و فیه ما مّر أنّ علم الولی بمنزلۀ علم المولى علیه مع فرض المصلحۀ.و أّما الثانیۀ:بمنزلۀ الجهل. 

ی. صخالف المصلحۀ، فقد صرّح بعضهم بصحۀ النکاح. قال الشیخ فی الخالف: لألب أنّ یزوج بنته الصغیرۀ بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خ

جیب؛ و هذا عیر ذلک من األوصاف؛ فعلى هذا یسقط الخالف. و قال الشافعی، ال یجوز. دلیلنا أنا قد بیّنا أنّ الکفاءۀ لیس من شرطها الحریۀ و ال غ

ف فی و کأنه بنى على عدم اشتراط المصلحۀ، و إلّا فمجرّد الکفاءۀ الشرعیۀ غیر کاف فی وجود المصلحۀ، بل هذا من مصادیق المفسدۀ التی ال خال

ی مضارا، و إّلا ال ینفذ عقده.و ما ذکره فی المتن من الفرق بین العیوب عدم نفوذ العقد معها. و قد ورد التصریح فی الروایات السابقۀ بعدم کون الول

له حق الفسخ بعد بلوغه؛ لم یظهر وجهه، ألّن المفروض کون النکاح مصلحۀ له مع هذا العیب، و کون  المجوزۀ للفسخ و غیرها، و أنّ المولى علیه

خص مّما ذکرنا، أنّ ما ذکره فی المتن إلى هنا موافق للتحقیق، ما عدا قوله بجواز الفسخ علم الولی بالعیب و رضاه بذلک بمنزلۀ علم المولى علیه.فتل

و قد ذکر فی المتن، أنّ المسألۀ محل تردید و تامل؛ و لکن رجح بعد ذلک صحۀ فی الفرض االخیر.الفرع الثانی؛ إذا کان الولی جاهال بوجود العیوب

حۀ، کما صرّح بثبوت الخیار للولی و المولى علیه بعد رفع الحجر و لکن فی خصوص العیوب الموجبۀ العقد مع عدم تقصیر الولی فی إحراز المصل

لثبوت، و للفسخ دون غیرها.هذا؛ و أمّا وجه التردید و التامل، أنّ فی المسالۀ وجهین: أحدهما، بطالن العقد، ألنّ المدار على الغبطۀ فی مقام ا

کان فیه مفسدۀ، فیبطل العقد )بمعنى أّنه ال ینفذ و یکون فضولیا(.و الثانی، الصحۀ، ألنّ المدار على رعایۀ  المفروض عدم المصلحۀ فی الواقع، بل

المصلحۀ بحسب علمه و جهده، و المفروض أّنه جهد جهده، و لم یصل إلى العیب، و لذا لو اشترى للمولى علیه شیئا فیه عیب من دون علمه 

عیب.و الحق، هنا وجه ثالث، و هو التفصیل بین ما إذا کان العیب من العیوب الموجبۀ للفسخ، فانّ العقد صحیح. بذلک، صح العقد و ثبت له خیار ال

ونه فضولیا؛ ک لعدم الضرر فیه واقعا مع وجود خیار الفسخ، فالعیب یجبر بالخیار. أّما لو کان من العیوب غیر الموجبۀ للفسخ، فانّ العقد باطل، بمعنى

ود المفسدۀ فی العقد فی الواقع مع عدم إمکان جبرانه بالخیار لعدم جریان خیار العیب فی النکاح إلّا فی الموارد الخاّصۀ المنصوصۀ. ألنّ المفروض وج

ء کان او لذا ال یمکن قیاسه على موارد خیار العیب فی البیع، فانها تعم کلّ عیب.و إن شئت قلت: صحۀ النکاح مع العیوب غیر الموجبۀ للفسخ، سو

د تکون و ق فتدفع الصحۀ بعموم ال ضرر. -کما هو المفروض -من العیوب الدنیویۀ أو اخرویۀ، فیه ضرر عظیم على المولى علیه، و ال یجبر بالخیار

ۀ، و عدم الواقعیۀ العشرۀ مع هذا الزوج، سببا للعسر و الحرج الشدید، فیدفع بأدلۀ نفی الحرج أیضا، مضافا إلى ظهور عنوان المصلحۀ فی المصلح

 .«الضرر کذلک

                                                   
  321تا  319مکارم، ص اهللیتکتاب انوارالفقاهه، آ 1
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 )بخشی از عمومات فوقانی( ( جدول قواعد فقهی:نهپیوست 

 هدف مرکزی این قاعده توضیح نام قاعده ردیف

 اإلبراء  .1
حقیقۀ اإلبراء هو إسقاط مال أو حق مالی لشخص على آخر و 

 هو إیقاع ال عقد فال یحتاج إلى إیجاب و قبول
 تسهیل در روابط و اختالفات

 اإلتالف  .2

 «من أتلف مال الغیر بال إذن منه فهو له ضامن»

حاصل معنى القاعدۀ المتسالم علیها هو أّنه إن أفنى مال الغیر 

بدون إذنه فی ذلک االفناء، یکون ذلک المال على عهدته 

بوجوده االعتباری، و إن لم یکن تحت یده فیجب علیه الخروج 

 .القیمۀ فی القیمیاتعند عهدته بإعطاء، المثل فی المثلیّات و 

 ضمانت

3.  
احترام مال المسلم و 

 عمله

اگر کسی برای انسان کاری انجام داد باید اجرت او  پرداخت 

 شود 
 حفظ اموال و حقوق

 اإلحسان  .4

ما علی المحسنین من سبیل، اگر فردی به نیت خیر کاری را 

بدون تضییع حقی انجام داد ولی من خوشم نیامد، نباید او را 

 کنم.توبیخ 

ایجاد استحکام در روابط 

 اجتماعی و مددکاری

5.  
أخذ األجرۀ على 

 الواجبات
 اجرت گرفتن برای کارهای واجب حرام است

-ایجاد تسهیل برای دست

 های الزمیابی به حداقل

6.  
ء اإلذن فی شی -اإلذن 

 إذن فی لوازمه

اگر فردی اجازه تصرفی را داد، در حقیقت اجازه برای تصرف 

طبیعتا یا عرفا برای رسیدن به آن الزم است نیز  هر موردی که

 داده است.

 سازی در تصمیماتدقیق

 تسهیل در روابط انسانی نظر کندتواند از آن صرفاگر کسی حقی داشت می اإلسقاط -إسقاط الحق   .7

8.  
اشتراط البلوغ فی العقود 

 و اإلیقاعات

اشته دبرای صحیح بودن عقد، طرفین باید بالغ باشند یا قیم 

 باشند.
 اهمیت آگاهی در روابط

9.  
اشتراک  -االشتراک 

 التکلیف

مشترک بودن مخاطبین حاضر در زمان تشریع با مکلفین غائب 

 و در زمانهای بعد
 اثبات ابدیت تکالیف شرعی

10.  
أصالۀ الصحۀ و الفساد فی 

 العقود و اإلیقاعات
 صحت یا فساد: بیان حالت طبیعی و عادی در عقود و ایقاعات

 شناسایی حالت طبیعی

در عقود و ایقاعات از نظر 

 صحت و فساد

11.  
أصالۀ اللزوم فی العقود و 

 اللزوم -اإلیقاعات 
 فسخ ناپذیری: بیان حالت طبیعی و عادی در عقود و ایقاعات

ایجاد استحکام در معامالت 

 و روابط

12.  
أصالۀ عدم تداخل 

 األسباب
 تأثیرگذاری مستقل هرکدام از اسباب شرعی

استقالل عواملی که حفظ 

 حکم شرعی ایجاد میکند

13.  
الضرورات  -االضطرار 

 تبیح المحظورات
 تسهیل در حالت اضطراری مباح شدن موارد غیر جائز در حال ضرورت

14.  
اإلعانۀ على اإلثم و 

 العدوان
 جلوگیری از گناه کمک کردن به گناه

 جلوگیری از اسراف دست کشیدن از اموال اإلعراض عن الملک  .15

16.  
إقامۀ الحدود إلى من إلیه 

 الحکم
 جلوگیری از هرج و مرج اجراء حدود توسط حاکم 

 تسهیل در تعامالت عدم ضمانت شخص در صورت اقدام طرف مقابل به ضرر اإلقدام  .17

 اإلقرار -إقرار العقالء   .18
-اگر فردی اقراری بر علیه خودش کرد، اِعمال آثار آن الزم می

 شود

عدم تضییع حقوق و لو با 

 اعتراف آزادانه و اگاهانه

 مالحظه روابط انسانی رسداگر میتی ورثه نزدیک داشت، ارث به فامیل دورتر نمی األقرب یمنع األبعد  .19
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 هدف مرکزی این قاعده توضیح نام قاعده ردیف

20.  
رفع التکلیف  -اإلکراه 

 عن المکره

اگر فردی را به زور مجبور به کاری کردند، مسئول تبعات آن 

 نخواهد بود.

اهمیت آزادی انتخاب و 

 پذیریمسئولیتتسهیل در 

21.  
االمتناع باالختیار ال 

 ینافی االختیار

اگر کسی کاری را انجام داد و تبعاتی بدون اینکه او بخواهد 

 برای آن ایجاد شد، باید مسئولیت تبعات را بپذیرد.
 ضرورت محاسبه آثار کارها

 األهم و المهم  .22
ها، محاسبه نفع و ضرر و ضریب آنها باید گیریدر تصمیم

 گیرد.صورت 
 ضرورت محاسبات عقالنی

23.  
تصدیق األمین  -االئتمان 

 فیما اؤتمن علیه

اگر کسی امین قرار گرفت، ادعایش در مورد امانت مورد قبول 

 خواهد بود.

ترویج قبول امانت و      

 داریامانت

24.  
بطالن العبادۀ بکل زیادۀ 

 و نقیصۀ
 اهمیت عمل طبق دستور اگر در عبادت کردن، تغییری ایجاد شود باطل خواهد بود.

25.  
بطالن العقد بتعذر الوفاء 

 بمضمونه
 من الشروط الصحه العقد القدره على التسلیم

حفظ حقوق در شرایط ایجاد 

 موانع

 البناء على األکثر  .26
معنى القاعدۀ عبارۀ عن أنّ الوظیفۀ الشرعیّۀ عند الشکّ بالنسبۀ 

 کثرالطرف األإلى عدد الرکعات فی الصلوات الرباعیّۀ هو تغلیب 

رفع تحیرو سر درگمی بجا 

آوردن صاله و ایجاد تمرکز 

 در توجه به خدا

 حجیۀ البینۀ -البینۀ   .27
برای تشخیص اتفاق افتادن موقعیتی، شهادت دو عادل کفایت 

 کندمی

اهتمام به عدم تضییع حقوق 

از طرفی و عدم پذیرش هر 

 ادعایی از طرف دیگر

28.  

ۀ البین -البینۀ و الیمین 

المدعی و الیمین  على

 على من أنکر

المراد من القاعدۀ هو إعطاء الضابط األساسی للمحاکمۀ بین 

 المتخاصمین
 رفع مشاجره بین افراد

 تبعیۀ العقود للقصود  .29
ای است لذا باید نوع هر عقدی برای تحقق تمایل و خواسته

 عقد با نوع خواسته هماهنگ باشد.
 سازی معامالت و روابطدقیق

 النماء لألصلتبعیۀ   .30

معنى القاعدۀ هو أنّ النّماء )الزیادۀ و النتاج( الحاصل من األموال 

)الحیوان و البستان و ما شاکلهما( تابع لألصل )ذات المال( فی 

زمن الخیار و فی المقبوض بالعقد الفاسد و ما شاکلهما، بالنسبۀ 

 إلى الملکیّۀ.

رفع تخاصم در ملکیت ثمره 

 مال مورد معامله

 التجاوز  .31

معنى القاعدۀ هو أّنه إذا شکّ المکلف فی تحقّق جزء من 

العبادات بعد تجاوز المحل فال یعتنى بشکّه و ال یترتب على 

 الشّک أیّ أثر

رفع تحیرو سر درگمی بجا 

آوردن عبادت و ایجاد تمرکز 

 در توجه به خدا

 التحجیر  .32

معنى القاعدۀ بحسب اللغۀ عبارۀ عن تجمیع األحجار من 

األراضی تجاه الزرع، و امّا بحسب االصطالح الفقهی عبارۀ عن 

العمل الذی یتحقق فی سبیل الوصول إلى النتیجۀ، و بکلمۀ 

 واحدۀ: االستهداف العملی، کتسویۀ األراضی ألجل األحیاء

 ضرورت رعایت حق اولویت

 التساقط  .33

لو تعارض الخبران أو البیّنتان على وجهٍ یکون نافیهما کالمثبت 

ء و نجاسۀ ثوب أو إناء أو غیرهما، ففی ترجیح فی طهارۀ شی

 االولى أو الثانیۀ و عدمه، فیتساقطان

 خروج از حیرت و سرگردانی

 راهگشایی

 التسامح فی أدلۀ السنن  .34

هو إعمال المسامحۀ و المساهلۀ بالنسبۀ إلى سند الروایات الدالّۀ 

ذا ستحبّا إ، فکلّ روایۀ أفادت حکما معلى الحکم االستحبابیّ

کان فی سندها خلل ال تترک تلک الروایۀ و ال تسقط عن 

االعتبار؛ و ذلک ال ألجل کونها حّجۀ معتبرۀ بل على أساس 

 التسامح فی أدلّۀ السنن الثابت بالدلیل الخاص.

 اعتبار بخشی به روایات

 استفاده حداکثری از روایات
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 و یکون برأی اإلمام و الحاکم و هو التأدیب دون الحد التعزیر بما یراه الحاکم  .35
 حاکمیت حاکم

 قدرت حاکم

 التعزیر دون الحد  .36
 غیبل ال بما تعزیره فلإلمام واجبا، ترک أو محرّما، فعل من کلّ

 الحدّ 

از  باز بودن دست حاکم

 ها ازطرفی و اکتفا به حداقل

 طرف دیگر

 التعزیر لکل عمل محرم  .37

 نم غیره و المعزر لردع به سبحانه هلل تعبدا تأدیب التعزیر

 بیحق کل إیثار و واجب بکل لإلخالل مستحق هو و المکلفین،

 الحد بتوظیف الشرع یرد لم

 جلوگیری از اشاعه فحشاء

 ابزار کنترل رفتارها

 التعیین  .38
 انک الوظیفۀ فی التخییر و التعیین بین األمر دار إذا أنّه هو

 المعنى موجز هو ها و بالمتعین، فیؤخذ التعیین هو األصل

 جلوگیری از شک و تردید

 قطعیت در عمل

 مشخص شدن وظیفه

 التقیۀ  .39
 االحتراز ألجل عمال؛ أو قوال المعاند الغیر مع الموافقۀ إظهار هو

 .الضرر من

 جلوگیری از ضرر

 دفع ضرر

 نفع حداکثری

40.  
التالزم بین الصالۀ و 

 الصوم
 .لمحدّدا الشرعیّ  السفر فی الصوم و الصالۀ قصر بین المالزمۀ هو

 آسایش در سفر

 راحتی در سفر

 تلف المبیع قبل القبض  .41
 کان یالمشتر استیالء قبل و االشتراء بعد تلف إذا المبیع أنّ هو

 .الخیار زمان مضى لو و البائع على
 حداکثر سازی حق مشتری

 التلف فی زمان الخیار  .42

 مبیع کلّ علیه و البائع، على یکون الخیار زمان فی التلف أنّ هو

 لىع الضمان یکون ال الخیار ظرف فی تلف إذا الخیار فیه ثبت

 قیتعل سماویّۀ آفۀ بواسطۀ الخیار حال التلف ألنّ المشتری؛

 .البائع بمال

 حداکثر سازی حق مشتری

43.  
اإلسالم یجب ما  -الجب 

 قبله

موردها ما إذا أسلم إنسان فکان علیه ذنوب أو حقوق من قبل، 

 إجماال، و لیس مؤاخذا بهافاإلسالم یجب عما قبله 

 تسهیل در اسالم آوردن و 

 تألیف قلوب

 جواز البدار ألولی األعذار  .44

مبناه الحکم بتخییر المکلّف فی إتیان الفعل فی أیّ جزء أراد 

من أجزاء الوقت، و أّن المکلّف مخیّر فی کلّ جزء من الوقت 

قدرۀ البین الفعل فیه على الوجه الموظّف فیه بحسب حاله من 

 على الشرائط و العجز عنها، و بین التأخیر عنه

 سهولت عمل برای معذورین

 حجیۀ الظن فی الصالۀ  .45
معنى القاعدۀ هو العمل بمقتضى الظن فی عدد الرکعات، و مورد 

 القاعدۀ عدم العلم بالنسبۀ إلى عدد الرکعات
 سهولت عمل مکلف در نماز

46.  
حجیۀ خبر الواحد فی 

 الموضوعات

معروف آن است که خبر واحد در احکام حجت است ولی در 

موضوعات حجت نیست، ولی برخی از محققین خبر واحد را در 

 موضوعات نیز حجت میدانند 

سهولت عمل مکلفین در 

 تعامالت اجتماعی

 حجیۀ قول ذی الید  .47
 شروط اعتبار دون من مطلقا اعتباره و الید ذی بقول األخذ

 فیه الواحد خبر حجیۀ

اعتبار گفتار جهت سهولت 

عمل مکلفین در تعامالت 

 اجتماعی

48.  
 -الحدود تدرأ بالشبهات 

 الدرء
 برداشتن و عدم اجرای حدود الهی در صورت وجود شبهه 

 على مبنیّ الّله حقّ إنّ

 نع تعالى لغنائه التخفیف

 استیفائه

49.  
حرمۀ إبطال األعمال 

 العبادیۀ

الوجود ال یجوز إبطاله فی أنّ العمل العبادی المرکّب التدریجی 

األثناء، بمعنى رفع الید عن إتیانها تماما فی األثناء، أو یأتی 

توجه دادن به اهمیت اعمال 

 عبادی
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ء ال یصحّ معه اإلتمام و یخرج عن قابلیّۀ التحاق األجزاء بشی

 الالحقۀ بسابقتها کی یتمّ العمل و یوجد صحیحا.

 حرمۀ إهانۀ المحترمات  .50

 من کان م ا و الدین، معالم و الشریعۀ مقدّسات من هو ما کلّ

 شأنه، تعظیم و باحترامه الشارع أمر ورد ما و الشرع، مجعوالت

 لّىص النبی قبر و المساجد سایر و األربعۀ المساجد و کالکعبۀ

 المشاهد سایر و الّسالم علیهم االئمۀ قبور و آله و علیه اللّه

 علماء و الحسینیۀ، التربۀ و الروائیۀ الکتب و القرآن و المشرفۀ

 ینالمؤمن بل قبورهم، و الّسالم علیهم البیت أهل فقهاء و الدین

 و بالدین متعلق هو مما ذلک نحو و میّتهم، و حیّهم کلّهم

 عائرش و الّله بشعائر عنها یعبّر و. بنحو الشریعۀ إلى منتسب

 الدینیۀ األمور هذه إهانۀ حرمۀ تفید القاعدۀ هذه و. الدین

 ۀ،الشریع فی محترما عدّ  ما کل بل الشرع، صاحب عند المحترمۀ

 .المسلم المیّت حتى

تنبیه بر عظمت و حرمت 

 آنچه به خداوند انتساب دارد

 و تعظیم شعائر الهی

 السبق -الحق لمن سبق   .51

 نۀاألمک فی مکان فی السبق بواسطۀ الحق ثبوت على الدالۀ

 .العامۀ

 التسیطر فی السبق بواسطۀ الحقّ  ثبوت هو القاعدۀ معنى

 السّاحات و األسواق و کالمساجد. العامّۀ األمکنۀ إلى بالنّسبۀ

 .المجتمع استفادۀ معرض فی تکون التی

احترام به فعالیت های 

اجتماعی و جلوگیری از 

 اختالفات

52.  
 -أصالۀ الحل  -الحل 

 أصالۀ اإلباحۀ

 من فتدعه بعینه حرام أنه تعلم حتى حالل لک هو ءشی کل

 هو و اشتریته قد علیک یکون الثوب مثل ذلک و نفسک، قبل

 عفبی خدع أو نفسه، باع قد حر لعله عندک المملوک أو سرقۀ،

 رضیعتک أو اختک هی و تحتک امرأۀ أو قهراً،

 سهولت عمل مکلفین

 من حاز ملک -الحیازۀ   .53

 من المقصود و للملک، سبب الحیازۀ أنّ  هو القاعدۀ معنى

 الذی ءالشی على العرفیّۀ السیطرۀ و االستیالء هو عرفا الحیازۀ

 بالملکیۀ مسبوقا یکن لم

اعتبار فعالیت های اجتماعی 

 افراد

 الحیلولۀ  .54

الحیلولۀ متخذۀ من تحقق الحائل بین زمان الشکّ و زمان 

المشکوک، کالشکّ فی صالۀ الظهر بعد حلول وقت المغرب، و 

فالقاعدۀ تقتضی عدم عندئذ ال یترتب األثر على هذا الشّک 

 االعتناء بالشّک بعد خروج الوقت.

 رفع تحیر

 دم المسلم ال یذهب هدرا  .55
معنى القاعدۀ هو بیان أهمیۀ الدماء من ناحیۀ الحکم الوضعی، 

 بأّنه ال تسقط الدیۀ فی القتل الذی لم یتعین له القاتل
 ضریب اهمیت جان مردم

 رجوع الجاهل إلى العالم  .56

تعلّم الجاهل أحکامه الشرعیّۀ من العالم بها، و معنى القاعدۀ هو 

قد یعبّر عنه بالرجوع إلى أهل الخبرۀ، فإنّ کلّ فرد ال یعرف ما 

یحتاج إلیه فعلیه أن یتعلم ممّن کان عالما به و یکون متخصصا 

 فیه

-ایجاد زیرساخت صحیح

 سازی زندگی

57.  

 -التسلط  -السلطنۀ 

الناس مسلطون على 

أموالهم و أنفسهم و 

 حقوقهم

المراد من السلطنۀ هنا هو تسلّط المالک على ماله بنحو کامل 

شامل، فله أن یتصرف کیف یشاء، و لیس له أیّ مانع بالنسبۀ 

إلى أنحاء التصرفات المحّللۀ، فکلّما شّک فی جواز التصرف و 

 التسلط یتمسک بالقاعدۀ و یثبت الجواز.

ایجاد زیرساخت روابط 

 اجتماعی و اقتصادی

 سوق المسلمین -وق الس  .58

معنى القاعدۀ هو أماریۀ سوق المسلمین للطهارۀ و الذکاۀ عند 

الشکّ فیهما بالنسبۀ إلى البضائع التی توجد فی أسواق 

المسلمین، من اللحوم و الجلود و غیرهما فإن نفس کونها فی 

سوق المسلمین یکفی للطهارۀ و الحلیۀ و إن کان من یعرضها 

 تسهیل در زندگی
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مجال ألصالۀ عدم التذکیۀ؛ لحکومۀ القاعدۀ مجهول الحال، و ال 

 علیها و على االستصحاب

 حق شریک، همیشه محفوظ است و اولویت دراد ءالشفعۀ جائز فی کل شی  .59
شریک کردن سازی دقیق

 دیگران

60.  

أصالۀ الصحۀ فی  -الصحۀ 

حمل فعل  -عمل الغیر 

 المسلم على الصحۀ

آمد ولی محمل به نظر خالف میهر کاری از دیگری دیدی که 

 عقالیی برای توجیه داشت، باید حمل بر جهت درست شود.

اعتمادسازی 

 عملکردمسلمین

61.  
الصلح جائز بین 

 المسلمین
 اصل اولیه این است که در اختالفات مصالحه صورت پذیرد.

رفع نزاع تسهیل در 

 وخصومت

 الضرورات تتقدر بقدرها  .62
شرایط اضطراری جایز شود اینطور نیست که  هر چیزی در 

 بلکه به اندازه حداقل الزم است.

، در عین رفع عسر وحرج

 مباالتی تبدیلاینکه به بی

 نشود

63.  
ضمان المقبوض بالعقد 

 الفاسد

در قراردادی که معلوم شد باطل است، هیچ حقی از طرفین 

منتفی نخواهد شد و اگر کاالیی در دست شما بود و تلف شد 

 شودباید جبران خسارت 

سازی روابط و حفظ دقیق

 حقوق

64.  
على الید ما  -ضمان الید 

 أخذت حتى تؤدی

اگر چیزی از دیگران نزد تو هست باید محافظت کنی تا به 

 صاحبش برسد.
 ضریب اهمیت ملکیت

 الضمان بالتعدی  .65
اگر هر کسی از به حقوق دیگری تعرض کرد باید جبران 

 خسارت کند

ضریب اهمیت حقوق 

 دیگران

 اصل درهمه اشیا طهارت است أصالۀ الطهارۀ -الطهارۀ   .66
اعمال بر آزاد  زیرساخت

 بودن

 العدل و اإلنصاف  .67
های الزم که همه افراد در همه موارد در عملکردها، باید حداقل

 دانند رعایت شود.عرفی آنها را الزم می

حقوق اخالق در رعایت 

 دیگران

68.  
عدم اشتراط األحکام 

 الوضعیۀ بالبلوغ
 بلوغ شرط احکام وضعیه نیست

 تناسب با عالم تکوین

 )حفظ  آثار اعمال(

 اصل در حیوانات عدم طهارت است عدم التذکیۀ  .69
ها و احتیاط در خوراکی

 های نفسورودی

70.  
عدم سماع اإلنکار بعد 

 اإلقرار
 بعد از اقرار انکار پذیرفته نیست

ضمانت اجرا برای اجرای 

 قوانین

 العدول  .71

هو تبدیل النیۀ فی الصالۀ عند عدم تحقق  معنى القاعدۀ

الترتیب بین الصالتین نسیانا ، کما إذا نوى الصالۀ المتأخرۀ ) 

العصر أو العشاء ( قبل إتیان المتقدمۀ ) الظهر والمغرب ( وتذکر 

فی األثناء کان الحکم هو العدول من قصد الثانیۀ إلى قصد 

 . االولى

سهل گرفتن در احکام 

 شرعی نماز

 بیان نکردن  تعمدی در معامله الغرر  .72
استیفای حق مغرور و تنبیه 

 غار

 جبران خسارت مغرور شود.سبب تحمل خسارت نمی جهل غیر عمدی در معامله الغرور  .73

 الحاق ولد به والد با اقرار و یا زمان بندی قبل یا بعد شش ماه الفراش  .74
 سازی روابط انسانیدقیق

 حفظ نسل()

 اعتناء به شک بعد عملعدم  الفراغ  .75

و ایجاد  تسهیل امور عبادی

روحیه اطمینانی و ضدیت با 

 شکاکیت
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 اگر بیانی ثابت نشود)یقینی( عقاب قبیح است قبح العقاب بال بیان  .76
ضرورت عادالنه بودن 

 هامجازات

 القرعۀ  .77

المراد من القرعۀ هنا هو األقتراع لتعیین المطلوب فی االمور 

فإذا إشتبه األمر ولم یکن أی طریق إلى الشرعیۀ المشتبهۀ ، 

کما قال السید  . کشفه فیتوسل بالقرعۀ ویتعین بها المطلوب

صاحب العناوین رحمه اهلل : کل ماکان فیه مخرج شرعی فهو 

 خارج عن المشکل

 

 و بالتکلیف نماندن رفع تحیر

 و رساندن به تصمیم

78.  
کل جنایۀ ال مقدر لها 

 ففیها األرش
 مشخص نیست باید اقل خسارت گرفته شودجایی که قمیت 

رفع تحیر در استیفاء حق 

 مظلوم

79.  
کل خسارۀ فی المضاربۀ 

 تجبر بالربح
 خسارت در مضاربه از سود کم شود نه از مال طرفین

تشویق به انجام معامله و 

 حمایت از سرمایه گذاران

 ضمانتی در رهن نیست کل رهن فإنه غیر مضمون  .80
روابط و تسهیل در برقراری 

 رفع نیازها

81.  

ء ال یعلم إال من کل شی

قبل مدعیه یسمع قوله 

 فیه

در مواقعی که راهی برای اثبات ادعا جز خود مدعی نیست 

 سخن او یقبل
 سهل کردن ازدواج موقت

82.  

کل عضو یقتص منه مع 

وجوده تؤخذ الدیۀ مع 

 فقده

عضوی که قصاص بردار است در صورت فقدان دیه اخذ می 

 شود

بحث قصاص و هدف جبران 

 همان هدف قصاص

83.  
کل ما یوجب الکفارۀ فی 

 اإلحرام مشترط بالعمد
 سهل گرفتن در عبادات کفاره در موارد عمدی است فقط

84.  
کل مدع یسمع قوله 

 فعلیه الیمین
 کالم مدعی در صورت قسم پذیرفته است

تاکید بر عدم تضییع حقوق 

از طرفی، و عدم پذیرش هر 

 ادعا از طرفی

85.  
مسکر مائع باألصالۀ کل 

 فهو نجس
 راه شناخت  نجاست مسکرات در صورت مایع بودن باالصل است

86.  
کل من مر بمیقات وجب 

 علیه اإلحرام
 احترام به قرق گاههای الهی هر کسی از میقات عبود کند احرام بر او واجب است

87.  
کل من وجبت نفقته على 

 الغیر وجبت فطرته علیه
 هاتعیین حدومرز هزینه بدهد، زکات فطر او را هم باید بدهد. هر که باید نفقه دیگری را

88.  

کل واجب بالعنوان األولی 

یتقدم على الواجب 

 بالعنوان الثانوی

حالت طبیعی در زندگی، عمل به احکام اولیه است نه احکام 

 ثانویه

تعیین زیرساخت برنامه 

 زندگی فردی و اجتماعی

89.  
کلما بطل العقد یتحقق 

 اجرۀ المثل

شود که حقوق طرفین ضایع ای باطل بود دلیل نمیاگر معامله

المثل در آن تعیین شود و طبق آن عمل شود بلکه باید اجرت

 شود

 حفظ حق و عدل

90.  
ال تجتمع الزکاتان فی 

 عین واحدۀ

ت گیرد و مالیامالیات و زکات، فقط یکبار به اجناس تعلق می

 مضاعف نداریم.
 تخفیف در هزینه

 تسهیل در عبادت نماز جز در پنج مورد اعاده ندارد. ال تعاد  .91
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 ال دیۀ لمن قتله الحد  .92
کسی که بواسطه جرم، مجازات اعدام داشته است، خونش هدر 

 گیرد.ای تعلق نمیاش دیهاست و به خانواده
 ایجاد بازدارندگی اجتماعی

93.  
ال ربا إال فیما یکال أو 

 یوزن

با پیمانه یا وزن مشخص  در اجناسی است که حدواندازه آنهاربا 

 شودمی
 تسهیل معامالت

 ال رهن إال مقبوضا  .94
ند کوعده و گفتار شفاهی و کتبی برای رهن دادن کفایت نمی

 و باید مالِ مرهونه به مرتهن برسد.

دقت و استحکام در ترویج 

 معامالت

 ال سهو فی سهو  .95
اگر کسی شک کرد که آیا اشتباهی از او سر زده است اعتنا 

 نکند.

خروج از تحیر و تمرین عدم 

 هااعتناء به وسوسه

 تسهیل در امور غیر ضروری اگر در نمازهای نافله شک کردید اعتنا نکنید. ال شک فی النافلۀ  .96

 اش اعتنا نکند.کند به  شککسی که زیاد شک می ال شک لکثیر الشک  .97
و تمرین عدم  خروج از تحیر

 هااعتناء به وسوسه

98.  
لإلمام و المأموم ال شک 

 مع حفظ اآلخر

دانند چند رکعت خوانده شده، نماز اگر یکی از امام و ماموم می

 صحیح است.
 خروج از تحیر

99.  

نفی  -ال ضرار  -ال ضرر 

ال ضرر و ال ضرار  -الضرر 

 الضرر المنفی -

کدام از احکام اسالم موجب ضرررسانی یا الزام به تحمل هیچ

 ضرر نیست.
 حفظ حقوق افراد

 ال ضمان على المستعیر  .100
گیرد اگر بدون افراط و تفریط، از کسی که چیزی را عاریه می

 بین رفت، ضامن آن نیست.
 تسهیل روابط اجتماعی

101.  
ال مسامحۀ فی 

 التحدیدات

در تعیین مرزها، مسامحه جایز نیست و باید دقیقا مشخص 

 شود.
 حفظ موارد مورد توافق

 ال میراث للقاتل  .102
برد بکشد، از ارث محروم را که از او ارث میکسی که فردی 

 شود.می
 کنترل جرائم

103.  
ال نذر فی معصیۀ و 

 مرجوح

نذر در امر خیر معنادار است و هر قرار و تعهدی با خود، مطلوب 

 نیست.
 تفکیک افعال حسن و قبیح

104.  

 -ما یضمن و ما ال یضمن 

ما یضمن بصحیحه یضمن 

 بفاسده

 رود وحقوق طرفین از بین نمی ای فاسد بود، حق واگر معامله

 باید تدارک شود.
 حفظ آثار و نتایج قرادادها

 مشروعیۀ عبادات الصبی  .105
مصالح و مفاسد احکام منهای الزام آنها قابل تحصیل برای صبی 

 هست

 -تشویق کودکان به عبادات

درپذیرش فعل ممدوح 

عنداهلل تعالی سن مالک 

 نیست

 المقتضی و المانع  .106
یک پدیده، نیاز به شرایط تحقق و نبود موانع برای پیدایش 

 است.

ضرورت فراهم بودن بستر 

 تحقق فعل

107.  
المالزمۀ بین حکم العقل 

 و حکم الشرع

طور قطعی ثابت شود، یک سرچشمه هر چه در شرع و عقل به

 دارد

مقبولیت افعال شرعی 

 عندالعقل

108.  
الممنوع الشرعی 

 کالممتنع العقلی

است در حقیقت دارای ضررهایی آنچه شرع آن را منع کرده 

 کند.است که عقل نیز آن را منع می

هماهنگی عقل  و تایید

 وشرع همدیگر را

 بادانیآتشویق به توسعه و  شود.هر که زمینی را احیاء کند مالک آن می من أحیا أرضا فهی له  .109

110.  
من أدرک رکعۀ فقد 

 أدرک الصالۀ

تکلیف اداء نماز را هر که یک رکعت از نماز را در وقت بخواند، 

 به جای آورده است و نماز او قضاء نیست.

ازبین بردن  -جبران فعل

 امیدی یأس ونا روحیۀ
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111.  

 -من له الغنم فعلیه الغرم 

التالزم  -الخراج بالضمان 

 بین النماء و الدرک

ان ضمان العین بإزائه منافعها، إن ضمانها سبب لکون منافعها 

 للضامن.

زیان  و خروجی برآیند سود

 است

112.  
من ملک شیئا ملک 

 اإلقرار به

سلطنت بر ثبوت و وجود شیئ مالزم با سلطنت بر اثبات و 

 (9ص1اظهار آنست )القواعد الفقهیۀ ج

نسبت به  پذیرش اقرار

 مایملک

 المؤمنون عند شروطهم  .113
یجب على کلّ مسلم و مؤمن أن یکون ثابتا عند التزاماته و 

 (251ص3جالوفاء بها )القواعد الفقهیۀ 
 پایبندی به تعهدات

114.  
المیسور ال  -المیسور 

 یسقط بالمعسور

ارتفاع وجوب از مقدار معسور یا معذور موجب ارتفاع آن از  

 مقدار میسور مرکب نمیشود

 -تشویق به اقدام

 ترغیب به ورود در فعل

دفع ضرر محتمل و تحصیل 

 مصلحت واقع تا حد ممکمن

115.  
طهارۀ  -نجاسۀ الکفار 

 الکتابأهل 
 نجاسۀ الکفار غیر الکتابی و طهارۀ اهل الکتاب

 -بی ارزشی منکران خدا

 ارزشمندی خداباوران

اجتناب مسلمین از 

پلیدیهای جسمی و روحی 

 کفار

116.  

 -العلو  -نفی السبیل 

اإلسالم یعلو  -االستعالء 

 و ال یعلى علیه

اسالم حکمی را که موجب سیطره و سلطنت کفار بر مسلمین 

 نکرده است شود، جعل

 حفظ برتری اسالم برسایر

حفظ عزت و قدرت و  ادیان

 اسالم و مسلمین

117.  
 -نفی العسر و الحرج 

 المشقۀ موجبۀ للیسر
 سهولت در زندگی مؤمنانه اسالم حکمی را که موجب حرج ومشقت شود جعل نکرده است

118.  
وجوب إعالم الجاهل فیما 

 یعطى
 تعاون بر اطاعت احکام الزم است مطلع کردن جاهل به تحقق موضوع حکم الزامی،

119.  
وجوب التخلیۀ بین المال 

 و مالکه
 احقاق حق وجوب رد المال الی مالکه

120.  
وجوب دفع الضرر 

 المحتمل
 وجوب دفع المهلکات و لو کان محتمال

تحصیل الواقع و الحذر عن 

 المخالفۀ و العصیان

 اجراء عدالت قضائی مجازات عصیان و جنایت بر عهده مرتکب آنست نه دیگری الوزر  .121

122.  
الوصیۀ حق على کل 

 مسلم

مسلمین ملزم به وصیت نسبت به امور معاش ومعاد خود 

 میباشند

انتظام به معاش و معاد بعد 

 از مرگ

123.  
الوقوف على حسب ما 

 یوقفها أهلها

باید به وقف بر حسب تمام خصوصیات و شرائط مشروع مندرج 

 در آن عمل کرد

ترویج وقف با تمرکز بر نیت 

 واقف

124.  
الوقوف عند الشبهۀ خیر 

 من االقتحام فی الهلکۀ

به منظور تحصیل واقع و حذر از مخالفت آن،رعایت جانب 

 احتیاط مطلوب است

در ک مصلحت واقع در 

 مشتبهات

 والیۀ الحاکم  .125
فقیه عادل برای انتظام بخشیدن به امور جامعه حق اعمال نظر 

 دارد و نظر او نافذ است
 حفظ نظام اجتماعی

126.  
یحرم من الرضاع ما یحرم 

 من النسب
 روابط محرمه مترتب بر والدت، در رضاع هم جاری است

 گسترش روابط خانوادگی

 گسترش خانواده

127.  
أماریۀ الید على  -الید 

 الملکیۀ
 استنادسازی برای ملکیت سلطنت بر مال دلیل بر ملکیت است
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 :«علیه را به ذات العیبتزویج مولی، موَلّی» های تفصیلی در فرع فقهیِ( تحلیلدهپیوست 
 (4244اند: )کتاب النکاح، صاهلل شبیری زنجانی، در درس خارج نکاح خود چنین آوردهآیت

 :عبارت عروه و بیان نظر مرحوم سید

ه خالف المصلحه. نعم لو کان هناک : ال یجوز للولى تزویج المولّى علیه بمن به عیب سواء کان من العیوب المجوزۀ للفسخ أوال، الن10مسأله »

 «مصلحۀ الزمۀ المراعاۀ جاز.

ر باشد، در مطلق عیوب انعقاد آن بتعبیر مرحوم سیّد در اینجا این است که چون ترویج مولّى علیه به ذات عیب بر خالف مصلحت مولّى علیه مى

 یابد و از بابلیه در بین باشد، در این صورت، عقد عنوان ثانوى مىاى مانند دفع خطر جانى از مولّى عولىّ جایز نیست. اما اگر مصلحت الزمه

النه خالف »البته منظور ایشان از تعبیر گردد که در اصل تزویج به معیب وجود دارد.ترجیح اهم بر مهم، مانع به فعلیت رسیدن اقتضاء حرمتى مى

بیرى این است که عالوه بر آن داراى ضرر و مفسده نیز باشد، به خاطر فقط این نیست که مصلحتى در آن نباشد بلکه ظاهر چنین تع« المصلحه

مرادف با ایجاد ضرر و مفسده، و مخالفت و ایستادگى در برابر صالح و مصلحتى است که در کار یا چیز دیگرى وجود « خالف المصلحه»اینکه 

ز عدم جواز، صورتى است که عقد مذکور از قبیل اقدام به فساد و باشد. بنابراین، مراد مرحوم سید انمى« لیس فیه مصلحۀ»دارد و به معناى 

 موجب ضرر بر مولّى علیه باشد و در این صورت است که در مطلق عیوب، ولّى حق انعقاد چنین عقدى را نخواهد داشت.

 ن نظر، و به تسلّم یا متشتت و مختلفاند. براى اینکه به صحیح بودن و نبودن ایاین فتوایى است که مرحوم سید در این مسأله اختیار نموده

هاى فقهاء در این بودن آراء در این مسأله پى ببریم، و همچنین مدرک و مستند حکم مسأله را بشناسیم، الزم است به سراغ کلمات و عبارت

 :زمینه برویم

لىّ است و براى قول به جواز که خالف مقتضاى مقتضاى قواعد، عدم جواز تزویج مولّى علیه به ذات عیب توسط وبررسى کلمات و نظرات فقهاء

. مثلًا توان به موارد دیگر تعدى نمودقواعد است، باید دلیل معتبرى قائم شود و بر فرض وجود چنین دلیلى باید بر مورد دلیل اقتصار شود و نمى

دخول، مهر یا بعض المهر را ببخشد با اینکه مهر تواند در صورت وقوع طالق قبل الکند که ولى مىدلیل خاص یعنى نصّ آیه شریفه اقتضا مى

ملک زن است ولى چنین اختیارى به ولىّ داده شده و از نظر فتوى هم مسلّم است. در عین حال، این مطلب مخالف قواعد است و باید به مورد 

ه در این خصوص انجام شد، به استثناى چند اى کنص اقتصار شود.در مسأله جارى روایت یا اجماع و تسّلمى وجود ندارد و با فحص فى الجمله

کتاب، شهید اول در لمعه و صاحب جواهر،  نفر قائل به جواز مانند مرحوم شیخ طوسى در کتاب خالف و مبسوط، محقق در شرایع، عالمه در چند

سأله و عبارات و فتاواى کسانى که این م اصًلا در کلمات فقهاء حکم تکلیفى و وضعى تزویج مولّى علیه توسط ولىّ به ذات عیب، عنوان نشده است

اند نیز یک دست و روشن نیست و در جزئیات مسأله در اینکه آیا منظور از عیب، مطلق عیوب یا خصوص عیوب موجب فسخ عقد را عنوان کرده

رد؟ و آیا براى ولىّ و مولّى علیه پس نکاح است؟ و آیا بین بود و نبود مصلحت و مفسده در چنین عقدى، از نظر جواز و عدم جواز تفاوتى وجود دا

خورد که این اختالفات، خبر از تشتت اقوال در مسأله و عدم تسلّم و اتفاق نظر بر هایى به چشم مىاز بلوغ، خیار فسخ ثابت هست یا نه؟، تفاوت

 :رددگاند، ذیلًا نقل مىقائل به جواز شده دهد.براى اشراف بیشتر بر مطلبى که بیان شد، عبارات کسانى که مسأله را عنوان نموده وجواز مى

فرماید: لالب ان یزوج بنته الصغیره بعبد أو مجنون او مجذوم او ابرص او خصى و در مى 49الف( مرحوم شیخ طوسى در کتاب خالف در مسأله 

کتاب مبسوط پس از نقل اختالفات عامه در فرماید: اذا زوجها من واحد ممن ذکرنا صح العقد و در نیز حکم وضعى را بیان کرده مى 50مسأله 

فرماید االقوى عندی انه صحیح غیران لالبن الفسخ اذا بلغ. در اینجا حکم به صحت تزویج پسر به ذات عیب نموده و خیار فسخ را نیز مسأله مى

 ت نشد.داند ولى در مورد تزویج دختر به شخص معیب در این کتاب مطلبى یافبراى پسر پس از بلوغ ثابت مى

ب( مرحوم شیخ طوسى در کتاب مبسوط براى پسر پس از بلوغ تصریح به ثبوت خیار نموده، اما در کتاب خالف پس از حکم به صحت با اینکه 

ه باش این بود که در مورد اثبات یا نفى حق خیار مولّى علیه بیانى ارائه نماید، مسأله را مسکوت گذاشته است که از این اهمال و سکوت قاعده

 باشد.شود که در این کتاب قائل به خیار فسخ براى دختر پس از بلوغ نمىحکم اطالق مقامى معلوم مى

اذا بلغت و کذا لو زوج الطفل بمن بها احد العیوب الموجبۀ  ج( محقق در شرایع: السادسه اذا زوجها الولى بالمجنون او الخصى صح و لها الخیار

مانند کتاب مبسوط قائل به خیار شده است اما بین این دو فتوا تفاوتى وجود دارد و آن این است که کتاب  للفسخ.با اینکه صاحب شرایع نیز

داند به خاطر اینکه جذام و برص را از زمره عیوب به شمار آورده است در حالى که اینها جزء عیوب مبسوط خیار را در مطلق عیوب ثابت مى

شوند اختصاص داده است البته خصى و یع حق خیار را به عیوبى که موجب فسخ عقد نکاح مىموجب فسخ نیستند، ولى صاحب شرا ۀخاص

که مالک را عیوب موجب فسخ دانسته است، فقط مثالهایى هستند که ایشان به عنوان نمونه مطرح  لمجنون که در عبارت ذکر شده به قرینه ذی

 نموده است.

)یعنى تزویج دختر صغیره با ذو العیب( و ثبوت الخیار و لو زوج ابنه الصغیر بمن بها احد العیوب د( عالمه در تذکره: الوجه عندی صحۀ النکاح 

ماید در آخر مسأله نالمثبته للخیار فاالقوى الصحۀ و ثبوت الخیار له عند البلوغ کما تقدم فى البنت و بعد از اینکه حکم صغیر و صغیره را بیان مى

 حکم صغیرین است. فرماید حکم مجنون نیز مانندمى

 للفسخ. ۀ( عالمه در تحریر: لو زوجها الولّى بالمجنون أو الخصى صح لکن له الفسخ و کذا لو زوج الطفل بذات عیب موجبه
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ملوک المو( عالمه در تلخیص: و للمرأۀ الفسخ لو زوجها الولى بدون مهر المثل أو بالمجنون او بالخصى و للذکر لو زوجه بمن بها احد العیوب او ب

 هایشبتعبیر نموده که روشن نیست آیا منظور خصوص عیوب موجبۀ للفسخ است که در دیگر کتا« احد العیوب»على رأى. در این کتاب عالمه 

 مطرح ساخته یا مطلق عیوب را اراده نموده است.

فرماید: اگر ولى فسخ نکرد و امضا و زوجۀ و بعد مىز( عالمه در قواعد: هل یثبت لالولیاء الخیار، الوجه ذلک مع مصلحۀ المولّى علیه زوجا کان ا

 .فسخماند: لم یسقط خیار المولّى علیه بعد کماله فى الکرد حق مولّى علیه باقى مى

بعد الکمال  رح( شهید اول در لمعۀ الخامسه ال یزوج الولىّ و الوکیل اال بمهر المثل و ال بالمجنون و ال بالخصى و ال یزوج الطفل بذات العیب فیتخی

ات اثبمراد از این عبارت روشن نیست و دو احتمال در آن وجود دارد. یکى اینکه، منظور از نهى از تزویج این است که عقد فضولى است و مراد از 

وم ت است. دخیار که در ذیل عبارت آمده، خیار بنا به اصطالح بعضى از قدماء است یعنى حقى که براى اصیل در امضاء یا رد عقد فضولى ثاب

به حکم وضعى است یعنى پس از صحت عقد، خیار  اظراینکه، نهى از عقد، ناظر به حکم تکلیفى است و ذیل عبارت که در آن اثبات خیار شده، ن

 باشد.مصطلح در نزد متأخرین که خیار در عقد صحیح است ثابت مى

توان به متسالم علیه بودن حکم به دن مسأله در نزد بسیارى از فقهاء، نمىهمانطور که مالحظه شد با این اختالف موجود در فتاوا و معنون نبو

هیچ دلیلى بر جواز به طور مطلق وجود ندارد و باید مانند مرحوم سید به قواعد تمسک نمود و مقتضاى قواعد عدم جواز  ،جواز ملتزم شد. بنابراین

 تزویج مولّى علیه به ذات عیب، است.

 ّى و مولّى علیه پس از بلوغ در موارد جواز تزویج به ذات عیبحق خیار ولمساله بعد: 

نعم لو کان هناک مصلحۀ الزمه المراعاۀ جاز و حینئذ ال »: 10ادامه مسأله ه در مولّى علی خیار( عبارت عروه و بیان نظر مرحوم سید در مورد 1

کان منها ففى ثبوت الخیار للمولى علیه بعد بلوغه او افاقته و عدمه الن  خیار له و ال للمولّى علیه ان لم یکن من العیوب المجوزه للفسخ، و ان

االول الطالق ادلۀ تلک العیوب و قصوره بمنزلۀ جهله، و علم الولّى و لحاظه المصلحه ال یوجب  اوجههماالمفروض اقدام الولىّ مع علمه به وجهان 

و صحۀ العقد فتبقى ادلۀ الخیار بحالها بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للمولّى ایضا من باب سقوط الخیار للمولّى علیه و غایۀ ما تفید المصلحۀ انما ه

 «الحق و هل له اسقاطه ام ال مشکل اال ان یکون هناک مصلحۀ ملزمۀ لذلک. مناستیفاء ما للمولّى علیه 

فرماید اگر عیب شخص معیوب از عیوب خاصه د، مىدانمرحوم سید پس از اینکه تزویج به ذات عیب را در صورت وجود مصلحت الزمه جائز مى

کدام از ولىّ و مولّى علیه خیار فسخ وجود نخواهد داشت اما در صورتى که آن عیب از عیوب موجبه فسخ نکاح نباشد در این صورت براى هیچ

یا ندارد، دو احتمال وجود دارد. سپس خود  موجب فسخ نکاح باشد در اینکه مولّى علیه پس از بلوغ یا خروج از حالت جنون حق فسخ دارد ۀخاص

شوند.وجه اینکه موّلى علیه در این فرض حق خیار ندارد این است که ولىّ در اجراى به ثبوت خیار مى لایشان ضمن بیان وجه هر دو احتمال، قائ

ب در آورده است و همانطور که خود مولّى عقد، جانشین مولّى علیه است و فرزند یا نوه خود را از روى علم به وجود عیب به عقد شخص معی

کرد خیار فسخى براى او ثابت نبود، در مورد ولىّ که جانشین اوست عیب با شخص معیب ازدواج مى جودعلیه اگر بالغ و رشید بود و با علم به و

لیه مولّى ع ۀهمه جهات، ولىّ نازل منزلنیز وضع به همین صورت است.و دلیل ثبوت خیار این است که هیچ دلیلى وجود ندارد که ثابت کند در 

علم مولّى علیه در فرض بالغ و رشید بودن او باشد. آنچه مسلّم است این است که خیار فسخ براى  هاست به طورى که حتى علم ولىّ نیز به منزل

شود لم بوده، هیچ اثرى بر آن بار نمىزوجین به وسیله اطالقات عیوب موجب فسخ نکاح ثابت است و علم مولّى علیه به عیب در حال صغر کالع

روایات وارده، در فرض وجود مصلحت یا عدم مفسده، عقد او نسبت به مولّى علیه صحیح باشد  ضاىتنها چیزى که وجود دارد این است که به مقت

ین ن، چیزى که در مقابل اطالقاتى که براى زوجشود. بنابرایشود که علم ولىّ مانع ثبوت خیار براى مولّى علیه نیز مىو از این روایات استفاده نمى

 بتواند ایستادگى کند وجود ندارد. کند،در مسأله عیوب، حق فسخ را ثابت مى

 :اشکال مرحوم آقاى حکیم به کالم مرحوم سید

ه دانسته و انجام داده است. لذا فرمایند فرض این است که با وجود عیب و با آگاهى به آن، ولىّ عقد را به صالح مولّى علیمرحوم آقاى حکیم مى

فروشد، به جهت اینکه این خریدوفروش غبنى براى مولّى علیه یک امر خرد یا ارزان مىباب بیع ولىّ اگر با علم به اینکه گران مى درهمانطور که 

حق فسخ ندارد، در مسأله ازدواج نیز  دهد، و در این صورت دیگر مولّى علیه پس از بلوغالزامى است و مصلحت او در آن است به آن تن در مى

اى راینگونه است یعنى اگر در هنگام صغر موّلى علیه به خاطر وجود مصلحتى الزم باید با شخصى معیب ازدواج کند، و ولىّ به جاى او متصدى اج

 باشد.ر حکم علم مولّى علیه مىچنین عقد الزمى شود، براى مولّى علیه پس از بلوغ حق فسخى وجود ندارد و در هر دو مورد علم ولىّ د

 :جواب مرحوم آقاى خوئى از اشکال مرحوم آقاى حکیم

فرمایند که بین باب اند که مطلب کامًلا درستى است. ایشان مىمرحوم آقاى خوئى بیان خوبى براى رد اشکال مرحوم آقاى حکیم ارائه داده

قراردادهاى طرفینى، و بر اساس  ساسکه در باب معامالت داشتن و نداشتن خیار بر امعامالت و بین باب نکاح تفاوتى وجود دارد و آن این است 

ء سالم باشد و گرانتر از حدّ معمول شرط ارتکازى است. براى شخص جاهل به غبن و عیب کانه یک شرط ارتکازى وجود دارد که اگر این شى

مله را فسخ کند اما در صورت علم طرف قرارداد به عیب و غبن، چنین حق نباشد معامله را فسخ نکند و در صورت کشف عیب و غبن بتواند معا

خیارى وجود ندارد و براى یکدیگر در حالت علم، چنین حقى قائل نیستند. به همین جهت است که علم ولّى که طرف قرارداد است همان علم 

ار یک جعل خی یوب،یه قائل نیستند. اما در باب نکاح در مسأله عمولّى علیه است و در صورت علم ولىّ، طرفین معامله حق فسخى براى مولّى عل

جعل شرعى است که شارع مقدس به وسیله اطالقات در عیوب خاصى آن را براى زوجین ثابت دانسته است و در صورتى این حق ساقط است 
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شود که فقط در صورتى که خود زوجین ر، استفاده مىباشد، اما از ادله سقوط این حق خیا که خود شارع به وسیله دلیل شرعى آن را نفى کرده

هل آنها جعلم به عیب داشته باشند و بر علم آنها نیز اثر بار شود یعنى علم آنها کال علم نباشد، این حق ساقط است. و در موردى که علم آنها با 

ود و شرعًا نیز دلیلى وجود ندارد که شارع، علم ولىّ را نازل شیکسان است و بود و نبود این علم یکى است، احکام عالم به عیب بر آنها بار نمى

اند براى اثبات خیار مولّى علیه پس از بلوغ یا بعد از برطرف شدن حکم مولّى علیه قرار داده باشد.از این رو، همانطور که مرحوم سیّد فرموده ۀمنزل

 .ودتوان به اطالقات ثبوت خیار در تزویج معیب تمسک نمجنون، در ما نحن فیه مى

 :نظر مرحوم سید در مورد خیار ولىّ در ما نحن فیه

فرمایند که ممکن است براى ولىّ نیز حق خیار فسخ عد از اینکه مرحوم سید براى مولّى علیه حق فسخ را ثابت دانستند، به صورت احتمال مىب

را تواند آن را ثابت بدانیم به خاطر اینکه همانطور که در زمان صغر اگر حق رهانه یا بعضى حقوق دیگر به صغیر منتقل شود، تنها پس از بلوغ مى

تواند در زمان صغر او آن را استیفاء نماید، در اینجا نیز گرچه مولّى علیه اعمال کند اما خود حق در زمان صغر نیز براى او ثابت است و ولىّ او مى

رماید: فسپس در آخر مى تواند آن را استیفاء نماید.او ثابت است و ولىّ او مى ىتواند اعمال خیار کند اما این حق در زمان صغر برادر حال صغر نمى

تواند حق فسخ مولّى علیه را اسقاط کند به طورى که تواند اعمال خیار کند و عقد را فسخ کند اما مشکل است بگوئیم که ولىّ مىولىّ فقط مى

اند برخى به آن نموده سیّد به صورت احتمال در مورد خیار ولّى در اینجا مطرح مپس از بلوغ حق فسخى براى او نباشد.این فرمایش که مرحو

اند. این فرمایش از جهات متعددى قابل تأمل و تردید اند و احتمال آن را مردود ندانستهقائلند ولى ایشان آن را به صورت یک احتمال پذیرفته

 «سالمو ال»پردازیم. است که در جلسه آینده به نقد آن مى

 ( کتاب النکاح/ سال پنجم456) ۀشنبه درس شمارسه 1381/ 7/ 425116، ص: 12کتاب نکاح )زنجانى(، ج

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ هِ بِسْمِ اللّ

 سىعروه مورد بررسى قرار گرفت. در این جلسه، ادامه مسأله مذکور مورد برر 10 ۀدرس این جلسه:در جلسه گذشته، مقدارى از مسئل خالصۀ

تواند از باب استیفاء حق مولّى علیه اآلن اعمال خیار کند و عقد را چون والیت دارد مىقرار گرفته و خواهیم گفت بحث در این است که، آیا ولىّ 

 فسخ نماید یا نه؟

ه فرماید: و هل لخیار مى اینبل ربّما یحتمل ثبوت الخیار للولى أیضًا سپس راجع به حق إسقاط »فرماید: متن عروه:صاحب عروه قدس سّره مى

اى ایجاب اسقاط خیار کند.اینجا شارحین یعنى حق اسقاط مشکل است مگر مصلحت ملزمه« حۀ مُلزمۀ لذلکاسقاطه؟ مشکل الّا ان یکون مصل

تواى صریح و باید ف ستاند که بلکه ممنوع است زیرا اسقاط خیار موجب تضییع حق موّلى علیه است بنابراین جا براى تردید نیعروه اشکال کرده

رسد تفصیل بین جواز استیفاء حق موّلى علیه و عدم جواز ولى به نظر مىحق استیفاء و حق اسقاط خیار به عدم جواز داد.ایراد به تفصیل بین

مام بدانیم را ت لىتوان گفت که حق فسخ ثابت است اما حق اسقاط ثابت نیست زیرا اگر ما ادله والیت واسقاط این حق صحیح نیست یعنى نمى

باشد و همانطور مولّى علیه در زمان بلوغ و کمال ه کامل شد و صالحیت فسخ و اسقاط پیدا کرد مىو بگوییم ولى مثل مولّى علیه در وقتى ک

ین، شود. بنابراحلّى استفاده مى ۀدارد چنانچه از کالم علّام یتعقل حق فسخ و اسقاط دارد ولىّ نیز این حق را در زمان صغر مولّى علیه از باب وال

را در زمان والیت دارد. اما اگر گفتیم که چنین حقى را ولىّ ندارد که صحیح نیز همین نظریّه است زیرا ما  ولىّ نیز حق فسخ و اسقاط، هر دو

نه حق اسقاط دارد، زیرا اعمال خیار و اسقاط خیار مآلًا به ابطال حق  ودلیل عامى بر والیت ولىّ نداریم، در این صورت ولىّ نه حق فسخ دارد 

عنى اگر ولىّ عقد را فسخ کند و سپس مولّى علیه در زمان کمال و بلوغ تمایل به بقاء زوجیّت داشته باشد ولىّ شود. یمولى علیه منتهى مى

اسقاط کرده باشد و مولّى علیه بعد از کامل شدن، تصمیم به فسخ  اموضوع زوجیت را از بین برده است و همچنین است اگر ولىّ حق خیار ر

برده است. پس اعمال خیار توسط ولىّ و فسخ زوجیّت و همچنین اسقاط خیار استیفاء حق مولّى علیه نیست  بگیرد، ولىّ موضوع فسخ را از بین

ر نتواند شود که دیگحق کند همچنان که اسقاط خیار باعث مى اعمالشود که مولّى علیه بعداً نتواند بلکه تضییع حق او است زیرا فسخ باعث مى

وم این است که در روایات وارد شده است که پدر حق تزویج فرزند خود را اگر مفسده نداشته باشد دارد اما حق د ۀنکاح را فسخ نماید.مؤّید نظری

تواند انشاء طالق نماید پس حق تزویج براى ولّى مالزمه از بلوغ مى بعدساله شدن یا طالق ندارد بلکه حق طالق با خود پسر است که بعد از ده

و نظیر حق طالق که طبق نص براى پدر ثابت نیست، حق فسخ را هم دلیلى نداریم که براى ولّى ثابت باشد پس حق با حق طالق ندارد. از اینر

کرد باید صبر کرد تا خود مولّى علیه صالحیت فسخ و امضاء را پیدا  زویجت« بمن به عیب»این است که اگر بر اساس مصلحت، ولىّ، مولّى علیه را 

د. اما قول به ثبوت این دو حق براى ولىّ و همچنین قول به تفصیل بین ثبوت خیار و اسقاط آن به اینکه حق اعمال کند و خودش ردّ یا قبول کن

 خیار ثابت باشد اما حق اسقاط آن ثابت نباشد تمام نیست.

اقتضاء فسخ کند آیا دلیلى داریم  اىاگر مصلحت ملزمه «هل له اسقاطه أم ال؟ مشکلٌ، الّا ان یکون هناک مصلحۀ ملزمۀ لذلک»متن عروه:  ۀادام

که اقدامى نشود و این امر  نیستبر اینکه والیت براى پدر و مانند او هست یا نه؟در مواردى که نکاح فرزند از امور حسبیّه است و شارع راضى 

اریم که حق این نوع تصرف براى کند و دلیلى ندزمین بماند تصرف در این امور از وظائف حاکم شرع است که اگر مصلحت ملزمه دید فسخ مى

یه نکاح فرزند از امور حسب اگرپدر و مانند او باشد. این تصرف هم مانند سائر تصرفاتى که از باب امور حسبیّه است به حاکم شرع واگذار شود و 

د. از این رو این قسمت کالم صاحب عروه نباشد و از امورى نباشد که زمین ماندن آن اشکال دارد، نه پدر و جد و نه حاکم، هیچ کدام والیت ندارن

 قدس سرّه نیز محل مناقشه است.هذا کله اذا کان الولى عالمًا بالعیب. 

 للفسخ باشد[ ۀباشد ولى بعد از عقد عیب را بفهمد و عیب از عیوب مجوّز یب]اگر ولّى هنگام عقد، جاهل به ع



 

270 

 

و اما اذا کان الولّى جاهلًا بالعیب و لم یعلم به اّلا بعد العقد فان کان من العیوب المجوّزه للفسخ فال اشکال فى ثبوت الخیار له »ادامه متن عروه: 

 «للمولّى علیه فقط اذا لم یعلم ]الولىّ[ به الى أن بلغ أو أفاق. و]اى للولىّ[ و للمولّى علیه ان لم یفسخ ]الولىّ[ 

الم به کرد و ولّى نیز عمصلحت اقتضاى تزویج با او را مى -مثلًا -صحیح بود، چون« من به عیب»مسأله جایى بود که تزویج مولى علیه به فرض 

اشد للفسخ ب ۀعیب بود.اکنون بحث این است که اگر ولىّ هنگام عقد، جاهل به عیب باشد ولى بعد از عقد عیب را بفهمد و عیب از عیوب مجوّز

فرماید خیار براى ولىّ بال اشکال ثابت است همچنین خیار براى مولّى علیه نیز ثابت است پس اگر ولىّ تا زمان کمال مولى علیه اعمال مىسیّد 

 تپیدا نکرد تا مولّى علیه بالغ شد یا افاقه پیدا کرد و خودش صالحی اهىتواند اعمال خیار کند و اگر ولىّ به عیب آگخیار نکند مولى علیه مى

 فسخ و امضاء پیدا کرد در این صورت، حق تنها براى مولّى علیه ثابت است.

این عقد مصلحت داشته است صحیحًا واقع  کهلکن این که سّید فرموده: ال اشکال در اینکه ولىّ حق فسخ دارد محل مناقشه است زیرا از آنجا 

ر ولى گردد یعنى اگکند نه براى ولى، بلکه فسخ ولى باعث تضییع حق زوجه مىخیار فسخ براى زوج و زوجه اثبات خیار مى ۀمثبت ۀشده و ادل

ا حکم ماند بنابراین، چگونه ماو باقى نمى ضاءاین عقد را فسخ کند و بعداً مولّى علیه بخواهد به این عقد راضى شود با فسخ ولىّ موضوعى براى ام

براى ولى بکنیم با آنکه مورد از موارد عیوب مجوّزۀ للفسخ است و شارع در باب این عیوب فقط براى زوج یا زوجۀ حق فسخ و خیار  به جواز فسخ

تواند عقد را امضاء یا رّد کند لذا فرقى بین فرض علم و جهل ولى نیست و در هیچ کدام ولى حق فسخ عیب قرار داده است و او خودش بعدًا مى

خالصه وقتى طبق روایات، پدر حق تزویج دارد ولى حق طالق ندارد و در مورد فسخ دلیلى نداریم که پدر چنین حقى داشته باشد عقد ندارد.

ت. حکم کرد که حق فسخ نیز براى او هس توانمىتواند فسخ کند؟! به مجرّد اینکه پدر فى الجمله والیتى دارد نچگونه ما فتوا بدهیم که پدر مى

نیست بین اینکه اگر پدر حق تزویج دارد حق فسخ هم داشته باشد همانطور که بین حق تزویج و حق طالق مالزمه شرعاً ثابت اى و مالزمه

 خیار ندارد. لىگوییم بلکه اقوى این است که ونیست.بنابراین، اینکه سید فرمود: فال اشکال فى ثبوت الخیار له مى

 مولّى علیه بالغ شد یا افاقه پیدا کرد[ ]اگر ولّى اطالع بر عیب پیدا نکرد تا آنکه

فرماید: اگر ولىّ اطالع بر عیب پیدا نکرد تا آنکه مولّى علیه سید مى «و للمولّى علیه فقط اذا لم یعلم به الولىّ الى ان بلغ أو أفاق»متن عروه:  ۀادام

 للفسخ باشد. ۀى است که عیب از عیوب مجوّزکرد خیار تنها براى مولّى علیه ثابت است. این در جای دابالغ شد یا افاقه پی

 فسخ نباشد[ ۀ]امّا اگر عیب از عیوب مجّوز

 لتزویجاو ان کان من العیوب األخر فال خیار للولىّ و فى ثبوته للمولّى علیه و عدمه وجهان أوجههما ذلک النه یکشف عن عدم المصلحۀ فى ذلک »

 «صحیح و له الخیار.بل یمکن ان یقال: ان العقد فضولى حینئذ ال أنه 

فرماید: ولىّ خیار ندارد چون از عیوب مجّوزه گذارد و مىفرق مى فسخ نباشد مرحوم سید بین ولىّ و مولّى علیه ۀو امّا اگر عیب از عیوب مجوّز

ند از کدارد براى اینکه کشف مى فرماید دو وجه است، وجه بهتر این است که خیاراما آیا مولّى علیه خیار دارد یا نه؟ مى تآورد نیسکه خیار مى

 اینکه مصلحتى در این تزویج نبوده است بلکه ممکن است بگوییم عقد فضولى و موقوف بر اجازه است نه اینکه صحیح و خیارى باشد.

داراى  شخصرسد این بیان مشوّش است زیرا مفروض کالم جایى است که عقد صحیح بوده و مصلحت داشته است یعنى هر چند لکن به نظر مى

 جعیب است لکن ولىّ مصلحت دیده و اقدام کرده است.حال اگر ولىّ با فرض مصلحت اقدام کرده است یعنى عقالء در فرض علم اقدام به این تزوی

ب جزء علیه باشد زیرا آن خیاراتى که ذکر شده محدود به موارد خاّصه است و فرض شده که این عی ىکنند وجهى ندارد که خیار براى مولّ مى

 دانسته وآنها نیست مصلحت هم هست و مفسده هم ندارد.اگر بگویید که خیر، این تزویج مفسده دارد چون این شخص عیب دارد و ولىّ نمى

کنند پس مصلحت نبوده بلکه مفسده داشته است در این صورت هیچ یک از ولّى و نمى یججاهل بوده و عقالء در فرض علم، اقدام به این تزو

علیه خیار مصطلح را ندارند و این تزویج فضولى است و لذا چنانچه ولى تزویج صحیح دیگرى بنماید عقد دوم صحیح است و در غیر این مولّى 

بلوغ و عقل باید اذن بدهد بنابراین، اینکه ایشان با تعبیر یمکن ان یقال  نگامصورت صحت تزویج اول منوط به تصمیم مولى علیه است که به ه

مولّى علیه  یک از ولىّ وشاید تعبیر کردند و بین ولىّ و مولّى علیه فرق گذاشتند تمام نیست.پس اگر تزویج مصلحت داشته براى هیچو به نحو 

 1مولّى علیه است. ۀاجاز برخیار ثابت نیست و اگر مفسده داشته، فضولى است و موقوف 
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 )گرندد تئوری(« کاوی بنیادینروش تحقیق داده»( توضیحاتی در مورد دوازدهپیوست 
صلنامه که در ف« فرد و سیدمجتبی امامی، تالیف دکتر حسن دانایی«بنیادپردازی دادههای پژوهش کیفی، تاملی بر نظریهاستراتژی»در مقاله 

 منتشر شده چنین آمده است: 86پاییز ،«اندیشه مدیریت راهبردی»

ها و تحلیل استقرایی مجموعه بنیادعبارتست از فرآیند ساخت یک نظریه مستند و مدون از طریق گردآوری سازمان یافته دادهنظریه داده»

 های نوین.های گردآوری شده به منظور پاسخ به پرسشداده

ها )نظریه داده بنیاد( و یک روش استقرائی کشف نظریه از اطالعات میدانی است یا روش هیابی به نظریه برخواسته از دادگراندد تئوری، دست

آن  کند. مراحل کالنها بر یکدیگر را بررسی میها به هدف کشف یک نظریه. این روش، فرآیند و نحوه فعل و انفعال مولفهمند دادهبررسی نظام

 تئوری ←ها مقوله ←مفاهیم  ←کدها ←ها چنین است: داده

های شود که محقق بتواند ویژگیهای بیشتری یافت نمییابد. )دادهکاوی تا رسیدن به کفایت نظری )اشباع مفهومی( ادامه میعملیات داده

 ها را رشد دهد.(مقوله

 صورت زیر است:ها و نحوه عملکرد آن بهمحوری، انتخابی، که شاخص سه مرحله دارد: کدگذاری باز،
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 (شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی، حسن دانایی فردمقاله معرفی روش)

سازی خوب است. تعیین یک مقوله محوری الزم برای یکپارچه« حفظ خط داستان»هاست و ابزار سازی مقولهکدگذاری انتخابی فرآیند یکپارچه

 1هاست.انجام دهند. فرضیه نهایی در حقیقت تعیین روابط بین مقولهها کار بهبود و توسعه را است که بقیه مقوله

 :در یک نظریه فقهی کاوی بنیادیننمونه عملکرد تحقیقی براساس روش داده

 مساله تحقیق: نظر اسالم در مورد توانمندسازی منابع انسانی چیست؟

 کاوی بنیادین:مراحل انجام تحقیق براساس روش داده

معنایابی این کلمات و تولید کلمات  ←کمالسعاده، تربیت، رشد، قدرت، بلوغ، تولید مفاهیم مختلف مانند استوا، ←بیات دینیتبدیل کلمه به اد

آنالیز خط به خط منابع برای یافتن مفاهیم مرتبط  ←جستجوی رشد در منابع  ←رسیدن به کلیدواژه رشد ←دهی( بندی )وزنجدید + اولویت

های رسیدن به نقطه اشباع و روبرو شدن با داده ←یابی به مفاهیم جدید و تالش برای حداکثرسازی بررسی جوانب موضوعدست ←با رشد 

 کدگذاری محوری ←زنی( ها )کدگذاری باز = نمایهعنوان بندی داده ←مرور محصول با خبرگان و مقایسه تطبیقی با محصول آنها  ←تکراری 

گیری از مفاهیم فوقانی و کدگذاری انتخابی )قدرجامع ←قرار دادن هر چند نمایه تحت یک محور و مفهوم عام فوقانی( ها و بندی نمایه)دسته

های کلی و کدهای اولیه، در نقشه ای و مقولهتعیین جایگاه هر کدام از این مفاهیم ریشه ←ای( ای یا چند مفهوم ریشهتولید یک مفهوم ریشه

 2سازی(جایگاها و روابط آنها با هم = مدل مرتبط با موضوع )تعیین

 

 

                                                   
 (1386)دانایی فرد و همکاران, ، 86، مجله اندیشه مدیریت راهبردی ، پاییز «بنیادپردازی دادههای پژوهش کیفی، تأملی بر نظریهاستراتژی»مقاله  1
  (1390)مهرابی و همکاران, شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی، مقاله معرفی روش 2
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 1اهل سنتشیعه و های حدیثی در ( خالصه تدوین حدیث و سبکسیزدهپیوست شماره 
از جانب پیامبر خدا مامور شدند که مطالب  2توانستند درست بنویسند و اشتباه نکنندوآله، برخی صحابه که میعلیهاهللدر زمان پیامبر اکرم صلی

؛ همچنین 4االنصاری کتابی داشت که مقدار زیادی از احادیث پیامبر و سیره ایشان را نوشته بودعبادهگوید: سعدبن؛ ترمذی می3ایشان را بنویسند

؛ 6ای بزرگ را نوشته بودالعاص صحیفهعمروبنبنداهللچنین عب، و هم5ای داشت که بسیار مورد توجه اصحاب بودانصاری نیز صحیفهعبداهللجابربن

لکن پس از رحلت پیامبر خدا  7السالم تمام مطالب سنن پیامبر خدا را با امالء ایشان مکتوب کرده بودندچنین امیرالمومنین علیهو هم

دیث احاآورى و به جمعتوجه نکرده حکومتى های مانعتمبه ، اما شیعیان 8دستور خلفاء کتابت حدیث از پیامبر ممنوع شدوآله، بهعلیهاهللصلی

 9 شکل زیر صورت گرفت: 16ها در چهار دوره زمانی، به آوریپرداختند؛ این جمع

 (1-3دوره اول، دوره پیدایش )قرن 

 نویسى«کتاب»نگارى و «اصل». 1

 نگاری«مسائل». 2

 ، اخالقی، کالمیفقهى نگاری()رسالهنگارى تک .3

 الثالثین. الکتب 4

 «3ـ  5قرون »عصر شکوفایى دوره دوم: 

 . تفسیرهاى مأثور5

 . جامع نویسى6

 فقه مأثور. 7

 . امالى8

 . سبک ادعیه و مزارنویسى9

 . سیره نگارى و مقتل نویسى10

                                                   
 25، مهدی غالمعلی، مجله علوم حدیث«های تدوین حدیثسیر تاریخی سبک»خالصه مقاله  1
 10، ص(1363)صبحی الصالح, علوم الحدیث و مصطلحه،  2
 .الَْحقَّ إِلَّا ُکلِّهِ  ذَلِکَ فِی أَقُولُ  لَا فَإِنِّی نَعَمْ َقالَ اْلغَضَبِ وَ  الرِّضَا فِی قُْلتُ نَعَمْ  قَالَ  مِنْکَ  أَسَْمعُ مَا کُلَّ أَکْتُبُ اللَّهِ رَسُولَ َیا مانند روایت: قُلْتُ  3

 عَلَیْکَ أُمْلِی مَا اکْتُبْ السالمعلیه اْلمُؤْمِنِینَ لِأَمِیرِ والهعلیهاهلللیص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ»( و روایت: 68ص1، ج(1405)ابن ابی جمهور, اللئالی، )غوالی

 َقالَ رََکاِئکَِلشُ اکُْتبْ لَِکنِ وَ  یُنَسِّیَکَ َلا وَ  ُیحَفَِّظکَ أَنْ  َلکَ  اللَّهَ  دَعَوْتُ قَدْ  وَ النِّسْیَانَ  عَلَیْکَ أََخافُ  لَسْتُ  َقالَ النِّسْیَانَ  عَلَیَّ تَخَافُ  أَ  اللَّهِ  نَبِیَّ  یَا فَقَالَ

 یَنْزِلُ  مْبِهِ وَ الْبََلاءَ عَنْهُمُ اللَّهُ یَْصرِفُ ِبهِمْ وَ  دُعَاؤُهُمْ یُسْتََجابُ بِِهمْ وَ الْغَیْثَ أُمَّتِی تُسْقَى بِهِمْ وُْلدِکَ مِنْ الَْأئِمَّۀُ  قَالَ اللَّهِ نَبِیَّ َیا شُرََکائِی مَنْ وَ  قُلْتُ

)امالی شیخ صدوق،  .«وُلِْدهِ ِمنْ الْأَِئمَّۀُ قَالَ ثُمَّ اْلحُسَیْنِ علیهماالسالم إِلَى بَِیدِهِ أَوْمَى ثُمَّ الَْحسَنِ إِلَى بِیَدِهِ أَوْمَى وَ أَوَّلُهُمْ هَذَا وَ اءِالسَّمَ  ِمنَ الرَّحَْمۀَ

)الکافی،  بِهِمبِکُتُ إِلَّا فِیهِ َلایَأْنَسُونَ  هَْرجٍ زَمَانُ النَّاسِ عَلَى یَأْتِی فَإِنَّهُ بَنِیکَ؛ کُتُبَکَ  فَأَوْرِثْ  مِتَّ  فَإِنْ  إِخَْواِنکَ، فِی عِلَْمکَ  ُبثَّ وَ  (؛ و روایتِ: اکْتُبْ،401ص

 (130ص 1ج
 سوره السلّمی،کتاب االحکام، باب الیمین مع الشاهد.بنالجامع الکبیر )السنن(، عیسی 4
 182ص 4بخاری، ج ؛ تاریخ الکبیر344ص 5سعد، جطبقات ابن 5
 233ص 3اثیر، جاسدالغابه، ابن 6
 إِلَّا اْلوَحْیِ مِنَ  ءٌشَیْ عِنْدَُکمْ هَلْ السالم:علیه طَاِلبٍ أَبِی ْبنِ ِلعَلِیِّ ُقلْتُ َقال السُّوَائِیِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ  وَهْبِ ُجَحیْفَۀَ َأبِی عَنْ  ُمخْتَصَراً الْبُخَارِیِّ إِْفرَادِ فِی   7َ

 1، جالباریالصَِّحیفَۀ )فتح هَذِهِ فِی َما وَ الْقُرْآنِ فِی رَُجلًا اللَّهُ یُْعطِیهِ  َفهْمًا إِلَّا أَعْلَمُهُ  َما النَّسَمَۀَ بََرأَ وَ اْلَحبَّۀَ فَلَقَ الَّذِی وَ َلا فََقالَ اللَّهِ کِتَابِ فِی مَا

( و در توصیف این صحیفه در منابع شیعی چنین 314، ص(1407بطریق, )ابناألبرار،  إمام مناقب فی األخبار صحاح عیون ( و )عمدۀ182ص

 ِإلَیْهِ  َتاجُیَحْ مَا لَجَمِیعَ فِیهَا إِنَّ وَ بِیَدِهِ السالمعلیه عَلِیٌّ خَطَّهُ وَ وآلهعلیهاهللصلی اللَّهِ رَُسولُ أَمْلَاهُ ذِرَاعاً سَبُْعونَ طُوُلهَا صَحِیَفۀً عِنَْدنَا إِنَّ»آمده است: 

 (143ص 1ج(1404)صفار, )بصائرالدرجات، « اْلَخدْش أََرشَ حَتَّى النَّاسُ
لک، فلبث لیه عامتهم بذوآله فاشار ععلیههللالخطاب اراد ان یکتب السنن، فاستشار فی ذلک اصحاب رسول اهلل صلیالزبیر ان عمربنبنعن عروه 8

کرت ذعمر شهرا یستخیر اهلل فی ذلک شاکا فیه، ثم اصبح یوما و قد عزم اهلل له فقال: انی کنت قد ذکرت لکم من کتاب السنن ما قد علمتم، ثم ت

ا فترک کتاب لبس کتاب اهلل بشیء ابدالکتاب قبلکم قد کتبوا مع کتاب اهلل کتبا فاکبوا علیها و ترکوا کتاب اهلل و انی و اهلل الافاذا اناس من اهل

 (239ص 5الهندی، جالسنن. )کنزالعمال، المتقی
 )با اندکی تصرف( 42، نشریه علوم حدیث، شماره (1385)غالمعلی, های نگارش حدیثی، سیر تاریخی سبک 9
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 «5ـ  10حدود قرون »مرحله فترت و رکود دوره سوم: 

 . اربعین نویسى11

 . مناقب نویسى12

 «11ـ  14حدود قرون »دوباره شکوفایى دوره چهارم: 

 موسوعه نگارى .13

 . مستدرک نویسى14

 های نگارش حدیثی، با تلخیص و ذکر برخی منابع()براساس مقاله سیر تاریخی سبکتوضیح مختصر: 

 نگاری(: )مُصنَّف نویسى« کتاب»نگارى و « اصل». 1

السالم بدون هر بحث و ، فقط اخبار معصومین علیهم«اصل»است: در چنین آمده ، «فهرست»و « حدیث»در اصطالح علماى  «اصل»در تعریف 

السالم مطالبی را که از آنها برخی از اصحاب ائمه علیهم 1تحلیلی ذکر شده است و به سماع از معصوم مستند است )بدون واسطه یا با واسطه(.

به نویسنده آن، هر اصلی  نام گرفت و« اصل»ها، ، این دفترچهریجتدبه که کردندثبت مىی ، بدون هیچ تغییر و یا نظمى، در اوراقشنیدندمی

 .2منتسب گردید

؛ مشهور این است 4گرفتندشده و تایید میالسالم عرضه میبر ائمه علیهمها . بخشى از این نگارش3ها اصل نگاشته شدهاى اول تا سوم، دهدر قرن

 5اند.شاگردان ائمه نگاشتهکه تعداد این اصول چهارصد عدد بوده است که همگی را 

 6ها مصنِف هستند.شوند و حاوی تحلیل و بررسینوشته می« هااصل»براساس « هامصنف»نیز چنین آمده است: « نگاریمصنَّف»در مورد 

 نگاری:. مساله2

ن نوع شده است، ایو... شروع می« کتبت الیه»، «اساله»، «سئلت»اند و با عباراتی مانند های مسائل مانند کتاب استفتاءات در زمان ما بودهکتاب

-بنمسلم، علینوشتند. بزرگانی مانند محمدبنهای خود را با ائمه میالسالم فراوان بوده است که پرسش و پاسخها در اصحاب ائمه علیهمکتاب

  7هایی بودند.عبدالرحمان و ....دارای چنین کتاببنیحیی، یونسبنیقطین، صفوان

 نگاری( فقهی، کالمی، اخالقی)رساله هانگارى. تک3

                                                   
 64ص 1، ج(1407)شوشتری, الرجال، قاموس 1
 «عتمادهما علیها فکان أصوال، سمّوها مصنّف ألربعمائۀ مصنّف أربعمائۀ على المتقدّمین أمر استقرّ: »قال أّنه الدرایۀ شرح فی الثانی الشهید عن 2

 (1433)شهید ثانی, )الرعایه فی علم الدرایه، 
: ألسدیّا مهزم؛ بن أصل؛ إبراهیم له ثقۀ،: الحمید عبد بن أصل؛ إبراهیم له ثقۀ،: الخراز أّیوب أبو عثمان؛ بن إبراهیم:«الفهرست» فی الشیخ قال 3

 عثمان بن لإسماعی.أصل له: بکیر بن إسماعیل.أصل له: الیمانی عمر؛ بن إبراهیم.أصل له: یحیى بن إبراهیم.أصل له: البالد أبی بن إبراهیمأصل،  له

 له: دیاألز محمد؛ بن بکر.أصل له: الزطی بیاع سالم؛ بن أسباط.أصل له: جریر بن إسحاق.علیه معتمد أصل، له: عمار ابن إسحاق.أصل له: أبان بن

  ق(1420 )شیخ طوسی,..... )فهرست کتب الشیعه، .ثقۀ؛ و  هو و أصل، له: دراج بن جمیل.أصل له: بشار بن بشار.أصل له: مسلمۀ بن بشر.أصل
 حلب، إلى خوتهإ و أبوه و هو یتجر کان کوفی، علی، أبو ثعلبۀ بن الالت تیم بنی مولى الحلبی شعبۀ أبی بن علی بن اهلل عبید: »النجاشی قال 4

 حسینال و السالمعلیه الحسن عن شعبۀ أبو جدهم روى و أصحابنا، من مذکور بیت الکوفۀ فی شعبۀ أبی آل و حلب، إلى النسبۀ علیهم فغلب

 عبد بیأ على عرضه و إلیه المنسوب الکتاب صنف و وجههم، و کبیرهم عبیداهلل کان و یقولون، ما إلى مرجوعا ثقات جمیعهم کانوا و السالم،علیه

 ق(1407)نجاشی, ، 231، صالشیعۀ مصنفی أسماء هذا؟ )رجال، فهرست مثل لهؤالء ترى أ: قراءته عند و قال صححه، و السالمعلیه اهلل
 شهر ابن الق. األربعمائۀ باالصول الشیعۀ عند عرفت کتاب أربعمائۀ الکتاب، الستّمائۀ و اآلالف السّتۀ هذه بین من امتاز: »أعیان الشیعه فی قال 5

 تابک أربعمائۀ الساّلم علیه العسکری الحسن محمّد أبی عهد إلى الّسالم علیه المؤمنین أمیر عهد من اإلمامیۀ صّنف: المفید الشیخ قال آشوب

 الشیعه، االصول. )اعیان تسمّى
نظرهایی وجود دارد؛ برای اطالع بیشتر ر.ک. )نکته: در مورد فرق میان اصل، کتاب و مصنف، اختالف 11، ص(1405)شیخ طوسی, الفهرست،  6

 (1379)کالنتری, اصول اربعمائه یا نخستین مرحله فقه شیعه، »مقاله 
 جهو األعور، ثقیف مولى الطحان األوقص جعفر أبو رباح بن مسلم بن محمد»مسلم رباح چنین آورده است: مثال نجاشی در توصیف محمدبن 7

 مسألۀ األربعمائۀ یسمى کتاب له. الناس أوثق من کان و عنهما روى و السالم، علیهما اهلل عبد أبا و جعفر أبا صحب ورع، بالکوفۀ، فقیه، أصحابنا

را بر حسب ائمه اطهار « مسائل»کتاب  54های حدیثی، در نگارش کتب مسائل»(؛  در مقاله 324)رجال نجاشی، ص« الحرام و الحالل أبواب فی

 (1385)سرخه ای,  برشمرده است.
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ها یکى از این سبک وجود آمد؛ی بهجدیدهای گردید و سبکی دوم هجرى تا پایان عصر حضور، شاهد تحوالت قرنهاى حدیثى از نیمه نگارش

مین آن، ذیل موضوع واحدى جمع کردند اصول اولیه را بر اساس محتوا و مضامحدثان در این روش سعى مى. است« هاى موضوعىتک نگارى»

 1هاى ابن ابى عمیر، صفوان بن یحیى، احمد بن محمدبن عیسى در موضوعات فقهىمانند کتاب زیادیهاى ها کتابآورى کنند. حاصل این تالش

هاى با گرایش «هاى موضوعىتک نگارى» ظهور و گسترش سبکِ. و هشام بن حکم در موضوع کالم است میثمی هاى على بن اسماعیلو کتاب

هاى فقها به در دوران امام رضا علیه السالم تالش .هاى عصر صادقین علیهم السالم و پس از آن استکالمى، اخالقى، و خصوصا فقهى، از ویژگى

ن أبى ، عبدالّله بابان بن تغلب، ابو بصیر اسدى، ابو بصیر مرادى، برید بن معاویه عجلى، زرارۀ بن اعین، عبدالّله بن مسکان. اوج خویش رسید

ترین شاگردان فقهى امام باقر و امام صادق علیهماالسالم و بعدها نیز یعفور، محمد بن نعمان معروف به مؤمن طاق و هشام بن سالم از برجسته

عه، فقهاى نامور شیافرادى نظیر صفوان بن یحیى، محمد بن ابى عمیر، احمد بن أبى نصر بزنطى، جمیل بن دراج، یونس بن عبدالرحمن و ... از 

  2هاى فقهى متعددى را نگاشتند. بسیارى از فقهاى امامیه به گردآورى احادیث فقهى در یک موضوع ویژه، اقدام کردند.کتاب

اى از سوى معصومان، در طول دوران حضور، کامالً آشکار است. توجه امامان به ضرورت بازسازى معنوى شیعه، بیان گفتارهاى اخالقى و موعظه

هایى در موضوعات سبب گردید تا احادیث اخالقى در تمام دوران حضور صادر شود. اندیشمندان شیعى هم با درک چنین ضرورتى به تألیف کتاب

اآلداب نوشتند مانند: « اآلداب»هایی با عنوان ؛ افرادی کتاباخالق، آداب معاشرت، تهذیب نفس، سیر وسلوک، صفات مؤمن و ... اقدام کردند

ق( السنن واآلداب )اسماعیل بن موسى بن 248لۀ على الخیر )یونس بن عبدالرحمن(، التصریف کتاب فى اآلداب )بکر بن محمد مازنى م والدال

(، اآلداب )العباس بن معروف(، کتاب اآلداب )صفوان 258جعفر علیه السالم (، السنن واآلداب و مکارم االخالق )محمد بن الحسن بن شمون م 

فرادى همچون حسین بن سعید اهوازى، حسن بن محمد بن سماعۀ کندى، محمد بن اورمه قمى، معمر بن خالد، محمد بن الحسن ا 3(بن یحیى

 .4اندنگاشته «الزهد»الصفار و یونس بن عبدالرحمن از جمله نویسندگان شیعى هستند که کتاب 

ها اسامى بخشى از این کتاب اند.تدوین شده« مؤمن»یم که در موضوع بینهاى روایى بسیارى را مىنگارىشناسى، تکهاى منبعدر میان کتاب

اند از: حق المؤمن على أخیه، حّب المؤمن، زیارۀ المؤمن، حرمۀ المؤمن )هر چهار اثر از حسین بن عبیداللّه سعدى(، حقوق المؤمنین و عبارت

مهران سکونى(، المؤمن )محمد بن الحسن الصفار(، المؤمن )احمد بن فضلهم )حسین بن سعید اهوازى(، صفۀ المؤمن والفاجر )اسماعیل بن 

 5محمد القمى(.

داد. امامان به مبارزه ها معموالً پس از حوادث و وقایع گوناگون رخ مىهاى متعدد کالمى، تولد یافتند. ظهور این گروهاز نیمه دوم قرن اول، گروه

به ثبت و ضبط بیانات کالمى و مناظرات معصومان علیهم دثان نیز فرصت را غنیمت شمرده وراویان ومح ؛با هرگونه افکار انحرافى پرداختند

هاى کالمى نگارىبرخى عناوین مشترک در تک؛ ها عنوان کتاب کالمى گردیدارزشمند، نگارش ده هایاین تالش نتیجهپرداختند. مى السالم

به عنوان نمونه، سهل بن زیاد، على بن احمد کوفى، محمد بن ابى عمیر، غیره.  اى ردّیه وههایى با موضوعات اصول دین، کتاباند از: کتابعبارت

اند، عبارت . گروهى از افرادى که کتابى با عنوان االمامۀ نگاشته6اندهشام بن حکم، محمد بن حسین زیّات هر یک کتابى با عنوان التوحید نگاشته

بن جعفر الحمیرى، سعد بن عبدالّله اشعرى، هشام بن حکم، یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، اند از: على بن اسماعیل التمار، عبدالّله 

 7و... عبداللّه بن مسکان

 :. الکتب الثالثین4

است که توسط چند تن از معاریف اصحاب امام رضا علیه السالم « الکتب الثالثین»آخرین سبکى که در مرحله نخست تدوین بنا نهاده شد، 

کردند تا احادیث را در سى موضوع )بیشتر فقهى( از اصول و یا راویان طبقه قبل جمع آورى یافت. صاحبان این نوع کتاب ها سعى مىگسترش 

اقدام کردند حسن و حسین بن سعید اهوازى کوفی بودند. آنها سى کتاب « هااصل»اولین کسانى که به طور گسترده به موضوعى نمودن . نمایند

سى موضوعى که حسین بن  را در شیعه فراهم کردند.« جوامع نویسى»هاى ع نگاشتند. ایشان اولین کسانى هستند که زمینهرا در سى موضو

                                                   
د. مانند: نمایها را ارائه کرده است که از آنها حدیث نقل می، فهرست بلندی از این کتاب«الرابعهالفائده»الشیعه در خاتمه کتاب در صاحب وسائل 1

 جمیل کتاب .عثمان بن أبان کتاب. تغلب بن أبان کتاب. البزنطی جامع کتاب. البزنطی نوادر کتاب. بکر بن موسى کتاب. عمار بن معاویۀ کتاب

 (161ص 30الشیعه، جو.... )وسائل .السیاری اهلل عبد أبی کتاب. دراج بن
 همان، خاتمه کتاب، فائده چهارم 2
 241، ص(1405)شیخ طوسی, الفهرست،  3
 273همان، ص 4
 27عنوان نمونه ر.ک. رجال نجاشی، صبه 5
 378رجال نجاشی، ص 6
 281همان، ص 7
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کتاب الوضوء، کتاب الصالۀ، کتاب الزکاۀ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح والطالق، کتاب الوصایا، : سعید گردآورى کرده بود، عبارت اند از

تاب التجارات، کتاب االجارات، کتاب الشهادات، کتاب االیمان والنذور والکفارات، کتاب الحدود والدیات، کتاب البشارات، کتاب کتاب الفرائض، ک

لب، االزهد، کتاب االشربۀ، کتاب المکاسب، کتاب التقیۀ، کتاب الخمس، کتاب المروۀ والتجمل، کتاب الصید والذبائح، کتاب المناقب، کتاب المث

 . 1سیر، کتاب المؤمن، کتاب المالحم، کتاب المزار، کتاب الدعأ، کتاب الرد على الغالیۀ و کتاب العتق والتدبیرکتاب التف

عاویۀ موسى بن القاسم بن م محمد بن اُورمه قمى، على بن مهزیار،: بعدها، دیگرانى نیز به روش این دو برادر، سى کتاب را در سى موضوع نگاشتند

کسانى  از جمله ،محمد بن سنان  محمد بن على بن ابراهیم القرشى الصیرفى، محمد بن الحسن الصفار، بن عبد الرحمان،یونس  بن وهب البجلى،

 . 2اندهاى حسین بن سعید نگاشتهگویند که سى کتاب مانند کتابهاى فهارس در توصیف آنها مىهستند که نویسندگان کتاب

 «3ـ  5قرون »عصر شکوفایى دوره دوم: 

هاى پایانى قرن پنجم ادامه داشت. در این دوران، جامعه فرهنگى شیعه شاهد خیزش گسترده علمى رحله از زمان غیبت صغرا آغاز و تا سالاین م

هاى مختلفى هاى راویان کردند و سپس، سبکآورى کتابهاى اولیه، اقدام به جمعمحدثان براى احیاى اصول و کتاب  .هاى متعدد بودونوآورى

 :اشاره کردبه صورت زیر ها توان به این سبکگذارى نمودند که مىپایهرا 

 :. تفسیرهاى مأثور5

 ىتفسیر روایى، تفسیرى است که در بردارنده مجموعه احادیثى در تبیین و توضیح آیات قرآنى است. این گونه احادیث بیانگر شأن نزول، چگونگ

گارش نحدود نیمه قرن دوم ته از تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى علیه السالم که در گذشهستند. قرائت، تأویالت و تفسیر معانى آیات 

اند از: على بن ابراهیم بن مؤلفان این تفاسیر روایى عبارت؛ اندها تدوین شده که تاکنون باقى ماندهیافته است چهار تفسیر روایى نیز در این قرن

 .3ق( و محمد بن ابراهیم کاتب نعمانى قرن چهارم320ق(، محمد بن مسعود عیاشى )307م کوفى )ق(، ابوالقاسم فرات بن ابراهی307هاشم قمى )

 :. جامع نویسى6

جوامع حدیثى بر : و در تعریفى دیگر آورده اند؛ 4.الکتب التى جمع فیها األحادیث على ترتیب أبواب الفقهدر اصطالح عبارتست از: « جامع»واژه 

 5.هاى حدیثى تدوین شده و سعى شده که حاوى مجموعه احادیث باشدلکتبى اطالق مى شود که از اص

 نویسان این عصر رااند. سرآمد جامعترین جوامع حدیثى هستند که در این دوران نگاشته و تاکنون جاودانه ماندههاى چهارگانه شیعه مهمکتاب

ارزنده الکافى و المحاسن احادیث متعددى را در موضوعات فقهى وغیر ق( دانست که با نوشتن دو کتاب 274ق( و برقى )م329باید کلینى )م 

  .فقهى جمع نمودند

بخش قابل توجهى از این اسامى کتاب هاى جامع را فهرست کرده است که هاى الجامع جلد پنجم الذریعۀ کتاب درمرحوم آقا بزرگ تهرانى 

ق(، الجامع فى الفقه، حسن بن زید بن محمد صاحب طبرستان 310ن زیاد دهقان )م احادیث است؛ براى نمونه، الجامع فى انواع الشرایع، حمید ب

ق(، الجامع فى الحدیث عنوان مشترک براى آثار محدثانى چون محمد بن 343ق(، الجامع فى ابواب الشریعه، حسن بن على قمى )م 270)م 

ق(، 358ّله صفوانى )شاگرد کلینى(، ابومحمد طبرى مرعشى )م ق(، محمد بن احمد بن عبدال343احمد بن یحیى، محمد بن حسن بن ولید )م 

  . ...6ابوطاهر وراق حضرمى، حسن بن احمد بن محمد بن هیثم عجلى )استاد نجاشى( و

 فقه مأثور. 7

 است. این سبک اثرى محصولى از اجتهاد فقیه در حوزه بازکاوى روایات صحیح و حجیت دار مولود این دوران فقه مأثور است . فقهِ دیگر سبکِ 

هاى معتبرى بود که مسائل امعه شیعى، پس از پایان یافتن عصر حضور، نیازمند کتابت؛ جاس« فقه تفریعى»و« اصل نگارى»حد فاصلى بین 

؛ را در برداشتهایى نمودند که احادیث فقهى مورد نیاز مردم حالل و حرام را در برداشته باشد. از این رو، شمارى از بزرگان اقدام به تألیف کتاب

تند. افالتکلیف، فقه الرضا، المقنع، الهدایۀ، المقنعه، النهایۀ، دعائم االسالم، نوادر احمد بن محمد بن عیسى و ... . به همین سبک، نگارش ی

 ت.اس« فقه مأثور»هاى چهارگانه شیعه نیز در ردیف سبک همچنین، مجلدات فقهى کتاب

 . امالى8

                                                   
 58همان، ص 1
 379، شماره265برای نمونه ر.ک. فهرست شیخ طوسی، ص 2
 24ص 25، ج (1386)بروجردی,  برای نمونه ر.ک. جامع احادیث الشیعه، 3
 175، ص1، ج(1413)صدر, الدرایه، نهایه 4
 304صالح، صعلوم الحدیث، صبحی 5
 26، صتا()آقابزرگ طهرانی, بیالذریعه الی تصانیف الشیعه،  6
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نوظهور این دوران است که عمر بسیار کوتاهى را طى نمود. صدوق، مفید، طوسى به این شیوه احادیث بسیارى را  امالى یکى دیگر از سبک هاى

کتاب خویش در مجالس  یا در این شیوه، استاد احادیثى را به کمک حافظه و .بر شاگردان خویش امال کردند که تا امروز نیز باقى مانده است

زمان برپایى مجلس ذکر کردند. از این گونه  د و آنان نیز معمواًل پیش از آغاز هر جلسه گزارشى از مکان وکرمتعدد براى شاگردانش امال مى

حدیث را براى طالبان حدیث امال کند.  1049جلسه توانسته است  97توان دریافت که شیخ صدوق، طى ها در األمالى شیخ صدوق مىگزارش

ق، دایر بوده است. جلسات شیخ صدوق در 368شعبان  19تا  367رجب  18الرضا علیه السالم بین این مجالس، بیشتر در رى، نیشابور و مشهد

 .1شده استروزهاى سه شنبه و جمعه هر هفته برپا مى

 . سبک ادعیه و مزارنویسى9

ها بیشتر مأثور اند. این مجموعههایى که حاوى ادعیه باشد، همت گماشتهبرخى از مؤلفان سنّى نسبت به نگارش مجموعه بیشتر مؤلفان شیعه و

به دست ما رسیده است؛ مانند: الدعوات از محمد بن مسعود عیاشى، النجاۀ فى الدعوات عن  بوده و دعاهاى آن از جانب معصومان علیهم السالم

ز شیخ صدوق و الذِّکر، اثر سعدبن الفقیه از على القمى، الدعوات عن زین العابدین، اثر سید ابوالقاسم زید بن اسحاق جعفرى، ادعیۀ الموقف ا

 .عبداللّه اشعرى

فضایل زیارت، زیارت اهل بیت  هایى را هم در موضوعهاى ادعیه، کتاباز همان قرون اولیه که این سیره متداول بوده، شیعیان، غیر از کتاب

ق( با تدوین کامل الزیارات، محّمد بن 368لویه قمى )م جعفر بن محّمد بن قو. السالم و ... جمع آورى نمودند که به مزار شهرت یافته استعلیهم

ق( با تدوین المزار و 413ق( با نگارش الدعاء و المزار، شیخ مفید )م 381( با تدوین المزار الکبیر، شیخ صدوق )م 368احمد بن داود قمى )م 

 .ق( با گردآورى مصباح المتهجد از پیشکسوتان این سبک هستند460شیخ طوسى )م 

 یره نگارى و مقتل نویسى. س10

ق(، احمد بن 283ق(، ابن هالل ثقفى )م 212ها شکوفا شد. نصر بن مزاحم منقرى )م هاى نگارشى است که در این قرناین شیوه نیز از روش

توان از کتابىق( از تالشگران این سبک هستند. در این میان م413ق(، شیخ مفید )م 314(، ابن اعثم کوفى )م 292اسحاق یعقوبى )زنده در 

 .هاى الجمل، صفین و مقتل الحسین، اثر نصر بن مزاحم و االرشاد و الجمل از آثار شیخ مفید یاد کرد

 «5ـ  10حدود قرون »مرحله فترت و رکود دوره سوم: 

هاى تعیین شده قبلى وبهاى مختلف ومتنوعى در مرحله قبل پدید آمده بود، در این مرحله بیشتر نویسندگان در همان چارچاز آنجا که سبک

 های زیر ارائه کردند:و احادیث را در سبک گام برداشتند

 . اربعین نویسى11

من حفظ من امتى اربعین حدیثا بعثه »گردآورى چهل حدیث در یک موضوع واحد را اربعین نویسى یا اربعینیات گویند. حدیث نبوى مشهور 

نویسى است. این سبک، در شیعه از قرن پنجم، توسط أبو سعید یزه پیدایش نگارش هاى اربعینمهم ترین انگ 2«اللّه یوم القیامۀ فقیها عالما

شود، محسوب مى« نگارىتک»هاى عددى احادیث در زمره بندهاى علمى کتابخزاعى آغاز و تاکنون ادامه یافته است. هر چند به منظور دسته

 .جایگاه مستقل و بسزایى در میان شیعه و سنّى برخوردار شده استاما اربعینیات به علت گستره وسیع آن در تآلیف، از 

                                                   
 أَدَامَ لُْقمِّیُّا اْلحُسَیْنِ  ْبنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  عَلِیُّ  الْحََسنِ أَبُو الْعَالِمُ اْلجَلِیلُ الشَّیْخُ  سَیُِّدَنا أَخْبَرَنِی»در اولین مجلس در امالی شیخ صدوق چنین آمده است:  1

 وَ سَبْعِینَ وَ  َأرْبَعٍ سَنَۀَ اللَّهُ رَحَِمهُ التَّمِیمِیُّ ُمحَمَّدٍ بْنِ الصََّمدِ عَبْدِ بْنُ  عَلِیُّ الْحََسنِ َأبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ أَْخبَرَنَا قَالَ خَمْسِِمائَۀٍ وَ سَبْعٍ سَنَۀَ تَأْیِیدَهُ اللَّهُ 

 وَ  ِستٍّ نَۀَ سَ الْحُسَیْنِیُّ الْحُسَیْنِ  ْبنُ عَلِیُّ  الْبَرَکَاتِ أَبُو السَّیِّدُ وَ َأرَْبعِمِائَۀٍ  وَ عِشِْرینَ  وَ ثََلاثٍ  سَنَۀَ عَلِیٍّ بْنِ  أَْحمَدَ ْبنُ ُمحَمَّدُ  بَْکرٍ أَبُو َأخْبَرََنا َقالَ أَرَْبعِمِائَۀٍ 

 َیوْمَ عَلَیْهِ للَّهِا رِضْوَانُ اْلقُمِّیُّ  َباَبوَْیهِ ْبنِ مُوسَى ْبنِ الْحُسَْینِ بْنِ عَِلیِّ ْبنُ ُمحَمَّدُ جَْعفَرٍ َأبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ َحدَّثَنَا َقاال عَنْهَُما اللَّهُ َرضِیَ أَرَْبعِمِاَئۀٍ وَ عِشْرِینَ

 حَدَّثَنِی َقالَ الْکُوَفۀِبِ  الْبَزَّازُ الَْولِیدِ بْنِ  الْعَبَّاسِ ْبنِ زَْیدِ بْنُ یَحْیَى حَدََّثنَا َقالَ ثَلَاثِِماَئۀٍ وَ سِتِّینَ وَ سَبْعٍ سَنَۀِ مِنْ َرجَبٍ ِمنْ بَقِیَتْ لَیْلَۀً عَشْرَۀَ لِاثْنَتَیْ الْجُُمعَۀِ

 الَْقوْلُ: َقالَ ع اْلحُسَیْنِ ْبنِ عَلِیِّ  عَنْ الثُّمَالِیُّ  حَمَْزۀَ َأبُو َخاِلدٍ بْنُ  عَمْرُو َحدَّثَنَا َقالَ الْعَبْدِیُّ  خَاِلدٍ ْبنِ بِشْرِ  بْنُ ِإبْرَاهِیمُ َحدَّثَنَا َقالَ الْعَبَّاسِ ْبنُ عَلِیُّ عَمِّی

و در اولین  (1376)شیخ صدوق، ابن بابویه, ، 2)امالی، ص .اْلجَنَّۀَ ُیدْخِلُ وَ الْأَهْلِ ِإلَى ُیحَبِّبُ وَ الْأَجَلِ  فِی یُنْسِی وَ الرِّزْقَ یُنْمِی وَ الَْمالَ یُثْرِی الْحََسنُ

 درب یف الزیارین فی السالم بمدینۀ أربعمائۀ و أربع سنۀ رمضان شهر مستهل السبت یوم جلسه در امالی شیخ مفید چنین آمده است: مجلس

 ُمحَمَّدُ اللّهِ دِعَبْ أَبُو اْلمُِفیدُ الْأَجَلُّ الشَّیْخُ : َحدَّثَنَاکتبه من بإمالئه عزه اهلل أدام الفارسی الرحمن عبد بن محمد بن علی الحسن أبی ضمرۀ منزل رباح

 بْنِ  دِمُحَمَّ  َأبِیهِ  عَنْ  الْوَلِیدِ بْنِ  الْحََسنِ ْبنِ مُحَمَّدِ  بْنُ  َأحَْمدُ اْلَحسَنِ َأبُو َأخْبَرَنِی َقالَ الْیَوْمِ  َهذَا فِی تَوْفِیقَهُ  وَ  حََراسَتَهُ  اللَّهُ  أَدَامَ  النُّعْمَانِ ْبنِ مُحَمَّدِ بْنُ 

 أَبِی َعنْ یَِزیدَ ْبنِ جَاِبرِ عَنْ جَمِیَلۀَ َأبِی عَنْ حَمَّادٍ اْبنِ عَنِ خَاِلدٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى ْبنِ ُمحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارِ عَنْ الْحََسنِ بْنِ مَُحمَّدِ عَنْ الْحََسنِ

 لَکُمْ یُغَْفرْ راًخَیْ آخِرِهَا فِی وَ خَیْراً أَوَّلَِها فِی فَأَمْلُوا أَعْمَالَهُ َصحِیفَتِهِ فِی یَکْتُبُ بِالْعَبْدِ الْمُوَکَّلَ الْمََلکَ إِنَّ قَالَ علیهماالسالم َأبِیهِ َعنْ الْبَاقِرِ مَُحمَّدٍ جَعْفَرٍ

 (1413)شیخ مفید, ، 2ذَِلکَ. )االمالی، ص بَْینَ مَا
« الِماعَ فَقِیهاً الْقِیَامَۀِ  یَْومَ اللَّهُ  بَعَثَهُ  دِینِهِمْ أَمْرِ  فِی إِلَْیهِ یَْحتَاجُونَ  مِمَّا حَِدیثاً أَْربَعِینَ أُمَّتِی ِمنْ حَِفظَ مَنْ»در کتاب اختصاص، چنین آمده است:  2

 ق(1413)شیخ مفید, ، 61)االختصاص، ص
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(، االربعون حدیثا عن أربعین شیخا من أربعین 5أالربعین از ابو سعید خزاعى )قرن : برخى از اربعینیات در مرحله سوم تدوین حدیث عبارت اند از

ق( و االربعون حدیثا از شهید اول  639، أالربعین از ابن زهره حلبى )م ق( 585)م  1صحابیا فی فضائل أمیر المؤمنین، نوشته منتجب الدین رازى

 .ق(، نیز در این دوران گردآورى شده است786)م 

 . مناقب نویسى12

ى ها و خصوصیاتى که نشانگر برترها به کرامتدر این گونه کتاب که آورى احادیثى در تأیید فضایل ایشان نمودندنویسندگان شیعه اقدام به جمع

اى در مقابل سبک فضایل نویسى اهل سنت نگارش مى امامان بوده، اشاره شده است. بسیارى از این آثار با انگیزه سیاسى انجام شده وبه گونه

راوندى ق(، الخرائج و الجرائح، نوشته قطب الدین  560هاى مناقب این دوران، الثاقب فى المناقب از ابن حمزه طوسى )م اى از کتابنمونه. یافتند

ق(، طرف من االبناء والمناقب فى شرف  660ق(، فضایل شاذان بن جبرئیل )حدود  588ق(، مناقب آل ابى طالب، اثر ابن شهرآشوب )م  573)م 

ق(  693ق( و کشف الغمۀ فی معرفۀ االئمۀ علیهم السالم، اثر علیّ بن عیسى االربلى )م  664سید االنبیاء و عترته االطائب از سید بن طاووس )م 

 .است

انجام شده که قابل توجه است؛ مانند: مکارم االخالق؛ حسن بن فضل طبرسى  هاى اخالقىنگارىهاى حدیثى شیعه، تکدر مرحله سوم نگارش

ایل (، مشکاۀ االنوار على بن الحسن بن الفضل طبرسى )او508ق(، روضۀ الواعظین فتال نیشابورى )ش  711ق(، أعالم الدین دیلمى )م  548)م 

 (.قرن هفتم

ق(،  664ق(، سید بن طاووس )م  610است. در این دوران، به همت محمد بن مشهدى )م « ادعیه مأثور»نگارش  ،آخرین سبکى این مرحله

ترین بن طاووس، به عنوان بزرگ ق( و ... دامنه این سبک گسترش ویژه اى یافت. سید905ق(، ابراهیم بن على کفعمى )م 786شهید اول )م 

هاى ادعیه و مزار را در میان شیعیان انجام داده است. او با دیدهاى مختلف و عنایت به تفکیک مناسب، کتابدث قرن هفتم، بیشترین نگارشمح

، المجتنى لسائلهاى ادعیه بسیارى را براى ما به یادگار گذاشته است. اإلقبال باألعمال الحسنۀ، جمال االُسبوع، الدروع الواقیۀ، فتح األبواب، فالح ا

 .من دعاء المجتبى، مصباح الزائر و مهج الدعوات کتاب هاى اوست

 «11ـ  14حدود قرون »شکوفایى دوباره دوره چهارم: 

هاى هاى علوم حدیث )رجال، درایه، فقه الحدیث وترجمه( رشدى بالنده داشت. در حوزه آثار حدیثى بسیارى از سبکدر این دوران، نگارش

 های زیر حیات مجدد گرفتند:ند و در قالبشدپیشین مجددا احیا 

 :موسوعه نگارى .13

هاى مختلف، نظیر: فقه، تفسیر، اخالق و حدیث بروز داشته است. ترین سبک این دوران است که در رشتهمهم ،فراگیر موسوعه نگارى یا جوامعِ 

  .ریزى نموداین سبک، تحولى بزرگ را در جامعه علمى شیعه پى

هاى حدیثى است که در با این تفاوت که اوالً، در دست موسوعه نگاران، به جاى اصول اولیه، کتاب هستند «جوامع»پیشرفته  ها نسلموسوعه

ها چندین اند. از این رو، گستره دامنه احادیث موسوعهاند. ثانیا، هر کدام در یک یا چند گرایش خاص تدوین شدهطول هزار سال گردآورى شده

توان به: بحاراألنوار، الوافى در دایره جوامع حدیثى، وسائل الشیعۀ در هاى حدیثى در این مرحله مىترین موسوعهاز مهم. یه استبرابر جوامع اول

 .احادیث فقهى، و تفسیر نور الثقلین و البرهان در تفسیر اثرى اشاره کرد

 . مستدرک نویسى14

مستدرک کتابى است که به عنوان متمم کتابى دیگر  ،در بین شیعیان، بروز نموده استهایى است که در اواخر این دوره این روش از دیگر سبک

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، اثر میرزا حسین نورى . و با همان شروط، احادیثى را که از کتاب قبلى فوت شده، گردآورى نموده باشد

محمدباقر محمودى از آن جمله  و نهج السعاده فى مستدرک نهج البالغه از ق(، مستدرک سفینۀ البحار، اثر شیخ على نمازى1320طبرسى )م 

 های نگارش حدیثی()انتهی مطلب نقل شده از مقاله سیر تاریخی سبک .است

 

  :هایى متفاوتى را شاهد بوده استنیز در طول تاریخ، فراز و نشیب هاى حدیثى سنیانکتاب

 (، مهدی غالمعلی«حدیثهای تدوین سیر تاریخی سبک»خالصه مقاله )

 :هاى ابتدایىدوره تدوین

 جزءنویسى.1

هجرى رخ داد ر آنان اقدام به جمع آورى و صرفا  101در مرحله نخست، پس از نهضت جمع آورى احادیث در میان سنیان ر که پس از سال 

است که تقریبا « جزءنویسى»این دوران نمایان شد،  ها باقى مانده بود. بنابراین، مهم ترین سبکى که درکتابت احادیثى نمودند که در حافظه

  .همسان اصل و کتاب در بین شیعیان است

 اند:در تعریف جزء چنین آورده 

                                                   
 ق(1408)رازی, االربعون حدیثا،  1
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الجزء: تألیف األحادیث المرویۀ عن رجل واحد من الصحابۀ أو من بعدهم و قدیختارون من المطالب المذکورۀ فى صفۀ الجامع مطلبا جزئیا »

ترین وساده ترین نگارش در میان سبک هاى نگارشى است که معموالً احادیثى را درباره بسیط «جزء« ».فوائد حدیثیۀ ایضایصنفون فیه مبسوطا و

  .یک موضوع بسیار جزیى دربر دارد

ه جزء سفیان باین شیوه، عمرى نسبتا طوالنى داشته وتا قرن ها بعد نیز از این سبک پیروى شده است. از نخستین اجزاى نگارش یافته مى توان 

اجزاء به گونه  .( اشاره کرد که مجموعه احادیثى است که از آن دو شنیده شده است209ق( و جزء اشیب بغدادى )م 199بن عیینه کوفى )م 

 .هاى مختلفى مانند عددى، مسنده، موضوعیه و ... تقسیم مى شوند

و اجزاءآداب الصحبۀ، احادیث الشعر، االدب  ،بیر، همگى از اجزاى مسندهجزء المومل، جزء نافع، جزء فیه احادیث ابن حبان و احادیث ابى الز

 .یه اندالمفرد، الدعاء )ابن فضیل، طبرانى(، الزهد )ابن ابى عاصم، ابن حنبل، ابن المبارک و ...( و عمل الیوم و اللیلۀ در شمار اجزاى موضوع

 :دوره نظم دهى

هاى بسنده نکرده و سعى در تنظیم مجموعه تجمیع، برخى ازمحدثان تنها به گردآورى احادیثهاى ابتدایى ویا مرحله همزمان با دوره تدوین

در این مرحله، بناى سنیان بر تنظیم منطقى نگارش هاى پیشین بود. البته آنها سعى کردند تا روایات را بیشتر در موضوعات   .نخستین داشتند

هایى ها بیفزایند. حاصل دسترنج آنها در قالب کتابابه و فتاواى تابعان بر غناى کتابگوناگون جمع نموده وسپس با اضافه نمودن سخنان صح

ق(، عبدالّله بن وهب بن مسلم )م 184ق( است. ابواسحاق مداینى )م 179نظیر موطأ پدیدار شد. شهیرترین کتاب، الموطأ، اثر مالک بن انس )م 

 .اندیز کتاب هایى به سبک و عنوان موطأ نگاشته( ن293ق( و عبدالّله بن محمد بن عیسى مروزى )م 198

 مسندنویسى .2

مسندنویسى   .ق( است204این شیوه، نخستین نظمى است که در قالب یک سبک منسجم آشکار شد. پایه گذار این شیوه ابوداود طیالسى )م 

ترتیب صحابه )به روش حروف الفبایى نام آنان و یابه هاى اولیه است؛ چرا که مسندنویسان فقط احادیث را به آسان ترین روش تنظیم کتاب

کنند؛ به این صورت که به دنبال نام هر صحابى، تمام مرویات او از پیامبر خدا مراتب سابقه اسالمى و یا به ترتیب نام قبایل و ...( جمع آورى مى

 .ورندآیرا، اعم از صحیح، حسن و ضعیف، گرد م صلى اهلل علیه و آله وسلم

ق(، 241ق(، ابن حنبل )م 219ق(، حمیدى )م 228ق(، مسرهد )م 213ق(، عَبْسى )م 204ه داران این دوران کسانى همچون طیالسى )م طالی

 .ق( و ... هستند. گفتنى است که بزرگ ترین و مشهورترین مسند، مسند ابن حنبل است230ابن الجعد )م 

 . مصنف نگارى3

است. در کتاب هاى مصنف معموالً احادیث مرفوع، موقوف و مقطوع را نقل « مصنَّف نگارى»ت، سبک دومین سبکى که در این دوران ظهور یاف

  .کنند. بنابراین، مراسیل، معلوالت، معطالت و ... در این شیوه به چشم مى خوردمى

ها کتابى دیگر نیز دارند که ن این مصنفبیشتر به عنوان کتاب مرجع براى مفتیان است. معموالً صاحبا هاى مصنَّف براساس ابواب فقهى وکتاب

ق( و المصنّف ابى 211المصنّف عبدالرزّاق بن همام صنعانى )م   .پایه احادیث کتاب مصنف خویش فتوا داده و اجتهادات خود را بیان مى کنند بر

 .ق( از معروف ترین مصنّف هاست235بکر بن ابى شیبه )م 

 معجم نویسى .4

الرسالۀ المستطرفۀ معجم را این گونه تعریف  .ق( شکل گرفت360ان نیز در پایان این مرحله و به همت طبرانى )م فرد سنیبهاین سبک منحصر

لغالب ا تذکر فیه االحادیث على ترتیب الصحابۀ أو الشیوخ أو البلدان أو غیر ذلک و کتب المعاجم؛ جمع معجم وهو فى اصطالحهم ما»ت: کرده اس

 «.ان یکونوا على حروف الهجاء

ق( از مشهورترین معاجم است. او در المعجم الصغیر و المعجم االوسط احادیث را 360معاجم سه گانه ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانى )م 

 ىبراساس نامِ استادان حدیثش منظم کرده و در المعجم الکبیر مسندهاى صحابه را به ترتیب حروف الفباى نام آنان دربر گردآورده است. گفتن

 .ست که معاجم از جهات متعددى شبیه به مسانید استا

 :دوره ارزش گذارى و گزینش

هاى متعددى در طول هاى عالمان سنى با حاکمان خویش از سویى و گستردگى کّمى جمعیت ایشان سبب گردید تا سبکهم افق بودن اندیشه

  .پیدایش بسیارى از سبک هاى مهم و اساسى سنیان استهاى و عرض یکدیگر هر روز نمایان شوند. قرن هاى سوم تا پنجم، قرن

 ممحدثان و نویسندگان، در این دوران، بیشتر به جدا سازى احادیث صحیح از غیر صحیح، احادیث نبوى از غیر نبوى و فقهى از غیر فقهى اهتما

 نویسی پدید آمدند.این دوره صحاح و سنندر  .نامید« گزینش»و « ارزش گذارى»ورزیدند. از این رو، این مرحله را مى توان مرحله 

 صحاح نگارى و سنن نویسى .7

هاى ها از حالتخوریم؛ چرا که سبکمى ها برترین مرحله ابداعى سبکبه مهم (که از اویل قرن سوم آغاز مى گردد) در نیمه دوم این مرحله

  .دها بر محور محتوا پدید آمشکلى و ساده بیرون آمده و بسیارى از نگارش

ق( و 279ق(، ترمذى )م 273ق(، ابن ماجه )م 275ق(، ابوداوود )م 261ق(، مسلم )م 256در این دوران، به همت کسانى همچون بخارى )م 

هاى حدیثى نمودار شد و ایشان تنها به تتبع و جمع آورى و یا صرفا موضوع بندى نپرداخته، بلکه با مبانى ق( مهم ترین کتاب303نسایى )م 

  .یش، اقدام به پاالیش و گزینش احادیث صحیح کرده اندویژه خو
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حاصل تالش حدیث پژوهان این دوره است . مؤلّفان صحاح )جمعِ صحیح(، ابتدا مبناى خویش « سنن نویسى»و « صحاح نگارى»دو سبک مهم 

نمودند. مشهورترین و معتبرترین مُبوَّب مىرا براى صّحت حدیث در نظر مى گرفتند و سپس احادیث را مطابق با همان مبناى خویش گزینش و 

است و در میان مجموعه کتاب هاى صحاح، صحیح البخارى و صحیح مسلم، مشهور به صحیحین، مهم ترین کتاب « صحاح»کتاب هاى سنیان 

 .هاى حدیثى ایشان است

نمایند، آنان در سنن ها از اخبار موقوف استفاده  تنظیمسنن نویسان هم سعى مى کردند مجموعه اى از احادیث فقهى را به ترتیب ابواب فقهى 

  .ها معموال از باب االیمان، الطهارۀ، الصالۀ والزکاۀ آغاز مى گردددانند. این گونه کتابنمى« سنت نبوى»کردند؛ چرا که موقوف را نمى

  :معروف اند عبارت اند از« سنن چهارگانه»مشهورترین کتاب هاى سنن ر که به 

  .سنن، اثر ابوداوود سلیمان بن اشعث َازْدى سجستانىال .1

 «ابن ماجه»السنن، اثر ابوعبدالّله محمدبن یزید قزوینى، معروف به  .2

 السنن )الجامع الصحیح(، اثر محمدبن عیسى بن َسوْرَء تِرمذى .3

 السّنن )المجتبى(، اثر ابوعبدالّرحمن احمدبن شعیب نسایى .4

 . جامع نگارى8

آداب األکل  الرقاق و األحکام و الجامع عندهم مایوجد فیه من الحدیث جمیع األنواع المحتاج إلیها من العقائد و  :اندجامع چنین نوشتهدر تعریف 

 .المثالب و غیر ذلک المناقب و السیر والفتن و التاریخ و السفر والمقام و مایتعلّق بالتفسیر و الشرب و و

ق( 261ق( و الجامع الصحیح از مسلم بن حجاج قُشیرى نیشابورى )م 256لصحیح از محمدبن اسماعیل بخارى )م با توجه به تعریف فوق، الجامع ا

همچنین کتاب سنن الترمذى )الجامع الصحیح( از محمدبن   .شوندگذشته از آن که در شمار صحاح هستند، از جوامع حدیثى نیز محسوب مى

 .شمار کتاب هاى جوامع دانستتوان در ق( را هم مى279عیسى ترمذى )م 

 دوره پردازش هاى تکمیلى و جانبى

هاى حدیثى در طول چند قرن آغازین شکل گرفته بود، در این مرحله، سبک ها بیشتر در خدمت هاى نگارشبا توجه به این که بیشتر سبک

ه و کتاب هایى در نقد الحدیث، درای« رجال نویسى» ،«طبقات نگارى»، «مشیخه نویسى: »علوم حدیث دیده مى شود. بنابراین، سبک هایى مانند

 نگاری:. مستخرج نگارى، مستدرک نویسى، زوائد9 .الحدیث و نظایر آن، در این دوره بیشتر شکل گرفت

تند فهاى حدیث پس از نگارش هایى که در مراحل گذشته به وجود آمد، نویسندگان جدید بر برخى از نویسندگان سابق خرده گردر دامنه کتاب

مستخرج »هاى، از این رو سبک  .یا باحواشى بیشترى کتابى را کامل نمایند توانستند با طریق دیگر وکه کارهایى را ناتمام انجام داده اند و یا مى

  .ختندهاى پیشین مى پردادر این مرحله به وجود آمد که به تکمیل و یا ویرایش و اضافات پژوهش« زوائد»، و «مستدرک نویسى»، «نگارى

با سند خویش از مشایخش نقل مى کند که این سند، غیر از طریقى است که صاحب کتاب اصلى آورده  ، احادیث کتابى را«مستخرج»مولِف 

ق( نسبت به صحیح 316مانند: المستخرج ابى بکر اسماعیلى نسبت به صحیح البخارى و المستخرج ابوعوانۀ یعقوب بن اسحاق اسفراینى )م  است؛

  .مسلم

ق( هم در همین دوران نگارش یافت. روش حاکم 405کتاب المستدرک على الصحیحین، از ابوعبداللّه محمدبن عبدالّله الحاکم النیشابورى )م 

قل ن نیشابورى بر این بود که احادیثى را که بنابر شرط )روش و مبناى( بخارى و مسلم، صحیح بوده و لکن آن دو نیاورده اند، به عنوان مستدرک

  .ندک

همچنین برخى از مؤلفان، احادیث دو دسته کتاب را با یکدیگر مقایسه کرده، و احادیث اضافى یکى بر دیگرى را در یک مجموعه جدید تدوین 

 ند.گوی« زواید»نمودند. این گونه مجموعه ها را 

 840سانید العشرۀ، اثر ابوالعباس شهاب الدین بوصیرى )م ق(، اتحاف المهره بزواید الم 807مجمع الزواید و منبع الفواید، اثر نورالدین هیثمى )م 

  .ق( از نخستین زوائد نگارش یافته در قرن نهم هستند 852ق( و المطالب العالیۀ بزواید المسانید الثمانیۀ، اثر ابن حجر عسقالنى )م 

تر بنمایند. براى عموم سهل الوصول و قابل استفاده ها راکردند تا کتابرفت که نویسندگان سعى مىدر مرحله چهارم، نگارش ها به سویى مى

 .برخواسته از این نوع تفکر است« اربعین نگارى»و « مختصر نویسى یا تلخیص کتب پیشینیان»، «اطراف نگارى»هاى ها و گونهسبک

 . اطراف نگارى10

ز است. این سبک پیش ا« اطراف نگارى» افت، سبکیکى دیگر از گونه هایى که براى خدمت به محققان علوم حدیث در این مرحله گسترش ی

 571این، در قرن پنجم، به صورت بسیار بسیط و اولیه ابداع شده بود، ولى از قرن ششم به بعد، با همت محدثان پُرکارى چون ابن عساکر )م 

  .مرحله اى جدید شداى روشمند وارد ق( به گونه 852ق( و ابن حجر عسقالنى )م 742ق(، یوسف بن عبدالرحمن مزّى )م 

کند. آن گاه، طرق نقل و اسانید آن حدیث ترین بخش حدیث قناعت مىهایى است که مؤلّف به ذکر برجستههاى اطراف، کتابمقصود از کتاب

راهنما یا فرهنگ  توان گفت که کتاب هاى اطراف، در واقع، حکم فهرستآورد. بنابراین، مىرا از مآخذى که آن را روایت کرده اند، یکجا گرد مى

  .حدیث یاب را دارند



 

282 

 

حافظ مزّى در این کتاب،   .ق( است742مشهورترین کتاب در این سبک، تحفۀُ االشراف بمعرفۀ االطراف، اثر یوسف بن عبدالرّحمن مِزّى )م 

ود، علل ترمذى، شمائل ترمذى، اطرافِ احادیِث کتاب هاى شش گانه و برخى دیگر از کتاب هاى اهل سنت )مقدمه کتاب مسلم، مراسیل ابى دا

 .عمل الیوم و لیلۀ نسایى( رابیان کرده است

 . جمع الجوامع11 

ها یا جوامع فراگیر است که در تعابیر سنیان از آن نگارىهاى اشاره شده، گونه هاى دیگرى نظیر موسوعهدر مرحله پایانى تدوین، غیر از سبک

  .وردیاد مى شود نیز به چشم مى خ« جمع الجوامع»

ق( در شمار کتاب هاى فراگیر هستند. 911ق( و جمع الجوامع سیوطى )م 774ق(، جامع المسانید ابن کثیر )م  606جامع االصول ابن اثیر )م 

معمواًل در این کتاب ها مجموعه احادیث چندین کتاب بزرگ با چینشى جدید عرضه مى شود. مثاًل درباره کتاب جمع الجوامع سیوطى آورده 

 :اند

قصد فى کتابه هذا جمع االحادیث النبویۀ بأسرها. وقال المناوى: انه مات قبل أن یتمه ولقد اشتمل کتابه  جمع فیه بین الکتب الستۀ وغیرها و قد

 .ق( فى کتابه کنزالعمال975الموضوعۀ و قد ذهب ترتیبه عالءالدین على بن حسام الهندى )م  على کثیر من االحادیث الضعیفۀ، بل و

هاى حدیثى در شیعه و سنى گردیده است؛ یعنى هر ها و کتابکه مالحظه گردید، گذشت زمان موجب تحول، پیدایش و تکامل نوشته چنان

 گردد. ها معموالً بهتر و قابل استفاده تر مىگیریم، نگارشهاى آغازین تدوین فاصله مىچقدر از سال

 :اعتباربراساس درجه ( ترتیب منابع شیعی چهاردهپیوست 
 

 درجه/ رتبه مؤلف نام کتاب قرن ردیف

 6  /  الف العابدینزینامام  صحیفۀ سجادیۀ 1  .1

 1  /  الف کلینی کافی 4  .2

 3  /  الف شیخ صدوق الفقیه )من الیحضره الفقیه( 4  .3

 6  /  الف شیخ صدوق توحید 4  .4

 6  /  الف شیخ صدوق خصال 4  .5

 6  /  الف شیخ صدوق کمال الدین 4  .6

 7  /  الف شیخ صدوق ثواب األعمال 4  .7

 7  /  الف شیخ صدوق معانی األخبار 4  .8

 8  /  الف شیخ صدوق صفات الشیعۀ 4  .9

 8  /  الف شیخ صدوق الشرایععلل  4  .10

 8  /  الف شیخ صدوق عیون أخبار الرضا 4  .11

 6 الف /  شیخ مفید إرشاد 5  .12

 7  /  الف سید رضی المَجازات النبوّیۀ 5  .13

 2  /  الف شیخ طوسی تهذیب األحکام 5  .14

 5  /  الف نجاشی رجال نجاشی 5  .15

 5  /  الف شیخ طوسی غیبۀ طوسی 5  .16

 5  /  الف سید رضی نهج البالغۀ 5  .17

 الف/ واسطه فیض کاشانی وافی 12  .18

 واسطه بروجردی الّلهآیت جامع األحادیث 14  .19

 4ب /   طبرسی )احمدبن علی( االحتجاج 6  .20

 ب / واسطه محمد تقی تستری الرجالقاموس  6  .21

 ب / واسطه فیض کاشانی المحّجۀ البیضاء 12  .22

 ب / واسطه عالمۀ امینی الغدیر 14  .23

 1  /  ب حسین بن سعید اهوازی زهد حسین بن سعید 3  .24

 1  /  ب شیخ مفید أمالی مفید 5  .25

 1  /  ب سید رضی  خصائص األئمّۀ 5  .26

 2  /  ب جعفرعلی بن  مسائل علی بن جعفر 3  .27
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 2  /  ب ابن شعبه حّرانی تحف العقول 4  .28

 2  /  ب شیخ طوسی أمالی طوسی 5  .29

 2  /  ب سید مرتضی شافی 5  .30

 3  /  ب رضابه امام منسوب  الفقه الرضوی 1  .31

 3  /  ب فضل بن شاذان إیضاح 3  .32

 3  /  ب یعقوبی تاریخ یعقوبی 3  .33

 3  /  ب حمیری قمی قرب اإلسناد 3  .34

 3  /  ب برقی محاسن 3  .35

 3  /  ب شیخ صدوق أمالی صدوق 4  .36

 3  /  ب عیاشی تفسیر عیّاشی 4  .37

 3  /  ب علی بن ابراهیم قمی تفسیر قمّی 4  .38

 3  /  ب محمد بن قولویه کامل الزیارات 4  .39

 3  /  ب شیخ مفید جمل 5  .40

 3  /  ب شیخ طوسی الرجال(رجال کشّی )اختیار معرفۀ 5  .41

 4  /  ب ابراهیم بن محمد ثقفی الغارات 3  .42

 4  /  ب اشعث کوفی جعفریّات 4  .43

 4  /  ب کراجکی کنز الفوائد 5  .44

 4  /  ب شیخ طوسی مصباح المتهجّد 5  .45

 4  /  ب طبرسی )فضل بن حسن( تفسیر مجمع البیان 6  .46

 4  /  ب طبرسی )حسن بن فضل( مکارم األخالق 6  .47

 5  /  ب نعمانی غیبۀ نعمانی 4  .48

 5  /  ب منسوب به شیخ مفید اختصاص 5  .49

 5  /  ب طبری ) بن رستم( دالئل اإلمامۀ 5  .50

 5  /  ب آبی نثر الدرّ  5  .51

 5  /  ب راوندی اللّهسید فضل نوادر راوندی 5  .52

 5  /  ب (علی بن محمد)  طبری بشارۀ المصطفی 6  .53

 6  /  ب ابن بطریق العمدۀ 7  .54

 6  /  ب سید بن طاووس فالح السائل 7  .55

 6  /  ب سید بن طاووس مُهج الدعوات 7  .56

 6  /  ب سید بن طاووس الیقین 7  .57

 6  /  ب شهید ثانی منیۀ المرید 10  .58

 7  /  ب سید بن طاووس لهوف )ملهوف( 7  .59

 7  /  ب کفعمی البلد األمین 9  .60

 7  /  ب کفعمی مصباح کفعمی 9  .61

 8  /  ب طبرسی )علی بن حسن( مشکاۀ األنوار 7  .62

 8  /  ب حسن بن سلیمان حلی مختصر بصائر الدرجات 9  .63

 واسطه ج / عالمۀ مجلسی بحار األنوار 12  .64

 واسطه ج / محمد رضا مشهدی تفسیر کنز الدقائق 12  .65

 ج / واسطه عروسی حویزی  تفسیر نور الثقلین 12  .66

 واسطه ج / هاشم بحرانی  حلیۀ األبرار 12  .67

 ج / واسطه نوری مستدرک الوسائل 14  .68

 ج / واسطه شهریمحمدی ری میزان الحکمۀ 15  .69

 8  ج / (حسن بن فضل)  طبرسی إعالم الوری 6  .70
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 الشیعه و مستدرک الوسائل:مقایسه مصادر بحار با مصادر وسائل ( جدولپانزدهپیوست 
 منابع بحاراالنوار منابع مستدرک منابع وسائل الشیعه ردیف

 أبی سعید عباد العصفری.  أبی سعید عبّاد العصفری.  احتجاج  .1

 إجازات   إثبات الوصیّۀ المسعودی.  اختصاص  .2

 أجوبۀ المسائل السرویۀ و العکبریۀ  استغاثۀ   اخوان  .3

 أجوبۀ مسائل عبد اهلل بن سالم  أصل زید الزرّاد. اربعین  .4

 إحتجاج   أصل زید النرسی. ارشاد  .5

 إحقاق الحق   أعالم الدین فی صفات المؤمنین   ارشاد شیخ مفید  .6

 أخبار المسلسلۀ  إمامۀ و التبصرۀ   اقبال  .7

 إختصاص   آداب و األخالق له أیضا.  الدیناکمال  .8

 إختیار  تاریخ قم  امالی  .9

 أدعیۀ الثالثین   تعازی   امان من االخطار   .10

 أدعیۀ السر   تفسیر النعمانی. بشاره المصطفی  .11

 أربعین   تمحیص ألبی علی محّمد بن همام. بصائرالدرجات  .12

 4/   ج دیلمی )حسن بن محمد( إرشاد القلوب 8  .71

 4/   ج (محمد بن حسن)  دیلمی أعالم الدین 8  .72

 6/   ج قطب الدین راوندی الخرائج و الجرائح 6  .73

 9/   ج صادقامام به منسوب  مصباح الشریعۀ 1  .74

 9/   ج منسوب به امام عسکری تفسیر منسوب به امام عسکری 2  .75

 1  /  ج حلوانی نزهۀ الناظر 5  .76

 2  /  ج ابن خزّاز کفایۀ األثر 4  .77

 2  /  ج ابن شاذان )محمد بن احمد( مائۀ منقبۀ 5  .78

 2  /  ج قطب الدین راوندی دعوات 6  .79

 2  /  ج ورام بن ابی فراس تنبیه الخواطر 7  .80

 2  /  ج محمد سبزواریمحمد بن  جامع األخبار 7  .81

 3  /  ج محمد بن حسن صفار بصائر الدرجات 3  .82

 3  /  ج جعفر بن احمد قمی جامع األحادیث 3  .83

 3  /  ج قاضی نعمان دعائم اإلسالم 4  .84

 3  /  ج قاضی نعمان شرح األخبار 4  .85

 4  /  ج فتال نیشابوری روضۀ الواعظین 6  .86

 4  /  ج ابن شهرآشوب مناقب البن شهرآشوب 6  .87

 5  /  ج فرات کوفی تفسیر فرات کوفی 3  .88

 5  /  ج نصر بن مزاحم وقعۀ صفّین 3  .89

 5  /  ج اربلی کشف الغّمۀ 7  .90

 6  /  ج آمدی غرر الحکم 6  .91

 6  /  ج سید بن طاووس إقبال األعمال 7  .92

 7  /  ج غروی تأویل اآلیات الظاهرۀ 10  .93

 8  /  ج سلیم بن قیس سلیم بن قیسکتاب  1  .94

 8  /  ج سید بن طاووس المالحم و الفتن )التشریف بالمنن( 7  .95

 8  /  ج ابن ابی جمهور عوالی اللئالی 9  .96

 9  /  ج حسینی عاملی المواعظ العددیۀ 11  .97
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 منابع بحاراالنوار منابع مستدرک منابع وسائل الشیعه ردیف

 أربعین   جامع األخبار   العقولتحف  .13

 األربعین عن األربعین  جزء من نوادر علیّ بن أسباط. تفسیر امام حسن عسکری  .14

أربعین عن األربعین عن األربعین   جعفر بن محمّد بن شریح اصل  ابراهیمبنتفسیر علی  .15

 أربعین عن األربعین   جعفریات تفسیر عیاشی  .16

 إرشاد  حسین بن عثمان بن شریک.  تفسیر فرات کوفی  .17

 إرشاد القلوب    الرضیّ  خصائص للسیّد توحید  .18

 إزاحۀ العلۀ فی معرفۀ القبلۀ   خلّاد السدی.  االعمال،ثواب  .19

 أسباب النزول   درر الآللی العمادیۀ له أیضا.  خرایج و الجرایح  .20

 إستدراک  درست بن أبی منصور.  خصال  .21

 إستغاثۀ فی بدع الثالثۀ   دعائم اإلسالم للقاضی نعمان   دروع الواقیه  .22

 إستنصار فی النص على األئمۀ األطهار   دعوات له أیضا. ذکری  .23

 أسرار الصالۀ   دیات لظریف بن ناصح.  رجال کشی  .24

 أسرار الالهوت   رسالۀ الذهبیّۀ لموالنا الرضا علیه السّالم. رجال نجاشی  .25

 إصباح الشیعۀ بمصباح الشریعۀ   رسالۀ تحریم الفقّاع للشیخ  رساله القبله  .26

 أصول   رسالۀ فی المهر للشیخ المفید  روضه الواعظین  .27

 أضواء الدرر الغوالی   روض الجنان  زهد  .28

 أعالم الدین فی صفات المؤمنین   سعد السعود  سرائر  .29

 إعالم الورى بأعالم الهدى   سالم بن أبی عمرۀ.  صحیفه الرضا  .30

 أعمال المانعۀ من الجنۀ   شرح األخبار له أیضا.  الشیعهصفات   .31

 إقبال األعمال   شهاب للقاضی   طب االئمه  .32

 إقتصاد صحیفۀ الرضا علیه الّسالم. الداعیعده  .33

 إکمال الدین و إتمام النعمۀ صغیر وجدناه فی الخزانۀ الرضویۀ.  الشرایععلل  .34

 ألفیۀ و  النفلیۀ  طبّ النبیّ صلّى اللّه علیه و آله  عیون االخبار   .35

 ألفین   عاصم بن حمید الحنّاط.  غارات  .36

 ألفین   عبد الّله بن یحیى الکاهلی.  غیبه  .37

 أمالی و المجالس  عبد الملک بن حکیم.  فتح االبواب  .38

 إمامۀ و التبصرۀ عدد القوّیۀ لدفع المخاوف الیومیّۀ،   فرحه الغری  .39

 أمان األخطار   عروس فی أعمال الجمعۀ له أیضا.  الشیعهفضل  .40

 إنتصار   علل بن هاشم القمیّ رحمه الّله.  االسنادقرب  .41

 األنوار البدریۀ فی رد شبه القدریۀ   عمدۀ الحضر له أیضا.  ……کافی، من الیحضر،   .42

 أنوار المضیئۀ   عوالی الآللی ابن أبی جمهور  کتاب الغیبه  .43

 أنوار فی مولد النبی ص  غایات له ]أیضا[. کتاب سلیم  .44

 إیجاز فی الفرائض    غرر الحکم و درر الکلم   جعفربنکتاب علی  .45

 إیضاح االشتباه   فقه القرآن له أیضا.  الزیاراتکامل کتاب  .46

 إیضاح فی شرح القواعد   فقه الرضا علیه الّسالم.  کتاب ورام  .47

 إیمان أبی طالب   بن طاوسفالح السائل   کشف المحجه  .48

 إیمان أبی طالب  قراءات ألحمد بن محّمد السیّاری،  الغمهکشف  .49

 فی النص على أمیر المؤمنین البرهان  قضاء حقوق المؤمنین   کفایه  .50

 بشارۀ المصطفى لشیعۀ المرتضى   کنوز النجاح   کنز الفوائد  .51

 بصائر الدرجات   لّب اللباب للشیخ بالقطب الراوندی.  لهوف، محاسبه النفس  .52

 بالغات النساء   مانعات من دخول الجّنۀ له أیضا.  مجازات النبویه  .53

 بلد األمین فی شرح دعاء السمات   مثنّى بن الولید الحنّاط.  مجالس  .54
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 منابع بحاراالنوار منابع مستدرک منابع وسائل الشیعه ردیف

 بناء المقالۀ الفاطمیۀ   مجامیع ثالثۀ للشهید األوّل  البیانمجمع  .55

 بیان  مجموع الرائق   محاسن برقی  .56

 بیان التنزیل   محّمد بن المثنّى.  محکم و المتشابه سیدمرتضی  .57

 تاریخ األئمۀ   مختصر  العالء بن رزین. مدینه العلم  .58

 تاریخ بلدۀ قم   مزار الشیخ محّمد بن المشهدی. مسارالشیعه  .59

 تأویل اآلیات الظاهرۀ   مسائل الصاغانیّۀ له  مصباح الزائر  .60

 تبصرۀ الطالبین   مسلسالت للشیخ بن أحمد القمی. مصباح المتهجد  .61

 تجرید   مشکاۀ األنوار   مصباح کفعمی  .62

 تحریر   األنوار للشیخ هاشم بن محمّد.مصباح   معانی االخبار  .63

 تحصین  مصباح الشریعۀ   المعتبر  .64

 تحصین فی أسرار ما زاد على  الیقین  معدن الجواهر ألبی علی الکراجکی.  مقنع  .65

 تحف العقول عن آل الرسول   مقصد الراغب   المقنعه  .66

 تحفۀ األبرار فی مناقب األئمۀ األطهار   مقنع له أیضا.  االخالقمکارم  .67

 تحقیق الفرقۀ الناجیۀ و رسالۀ الرضاع  أو ابتالء المؤمن -مؤمن  نوادر احمدبن عیسی  .68

 تذکرۀ الفقهاء   نزهۀ الناظر تلمیذ الشیخ المفید   نهایه   .69

 تعجب فی اإلمامۀ من أغالط العامۀ   نوادر بن علی الراوندی. البالغهنهج  .70

 تفسیر التبیان  هدایۀ للصدوق.   .71

 تفسیر القرآن للسید الرضی  له أیضا. -أو کشف الیقین -الیقین    .72

 کتاب بحار، عالوه بر موارد فوق، از منابع زیر نیز نقل کرده است:

 هاشم بن إبراهیم نب علی للشیخ األحکام، تفسیر آیات األحکام، تفسیر آیات الهمام، تفسیر اإلمام إلى المنسوب بالعیاشی، تفسیر المعروف تفسیر

 لشافی، تلخیصا الکالم، تلخیص فی المعارف الجوامع، تقریب جامع تفسیر و البیان مجمع الکوفی، تفسیر إبراهیم بن فرات للشیخ القمی، تفسیر

ئع، الشرا األخبار، جامع األعمال، جامع عقاب و األعمال األنبیاء، توحید، ثواب الناظر، تنزیه نزهۀ و الخاطر القواعد، تنبیه المرام، تمحیص، تمهید

باح، بالمص المشتهر الواقیۀ األمان الحائریۀ، جنۀ المسائل أجوبۀ و العمل، جمل و العلم األسبوع، جمل الحضرمی، جمال شریح بن محمد بن جعفر

 مۀ، خالداألئ الجرائح، خصال، خصائص و عثمان، خرائج بن المتین، حسین التجرید، حبل إلهیات شرح البراج، حاشیۀ بن الفقه الواقیۀ، جواهر جنۀ

 دافاألص من الباهرۀ شرحها، درۀ و اللهامیم، درایۀ األئمۀ مناقب فی النظیم الشهید، در اإلمام مغازی فی النضید الرجال، خالف، در السدی، خالصۀ

السالم، ذریعۀ، علیه المؤمنین أمیر موالنا إلى المنسوب مامۀ، دیواناإل اإلسالم، دعوات، دالئل الواقیۀ، دعائم الغرر، دروس، دروع و الطاهرۀ، درر

 الدینیۀ، رسالۀ اآلداب اإلجازات، رسالۀ اإلجازات، رسالۀ اهلل، رسالۀ رحمه الحلی داود بن الغضائری، رجال الشیعۀ، رجال، رجال، رجال ذکرى، ربیع

 الباقیات تفسیر فی السالم، رسالۀعلیه المالئکۀ على األنبیاء تفضیل المتشابه، رسالۀ و المحکم الخاطئۀ، رسالۀ توبۀ إبطال فی الکافیۀ الغیبۀ، رسالۀ

 التواریخ صرمخت فی الشیعۀ مسار النفس، رسالۀ محاسبۀ القرآن، رسالۀ متشابه السالم، رسالۀعلیه المؤمنین أمیر تفضیل فی الصالحات، رسالۀ

 یف المتعظین، روضۀ تبصرۀ و الواعظین البهیۀ، روضۀ النبی، روضۀ سهو و المتعۀ و ال أهل ذبائح رسائلالجمعۀ،  صالۀ وجوب الشرعیۀ، رسالۀ

 هلأ النرسی، سرائر، سرور زید الزراد، اصل ، اصل زیدالشریف لولده الفوائد المرتاض، زوائد نزهۀ و الریاض الجنان، زهرۀ الفضائل، ریاض و المعجزات

 فیۀ، شرحاألل اإلرشاد، شرح الهاللی، شافی، شرائع، شرح قیس بن اإلیمان، سلیم أهل عن المفرج عمرۀ، سلطان أبی بن مالسعود، سال اإلیمان، سعد

 من اراألخب البالغۀ، شهاب نهج األخبار، شرح شهاب الیاقوت، شرح النفلیۀ، شرح النافع، شرح اللجاج، شرح قاطعۀ رسالۀ و القواعد التجرید، شرح

 لبعض خباراأل الشیعۀ، صفوۀ المفتوح، صفات الباب رسالۀ و المستقیم الرضا، صراط الحسکانی، صحیفۀ التنزیل حکمه، شواهد و النبی کلمات

 مۀ، طباألئ األخبار، طب شهاب شرح الشهاب المحرقۀ، ضوء الصواعق دفع فی المهرقۀ مزاحم، صوارم بن نصر الرزین للشیخ األخیار، صفین العلماء

 ی، عدۀالداع الکاهلی، عدۀ یحیى بن اهلل عبید حکیم، اصل بن الملک الحناط، اصل عبد حمید بن السالم، طرائف،  طرف، اصل عاصمعلیه الرضا

  الیومیۀ المخاوف لدفع القویۀ الفقه، عدد أصول فی

النحوی،  حمدأ بن الخلیل النبیل للشیخ نالعترۀ، العی غبن فی العبرۀ طالب، عین أبی آل نسب فی الطالب األحکام، عمدۀ و الشرائع عروس، علل 

الفروع،  و األصول علم فی النزوع اآلثار، غنیۀ درر و األخبار المراد، غرر المحاسن، غارات، غایات، غایۀ و المعجزات، عیون الرضا، عیون أخبار عیون

 الثۀ، فضائلالث األشهر الغری، فصول، فضائل، فضائل نجوم، فرحۀ من الحرام و الحالل بمعرفۀ المهموم االستخارۀ، فرج فی األبواب الآللی، فتح غوالی

األنبیاء،  ناد، قصصاإلس المصباح، قرب المدنیۀ، قبس الفوائد  و المکیۀ السائل، فوائد السائل، فالح القرآن، فالح السالم، فقهعلیه الرضا الشیعۀ، فقه

 سهل أبی یخللش الفر و المشهدی، کر بن محمد تألیف الزیارات فی الزیارۀ، کبیر الفقه، کامل فی العقائد، کافی المؤمنین، قواعد، قواعد حقوق قضاء

  اإلمامۀ فی الیقین المهجۀ، کشف لثمرۀ المحجۀ الغمۀ، کشف الصدق، کشف نهج و الحق کشف البغدادی، 
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 جامع وائد، کنزالف العرفان، کنز عشر، کنز االثنی األئمۀ على النصوص فی األثر المؤمنین، کشکول، کفایۀ أمیر موالنا تسمیۀ فی الیقین کشف 

 یرالشه النبویۀ، مجالس، مجالس األحزان، مجازات الحناط، مثیر الولید بن مثنى الطفوف، لوامع، مبسوط، اصل أهل على الفوائد، لباب، لهوف

لف، عباد، مخت بن للصاحب اللغۀ فی القاسم، محیط بن المثنى بن اآلداب، اصل محمد و بالفصول، محاسن المشتهر باألمالی، مجتنى، محاسن

 اإلجازات، مستدرک، مسکن و جعفر، مسائل الصادق اإلمام بن علی األفهام، مسائل الذهب، مزار، مسالک العلیۀ، مروج األحکام، مراسم مدارک

 و ریعۀالش الزائر، مصباح األبرار، مصباح إمام مناقب فی األنوار النواصب، مصباح اإلخوان، مصائب الشمسین، مصادقۀ األنوار، مشرق الفؤاد، مشارق

 هرستالف و الرجال الجواهر، معرفۀ األخبار، معتبر، معدن العلماء، معانی الدین، معالم الصغیر، معالم المصباح  و الکبیر الحقیقۀ، مصباح مفتاح

المؤمنین،  یرأم الحسین، مقتل عشر، مقتل االثنی األئمۀ فی األثر ضبصنوفها، مقت و أسمائها و الفرق و الفالح، مقاالت، مقاالت للشیخین، مفتاح

 لبطریقا البن دانیال، مناقب، مناقب إلى المنسوب األخالق، ملحمۀ الغیبۀ، مکارم فی طالب، مقنع، مقنع أبی بن علی فضائل فی الراغب مقصد

 و دعواتال فی الصالح القدر، منهاج و القضاء أسرار من البشر المطلب، منقذ الجمان، منتهى البصائر، منتقى المثالب، منتخب و األسدی، مناقب

 و محکمه و منسوخه و القرآن الدعوات، مهذب، ناسخ المرید، مهج الرجال، منیۀ أحوال تحقیق فی المقال الکرامۀ، منهج السنۀ، منهاج أعمال

 اإلرشاد، نکت المحصل، نکت النظائر، نصوص، النصوص، نقد و األشباه بین الجمع فی الناظر الآللی، نزهۀ الحداد، نثر ابن للشیخ متشابهه، نافع، بذۀ

لعقائد، ا رسالۀ و معجزاتهم، هدایۀ و األئمۀ تاریخ فی أسباط، هدایۀ بن لعلی البالغه، نوادر الکالم، نهج الفقه، نهایۀ األصول، نهایۀ النهایۀ، نهایۀ

 علیهاالسالم. فاطمۀ وفاۀ  حمزۀ، بن علی بن محمد الفاضل للشیخ وسیلۀ

 جدول زیر نیز بیانگر مقایسه تعداد احادیث این منابع با یکدیگر است:

جوامع مهم حدیثی 

 شیعه
 متوفای مؤلف

 تعداد

 حدیث
 توضیحات

 المحاسن

احمد بن محمد 

 برقی

 2604حدود  ق274
مجموعه روایاتی با موضوعات مختلف از قبیل فقه 

 و اخالق

 کافی

محمد بن یعقوب 

 کلینی

 اقسام احادیث اعتقادی، اخالقی، آداب و فقهی 16000حدود  ق329

 احادیث فقهی 6000حدود  ق381 شیخ صدوق کتاب من الیحضره الفقیه

 احادیث فقهی 13600حدود  ق460 شیخ طوسی تهذیب االحکام

االستبصار فیما اختلف من 

 االخبار

 احادیث فقهی 5500حدود  ق460 شیخ طوسی

 50000حدود  ق1091 کاشانیفیض  الوافی
جامع اخبار کتب اربعه با حذف مکررات و شرح 

 بعضی اخبار

 35850 ق1104 شیخ حر عاملی وسائل الشیعه
احادیثِ فقهی کتب اربعه و بیش از هفتاد کتاب 

 حدیثی دیگر

 85000حدود  ق1110 عالمه مجلسی بحاراالنوار
جمع آوری اکثر روایات معصومین در موضوعات 

 مختلف

 تکمیل احادیث فقهی وسائل الشیعه 23514 ق1320 میرزا حسین نوری مستدرک الوسائل

 جلد 10 ق1359 شیخ عباس قمی سفینۀ البحار
ارائه فهرستی موضوعی بر اساس الفبا برای کتاب 

 االنواربحار 

 تکمیل سفینۀ البحار جلد 10 ق1405 شیخ علی نمازی مستدرک سفینۀ البحار

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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جوامع مهم حدیثی 

 شیعه
 متوفای مؤلف

 تعداد

 حدیث
 توضیحات

 48342 ق1380 آیت اهلل بروجردی جامع احادیث الشیعه
در بردارنده همه روایات فقهی شیعه در جای 

 مناسب

 الشیعه و مستدرک الوسائل دارد.هزار حدیث فقهی، عالوه بر وسائل : جامع احادیث الشیعه،نکته مهم

 

با ) در مساله هبه زوج به زوجه «کافی، تهذیب، وسائل، مستدرک، بحار»مقایسه روایات ( شانزدهپیوست 

 ها(حذف مشابه

 روایات وسائل الشیعه روایات تهذیب روایات کافی
روایات مستدرک 

 الوسائل
 روایات بحاراالنوار

 عَنْ  إِْبرَاهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ  -1

 نْ عَ عُمَیْرٍ  َأبِی ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ 

 أَبِی عَنْ عُثْمَانَ  بْنِ  حَمَّادِ

 َصدَقَۀَ  َلا: َقالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ

 بِهِ  ُأرِیدَ مَا ِإلَّا عِتْقَ لَا وَ

  .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  وَجْهُ

اْلحُسَیْنُ بُْن سَعِیٍد  -1

النَّضْرِ بْنِ سُوَْیدٍ عَِن عَنِ 

الْقَاسِمِ ْبنِ سُلَیَْمانَ َقالَ: 

سَأَلُْت َأبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَِن 

الرَّجُلِ یََهبُ الَْجاِریَۀَ عَلَى 

ثَابَ فَلَا یُثَاُب َأ َلُه أَْن  ُأَنْ

یَرْجَِع فِیَها قَاَل َنعَْم إِْن 

کَانَ َشرَطَ لَُه عَلَیْهِ ُقلْتُ َأ 

إِنْ وَهَبََها لَهُ وَ لَْم  رَأَْیتَ

یُثِبْهُ أَ یَطَؤُهَا أَْم َلا َقالَ 

نَعَْم إِذَا کَاَن لَْم یَشْتَرِْط 

 عَلَیْهِ حِینَ وَهَبََها.

 

 عَنْ  َیعْقُوبَ  ْبنُ مَُحمَّدُ  -1

 عَنْ  یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ

 بْنِ  عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ 

 لِیِّ عَ إِلَى کَتَبْتُ: قَالَ عُبَیْدٍ

 جَعَلَ  رَجُلٌ  -ع مَُحمَّدٍ  بْنِ 

 ثُمَّ  مَالِهِ ِمنْ شَیْئاً لَکَ

 یَأُْخذُهُ  أَ  ِإلَیْهِ احْتَاجَ

 کَ ِإلَیْ بِهِ یَبْعَثُ أَمْ لِنَفْسِهِ

 ذَِلکَ  فِی ِباْلخِیَارِ هُوَ فَقَالَ

 لَوْ  وَ یَدِهِ  عَنْ  یُْخرِجْهُ  لَمْ مَا

 أَنْ  َلرَأَیَْنا ِإلَیْنَا وَصَلَ

 وَ  .ِإلَیْهِ احْتَاجَ  َقدِ وَ  نُوَاسَِیهُ

 عَنْ  بِإِسْنَادِهِ الصَّدُوقُ رَوَاهُ

 رَوَاهُ  وَ  یَعْقُوبَ ْبنِ مُحَمَّدِ 

 الدِّینِ  إِکْمَالِ  کِتَابِ فِی

 بْنِ  ُمحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 مَُحمَّدِ  عَنْ  الْکُلَیْنِیِّ عِصَامٍ

  یَعُْقوبَ بْنِ

 عَنْ  َلامِ،الْإِسْ دَعَائِمُ -1

 :قَالَ أَنَّهُ  ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ

 بَِها یُِریدُ هِبَۀً وَهَبَ مَنْ وَ

 افِیهَ  الرُّجُوعُ َلهُ َکانَ  عِوَضاً

 .ُیعَوَّضْ لَمْ إِنْ

 َقالَ  الدَّاعِی، عِدَّۀُ  -1 

 َمنْ : السالم¬علیه الصَّادِقُ

 َلافَ رُدَّتْ  ثُمَّ بَِصدَقَۀٍ  تَصَدَّقَ

 َلا لِأَنَّهُ یَأُْکلَْها َلا وَ یَبِعْهَا

 مِمَّا ءٍشَیْ فِی لَهُ  شَرِیکَ

 بِمَنْزَِلۀِ  هِیَ إِنَّمَا لَهُ جُعِلَ

 ْعدَ بَ رَدُّهَا َلهُ یَصُْلحُ َلا الْعَتَاَقۀِ

 . ُیعْتِقُ مَا

 عَنْ  َأصَْحابَِنا مِنْ  عِدَّۀٌ  -2

 بْنِ  َأحْمَدَ  وَ  زَِیادٍ ْبنِ سَهْلِ 

 بْنِ  الْحََسنِ عَنِ مُحَمَّدٍ 

 رَِئابٍ  ْبنِ  عَلِیِّ  َعنْ مَحْبُوبٍ

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی َعنْ زُرَارَۀَ عَنْ

 الصَّدَقَۀُ  إِنََّما: َقالَ ع

 النَّاسُ  کَانَ ِإنََّما مُحْدَثَۀٌ 

 ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى

 لَا وَ یَهَبُونَ وَ یَنْحَلُونَ

 زَّ عَ لِلَّهِ أَعْطَى لَِمنْ  یَنْبَغِی

 فِیهِ  یَرِْجعَ أَنْ شَیْئاً جَلَّ وَ

 یفِ وَ ِللَّهِ یُْعطِ لَمْ مَا وَ قَالَ

 ۀً ِنحْلَ فِیهِ یَرْجِعُ  فَإِنَّهُ اللَّهِ 

عَنْهُ عَِن النَّضْرِ بِْن  -2

سُوَْیدٍ عَِن الْقَاسِمِ بِْن 

سُلَیْمَانَ َعنْ جَرَّاٍح 

الْمََدائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ 

اللَّهِ ع َأنَّهُ َقالَ: فِی الرَّجُِل 

یَرْتَدُّ فِی الصَّدََقۀِ َقالَ 

 کَالَّذِی َیرْتَدُّ فِی قَیْئِهِ. 

بِی عُمَیٍْر عَنْهُ عَنِ اْبنِ أَ 

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اْلحَلَبِیِّ 

عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَِّه ع َقالَ 

ِإنَّمَا  قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص

مَثَلُ الَّذِی َیرْجِعُ فِی 

 فِی َجعْفَرٍ  ْبنُ عَلِیُّ  -2

 نِ بْ ُموسَى أَخِیهِ َعنْ کِتَابِهِ

 عَنِ  سََألْتُهُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ

 هَلْ تُقْبَضْ لَمْ إِذَا الصَّدََقۀِ

 إِذَا قَالَ  لِصَاحِبَِها تَجُوزُ

 عَلَى بَِها تَصَدَّقَ  أَبٌ کَانَ

 أَنَّهُ لِ جَائِزَۀٌ  فَإِنَّهَا َصغِیرٍ وَلَدٍ

 َکانَ  إِذَا لِوََلدِهِ یَقْبِضُ

 وََلداً  کَانَ إِذَا وَ صَغِیراً

 حَتَّى َلهُ یَُجوزُ  فََلا کَبِیراً

 عَنْ  سََألْتُهُ  وَ  َقالَ یَقْبِضَ

 رَجُلٍ  عَلَى تَصَدَّقَ  رَجُلٍ

 هَلْ  یَُحزْهَا فَلَمْ بِصَدََقۀٍ

 فِی ُجمْهُورٍ  َأبِی اْبنُ -2

 ص النَّبِیِّ عَنِ الآلَّلِی، دُرَرِ

 أََحقُّ  الْوَاِهبُ: قَالَ أَنَّهُ

 .یُثَبْ لَمْ  َما بِهِبَتِهِ

 فِی: السالمعلیه عَنْهُ  -2 

 بِالصَّدََقۀِ  یَْخرُجُ الرَّجُلِ

 دْ قَ  فَیَجُِدهُ السَّائِلَ  لِیُعْطِیَهَا

 وَ  غَیْرَهُ فَلْیُعِْطهَا قَالَ ذَهَبَ

 . َماِلهِ فِی یَرُدَّهَا لَا
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 لَمْ  أَوْ حِیَزتْ هِبَۀً أَوْ کَاَنتْ

 الرَّجُلُ  یَرِْجعُ َلا وَ  تُحَزْ

 لَا وَ  لِاْمرَأَتِهِ َیهَبُ فِیمَا

 لِزَوِْجهَا تَهَبُ  فِیمَا الْمَْرأَۀُ

 لَّهُ ال لَیْسَ  أَ  یَُحزْ لَمْ أَوْ حِیزَ

 لَا وَ  یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ

 آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا

 کُمْلَ طِبْنَ فَإِنْ قَالَ وَ شَیْئاً

 وهُ فَکُلُ نَْفساً  مِنْهُ  ءٍ شَیْ عَنْ

 یَدْخُلُ  هَذَا وَ مَرِیئاً هَنِیئاً

 .الْهِبَۀِ وَ الصََّداقِ فِی

صَدَقَتِِه َکالَّذِی یَرِْجعُ فِی 

 قَیْئِهِ.

 جَائِزَۀٌ  هِیَ َقالَ ذَِلکَ یَجُوزُ

 وَ  قَالَ تُحَزْ لَمْ  َأمْ حِیزَتْ

 تُجْعَلُ  الصَّدَقَۀِ  عَنِ  سَأَلْتُهُ

 أَنْ  لَهُ هَلْ مَبْتُوتَۀً لِلَّهِ

 جَعََلهَا إِذَا َقالَ فِیَها یَرْجِعَ 

 بْنِ ا وَ لِلْمََساکِینِ َفهِیَ لِلَّهِ

 أَنْ  لَهُ فَلَیْسَ السَّبِیلِ

 .فِیهَا یَرْجِعَ 

 عَنْ  إِْبرَاهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ  -3

 نْ عَ عُمَیْرٍ  َأبِی ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ 

 بْدِعَ لَِأبِی قُلْتُ : قَالَ جَمِیلٍ

 ىعَلَ یَتَصَدَّقُ الرَّجُلُ  ع اللَّهِ 

 أَ  صَِغارٌ  هُمْ  وَ بِصَدََقۀٍ  وُلْدِهِ

 لَا َقالَ فِیَها َیرْجِعَ َأنْ لَهُ

 .جَلَّ وَ عَزَّ ِللَّهِ  الصَّدََقۀُ

عَنُْه عَْن فََضالََۀ بِْن  -3

أَیُّوبَ عَنْ َأَبانٍ عَْن عَبْدِ 

الرَّحَْمنِ بِْن َأبِی عَبْدِ اللَِّه 

وَ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ سُلَیَْماَن 

 -قَاال سَأَلْنَا َأبَا عَبْدِ اللَِّه ع

عَنِ الرَّجُلِ َیهَُب اْلهِبَۀَ َأ 

یَرْجِعُ فِیهَا ِإنْ َشاءَ أَْم لَا 

فَقَالَ تَُجوزُ الْهِبَُۀ ِلذَوِی 

الْقَرَابَِۀ وَ الَّذِی یُثَابُ مِْن 

بَتِهِ وَ َیرْجُِع فِی غَیْرِ هِ

 ذَلِکَ ِإنْ شَاءَ.

 عَنِ  بِإِسْنَادِهِ وَ -3

 عَنِ  سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ

 جَمِیلِ  عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ

 بَعْضِ  عَنْ دَرَّاجٍ بْنِ

 تَهَبُ  الَْمرْأَۀِ  فِی أَصَْحابِنَا

 إِذْنِ  بِغَیْرِ شَیْئاً مَاِلهَا مِنْ

 .لََها لَیْسَ قَالَ  زَوْجِهَا

 رُوِّینَا الْإِْسلَامِ، دَعَائِمُ  -3

 أَنَّهُ : ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 یُفَضِّلُ  الرَّجُلِ عَنِ سُئِلَ

 یفِ بَعْضٍ  عَلَى وُْلدِهِ بَعْضَ

 الَ  َلهُ َفقَالَ الْعَطِیَّۀِ وَ الْهِبَۀِ

 کَانَ  إِذَا بَِذلِکَ  بَأْسَ

 امَ  َماِلهِ فِی یَفْعَلُ  صَحِیحاً 

 وَ  مَِریضاً َکانَ إِنْ فَأَمَّا شَاءَ

 لَمْ  تِلْکَ عِلَّتِهِ  ِمنْ مَاتَ

 وَهَبَ  إِذَا وَ ع قَالَ یَجُزْ 

 وَ [ شَاءَ مَا] ِلوُْلدِهِ الرَّجُلُ

 بَعْضٍ  عَلَى بَعْضَهُمْ  فَضَّلَ

 ِمنْ  َأخْرََجهُ وَ  أَعَْطاهُ بِمَا

 َمنْ [ مِْلکِ] إِلَى مِلْکِهِ

 هُوَ  وَ وُلْدِهِ  مِنْ  ِإیَّاهُ أَعْطَاهُ

 أْسَ بَ  فََلا الْأَمْرِ  جَائِزُ صَحِیحٌ 

 یَصْنَعُهُ  َماُلهُ َلهُ وَ  بِذَِلکَ

 صَنَعَ  قَدْ وَ أََحبَّ حَیْثُ

 ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ ذَلِکَ

 فَعَلَ  وَ ع اْلحَسَنِ بِابْنِهِ

 ِبابْنِهِ  ع الْحُسَْینُ ذَلِکَ

 وَ  أَبِی ذَِلکَ َفعَلَ وَ ع عَلِیٍّ

 .أََنا فَعَلْتُهُ

 

 عَنْ  إِْبرَاهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ  -4

 نْ عَ عُمَیْرٍ  َأبِی ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ 

 رٍبَصِی َأبِی عَنْ  الْمَْغرَاءِ أَبِی

 ع اللَّهِ  عَبْدِ  َأبَا سََألْتُ : قَالَ

 وَ تُقْسَمْ  لَمْ مَا َصدَقَۀِ  عَنْ

 نَّمَاإِ  َجائَِزۀٌ فَقَالَ تُقْبَضْ لَمْ

 النُّحْلَ  النَّاسُ أَرَادَ

 .فَأَخْطَئُوا

عَنُْه عَْن فََضالََۀ بِْن  -4

أَیُّوبَ عَْن أََباٍن عَمَّْن 

أَخْبَرَهُ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَۀُ َما لَْم 

تُقْبَضْ حَتَّى یَمُوتَ 

صَاحِبَُها قَاَل هَِی بِمَنِْزلَِۀ 

 الصَّبِیُّ الْمِیرَاثِ وَ ِإنْ کَانَ

فِی َحجْرِِه فَُهوَ جَائٌِز َقالَ 

وَ سَأَلْتُُه هَْل لِأََحٍد أَْن 

یَرْجَِع فِی هِبَتِهِ وَ َصدَقَتِِه 

قَالَ إِذَا تَصَدََّق ِللَِّه فََلا وَ 

 بْنِ  عَلِیِّ ْبنُ مُحَمَّدُ -4

 أَلَْفاظِ  مِنْ  قَالَ الْحُسَیْنِ

 الْمُوجَزَۀِ  ص اللَّهِ رَسُولِ

 لَْعائِدُ ا إِلَیَْها یُسْبَقْ لَمْ الَّتِی

 یْئِهِ قَ فِی کَالَْعاِئدِ هِبَتِهِ فِی

 تَِزیدُ  ِلزَوْجَتِهِ الرَّجُلِ هِبَۀُ

 .عِفَّتِهَا فِی

 عَنْ  الْإِسَْلامِ، دَعَائِمُ -4

 أَنَّهُ : ع اْلمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ

 وَهَبَتْ  امَْرأَۀٍ فِی قَضَى

 ثُمَّ  لََها وَلِیدَۀً  لِابْنَتَِها

 تََدعْ  لَمْ وَ  الْبِنْتُ تُوُفِّیَتِ

 بِرَدِّ  فَقَضَى أُمِّهَا غَیْرَ وَارِثاً

 .إِلَیَْها ِبالْمِیَراثِ الْوَلِیدَۀِ 
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أَمَّا النُّحْلُ وَ اْلهِبَۀُ فَیَرْجُِع 

فِیهَا َحازَهَا أَوْ لَمْ َیحُزَْها وَ 

 ابَۀٍ.إِنْ َکاَنتْ لِذِی قَرَ

 عَنْ  َیحْیَى بْنُ  مَُحمَّدُ  -5

 عَلِیِّ  عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ  أَحْمَدَ 

 بْنِ  الْعََلاءِ َعنِ اْلحَکَمِ بْنِ 

 بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  رَزِینٍ

 هُ َأنَّ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ

 یَتَصَدَّقُ  الرَّجُلِ فِی: قَالَ

 لَمْ  إِذَا أَْدرَکُوا َقدْ وُلْدٍ عَلَى

 فَهُوَ  َیمُوتَ  حَتَّى یَقْبِضُوا

 عَلَى تَصَدَّقَ فَإِنْ  مِیرَاثٌ

 وُلْدِهِ  مِنْ  یُْدرِکْ لَمْ مَنْ

 هُوَ  وَالَِدهُ لَِأنَّ  جَائِزٌ  فَهُوَ 

 لَا قَالَ  وَ أَمَْرهُ یَلِی الَّذِی

 إِذَا الصَّدَقَۀِ  فِی یَرْجِعُ 

 وَ عَزَّ  اللَّهِ وَْجهَ ِبهَا ابْتَغَى

 النِّحْلَۀُ  وَ  الْهَِبۀُ قَالَ  وَ جَلَّ

 حِیزَتْ  َشاءَ إِنْ  فِیهَا یَرْجِعُ 

 رَحِمٍ  ِلذِی ِإلَّا تَُحزْ لَمْ أَوْ

 .فِیهِ یَْرجِعُ لَا فَإِنَّهُ

عَنْهُ عَنْ فَضَاَلۀَ عَْن  -5

مُعَاوَِیۀَ ْبنِ عَمَّارٍ َقالَ: قُلُْت 

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجٌُل 

کَاَنتْ عَلَیْهِ دََراهِمُ لِإِنَْساٍن 

ُه ثُمَّ رَجََع فِیهَا فَوَهَبَهَا لَ

ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا 

وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هََلکَ َقالَ  ثُمَ

 هِیَ لِلَّذِی وُهِبَ َلهُ.

 بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ وَ عَنْهُ -5

 :َقالَ َبزِیعٍ  بْنِ  إِسَْماعِیلَ

 الرَّجُلِ  َعنِ ع الرِّضَا سَأَلْتُ 

 شَیْئاً  وََلدِهِ أُمِّ ِمنْ یَأْخُذُ

 طِیبِ  بِغَیْرِ  لََها وَهَبَهُ

 أَ  مَتَاعٍ  أَوْ خََدمٍ ِمنْ  نَفْسَِها

 نَعَمْ  فََقالَ لَهُ  ذَِلکَ  یَجُوزُ

 .وََلدِهِ ُأمَّ کَانَتْ  إِذَا

 َأبِی َعنْ الْعَیَّاشِیُّ، -5

 ْبنِ  مُحَمَّدِ ْبنِ عَلِیِّ الْحََسنِ

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مِیثَمٍ

 اْلمِنَنِ  بِأَعْظَمِ أَبْشِرُوا: قَالَ

 کُنْتُمْ وَ اللَّهِ  قَوْلِ عَلَیْکُمْ

 النَّارِ  ِمنَ ُحفْرَۀٍ شَفا عَلى

 نَ مِ  َفالْإِنَْقاذُ مِنْها فَأَنْقََذکُمْ

 یَْرجِعُ  لَا اللَّهُ وَ هِبَۀٌ اللَّهِ 

 .هِبَتِهِ مِنْ

 

 عَنْ  ِإبْرَاهِیمَ بْنُ  عَلِیُّ -6

 بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ

 بْنِ  مَنْصُورِ َعنْ الْمُغِیرَۀِ

 ع اللَّهِ  عَبْدِ  َأبِی عَنْ  حَازِمٍ 

 بَِصدَقَۀٍ  تَصَدَّقْتَ  إِنْ : قَالَ

 لَمْ  وَ ِإلَیْکَ  تَرْجِعْ  لَمْ

 تُوَرثَ  َأنْ إِلَّا تَشْتَرِهَا

یُوُنُس ْبُن عَبْدِ  -6

الرَّحَْمنِ عَْن َأبِی الْمِعْزَى 

 صِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَنْ أَبِی بَ

الْهِبَُۀ جَائِزٌَۀ  عَبْدِ اللَِّه ع

قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ 

قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ 

النُّحْلُ َلا َیجُوُز حَتَّى 

یُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاُس 

 ذَلِکَ فََأخْطَئُوا.

 عَنْ  یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ  -6

 عَنْ  یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ

 ابْنِ  عَنِ  ُمحَمَّدٍ ْبنِ أَحْمَدَ 

 عُمَرَ  ْبنِ أَحَْمدَ عَنْ فَضَّالٍ

 أَبِی عَنْ َأبِیهِ عَنْ الْحَلَبِیِّ

 نْ عَ سَأَلْتُهُ : َقالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 فَتَصَدَّقَ  تُقْسَمْ لَمْ دَارٍ

 الدَّارِ بِنَصِیبِهِ أَهْلِ بَعْضُ

 أَ  قُلْتُ  وزَُیجُ قَالَ  الدَّارِ  مِنَ

 قَالَ  هِبَۀً َکاَنتْ  إِنْ  رَأَْیتَ

 .الَْحدِیثَ یَجُوزُ

 َأبِی َعنْ الْإِسَْلامِ، دَعَائِمُ -6

 هِبَۀَ  أَجَازَ أَنَّهُ: ع اللَّهِ عَبْدِ

 وَ ] قُبِلَتْ إِذَا الْمُشَاعِ

 ِبهِ  یُقْبَضُ [ کََما أُقْبِضَ

 .الْمُشَاعُ

 

 إِْسمَاعِیلَ ْبنُ مُحَمَّدُ -7

 عَنِ  َشاذَانَ  بْنِ  الْفَضْلِ عَنِ

 عَبْدِ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ

 عَنْ  الَْحجَّاجِ ْبنِ الرَّحَْمنِ 

 لِ الرَّجُ فِی ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی

 هُمْ وَ شَیْئاً لِوُْلدِهِ یَجْعَلُ

 أَنْ  َلهُ  یَبْدُو ثُمَّ  صِغَارٌ

 مِنْ  غَیْرَهُمْ مَعَهُمْ  یَجْعَلَ 

 .بَأْسَ الَ  َقالَ وُلْدِهِ

عَنُْه عَنْ زُرْعََۀ عَْن  -7

سَمَاعَۀَ قَالَ: سَأَْلتُ َأبَا 

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَِّۀ 

الْوَاِلدِ لِوََلدِهِ فَقَاَل أَمَّا إِذَا 

کَاَن َصحِیحاً فَهَُو مَالُُه 

یَصْنَعُ بِِه مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی 

 مَرَضِِه فََلا یَصْلُحُ.

   

 أَبِی ابْنِ عَنِ  بِإِسْنَادِهِ - 8

 الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَنْ  عُمَیْرٍ

 ع الْحََسنِ َأبَا سَأَْلتُ: قَالَ

 عَلَى یَتَصَدَّقُ الرَّجُلِ عَنِ

عَنُْه عَِن اْلعََلاءِ عَْن  -8

مَّدِ ْبنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی مُحَ

جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهِبَُۀ وَ 

النُّحُْل یَْرجُِع فِیهَا 
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 ِبالَْجاِریَۀِ  صَِغارٌ هُمْ وَ وُلْدِهِ

 هُمْ وَ  الَْجارَِیۀُ تُعْجِبُهُ ثُمَّ

 أَنْ  تَرَى أَ  عِیَاِلهِ  فِی صِغَارٌ

 قِیمَۀَ  یُقَوِّمََها أَوْ یُصِیبَهَا

 هِ عَلَیْ بِثَمَنِهَا فَیُشِْهدَ عَدْلٍ

 فَلَا کُلَّهُ َذلِکَ  یََدعَ أَمْ

 مِنُْه َقالَ ءٍلِشَیْ یَعِْرضَ

 وَ َعدْلٍ قِیمَۀَ یُقَوِّمَُها

 ىعَلَ لَهُمْ بِثَمَنِهَا یَحْتَسِبُ

 .َیمَسَُّها وَ نَفْسِهِ 

صَاحِبَُها إِنْ َشاءَ حِیَزتْ أَوْ 

لَمْ تُحَزْ ِإلَّا ِلذِی رَحِمٍ فَإِنَُّه 

 لَا یَرْجُِع فِیَها.

 عَنْ  إِْبرَاهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ  -9

 نْ عَ عُمَیْرٍ  َأبِی ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ 

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ جَمِیلٍ

 عَنِ  عُثْمَانَ ْبنِ حَمَّادِ  وَ

 هِ اللَّ عَبْدِ َأبِی عَنْ  الْحَلَبِیِّ

 الْهِبَۀُ  کَانَتِ إِذَا: قَالَ ع

 جِعَ یَرْ أَنْ َفلَهُ بِعَیْنِهَا قَاِئمَۀً

 .َلهُ فَلَیْسَ  إِلَّا وَ

عَنُْه عَنْ أَبِی الْمِعْزَى  -9

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ َقالَ: سَأَلُْت 

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع َعنِ الرَّجُِل 

یَخُصُّ بَعْضَ وُْلدِهِ بِالْعَطِیَِّۀ 

قَالَ إِنْ َکانَ مُوسِراً فَنَعَمْ 

 وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فََلا.

   

 عَنْ َیحْیَى ْبنُ مُحَمَّدُ -10

 عَنْ  الْحُسَیْنِ  بْنِ  مُحَمَّدِ 

 عَنْ  الْعََلاءِ َعنِ صَفْوَانَ

 عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 عَنْ سُئِلَ َأنَّهُ ع أَحَدِهَِما

 َجاِریَۀٌ  لَهُ کَانَتْ رَجُلٍ

 فََقالَ فِیَها امْرَأَُتهُ فَآذَتْهُ

 إِنْ  فَقَالَ  صَدََقۀٌ عَلَیْکِ هِیَ

 وَ عَزَّ  لِلَّهِ َذلِکَ  قَالَ کَانَ 

 َکانَ  ِإنْ وَ  فَلْیُمْضَِها جَلَّ

 إِنْ  یَرْجِعَ  أَنْ َفلَهُ یَقُلْ لَمْ

 فِیَها. شَاءَ

    

 عَنْ  َأصَْحابِنَا ِمنْ  عِدَّۀٌ -11

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ

 عَنْ عِیسَى بْنِ  عُثْمَانَ عَنْ

 دِعَبْ َأبَا سَأَْلتُ: قَالَ سَمَاعَۀَ 

 تَصَدَّقَ  رَجُلٍ عَنْ ع اللَّهِ

 أَ  حَمِیمٍ عَلَى بِصَدََقۀٍ

 فِیهَا َیرْجِعَ  أَنْ  َلهُ یَصْلُحُ 

 احْتَاجَ  إِنِ  لَکِنْ وَ َلا قَالَ

 مِنْ  حَمِیمِهِ  ِمنْ فَلْیَأْخُذْ

 .عَلَیْهِ بِهِ  تَصَدَّقَ مَا غَیْرِ

عَلِیُّ بُْن اْلحَسَنِ بِْن  -11

فَضَّالٍ عَنْ َجعْفَرِ بِْن 

مُحَمَِّد بِْن حَکِیمٍ عَْن 

أَبِی جَمِیلِ ْبنِ دَرَّاجٍ عَنْ 

َعنْ رَجٍُل  عَبْدِ اللَّهِ ع

وَهَبَ لِابْنِهِ شَیْئاً هَلْ 

یَصْلُُح َأْن یَْرجَِع فِیِه َقالَ 

 نَعَمْ ِإلَّا َأنْ یَُکونَ صَغِیراً.

   

 ُمحَمَّدٍ  ْبنُ اْلحُسَیْنُ -12

 عَنْ  ُمحَمَّدٍ  بْنِ  مُعَلَّى عَنْ

 نِ بْ َأبَانِ عَنْ  أَْصحَابِنَا بَعْضِ

 بْنِ  مَُحمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ

 فِی ع أَحَدِهَِما عَنْ مُسْلِمٍ

عَنْهُ عَنْ َیعْقُوَب  -12

الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ َأبِی عُمَیٍْر 

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِْسمَاعِیلَ 

عَبْدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ َأبِی 

فِی الرَّجُلِ ُیخْرُِج  اللَِّه ع
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 أَ  ِبالصَّدََقۀِ یَتَصَدَّقُ الرَّجُلِ

 .نَعَمْ قَالَ یَرِثَهَا َأنْ َلهُ یَحِلُّ

الصَّدََقۀَ ُیرِیدُ َأنْ یُعْطِیَهَا 

السَّائِلَ َفلَا َیجِدُُه َقالَ 

فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ َلا یَرُدَّهَا 

 فِی مَاِلهِ.

 عَنْ  َأصَْحابِنَا ِمنْ  عِدَّۀٌ -13

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ

 عَنْ عِیسَى بْنِ  عُثْمَانَ عَنْ

 عَنْ  سَأَلُْتهُ: َقالَ سَمَاعَۀَ 

 عَطِیَّۀً  أُمَّهُ أَعْطَى رَجُلٍ

 قَبَضَتِ  قَدْ کَانَتْ وَ فَمَاتَتْ

 بِهِ  َباَنتْ وَ أَعْطَاهَا الَّذِی

 .َسوَاءٌ فِیَها الْوَرَثَۀُ  وَ هُوَ  قَالَ

    

 الَْأشْعَرِیُّ  عَلِیٍّ  أَبُو -14

 اْلجَبَّارِ  عَبْدِ  ْبنِ مَُحمَّدِ  عَنْ

 عَنْ  َیحْیَى بْنِ  َصفْوَانَ عَنْ

 عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 الطَّائِیِّ  مَسْعُودٍ  ْبنِ  مُحَمَّدِ 

 ع اْلحَسَنِ  لَِأبِی قُْلتُ : قَالَ

 رٍ ِبدَا عَلَیَّ تَصَدَّقَتْ  أُمِّی إِنَّ

 یفِ لَهَا بِنَصِیبٍ َقالَ أَوْ  لَهَا

 اسْتَوْثِقْ  لِیَ فَقَالَتْ دَارٍ

 أَنِّی اعَلَیْهَ فَکَتَبْتُ  لِنَفْسِکَ

 یبَاعَتْنِ َقدْ َأنَّهَا وَ  اشْتَرَْیتُ

 تْ مَاتَ َفلَمَّا الثََّمنَ قَبَضَتِ وَ

 َأنَّکَ  احِْلفْ اْلوَرَثَۀُ قَالَ

 الثَّمَنَ  نََقدْتَ وَ اشْتَرَْیتَ

 وَ أَخَذُْتهُ لَهُمْ حَلَْفتُ فَإِنْ

 لَمْ  لَهُمْ أَحِْلفْ لَمْ  إِنْ

 فََقالَ قَالَ  شَیْئاً  یُعْطُونِی

 مَا ُخذْ وَ لَهُمْ فَاحِْلفْ

 .لَکَ جَعَلَتْهُ

    

 عَنْ َیحْیَى ْبنُ مُحَمَّدُ -15

 عَنِ  ُمحَمَّدٍ  بْنِ  أَحْمَدَ 

 الٍفَضَّ  ْبنِ عَلِیِّ  بْنِ الْحََسنِ

 اْلحَکَمِ عَنِ بُکَیْرٍ اْبنِ عَنِ

: َقالَ  عَقِیلَۀَ  أَبِی بْنِ 

 وَ بَِدارٍ  عَلَیَّ أَبِی تَصَدَّقَ

 بَعْدَ  َلهُ وُلِدَ  ثُمَّ قَبَضْتُهَا

 أَنْ  فََأرَادَ  أَوَْلادٌ ذَلِکَ 

 هَابِ  یَتَصَدَّقَ وَ مِنِّی یَأْخُذََها

 للَّهِ ا عَبْدِ َأبَا فَسَأَلْتُ عَلَیْهِمْ

 أَخْبَرْتُهُ  وَ ذَِلکَ عَنْ ع

 یَّاهُ إِ  تُعْطَِها لَا فََقالَ بِاْلقِصَّۀِ

 یَُخاصِمُنِی إِذاً فَإِنَّهُ قُلْتُ

مُحَمَّدُ بْنُ أَحَْمدَ بِْن  -15

یَحْیَى عَْن عَلِیِّ بِْن 

السِّنْدِیِّ َعنْ عُثْمَانَ بِْن 

عِیسَى عَنْ سَمَاَعۀَ عَْن 

أَبِی عَبِْد اللَّهِ ع َقالَ: 

لْتُهُ َعنِ الرَّجُلِ یَکُوُن سَأَ

لِامَْرأَتِهِ عَلَْیهِ صَدَاقٌ أَوْ 

بَعْضُهُ فَتُبِْرئُهُ مِنْهُ فِی 

مَرَضَِها َقالَ لَا وَ لَکِْن إِْن 

وَهَبَتْ لَُه َجاَز مَا وَهَبَتْ 

 لَهُ ِمنْ ثُلُثِهَا.
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 تَرْفَعْ  َلا وَ  َفخَاصِْمهُ قَالَ

 .صَوِْتهِ عَلَى صَوْتَکَ

 عَنْ  إِْبرَاهِیمَ ْبنُ عَلِیُّ  -16

 نْ عَ عُمَیْرٍ  َأبِی ابْنِ  عَنِ  أَبِیهِ 

 بِیأَ َعنْ سِنَانٍ ْبنِ  اللَّهِ  عَبْدِ

 عُوِّضَ  إِذَا: َقالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 نْ أَ َلهُ  فَلَْیسَ الْهِبَۀِ  صَاِحبُ

 .یَرْجِعَ

عَنْهُ عَنْ إِْبرَاهِیمَ عَنْ  -16

عَبْدِ الرَّْحمَنِ بِْن حَمَّادٍ 

عَنْ ِإبْرَاهِیمَ بِْن عَبْدِ 

عَبْدِ اللَِّه  الْحَمِیدِ عَنْ َأبِی

ع قَالَ: َأنَْت ِباْلخِیَارِ فِی 

الْهِبَۀِ َما دَامَتْ فِی یَدَِک 

فَإِذَا خَرَجَتْ ِإلَى َصاحِبِهَا 

فَلَیْسَ َلکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا 

وَ قَالَ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص 

مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهَُو 

 کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.

   

 عَنِ  زَِیادٍ ْبنُ حُمَیْدُ  -17

 بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  الْحََسنِ

 عَنْ  وَاحِدٍ غَیْرِ َعنْ سَمَاعَۀَ

 عَنْ  مَرْیَمَ  َأبِی عَنْ  أَبَانٍ 

 إِذَا: قَالَ ع َجعْفَرٍ  أَبِی

 بَِصدَقَۀٍ  الرَّجُلُ  تَصَدَّقَ

 لَمْ  أَوْ صَاحِبُهَا قَبَضَهَا

 مْ تُعْلَ لَمْ أَوْ عُِلمَتْ یَقْبِضْهَا

 َجاِئزَۀٌ. فَهِیَ

عَنْهُ َعنْ مُوسَى بِْن  -17

عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ ْبنِ عَامٍِر 

عَنْ َأبَاٍن عَنْ أَبِی بَصِیرٍ 

عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَِّه ع َقالَ 

قَالَ: الْهِبَُۀ َلا تَکُوُن َأبَدًا 

هِبَۀً حَتَّى یَقْبِضَهَا وَ 

الصَّدََقۀُ جَائِزٌَۀ عَلَیْهِ َو إِذَا 

بَعَثَ ِبالَْوصِیَّۀِ ِإلَى رَجٍُل 

مِنْ بََلدِهِ َفلَیْسَ َلهُ ِإلَّا أَْن 

یَقْبَلَهَا وَ إِنْ کَانَ فِی بَلَدِِه 

 وَ یُوجَدُ غَیْرُهُ فَذَِلکَ ِإلَیْهِ.

   

 

 ( فهرست آیاتی که مناسبت با بحث اهداف دین )مقاصد الشریعه( دارند:هفدهپیوست 
 (63فِیهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ)زخرف  ألُبَینَ لَکُم بَعْض الَّذِى تخْتَلِفُونَوَ لَمَّا جَاءَ عِیسى بِالْبَیِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکم بِالْحِکْمَۀِ وَ  .1

 (50عمران وَ جِئْتُکم بِئَایَۀٍ مِّن رَّبِّکمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ)ال یْکمْألُحِلَّ لَکم بَعْض الَّذِى حُرِّمَ عَلَوَ مُصدِّقاً لِّمَا بَینَ یَدَى مِنَ التَّوْرَاتِ وَ  .2

 (15یْهِ الْمَصِیرُ)شورى نَنَا وَ إِلَاللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّکُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَ لَکُمْ أَعْمَلُکمْ ال حُجَّۀَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمُ اللَّهُ یجْمَعُ بَیْ ألَعْدِلَ بَیْنَکُمُأُمِرْت  .3

ءٌ ممَّا  إِنَّنى بَرِىوَ مَن بَلَغَ أَ ئنَّکُمْ لَتَشررهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَۀً أُخْرَى قُل ال أَشررهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَ ألُنذِرَکُم بِهِأُوحِىَ إِلىَّ هَذَا الْقُرْءَانُ  .4

 (19تُشرِکُونَ)انعام 

 (9وَ تُسبِّحُوهُ بُکرَۀً وَ أَصِیالً)فتح  وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ لِّتُؤْمِ .5

 (8وَ قَدْ أَخَذَ مِیثَقَکمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ)حدید لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّکمْوَ مَا لَکمْ ال تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسولُ یَدْعُوکمْ  .6

 (97وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدًّا)مریم  لِتُبَشرَ بِهِ الْمُتَّقِینَیَسرْنَهُ بِلِسانِک فَإِنَّمَا  .7

 نحل (44مَا نُزِّلَ إِلَیهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ) لِتُبَینَ لِلنَّاسِبِالْبَیِّنَتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنزَلْنَا إِلَیْک الذِّکرَ  .8

 (63)اعراف لِیُنذِرَکُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَذِکْرٌ مِّن رَّبِّکمْ عَلى رَجُلٍ مِّنکمْ  أَ وَ عجِبْتُمْ أَن جَاءَکمْ .9

 (22وَ هُمْ ال یُظلَمُونَ)جاثیه  لِتُجْزَى کلُّ نَفْسِ بِمَا کسبَتوَ خَلَقَ اللَّهُ السمَوَتِ وَ األَرْض بِالِحق وَ  .10

 (105بمَا أَرَات اللَّهُ وَ ال تَکُن لِّلْخَائنِینَ خَصِیماً)نساء  لِتَحْکُمَ بَینَ النَّاسِتَب بِالْحَقِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْک الْکِ .11

 (1إِلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِرَطِ الْعَزِیزِ الحَمِیدِ)ابراهیم  لِتُخْرِجَ النَّاس مِنَ الظلُمَتِالر کتَبٌ أَنزَلْنَهُ إِلَیْک  .12

 (73)مومنون صِرَطٍ مُّستَقِیمٍلَتَدْعُوهُمْ إِلى  وَ إِنَّک .13

 (55)انعاملِتَستَبِینَ سبِیلُ الْمُجْرِمِینَوَ کَذَلِک نُفَصلُ االَیَتِ وَ  .14

 (185)بقره تَشکُرُونَوَ لَعَلَّکمْ  لِتُکبرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَدَاکُمْوَ ال یُرِیدُ بِکمُ الْعُسرَ وَ لِتُکمِلُوا الْعِدَّۀَ وَ  الْیُسرَیُرِیدُ اللَّهُ بِکمُ  .15

شهْرَ الْحَرَامَ وَ الهَدْى وَ الْقَلَائدَ ذَلِک  قِیَماً لِّلنَّاسِجَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَۀَ الْبَیْت الْحَرَامَ  .16 سمَوَتِ وَ مَا فى األَرْضِ وَ أَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُوَ ال نَّ مَا فى ال
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 (97عَلِیمٌ)مائده  ءٍاللَّهَ بِکِل شىْ

وَ مَنْ حَوْلهَا وَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاالَخِرَۀِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى صرررالتهِْم  لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىهَذَا کِتَبٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَکٌ مُّصررردِّقُ الَّذِى بَینَ یَدَیْهِ وَ  .17

 (92یحَافِظونَ)انعام 

 (242)بقره تَعْقِلُونَکمْ ءَایَتِهِ لَعَلَّکُمْ کَذَلِک یُبَینُ اللَّهُ لَ .18

 (266)بقرهتَتَفَکَّرُونَکَذَلِک یُبَینُ اللَّهُ لَکمُ االَیَاتِ لَعَلَّکُمْ  .19

 (6تَشکُرُونَ)مائده وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکمْ  لِیُطهِّرَکُمْمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکم مِّنْ حَرَجٍ وَ لَکِن یُرِیدُ  .20

 (90)مائده تُفْلِحُونَبُوهُ لَعَلَّکُمْ یَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخْمْرُ وَ الْمَیْسرُ وَ األَنصاب وَ األَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشیْطنِ فَاجْتَنِ .21

 (100ثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یَأ اُولى األَلْبَبِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)مائده وَ لَوْ أَعْجَبَک کَثرَۀُ الْخَبِی الطیِّبقُل ال یَستَوِى الْخَبِیث وَ  .22

 (153)انعام تَتَّقُونَ لَعَلَّکمْ وَ أَنَّ هَذَا صرَطِى مُستَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سبِیلِهِ ذَلِکُمْ وَصاکم بِهِ .23

 انعام (155)تُرْحَمُونَنزَلْنَهُ مُبَارَکٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقُوا لَعَلَّکُمْ وَ هَذَا کِتَبٌ أَ .24

 (158)اعراف تَهْتَدُونَالَّذِى یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ کلِمَاتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکمْ  األُمِّىّ فَئَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ النَّبىّ .25

سمَوَ .26 سمًّى یُدَبِّرُاللَّهُ الَّذِى رَفَعَ ال شمْس وَ الْقَمَرَ کلٌّ یجْرِى ألَجَلٍ مُّ سخَّرَ ال ستَوَى عَلى الْعَرْشِ وَ  صلُ االَیَتِ  تِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَوْنهَا ثمَّ ا  األَمْرَ یُفَ

 (2)رعدلَعَلَّکُم بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ

 (77)حج  تُفْلِحُونَیَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا ارْکعُوا وَ اسجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیرَ لَعَلَّکمْ  .27

 (186)بقره یَرْشدُونَهُمْ لَّوَ إِذَا سأَلَک عِبَادِى عَنى فَإِنى قَرِیبٌ أُجِیب دَعْوَۀَ الدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْیَستَجِیبُوا لى وَ لْیُؤْمِنُوا بى لَعَ .28

 (221)بقره یَتَذَکَّرُونَوَ یُبَینُ ءَایَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  .29

یَعاً .30 صرررِّف ظرْ کَیْف نُ وَ یُذِیقَ بَعْضررکم بَأْس بَعْضٍ انقُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلى أَن یَبْعَث عَلَیْکُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِکُمْ أَوْ مِن تحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ یَلْبِسررکُمْ شررِ

 (65)انعام یَفْقَهُونَاالَیَتِ لَعَلَّهُمْ 

 اعراف (174)یَرْجِعُونَوَ کَذَلِک نُفَصلُ االَیَتِ وَ لَعَلَّهُمْ  .31

کلّ .32 َّۀً فَلَوْ ال نَفَرَ مِن  کاف کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا  َا  َۀٌ  وَ م طائف َۀٍ مِّنهُمْ  لدِّینِفِرْق نذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُْم  وَ لِّیَتَفَقَّهُوا فى ا لِیُ

 (122)توبهیحْذَرُونَ

 (21ر)حشیَتَفَکَّرُونَضرِبهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ خَشِعاً مُّتَصدِّعاً مِّنْ خَشیَۀِ اللَّهِ وَ تِلْک األَمْثَلُ نَ .33

 (130هَذَا قَالُوا شهِدْنَا عَلى أَنفُسِنَا)انعام  یُنذِرُونَکمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْوَ االنسِ أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسلٌ مِّنکُمْ یَقُصونَ عَلَیْکمْ ءَایَتى وَ  یَمَعْشرَ الجِنّ .34

 (110رَبِّهِ أَحَدَا)کهف  ال یُشرِک بِعِبَادَۀِوَ  فَلْیَعْمَلْ عَماَلً صلِحاًقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشرٌ مِّثْلُکمْ یُوحَى إِلىَّ أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَحِدٌ فَمَن کانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ  .35

 (23وَ جَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنى إِسرءِیلَ)سجده  مِّن لِّقَائهِ فاَل تَکُن فى مِرْیَۀٍوَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا مُوسى الْکتَب  .36

 (53)احزاب أَطهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّوَ إِذَا سأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعاً فَسئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِکمْ  .37

 (22هِ فَوَیْلٌ لِّلْقَسِیَۀِ قُلُوبهُم مِّن ذِکْرِ اللَّهِ أُولَئک فى ضلَلٍ مُّبِینٍ)زمرفَهُوَ عَلى نُورٍ مِّن رَّبِّ شرَحَ اللَّهُ صدْرَهُ لاِلسلَمِأَ فَمَن  .38

 (237)بقره أَقْرَب لِلتَّقْوَىوَ أَن تَعْفُوا  .39

هُوَ أَقْرَب لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللََّه اعْدِلُوا تَعْدِلُوا  وَ ال یَجْرِمَنَّکمْ شررنَئَانُ قَوْمٍ عَلى أَال قَوَّمِینَ للَّهِ شررهَدَاءَ بِالْقِسررطِیَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا کُونُوا  .40

 ( 8خَبِیرُ بِمَا تَعْمَلُونَ)طه

 (9راء وَ یُبَشرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصلِحَتِ أَنَّ لهَمْ أَجْراً کَبِیراً)اس لِلَّتى هِىَ أَقْوَمُإِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ یهْدِى  .41

أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن ال یهِدِّى إِال أَن یهْدَى فَمَا لَکمْ  أَ فَمَن یهْدِى إِلى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یهْدِى لِلْحَقّ قُلْ هَلْ مِن شرررَکائکم مَّن یهْدِى إِلى الْحَقّ .42

 (35کَیْف تحْکُمُونَ)یونس 

 (24وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحُولُ بَینَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تحْشرُونَ)انفال  دَعَاکُمْ لِمَا یحْیِیکمْوَ لِلرَّسولِ إِذَا  یَأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا استَجِیبُوا للَّهِ .43

 (107)انبیاء رَحْمَۀً  لِّلْعَلَمِینَوَ مَا أَرْسلْنَک إِال  .44

 (87)ص ذِکْرٌ لِّلْعَلَمِینَإِنْ هُوَ إِال  .45

 (2لِّلْمُتَّقِینَ)بقره  هُدًىک الْکتَب الرَیْب فِیهِ ذَلِ .46

 (138لِّلْمُتَّقِینَ)ال عمران  مَوْعِظۀٌهَذَا بَیَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَ  .47

 (48وَ ضِیَاءً وَ ذِکْراً لِّلْمُتَّقِینَ)انبیاء  الْفُرْقَانَوَ لَقَدْ ءَاتَیْنَا مُوسى وَ هَرُونَ  .48

 (89وَ هُدًى وَ رَحْمَۀً وَ بُشرَى لِلْمُسلِمِینَ)نحل  ءٍشىْ تِبْیَناً لِّکلّکِتَب وَ نَزَّلْنَا عَلَیْک الْ .49

 (102وَ هُدًى وَ بُشرَى لِلْمُسلِمِینَ)نحل  لِیُثَبِّت الَّذِینَ ءَامَنُواقُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّک بِالحِق  .50

 (52وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا األَلْبَبِ)ابراهیم  لِیَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ هَذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِیُنذَرُوا بِهِ وَ .51

 (20لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَۀٌ لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ)جاثیه  بَصائرُهَذَا  .52

سلَنَا بِالْبَیِّنَتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَب وَ الْمِیزَانَ  .53 سلْنَا رُ سطِلَقَدْ أَرْ شدِیدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ لِیَقُومَ النَّاس بِالْقِ  اللَُّه وَ أَنزَلْنَا الحْدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ 

 (25وَ رُسلَهُ بِالْغَیْبِ )حدید مَن یَنصرُهُ
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 (213بقره ) لِیَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِکانَ النَّاس أُمَّۀً وَحِدَۀً فَبَعَث اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَب بِالْحَقِ  .54

 (57وَ هُدًى وَ رَحْمَۀٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ)یونس  لِّمَا فى الصدُورِ شِفَاءٌیَأَیهَا النَّاس قَدْ جَاءَتْکُم مَّوْعِظۀٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ  .55

 اللَّهُ عَلِیمُ وَ لِیُمَحِّص مَا فى قُلُوبِکُمْوَ  لِیَبْتَلىَ اللَّهُ مَا فى صرردُورِکمْقُل لَّوْ کُنتُمْ فى بُیُوتِکُمْ لَبرَزَ الَّذِینَ کُتِب عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضرراجِعِهِمْ وَ  .56

 ( 154ذَاتِ الصدُورِ)ال عمران بِ

ستَخْلَف الَّذِینَ مِن .57 ستَخْلِفَنَّهُمْ فى األَرْضِ کمَا ا صلِحَتِ لَیَ ضى  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ ءَامَنُوا مِنکمْ وَ عَمِلُوا ال قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لهَمْ دِینهُمُ الَّذِى ارْتَ

 (55وَ مَن کفَرَ بَعْدَ ذَلِک فَأُولَئک هُمُ الْفَسِقُونَ)نوریَعْبُدُونَنى ال یُشرِکُونَ بى شیْئاً وْفِهِمْ أَمْناً لهَمْ وَ لَیُبَدِّلَنهُم مِّن بَعْدِ خَ

ِدَۀً وَ لَکِن  .58 َّۀً وَح َّهُ لَجَعَلَکمْ أُم َاُکمْوَ لَوْ شررراءَ الل َا ءَات َّهِ مَرْجِعُکمْ لِّیَبْلُوَکُمْ فى م َاسرررتَبِقُوا الْخَیرَتِ إِلى الل یِه  ف َا کُنتُمْ فِ عاً فَیُنَبِّئُکُم بِم جَمِی

 (48تخْتَلِفُونَ)مائده 

 (26وَ یَتُوب عَلَیْکُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ)نساء  یهْدِیَکمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکمْیُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَینَ لَکُمْ وَ  .59

 (29ءَایَتِهِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُولُوا األَلْبَبِ)ص  لِّیَدَّبَّرُواکِتَبٌ أَنزَلْنَهُ إِلَیْک مُبَرَکٌ  .60

 (50فَأَبى أَکثرُ النَّاسِ إِال کفُوراً)فرقان  لِیَذَّکَّرُواوَ لَقَدْ صرَّفْنَهُ بَیْنهُمْ  .61

 (15التَّالقِ)احقاف  یَوْمَ لِیُنذِرَرَفِیعُ الدَّرَجَتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَن یَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ  .62

 (151قره)بمَّا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَالْکِتَب وَ الحْکمَۀَ وَ یُعَلِّمُکُم  یُعَلِّمُکمُوَ  یُزَکِّیکمْکَمَا أَرْسلْنَا فِیکمْ رَسوالً مِّنکمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ ءَایَتِنَا وَ  .63

 (165بَعْدَ الرُّسلِ وَ کانَ اللَّهُ عَزِیزاً حَکِیماً)نساء اسِ عَلى اللَّهِ حُجَّۀُلِئاَل یَکُونَ لِلنَّرُّسالً مُّبَشرِینَ وَ مُنذِرِینَ  .64

لُّ لَهُمُ یحِوَ  مُنکرِعَنِ الْ هُمْیَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهَاالَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسررولَ النَّبىَّ األُمِّىَّ الَّذِى یجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فى التَّوْرَاتِ وَ االنجِیلِ  .65

أُنزَِل  بَعُوا النُّورَ الَّذِىوَ یَضعُ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَ األَغْلَلَ الَّتى کانَت عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ ءَامَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصرُوهُ وَ اتَّئث االطیِّبَتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَ

 (157حُونَ)اعراف مَعَهُ أُولَئک هُمُ الْمُفْلِ

یرُوا فى األَرِْض  اجْتَنِبُوا الطغُوتوَ لَقَدْ بَعَثْنَا فى کلِ أُمَّۀٍ رَّسرروالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ  .66 فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُم مَّنْ حَقَّت عَلَیْهِ الضررلَلَۀُ فَسررِ

 (36فَانْظرُوا کَیْف کانَ عَقِبَۀُ الْمُکَذِّبِینَ)نحل 

 (21لِّمَن کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ االَخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً)احزاب  أُسوَۀٌ حَسنَۀٌلَّقَدْ کانَ لَکُمْ فى رَسولِ اللَّهِ  .67

 (28وَ کَفَى بِاللَّهِ شهِیداً)فتح  لِیُظهِرَهُ عَلى الدِّینِ کلِّهِ هُوَ الَّذِى أَرْسلَ رَسولَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَقّ .68

کُمُ الْکُفْرَ وَ وَ کَرَّهَ إِلَیْ حَبَّب إِلَیْکُمُ االیمَنَ وَ زَیَّنَهُ فى قُلُوبِکمْوَ اعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسرررولَ اللَّهِ لَوْ یُطِیعُکمْ فى کَثِیرٍ مِّنَ األَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ  .69

 (7عِصیَانَ )حجرات الْفُسوقَ وَ الْ

 (79عمران بِمَا کُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتَب وَ بِمَا کُنتُمْ تَدْرُسونَ)ال کُونُوا رَبَّنِیِّینَ .70

تُلْنَ أَوْلَرردَهُنَّ وَ ال یَررأْتِینَ وَ ال یَررزْنِینَ وَ ال یَقْرر ال یَسرررِقْنَبِاللَّررهِ شرریْئاً وَ  ال یُشرررِکْنَیَأَیهَررا النَّبررىُّ إِذَا جَرراءَک الْمُؤْمِنَررت یُبَایِعْنَررک عَلررى أَن  .71

ینَک فررى مَعْرررُوفٍ فَبَررایِعْهُنَّ وَ اسررتَغْفِرْ لهَررنَّ اللَّررهَ إِنَّ اللَّررهَ غَفُررورٌ رَّحِیمٌ)ممتحنرره  بِبُهْررتَنٍ یَفْترِینَررهُ بَررینَ أَیْرردِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِررنَّ وَ ال یَعْصررِ

12) 

 لسفه احکام( روایت بیانگر مقاصد الشریعه و فهجدهپیوست 

 «:مُفَضَّل بن عمر»السالم در جواب متن روایت حضرت صادق علیه

حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم قال حدثنا القسم بن الربیع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدائنی عن المفصل أنه کتب إلى أبی عبد 

 السالم:لیهاهلل ع فجاءه هذا الجواب من أبی عبد اهلل ع

النصیحۀ  وأما بعد فإنی أوصیک و نفسی بتقوى اهلل و طاعته فإن من التقوى الطاعۀ و الورع و التواضع هلل و الطمأنینۀ و االجتهاد و األخذ بأمره  

رۀ و من اآلخ لرسله و المسارعۀ فی مرضاته و اجتناب ما نهى عنه فإنه من یتق فقد أحرز نفسه من النار بإذن اهلل و أصاب الخیر کله فی الدنیا و

 إیاک أمر بالتقوى فقد أفلح الموعظۀ جعلنا اهلل من المتقین برحمته جاءنی کتابک فقرأته و فهمت الذی فیه فحمدت اهلل على سالمتک و عافیۀ اهلل

هم فیهم أمورا تروی عنألبسنا اهلل و إیاک عافیته فی الدنیا و اآلخرۀ کتبت تذکر أن قوما أنا أعرفهم کان أعجبک نحوهم و شأنهم و أنک أبلغت 

ل ما کرهتها لهم و لم تریهم إال طریقا حسنا ورعا و تخشعا و بلغک أنهم یزعمون أن الدین إنما هو معرفۀ الرجال ثم بعد ذلک إذا عرفتهم فاعم

ۀ و صوم شهر رمضان و شئت و ذکرت أنک قد عرفت أن أصل الدین معرفۀ الرجال فوفقک اهلل و ذکرت أنه بلغک أنهم یزعمون أن الصالۀ و الزکا

کل فریضۀ الحج و العمرۀ و المسجد الحرام و البیت الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحرام هو رجل و أن الطهر و االغتسال من الجنابۀ هو رجل و 

ل و قد صلى و آتى الزکاۀ و افترضها اهلل على عباده هو رجل و أنهم ذکروا ذلک بزعمهم أن من عرف ذلک الرجل فقد اکتفى بعمله به من غیر عم

ده و صام و حج و اعتمر و اغتسل من الجنابۀ و تطهر و عظم حرمات اهلل و الشهر الحرام و المسجد الحرام و أنهم ذکروا من عرف هذا بعینه و بح

م هذه الحدود لوقتها و إن هم لم ثبت فی قلبه جاز له أن یتهاون فلیس له أن یجتهد فی العمل و زعموا أنهم إذا عرفوا ذلک الرجل فقد قبلت منه

ما  ذکروا أن یعلموا بها و أنه بلغک أنهم یزعمون أن الفواحش التی نهى اهلل عنها الخمر و المیسر و الربا و الدم و المیتۀ و لحم الخنزیر هو رجل و

على المؤمنین من النساء فما حرم اهلل إنما عنى بذلک حرم اهلل من نکاح األمهات و البنات و العمات و الخاالت و بنات األخ و بنات األخت و ما حرم 
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ظهرا  انکاح نساء النبی و ما سوى ذلک مباح کله و ذکرت أنه بلغک أنهم یترادفون المرأۀ الواحدۀ و یشهدون بعضهم لبعض بالزور و یزعمون أن لهذ

یطلبون و به أمروا و بزعمهم کتبت تذکر الذی زعم عظیم من  و بطنا یعرفونه فالظاهر یتناسمون عنه یأخذون به مدافعۀ عنهم و الباطن هو الذی

ذلک علیک حین بلغک و کتبت تسألنی عن قولهم فی ذلک أ حالل أم حرام و کتبت تسألنی عن تفسیر ذلک و أنا أبینه حتى ال تکون من ذلک 

حالله ل اهلل فی کتابه وَ تَعِیَها أُذُنٌ واعَِیۀٌ و أصفه لک بفی عمى و ال شبهۀ و قد کتبت إلیک فی کتابی هذا تفسیر ما سألت عنه فاحفظه کله کما قا

أخبرک أنه  عاو أنفی عنک حرامه إن شاء اهلل کما وصفت و معرفکه حتى تعرفه إن شاء اهلل فال تنکره إن شاء اهلل و ال قوۀ إال باهلل و القوۀ هلل جمی

ک باهلل تبارک و تعالى بین الشرک ال شک فیه و أخبرک أن هذا القول کان من کان یدین بهذه الصفۀ التی کتبت تسألنی عنها فهو عندی مشر

لهم ومن قوم سمعوا ما لم یعقلوه عن أهله و لم یعطوا فهم ذلک و لم یعرفوا حد ما سمعوا فوضعوا حدود تلک األشیاء مقایسۀ برأیهم و منتهى عق

ه ص و جرأۀ على المعاصی فکفى بهذا لهم جهال و لو أنهم وضعوها على حدودها و لم یضعوها على حدود ما أمروا کذبا و افتراء على اهلل و رسول

ا ألن ال دهالتی حدت لهم و قبلوها لم یکن به بأس و لکنهم حرفوها و تعدوا و کذبوا و تهاونوا بأمر اهلل و طاعته و لکنی أخبرک أن اهلل حدها بحدو

س بجهلهم ما لم یصرفوا حد ما حد لهم و لکان المقصر و المتعدی حدود اهلل معذورا و لکن یتعدى حدوده أحد و لو کان األمر کما ذکروا لعذر النا

فَأُولئَِک هُمُ الظَّاِلمُوَن فأخبرک حقائق جعلها حدودا محدودۀ ال یتعداها إال مشرک کافر ثم قال تِلَْک ُحدُودُ اللَّهِ َفال تَعْتَدُوها َو مَْن یَتََعدَّ ُحدُودَ اللَّهِ 

زَلْناهُ وَ ِباْلحَقِّ نْ تبارک و تعالى اختار اإلسالم لنفسه دینا و رضی من خلقه فلم یقبل من أحد إال به و به بعث أنبیاءه و رسله ثم قال وَ بِالْحَقِّ أَ إن اهلل

و الحالل المحلل ما أحلوا و نَزَلَ فعلیه و به بعث أنبیاءه و رسله و نبیه محمدا ص فاختل الذین لم یعرفوا معرفۀ الرسل و والیتهم و طاعتهم ه

ضان و المحرم ما حرموا و هم أصله و منهم الفروع الحالل و ذلک سعیهم و من فروعهم أمرهم الحالل و إقام الصالۀ و إیتاء الزکاۀ و صوم شهر رم

ر الحرام و الطهور و االغتسال من حج البیت و العمرۀ و تعظیم حرمات اهلل و شعائره و مشاعره و تعظیم البیت الحرام و المسجد الحرام و الشه

نِ َو إِیتاءِ ِذی الْقُْربى َو یَنْهى عَ  الجنابۀ و مکارم األخالق و محاسنها و جمیع البرۀ ثم ذکر بعد ذلک فقال فی کتابه إِنَّ اللَّهَ یَأْمُُر ِبالَْعدْلِ وَ الْإِحْسانِ

کُمْ َتذَکَّرُونَ فعددهم المحرم و أولیاؤهم الدخول فی أمرهم إلى یوم القیامۀ فیهم الفواحش و ما ظهر منها و الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ َیعِظُکُمْ لَعَلَّ

 له و منما بطن و الخمر و المیسر و الربا و الدم و لحم الخنزیر فهم الحرام المحرم و أصل کل حرام و هم الشر و أصل کل شر و منهم فروع الشر ک

استحاللهم إیاها و من فروعهم تکذیب األنبیاء و جحود األوصیاء و رکوب الفواحش الزنا و السرقۀ و شرب الخمر و المسکر و  ذلک الفروع الحرام و

عنی القربى ی أکل مال الیتیم و أکل الربا و الخدعۀ و الخیانۀ و رکوب الحرام کلها و انتهاک المعاصی و إنما أمر اهلل بالعدل و اإلحسان و إیتاء ذی

تهم عذی القربى و ابتغاء طاعتهم و ینهى عن الفحشاء و المنکر و البغی و هم أعداء األنبیاء و أوصیاء األنبیاء و هم المنهی من مودتهم و طامودۀ 

علم أن أیعظکم بهذه لعلکم تذکرون و أخبرک أنی لو قلت لک إن الفاحشۀ و الخمر و المیسر و الزنا و المیتۀ و الدم و لحم الخنزیر هو رجل و أنت 

 قال اهلل قد حرم هذا األصل و حرم فرعه و نهى عنه و جعل والیته کمن عبد من دون اهلل وثنا و شرکا و من دعا إلى عبادۀ نفسه فهو کفرعون إذ

ا حَرََّم عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀَ َو أَنَا َربُّکُمُ الْأَعْلى فهذا کله على وجه إن شئت قلت هو رجل و هو إلى جهنم و من شایعه على ذلک فافهم مثل قول اهلل إِنَّم

ى ثم إنی ها أن یتعدالدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنِْزیرِ و لصدقت ثم لو أنی قلت إنه فالن ذلک کله لصدقت إن فالنا هو المعبود المتعدی حدود اهلل التی نهى عن

ام أمته و أهل زمانه فمن عرف عرف اهلل و من أنکره أنکر أخبرک أن الدین و أصل الدین هو رجل و ذلک الرجل هو الیقین و هو اإلیمان و هو إم

ۀ معرفاهلل و دینه و من جهله جهل اهلل و دینه و حدوده و شرائعه بغیر ذلک اإلمام کذلک جرى بأن معرفۀ الرجال دین اهلل و المعرفۀ على وجهه 

هلل  الباطنۀ الثابتۀ بعینها الموجبۀ حقها المستوجب أهلها علیها الشکر ثابتۀ على بصیرۀ یعرف بها دین اهلل و یوصل بها إلى معرفۀ اهلل فهذه المعرفۀ

ق على بالحالتی من علیهم بها من من اهلل یمن به على من یشاء مع معرفۀ الظاهرۀ و معرفۀ فی الظاهرۀ فأهل المعرفۀ فی الظاهر الذین علموا أمرنا 

ال یضلوا بتلک المعرفۀ المقصرۀ إلى حق معرفۀ اهلل کما قال فی کتابه وَ ال یَْملِکُ الَِّذیَن غیر علم ال یلحق بأهل المعرفۀ فی الباطن على بصیرتهم و 

ه بصیرۀ فیه کذلک من تکلم ال یقعد علی یَدْعُونَ مِنْ دُوِنهِ الشَّفاعَۀَ إِلَّا َمنْ شَِهدَ ِباْلَحقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ فمن شهد شهادۀ الحق ال یقعد علیه قلبه على

ال یعاقب علیه عقوبۀ من عقد علیه قلبه و ثبت على بصیرۀ فقد عرفت کیف کان حال رجال أهل المعرفۀ فی الظاهر و اإلقرار بالحق على غیر  قلبه

م و لهعماعلم فی قدیم الدهر و حدیثه إلى أن انتهى األمر إلى نبی اهلل و بعده إلى من صار و إلى من انتهت إلیه معرفتهم و إنما عرفوا بمعرفۀ أ

ء بإساءته و قد یقال إنه من دخل فی هذا األمر بغیر یقین و ال بصیرۀ خرج منه کما دخل فیه دینهم الذی دان اهلل به المحسن بإحسانه و المسی

بیت حرام و الرزقنا اهلل و إیاک معرفۀ ثابتۀ على بصیرۀ و أخبرک أنی لو قلت إن الصالۀ و الزکاۀ و صوم شهر رمضان و الحج و العمرۀ و المسجد ال

رف عالحرام و المشعر الحرام و الطهور و االغتسال من الجنابۀ و کل فریضۀ کان ذلک هو النبی الذی جاء به عند ربه لصدقت إن ذلک کله إنما ی

شیئا من  لم یعرفبالنبی و لو ال معرفۀ ذلک النبی ص و اإلیمان به و التسلیم له ما عرف ذلک فذلک من من اهلل على من یمن علیه و لو ال ذلک 

عنی یس هذا فهذا کله ذلک النبی و أصله و هو فرعه و هو دعانی إلیه و دلنی علیه و عرفنیه و أمرنی به و أوجب علی له الطاعۀ فیما أمرنی به ال

أن أصف  ک النبی صجهله و کیف یسعنی جهله و من هو فیما بینی و بین اهلل و کیف تستقیم لی لو ال أنی أصف أن دینی هو الذی أتانی به ذل

ا ثم ُه بَشَرًا رَُسولً أن الدین غیره و کیف ال یکون ذلک معرفۀ الرجل و إنما هو الذی جاء به عن اهلل و إنما أنکر الدین من أنکره بأن قالوا أَ بََعثَ اللَّ

قُلْ مَنْ َأنْزَلَ الْکِتابَ الَّذِی جاءَ ِبهِ مُوسى نُوراً وَ ُهدىً لِلنَّاسِ قالوا أَ بَشَرٌ یَهْدُونَنا فکفروا بذلک الرجل و کذبوا به و قالوا لو ال أنزل علیک ملک فقال 

ن أ رَجًُلا تبارک اهلل تعالى إنما أحب أن یعرف بالرجال و ثم قال فی آیۀ أخرى وَ لَوْ أَْنزَلْنا مَلَکاً لَقُِضیَ الْأَمْرُ ثُمَّ ال یُنْظَرُونَ وَ لَوْ جََعلْناهُ مَلَکاً َلجَعَلْناهُ

یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و وجهه الذی یؤتى منه ال یقبل اهلل من العباد غیر ذلک ال یسأل عما یفعل و هم یسألون فقال فیمن أوجب من 

ه الفریضۀ کلها إنما هی رجل و هو یعرف هذمحبته لذلک مَْن یُطِعِ الرَّسُولَ فََقدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ َمنْ تَوَلَّى فَما أَْرسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً فمن قال لک إن 

ال إحد ما یتکلم به فقد صدق و من قال على الصفۀ التی ذکرت بغیر الطاعۀ ال یعنی التمسک فی األصل بترک الفروع ال یعنی بشهادۀ أن ال إله 
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و محاسن األعمال و النهی عن الفواحش ما ظهر اهلل و بترک شهادۀ أن محمدا رسول اهلل ص و لم یبعث اهلل نبیا قط إال بالبر و العدل و المکارم 

إنما هی فمنها و ما بطن فالباطن منه والیۀ أهل الباطن و الظاهر منه فروعهم و لم یبعث اهلل نبیا قط یدعو إلى معرفۀ لیس معها طاعۀ فی أمر و ن

م من عنده و دعاهم إلیه فأول من ذلک معرفۀ من دعا إلیه یقبل اهلل من العباد العمل بالفرائض التی افترضها اهلل على حدودها مع معرفۀ من جاءه

هر م الظاثم طاعته فیما یقر به بمن الطاعۀ له و أنه من عرف أطاع حرم الحرام ظاهره و باطنه و ال یکون تحریم الباطن و استحالل الظاهر إنما حر

حرام حرام و ظاهره حالل و ال یحرم الباطن و یستحل الظاهر و کذلک ال بالباطن و الباطن بالظاهر معا جمیعا و ال یکون األصل و الفروع و باطن ال

ائره هلل و شعیستقیم أال یعرف صالۀ الباطن و ال یعرف صالۀ الظاهر و ال الزکاۀ و ال الصوم و ال الحج و ال العمرۀ و المسجد الحرام و جمیع حرمات ا

رک واحدۀ منها إذا کان الباطن حراما خبیثا فالظاهر منه إنما یشبه الباطن فمن زعم و إن ترک معرفۀ الباطن ألن باطنه ظهره و ال یستقیم إن ت

ر یأن ذلک إنما هی المعرفۀ و أنه إذا عرف اکتفى بغیر طاعۀ فقد کذب و أشرک ذاک لم یعرف و لم یطع و إنما قیل اعرف و اعمل ما شئت من الخ

فسک ما شئت من الطاعۀ قل أو کثر فإنه مقبول منک أخبرک أن من عرف أطاع إذا عرف فإنه ال یقبل ذلک منک بغیر معرفۀ فإذا عرفت فاعمل لن

نبی لو صلى و صام و اعتمر و عظم حرمات اهلل کلها و لم یدع منها شیئا و عمل بالبر کله و مکارم األخالق کلها و یجتنب سیئها و کل ذلک هو ا

ه و أمر به و ال یقبل من أحد شیئا منه إال به و من عرف اجتنب الکبائر و حرم الفواحش ص و النبی ص أصله و هو أصل هذا کله ألنه جاء و دل علی

 ما ظهر منها و ما بطن و حرم المحارم کلها ألن بمعرفۀ النبی ص و بطاعته دخل فیما دخل فیه النبی ص و خرج مما خرج منه النبی ص من زعم

لم یحلل هلل حالال و لم یحرم له حراما و أنه من صلى و زکى و حج و اعتمر فعل ذلک کله أنه یملک الحالل و یحرم الحرام بغیر معرفۀ النبی ص 

بۀ ابغیر معرفۀ من افترض اهلل علیه طاعته لم یقبل منه شیئا من ذلک و لم یصل و لم یصم و لم یزک و لم یحج و لم یعتمر و لم یغتسل من الجن

الال لیس له صالۀ و إن رکع و سجد و ال له زکاۀ و إن أخرج لکل أربعین درهما و من عرفه و أخذ و لم یتطهر و لم یحرم هلل حراما و لم یحلل هلل ح

النبی ص  اءعنه أطاع اهلل و أما ما ذکرت أنهم یستحلون نکاح ذوات األرحام التی حرم اهلل فی کتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم علینا بذلک نکاح نس

و کرامۀ رسوله و تعظیم شأنه و ما حرم اهلل على تابعیه و نکاح نسائه من بعد قوله وَ ما کانَ لَکُمْ َأنْ تُؤْذُوا َرسُوَل  فإن أحق ما بدأ منه تعظیم حق اهلل

 یُّ أَْولى ِباْلمُؤْمِنِینَ مِنْ َأنُْفسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْتعالى النَّبِاللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْکِحُوا َأزْواَجهُ مِنْ َبعْدِهِ أََبداً ِإنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیماً و قال اهلل تبارک و 

وَ ساءَ سَبِیلًا فمن حرم نساء النبی لتحریم اهلل  و هو أب لهم ثم قال وَ ال تَنْکِحُوا ما نََکَح آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما َقدْ سََلفَ ِإنَّهُ کانَ فاحَِشۀً وَ مَقْتاً

حرم اهلل فی کتابه العمات و الخاالت و بنات األخ و بنات األخت و ما حرم اهلل من الرضاعۀ ألن تحریم ذلک تحریم نساء النبی ص فمن ذلک فقد 

أما ما حرم ما حرم اهلل من األمهات و البنات و األخوات و العمات من نکاح نساء النبی ص و استحل ما حرم اهلل فقد أشرک إذا اتخذ ذلک دینا و 

 و إن هللرت أن الشیعۀ یترادفون المرأۀ الواحدۀ فأعوذ باهلل أن یکون ذلک من دین اهلل و رسوله إنما دینه أن یحل ما أحل اهلل و یحرم ما حرم اذک

اهلل و  ى کتابمما أحل اهلل المتعۀ من النساء فی کتابه و المتعۀ فی الحج أحلهما ثم لم یحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن یتمتع من المرأۀ فعل

ما ُهنَّ فَِریضَۀً وَ ال جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیسنته نکاح غیر سفاح تراضیا على ما أحبا من األجرۀ و األجل کما قال اهلل فََما اسَْتمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ ُأجُورَ

على ذلک األجر فآخر یوم من أجلها قبل أن ینقضی األجل قبل غروب الشمس مدا  تَراضَیْتُمْ ِبهِ ِمنْ بَعِْد الْفَِریضَِۀ إن هما أحبا أن یمدا فی األجل

 و فیه و زادا فی األجل ما أحبا فإن مضى آخر یوم منه لم یصلح إال ما بأمر مستقبل و لیس بینهما عدۀ من سواه فإن أرادت سواه اعتدت خمسۀ

ذا حالل لهما إلى یوم القیامۀ إن هی شاءت من سبعۀ و إن هی شاءت من أربعین یوما و لیس بینهما میراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فه

قیق ععشرین ما بقیت فی الدنیا کل هذا حالل لهما على حدود اهلل و من یتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه و إذا أردت المتعۀ فی الحج فأحرم من ال

فتحت به و ختمت سبعۀ أشواط ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم ثم  و اجعلها متعۀ فمتى ما قدمت طفت بالبیت و استسلمت الحجر األسود و

ا ماخرج من البیت فاسع بین الصفا و المروۀ سبعۀ أشواط تفتح بالصفا و تختم بالمروۀ فإذا فعلت ذلک فصبرت حتى إذا کان یوم الترویۀ صنعت 

ف بالموقف ثم ترمی الجمرات و تذبح و تحل و تغتسل ثم تزور البیت صنعت بالعقیق ثم أحرم بین الرکن و المقام بالحج فلم تزل محرما حتى تق

ات ذبح و أما ما ذکرت أنهم یستحلون الشهادفإذا أنت فعلت ذلک فقد أحللت و هو قول اهلل فََمنْ تَمَتَّعَ بِاْلعُمْرَۀِ إِلَى اْلحَجِّ َفمَا اسْتَیْسَرَ ِمنَ الَْهدْیِ أن ت

دْلٍ اِن ذَوا عَ یس هو إال قول اهلل یا أَیَُّها الَّذِینَ آمَنُوا َشهادَۀُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضََر أََحدَکُمُ الَْموُْت حِیَن الَْوصِیَِّۀ اثْنبعضهم لبعض على غیرهم فإن ذلک ل

کان مسافرا و حضره الموت اثنان ذوا عدل من دینه فإن لم  مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ ِمنْ غَیْرِکُْم ِإنْ أَنْتُمْ ضََربْتُمْ فِی الْأَْرِض فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَُۀ اْلمَوِْت إذا

ه ثمنا ال نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً قلیال و لو کان بیجدوا فآخران ممن یقرأ القرآن من غیر أهل والیته تَحْبِسُونَُهما مِنْ بَْعدِ الصَّالۀِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ 

هِمُ قُوماِن مَقاَمهُما مَِن الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْوَ ال نَکْتُمُ شَهادَۀَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً َلمَِن الْآثِمِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلى َأنَّهَُما اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرانِ یَ قلیال وَ لَْو کانَ ذا قُْربى

ْو نْ شَهادَتِِهما َو مَا اعْتَدَیْنا ِإنَّا إِذاً لَمَِن الظَّاِلمِینَ ذِلکَ أَدْنى أَْن یَأْتُوا بِالشَّهادَۀِ عَلى وَجْهِها أَالْأَوْلَیاِن من أهل والیته فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لََشهادَتُنا َأحَقُّ مِ 

یمین المدعی و ال یبطل حق مسلم و ال  یَخافُوا أَْن تُرَدَّ َأیْمانٌ بَْعدَ َأیْماِنهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَُعوا و کان رسول اهلل ص یقضی بشهادۀ رجل واحد مع

یرد شهادۀ مؤمن فإذا أخذ یمین المدعی و شهادۀ الرجل قضى له بحقه و لیس یعمل بهذا فإذا کان لرجل مسلم قبل آخر حق یجحده و لم یکن 

رج فی الجور أن ال یبطل حق رجل فیستخشاهد غیر واحد فإنه إذا رفعه إلى والیۀ الجور أبطلوا حقه و لم یقضوا فیها بقضاء رسول اهلل ص کان الحق 

ء عدال کان رسول اهلل ص یعمل به و أما ما ذکرت فی آخر کتابک أنهم یزعمون أن اهلل رب اهلل على یدیه حق رجل مسلم و یأجره اهلل و یجی

ضى إال ء فیما مال کائنۀ لم یکن شیالعالمین هو النبی ص و أنک شبهت قولهم بقول الذین قالوا فی علی ما قالوا فقد عرفت أن السنن و األمث

وا دسیکون مثله حتى لو کانت شاۀ بشاۀ کان هاهنا مثله و اعلم أنه سیضل قوم بضاللۀ من کان قبلهم کتبت فتسألنی عن مثل ذلک ما هو و ما أرا

ء و خالقه خلق الخلق و أحب أن و رب کل شیبه أخبرک أن اهلل تبارک و تعالى هو خلق الخلق ال شریک له له الخلق و األمر و الدنیا و اآلخرۀ و ه

ه و قیعرفوه بأنبیائه و احتج علیهم بهم فالنبی ص هو الدلیل على اهلل عبد مخلوق مربوب اصطفاه نفسه رسالته و أکرمه بها فجعل خلیفته فی خل
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إال الحق من أطاعه أطاع اهلل و من عصاه عصى اهلل و هو لسانه فیهم و أمینه علیهم و خازنه فی السماوات و األرضین قوله قول اهلل ال یقول على اهلل 

نبی ص مولى فال مولى من کان اهلل ربه و ولیه من أبى أن یقر له بالطاعۀ فقد أبى أن یقر لربه بالطاعۀ و بالعبودیۀ و من أقر بطاعته أطاع اهلل و هداه

طاعه و هو الوالد البار و مجانب الکبائر قد کتبت لک ما سألتنی عنه و قد الخلق جمیعا عرفوا ذلک و أنکروه و هو الوالد المبرور فیمن أحبه و أ

علمت أن قوما سمعوا صنعتنا هذه فلم یقولوا بها بل حرفوها و وضعوها على غیر حدودها على نحوها قد بلغک و احذر من اهلل و رسوله و من 

یننا و بینهم فإنه یقول الَِّذینَ َیرْمُوَن الُْمحْصَناتِ الْغافِالتِ الُْمْؤمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا یتعصبون بنا أعمالهم الخبیثۀ و قد رمانا الناس بها و اهلل یحکم ب

فِّیهِمُ اللَّهُ أعمالهم السیئۀ وَ یَعْلَمُونَ َأنَّ اللَّهَ ْعمَلُونَ یَوْمَئِذٍ یُوَوَ الْآخِرَۀِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشَْهدُ عََلیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیِْدیهِمْ وَ َأرْجُُلهُمْ بِما کاُنوا یَ

هذه صفۀ  صفتی هُوَ اْلحَقُّ الْمُبِینُ و أما ما کتبت و نحوه و تخوفت أن یکون صفتهم من صفۀ فقد أکرمه اهلل تعالى عز و جل عما یقولون علوا کبیرا

 1.«الحق فإن جزاءه على اهلل فتفهم کتابی هذا و القوۀ هللصاحبنا التی وصفنا له و عندنا أخذنا فجزاه اهلل عنا أفضل 

 
  

                                                   
 252ص 1علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1
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