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 2عبذالحمیذ واسطی
 ایكاو، جهكاو، پژوهٍگاه فكهًگ و ايؿیٍه اوالهیاوحاؾیاق گكوه هًٙك فهن ؾیى، 

 
 چکیذه

وال و  اشحهاؾ يٝامEیا D جفمه ؾق همیان کالوEهای  هؿف هماله ج١كیف، جفىیك و جبییى لیكواؼث
ٌؿه D اظکام ف١ل هکلفE هًعّك به للمكو اشحهاؾ، ٠مالا  له هماله ایى اوث کهأهى .اوثD وال جمؿو

اشحهاؾ، جالي ه١كفحی Eلف چًیى اوث: ؤفكٔیه ه همیى همؿاق اوث؟اوث، آیا ٜكفیث فمه، وال١ا به
ها و جصىیمهأ ال هًابٟ ه١حبك بكاوان هؿاقک  یابی به يٝك ؼؿاويؿ ٕا٠ن ال جىِیف قوٌمًؿ بكای ؾوث

ٌىؾ و وه  اؼحّاَ به فمه يؿاقؾ و ؾق کل ؾیى شاقی هیD اشحهاؾE، بكاوان ایى فكٔیه .Dه١حبك اوث
ؾق ج١كیف فمه، و گىحكي آو D ف١ل هکلفEباليگكی ؾق لیؿ  .;کًؿ:  هعىق اوث ایى فكٔیه قا پٍحیبايی هی

اظکام و١ٔی و اظکام Eو گىحكي آو به D ظکن ٌك٠یEباليگكی ؾق للمكو  .>D ف١ل فكآیًؿهاEبه 
ؾق ج١كیف اشحهاؾ و گىحكي آو ال ه١فقیث و هًصمیث به D ظصیثEق هفهىم باليگكی ؾ .=D اقٌاؾی

 کاٌفیث.
 

 .للمكو اشحهاؾ، هًٙك فهن ؾیى، فمه ال١مائؿ، فمه االؼالق، فمه الًٝامها: کلیذواژه
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 له بحثأهس
په ال اوحمكاق يىبی ظاکمیث ؾق کٍىق و ٠بىق ال وه ؾهه ٠ملیات ؾق همیان کالو 

ؾاق هحفٙى والاو و هحفکكاو ؾیىيحایس غیكؾیًی آو ؾق شاه١ه، جّمیناشحما٠ی و هٍاهؿه 
های ؾیى ٌؿيؿ و ای هبحًی بك گماقههای بكياههایصابی و جىلیؿ بىحه ی هٔكوقت هىاشه

كف ِؿوق اظکام ٘بك ٌكایٗ لهاو و هکاّو ؼاَ، اقجماء به D فمه ظکىهحیEاِٙالض  ِّ ال 
Eهبكياهه ایصابّی اوالم بكای اؾاقه شاه١ D پیؿا کكؾ. و هٙالبهEالگىی اوالهی پیٍكفث D

جك ال لبل جك و ٠ملیاجیوالی، شؿیهای جمؿيی و جمؿوٌکل گكفث و اـهاو ظىلویاو به افك
لهٔ و کالو أفمه به ؾو بؽً فمه ُؼكؾ ٕهىEه١ٙىف گكؾیؿ. فكاوايی هفاهین و ج١ابیكی هايًؿ 

به ايىاو قا  ام هكبىٖ به هىائل هبحالٌىؾ که فمه ؼكؾ ؾايٍی اوث که اظک ٕيٝامٔ جمىین هی
کًؿ و ؾوهی ؾايً اوحًباٖ اظکام هكبىٖ به اؾاقه يٝاهات،  ال هًابٟ ؾیًی اوحًباٖ هی

ای ال قویؿو ظلمه ی ؾهًؿهيٍاو .Dواؼحاقها و يكم افماقهای اشحما٠ی ال هًابٟ ؾیًی اوث
ل یک جعمیك، ؾق اوثF ایى هماله بؽٍی اD اوحًباٖ ؾق همیان کالوEهحؽّّیى به افك 

وال و اشحهاؾ يٝامEیا D جفمه ؾق همیان کالوEهای شهث ج١كیف، جفىیك و جبییى، لیكواؼث
 اوث.D والجمؿو

هًعّك ؾق فمه به ه١ًی  ٠مالا له هماله ایى اوث که: به چه ؾلیل للمكو اشحهاؾ، أهى
Eاظکام ٌك٠ی جکلیفی فكؾی Dلمكو اشحهاؾ ٌؿه اوث و اگك اؾله ایى ايعّاق، جاْم يیىحًؿ ل

 یابؿ؟هایی گىحكي هیبه چه ظیٙه
اشحهاؾ، جالي ه١كفحی Eچیىحّی اشحهاؾ و للمكو آو چًیى اوث:  لف ؾقؤفكٔیه ه

ها و جصىیمهأ ال هًابٟ یابی به يٝك ؼؿاويؿ ٕا٠ن ال جىِیفقوٌمًؿ و اوحؿاللی بكای ؾوث
حّاَ به فمه يؿاقؾ و اؼD اشحهاؾEبكاوان ایى فكٔیه،  .Dه١حبك بكاوان هؿاقک ه١حبك اوث

باليگكی  .;کًؿ: ٌىؾF و وه هعىق اوث که ایى فكٔیه قا پٍحیبايی هیؾق کل ؾیى شاقی هی
 .=D Fظکن ٌك٠یEباليگكی ؾق للمكو  .>ؾق ج١كیف فمه، D ف١ل هکلفEؾق هفهىم و للمكو 

 ؾق ج١كیف اشحهاؾ.D ظصیثEباليگكی ؾق هفهىم و للمكو 



  =;>/گىحكي للمكو اشحهاؾ  یوه گلىگاه بكا 
 

-ًه ايحٝاق ال ؾیى، فمه ظکىهحی و فمه االشحماٞ و يٝاملیفاجی ؾق لهیأ: جپیشیًه تحقیق

بكای گىحكي  هاییایؿهايؿ جا های اشحما٠ی اوالمF ِىقت گكفحه اوث که جالي کكؾه
 فمه اجتماعى ،قبايی لیفات ٠باقجًؿ ال: هعمؿبالكأای ال ایى جللمكو اشحهاؾ اقائه ؾهًؿ، يمىيه

ٕ;=C=ٔ F های اجتماعىهبايى يظام، ؼیكیظىى ٕ;=C=ٌٔهیؿ ِؿق F  ،المذرسه المزآيیه 
ٕ;><;ٔ Fاالداره فمه ،لىاهیالؿیى ویؿِمّام ٕ;=C<ٔ٠لیكٔا F  فمه تزبیتىا٠كافی 
ٕ;=C;ٔ F خطابات لايىيیه ،ؼمیًیویؿقوض الله ٕ;=B?ٔ F  شًاسى روش ،ظىًیظمیؿقٔا

 و يجف شًاسى اجتهاد لنروش ،هبلغیاظمؿ B@ٔ F=;ٕ اجتهاد و اعتبارسًجى هعزفتى آو
ٕ9392ٔ F 9392ٕ شًاسى اجتهاد اهام خمیًىروش ،لًکكايیهعمؿشىاؾFٔ  اوکًؿقی الهام
 .ٔ:C=;ٕ )هبايى و کارکزد( فهن اجتماعى يصىص ،جىالیی٠لی  و

وىه ؤايؿ: ه٘ىق يىبی به ایى فٕا پكؾاؼحهوىات و هكاکم جعمیماجی يیم بهؤبكؼی ه
فكهًگ اوالهی ٕگكوه فمه و ظمىقٔ،  وىه قوائل، پژوهٍگاه ٠لىم وؤفماهث و جمؿو، ه

 ٔ،ٕٞوىه فحىت، پژوهٍگاه فمه يٝام، هكکم قٌؿ ؾايٍگاه اهام ِاؾقؤوىه لىض و للن، هؤه
 وىه هٙال١ات قاهبكؾی ٠لىم و ه١اقف اوالم.ؤهكکم جعمیمات هصله ؼبكگاو، ه

ه له ٌؿه اوث و جالي بكای اقائه یک فكٔیأ٘ىق ؼاَ، هحمكکم بك ایى هىایى هماله، به
 فمهی کكؾه اوث. هًىصن با اوحؿالل اِىل

 
 «اجتهاد»چیستی 

 لیك ج١كیف ٌؿه اوث: ؾق يمىيهؾق جباؾق اولیه، اِٙالظی ؾق فٕای ٠لن فمه اوث و  اشحهاؾ
Eیابی به هّاؾیك اظکام ٌك٠ی، بكاوان هىحًؿات اشحهاؾ، جالي ظؿاکركی بكای ؾوث

که هًابٟ ایى هىحًؿات ٌك٠ی و جىايؿ چًیى کاقی ايصام ؾهؿ ٌك٠ی اوث و کىی هی
واوٙه جالي قوظی که ها قا بًٍاوؿ و به های ا٠حباقوًصی هىحًؿات و قوي فهن آوٌاؼُ

های بكای اجّال به ؼؿاويؿ ؾاٌحه اوث، جىايایی جٍؽیُ اقجباٖ هك هىل١یحی قا با ؾیؿگاه
 .ٔ;:;َ، >، زق>;=; ،ٕهیكلا لمیD کالو ٌاقٞ ؾاٌحه باٌؿ
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اِٙالض E کاق قفحه اوث:ه١ًی ؼاَ، هن بهؾق هىاقؾ ا٠ن ال فمه به، اشحهاؾاِٙالض 
ٌىؾ های اوحؿاللی بكای کٍف يٝك ؾیى، يیم ا٘الق هیاشحهاؾ ؾق بكؼی هىاقؾ به جمام جالي

 Dچه هكبىٖ به ٠لىم ٠ملی باٌؿ چه ٠لىم يملی، و چه هكبىٖ به هّاؾیك باٌؿ یا لىا٠ؿ کلی
 .Aٔ=>َ ،<، زق9391 ،ٕهیكلا لمی

 
 اصلی و فزضیه رقیب يیاسهای تبییى فزضیهیصپ

 هىیت فقه و حکن:
فمه ؾايٍی اوث که ؾق آو، هّاؾیك E ؾق ج١كیف فمه، يٝكاجی هايًؿ لیك اقائه ٌؿه اوث:

 Dٌىؾِىقت اوحؿاللی اوحؽكاز هیهای ٌك٠ی، ال لىا٠ؿ و اؾله هكبى٘ه، بههىئىلیث
 .129ٔ، َق717 ،٠ٕالهه ظلی

اوث و جا هىیث و للمكو ظکن ٌك٠ی D ظکن ٌك٠یEبك هكکم ذمل ج١اقیف فمه، 
 جىاو ؾق هىقؾ للمكو فمه و اشحهاؾ وؽى گفث. هٍؽُ يٍىؾ يمی

ايصام کاقی اوث  ظکن ٌك٠ی، هٙالبه ی هشىهكE ؾق ج١كیف ظکن چًیى آهؿه اوث:
که ٌاقٞ بكاوان ؼىاوث ل١ٙی و بؿوو شىال جؽلف، یا ؼىاوث جكشیعی و با شىال 

ٌىؾ و ه اوثF ایى هٙالبه اوث که ه١یاق فكهايبكؾاقی یا يافكهايی هیجؽلف، ابكال کكؾ
 .353َٔ 3، زق9379 ،ٕاِفهايیD ؾيبال ؾاقؾپاؾاي یا هصالات قا به

ها شا یکی ال گلىگاهاوث و همیى ا٠حباقیاتال شًه  ظکن ٌك٠یبكاوان ج١اقیف، 
کل ؾیى. که ِعث و ومن آو ؾايًؿ يه  هی فمهبكای ؾیؿگاهی اوث که اشحهاؾ قا هؽحُ به 

پفیكؾ؟ و به ج١بیك ٌىؾ. اها ظکن ٌك٠ی به چه چیمی ج١لك هیؾق ؾيباله هماله بكقوی هی
 ؾیگك، هىٔٞى ٠لن فمه چیىث؟

 
 هىضىع علن فقه

شایی که هاهىقیث فمه ج١ییى  ال آوEچًیى آهؿه اوث: ج١ابیك ایى هىٔىٞ ٠لن فمهؾق هىقؾ 
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کكاهث، ظكهث، ِعث، بٙالؤ، و ظکن به  ظکن اوث ٕوشىب، اوحعباب، اباظه،
اوث و ال شهث پفیكي يٞى  اف١ال هکلفیىگیكؾ، لفا هىٔىٞ فمه قفحاقهای هکلفیى ج١لك هی
 .ٔ:<َ ،;، زق9391 ،٠ٕالهه ظلیD گیكيؿظکن، هىقؾ بعد لكاق هی

شا گلىگاه ؾوم بكای  اوث و ایىD اف١الEال شًه  هىٔٞى فمهبكاوان ج١كیف، 
 ؾايًؿ يه کل ؾیى.  هی فمهکه اشحهاؾ قا هؽحُ به  ؾیؿگاهی اوث

 اِىل فمهؾق وىی ؾیگك، ؾايً هحکفل ِعث و هىْشه بىؾو اوحؽكاز ظکن، ٠لن 
 اِىل فمهاوث که قکى اشحهاؾ اوث و بكای ج١ییى للمكو اشحهاؾ، يیال به بكقوی هىیث 

 اوث.
 

 «علن اصىل فقه»هىیت 
٠لن اِىل ؾايٍی اوث که ال لىا٠ؿ Eحه ٌؿه اوث: فمه چًیى گفو هىٔىٞ اِىلؾق ج١كیف 

، ق9379 ،ٕاِفهايیD کًؿ، بعد هی"هىْشه"یابی به ظکن ٌك٠ّی ٠لمی اللم بكای ؾوث
فمه اوثF اقجباٖ اِىل ظصیثیابی به فمه، هحمكکم بك ؾوثبیًین که اِىلهی .31َٔ ،9ز

ه وىم ؾق ؾیؿگاه ايعّاق ، گلىگاDظصث و ظصیثEکه هحکفل قوي و ا٠حباق اشحهاؾ اوث با 
 اشحهاؾ به فمه اوث. 

 
 «حجیت»هىیت 

گاهی، ؾق هىل١یحی که Eچًیى آهؿه اوث:  ؾق ج١كیف ظصیث ظصیث، ی١ًی لكاق گكفحى آ
 .ٔ>==َ ،>ز ،ي9355 ،ٕيائیًیD وبب ل١ٙی ٌؿو هىئىلیث یا قفٟ هىئىلیث ٌىؾ

مهی که به ؾيبال ف چًیى با جىشه به ج١كیف فمه و قویکكؾ فمهاء ؾق هباظد اِىلهن
ُى ٠ى ال١مابEیابی به  ؾوث  ٠لن فمهقوؿ:  يٝك هی هىحًؿ به Dالح١فیك و الحًصیمEو D الُمؤّهْ

اوث و ال D ظمىق و جکالیفEهای آو که هعمىل گماقه ه١ًی ایى ف١لی هىیث ظمىلی ؾاقؾ به
الات ٌىؾ و هص ها شكم هعىىب هی گىیؿ که ف١ل یا جكک آو بایؿها و يبایؿهایی وؽى هی
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ٕالبحه با جمایمهایی  اوث يٝام ظمىلی اوالم ی ف١لی اقائه کًًؿه ٠لن فمه  ؾاقؾF به ج١بیك ؾیگك،
  .٠ٔلن ظمىقيىبث به اِٙالض قایس 

 
 يتیجه اولیه: )فزضیه رقیب(

ك ظکن، و اؼف  اف١ال هکلفیىؾق ج١كیف فمه، و اؼف  ظکناؼف  ُه١ْفقیث و  ظصیثؾق ُهح١لَّ
ؾق اهحرال ظکن، وه گلىگاهی هىحًؿ که فمه و هًٙك فمه قا، به همام ٠مل و  ،و ُهًْصمیث

قا هًعّك به ٠لن D اشحهاؾEکًًؿ و ٠اهل ؾیؿگاهی هىحًؿ که جصىیمهای قفحاقی هكجبٗ هی
 کًؿ و يه ابماقی بكای اوحًباٖ ؾق کل ؾیى.فمه هی

-ق اوث آغال هیجكیى يمٙه که گلىگاه وىم هفکىق ؾق فىؾق يمؿ ایى ؾیؿگاه، ال ؼاَ

 پكؾالین:هكاجب لبلی هیبه کًین و وپه 
 

 «هعذریت و هًجشیت»در « حجیت»عذم صحت ايحصار هعًای  .يقذ اول
يیىث که ال شًه  ه١فقیث و هًصمیثبكاوان اوحؿالل لیك، هًعّك ؾق  ظصیثه١ًای 

كای ، َهؿقک بىؾو بظصیثقوؿF بلکه ه١ًای يٝك هیهعٓ ٠بؿوهىالیی به ا٠حباقیات
لابلیث اوحًاؾ به ٌاقٞ اوث و ا٠حباّق ٘كیك بكای کٍف يٝك ؼؿاويؿ اوث ٕواوٙه ؾق اذبات 
اوثٔ، چه ؾق ظمىق و جکالیف و چه ؾق جىِیفات وظیايی يىبث به ظمایك هىحی که 

Eك ایماو ٌىيؿ. ؾلیل ایى اؾ٠ا، وال بكای جعمك اهؿاف ؾیى هیگیكيؿ یا لهیًهلكاق هیD هح١لَّ
 اوث. ١ل اهاقات، به ه١ًی کاٌفیث جًمیلی٘كیمی بىؾو ش

ه١ٝن اِىلییى ٌی١ی، اظکام قا جابٟ هّالط و هفاوؿ وال١یه ؾق  .1هقذهه  استذالل:
ك آو ٌماقيؿ ؾايًؿ و ا٠حباق هعٓ قا يه فمٗ بك ٌاقٞ شایم يمیهأ هی ها ٕيه ؾق ش١ل آو هح١لَّ

، ق9393 ،ؼىییF 739، 1َز ،9397 ،ٕ٘ىوی ؾايًؿبلکه ؾق ویكه ٠مالئیه يیم شاقی يمی
  .199ٔو  125ُ، 3ِز

ـاجی قا هح١لك به  .2هقذهه  ؾايًؿ و هك ظصیث ؾیگكی قا هیD لٟٙ و یمیىEظصیّث 
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 ،1، زق9329 ،ٕآؼىيؿ ؼكاوايیکًًؿ يیالهًؿ اجّال به ایى ٠لن و یمیى للمؿاؾ هی
َ31ٔF  و به همیى ؾلیل ظصیثEاهاقات Dيگك ه١حبك ؾايًؿ يه وببی، که بیاقا ٘كیمی هی

ّٟ يفه ، 3، ز9375 ،ٕهٝفكوویله اهاقه، کٍف ٌىؾ االهكی اوث که بایؿ بهبىؾو یک وال
َ39 F183َٔ ،1ز، ق9311 ،اِفهايی. 

اکرك هٙابمه Eؾق ٠لث ظصیث اهاقات که ًٜی هىحًؿ و کٍف جام يؿاقيؿ،  .3هقذهه 
ؾايًؿ ٕؾق هاقات هیاD هّعْط ش١ّل Eبىؾّو اهاقه هىقؾ يٝك بكای هؿف هىقؾ يٝك قا D للىالٟ

ط ٌٕیػ  ٔهّلعث ولىکیه و  هّلعث جىهیلهای ش١ّل اهاقات هايًؿ قؾیف ؾیگك ُهّّعْ
F هكظىم يائیًی، ظصیث قا به ه١ًای جحمین کٍف و 339َٔ ،9، ز9189 ،ايّاقی

F و ٌهیؿ ِؿق ه١حمؿ اوث هّلعث 59َٔ، 3، زق9355 ،ٕيائییًی ؾايؿ٘كیمیث هی
جكیى هّالط اظکام وال١ی اوث و  جكیى و ههن ٛ بك بیًظصیث اهاقات و اِىل، جعف

 ،ِٕؿقهّلعث ظصیث اهاقات و اِىل يیم جعّیل هماو هّالط اظکام وال١ی اوث 
 .11َٔ ،1، زق9322

ِالظیث هؿقک بىؾو و ه١ًای ظصیث، ؾق ؾیؿگاه همبىلی ال هحؽّّیى،  يتیجه:
ب ایى ِ DلىالمEاوث و ال  ؾلیل بىؾو بكای کٍف ال يٝك ٌاقٞ جًصیم و Eالظیث، جكجُّ

 که ظصیث هماو ه١فقیث و هًصمیث باٌؿ. هىث، يه ایىD ج١فیك
 

 «افعال جىارحی»در « فعل هکلف»عذم صحت ايحصار  .يقذ دوم
شا گلىگاه  اوث و ایىD اف١الEال شًه  هىٔىٞ فمهبكاوان ج١اقیّف فمه، ؾق فكٔیه قلیب، 

بىؾF  ال١لن باالظکام الٍك٠یه الفك٠یهًی ؾوم بكای اؼحّاَ اشحهاؾ به فمه هّٙلط ف١لی ی١
گیكی ٠لن ، ج١لك گكفث هماو ٠لحی اوث که وبب ٌکلاف١الکه ٠لن فمه به  ٠لث ایى

ای های ؾیى، هصمى٠هظمىق و جمایم آو ال ؾیگك ٠لىم ٌؿ، ی١ًی ٠لماء ؾیى، ؾق هؿلىل گماقه
به ايصام یا ٠ؿم  ظکنحه اوث و ؼؿاويؿ لكاق گكف ی هها قا یافحًؿ که هىقؾ هٙالبال ؾوحىقال١مل

ها وبب ٔكقهای  که ٠ؿم جىشه به آو٘ىقیها ؾاؾه اوث، به ها یا ِعث یا فىاؾ آو ايصام آو
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هیى لیكواؼث اِلی و١اؾت أيٝك اوث فلفا بكای جٌىؾ که غیكلابل ِكفاؼكوی هی
ى ٠ى ٕؾوث های اللمظؿالللكهمها و جٍؽیُ هحمكکم بك ج١ییى ؼٗ ال١مابٔ یابی به ُهؤّهْ

-چه هىٔىٞ بكای ف١ل هکلف لكاق هی و آوD اف١ال هکلفEٌؿيؿ. لکى به ؾلیل لیك، للمكو 

 گیكؾ، ايعّاق به اف١ال شىاقظّی فكؾی يؿاقؾ. 
یکىاو بىؾو اهؿاف و ج١ابیك و قوي فهن ؾق هك ؾو فٕا ٕاجعاؾ ٘كیك  :استذالل

 .المىالحیىٔ
١فیك و جًصیم و يصات ال ٠ماب یابی به جاگك ظؿالل هؿف جّكیط ٌؿه ؾق فمه، ؾوث

ٌىؾ، و اوث و جعمك ایى هؿف هبحًی بك جٍؽیُ هىاقؾی اوث که وبب ٠مىبث هی
کاقگیكی اِىل ٠ملی اوث، اؾله جٍؽیُ ایى هىاقؾ هبحًی بك اوحٝهاق ال اؾله لفٝی و به

قويؿ با هماو ای که ؾق کٍف ظکن اف١ال شىاقظی فكؾی به کاق هیلفٝی و اِىل ٠ملی
٠َٓبّؿ الْلّه  یکاق قفحه اوث، هايًؿ: ٠َٓى َأبّ جك ؾق اف١ال شىايعی بهو ؾق بكؼی هىاقؾ غلیٛ ج١ابیك

َماءّ َلاَل َقُوىُل الْلّه ِلی الله ٠لیه و آله: ّهٓى ٠َاَلَهاّت ٠Eلیه الىالم، َلاَل:  ٍَّ ُشُمىُؾ آل١َٓیّى، َو  ال
َّ فّ  ُة آلّعٓك ؿَّ ٌّ َلّب ال یَلٓىَىُة آلَمٓلّب، َو  ٓيّب َ٘ َكاُق ٠ََلی الفَّ ِٓ

ٓيَیا، َو آْلّ ، یٕکلیًی، الکاف Dؿُّ
ّبيُّ ِلی الله ٠لیه و آله: ٠َEٓبّؿ الْلّه ٠لیه الىالم، َلاَل:  یFٔ ٠َٓى َأبّ >;A، َ: =ز ًَّ  َأٓقَکاُو َلاَل ال

ُب  آلُکٓفكّ  َٕ ُٗ َو آلَغ َؽ ٓهَبُة، َو الىَّ ٓغَبُة، َو الكَّ  .ٔ:;A، َ=ٕهماو، ز Dَأٓقَب١َِة: الكَّ
وٜیفه فمه اوث که هايًؿ وشىب ظس، ال اوباب و ٌكایٗ، اشماء و لىالم، قوافٟ و 

٠الهث ٌماوت اوث، هبًای کفك Eهایی هايًؿ لىاٟ٘ و ؼلل ؾق هىٔى٠ات فىق با هعمىل
، بعد Dاوث، يمٙه ٌكوٞ ه١ّیث اوث، وبب هل١ىو بىؾو اوث، هىشب هالکث اوث

ها  بعد و جعلیل، اذبات ٠ؿم وشىب یا ٠ؿم ظكهث آو که ایى و جعلیل اقائه يمایؿ و لى ایى
با اوحًاؾ به اؾله ؾیگك و لكائى جکمیلی باٌؿ. اظکام ؼمىه ٕواشب، ظكام، هىحعب، هکكوه 

کاق قفحه اوث ظحی ؾق فمه هىشىؾ و ظحی ؾق ظیٙه و اباظهٔ، ؾق اف١ال شىايعی يیم به
ال و ؾیگك اف١ال ٠باؾی، ظكهث ها که واشب و ظكام باٌؿ، هايًؿ: وشىب يیث ؾق يمظؿالل

الح١مل و  اوحعبابالًفه،  جکبك، ظكهث وىءٜى، وشىب ظب الله و قوىله، وشىب شهاؾ
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الحفکك، ظكهه الكیاء، ظكهه العىؿ، اوحعباب ال١فى، اوحعباب الّبك، کكاهه الٙیكه، کكاهیه 
 ،ق9323 ،وبمواقیF ، باب شهاؾالًفه;;، زق9329 ،ٌٕیػ ظك ٠اهلیالعكَ و الٙمٟ 

 .A، َ==Bٔ، ز9397 ،ظکینF :>=َ ،=;، زجابی ،يصفیB= F>َ ،?;ز
 

 در هحىرهای چهارگايه ارتباطی ايساو« حق و تکلیف»هعًاداری 
ای ال اؼكوی و ؾيیىی، ه١ًىی و هاؾی، بكاوان اوحمكاّء هباظد فمهی، اظکام فمهی آهیمه

يیم ایى  ل الٍكایٟفلىفه اظکام، ٠لفكؾی و شم١ی اوثF ؾق جّكیعات قوایات هكبىٖ به 
-هٙلب آٌکاق اوث. قوایث لیك ال هىاقؾ شاهٟ ؾق ایى لهیًه اوث: لال اهیكالمىهًیى ٠لیه

ُه َأاَل ّإوَّ ّفیّه ٠ّٓلَن َها َیٓأجّ Eالىالم:  ًٓ َك َو َلّکٓى ُأٓؼّبُكُکٓن ٠َ ّٙ ًٓ ُمىُه َو َلٓى َی ّٙ ًٓ ّلَك آلُمٓكآُو َفآوَح َو  یـَ
 ّٔ ُکٓن  یآلَعّؿیَد ٠َّى آلَما ًَ َن َها َبٓی ٓٝ ق، جّعیط 9393البالغه، ٕيهس D َو َؾَواَء َؾاّئُکٓن َو َي

 .٠957ٔٙاقؾی، ؼٙبه
يٝیك به لكیًه ویاق که ؾق همام بیاو گىحكؾگی بیD ؾواء ؾائکن و يٝن ها بیًکن٠Eباقت 

لكآو اوث، ؾاقای ا٘الق هماهی اوث و کلیه هعىقهای ليؿگی و يیالهای ايىاو قا ؾق بك 
 كؾ.گیهی

های ليؿگی يیال به ج١ییى ظك و جکلیف اوث و ٠لن فمه ال وىی ؾیگك، ؾق جمام ظیٙه
ها قا قوٌى کًؿ. لفا با ج١ییى  بایؿ و١ٔیث آوD ظمىق و جکالیفEکه هىئىل ظىله 

جىاو للمكو ٠لن  که لیكواؼث ٠لن فمه اوث هیD ظمىق و جکالیفEهعىقهای هؽحلف ؾق 
جىايؿ ؾق هعىق اقجباٖ ايىاو با ؼؿاويؿ ج١كیف  هیD الیفظمىق و جکEؾوث آوقؾ:  فمه قا به

يىFٞ  یا هعىق اقجباٖ با هن  یا هعىق اقجباٖ با هعیٗ،  ٌىؾ یا ؾق هعىق اقجباٖ با ؼىؾ،
جىايؿ  ٘ىق هی و همیى  جىايؿ ؾق همیان فكؾی ج١كیف ٌىؾ یا ؾق همیان شم١یF چًیى هی هن

Fق اهىق ليؿگی ٠مىهی ج١كیف ٌىؾ یا ؾق اهىق ؾ  ؾق هىقؾ اهىق آؼكجی ج١كیف ٌىؾ یا ؾيیایی
جىايؿ جىِیف و١ٔیث اللم بكای جعمك یک ظك و جکلیف قا بًمایؿ  چًیى هی ظکىهحی و هن

  چًیى ؾق اقائه هك ظك و جکلیفی،یابی به یک ظك و جکلیف قا اقائه کًؿ. و هن کاق ؾوث یا قاه
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یٗ ِعث و فىاؾ آو يیم اقائه اوباب و ٠لل جعمك و هىايٟ جعمك، ٌكا  بایؿ ٌكایٗ جعمك،
چه ؾق اقجباٖ با ایى هعىقهاوث هن شىايعی  ٌىؾ ٕاظکام و١ٔیFٔ و ؾق جمام ایى هىاقؾ، آو

 اوث و هن شىاقظی، هن ؾيیایی اوث هن آؼكجی، هن فكؾی اوث و هن شم١ی.
کالو ؾق فٕای فمه  ی هبكؼی ايؿیٍمًؿاو، بك همیى اوان، لائل به وشىؾ وه ظىل

ال١میؿه قا هكبىٖ فمه ال١میؿه، فمه اال٠مال، و فمه االؼالقF که ظىله فمه ايؿ:هّٙلط ٌؿه
ف١ّل Eو فمه االؼالق قا هكبىٖ به D ف١ّل قفحاقیE، فمه اال٠مال قا هكبىٖ به Dف١ّل ًٌاؼحیEبه 

 .937ٔ، 9391َ ،ٔیایی فكF 79َ ،9، ز9399 ،ٕا٠كافیايؿ ه١كفی کكؾهD يفه و قواو
قا هالک اِلی بكای وقوؾ ایى وه ظىله ال اف١ال ايىاو،  ؾواؼحیاقی بىایى هعممیى، 

هٙلك قفحاقهای اؼحیاقی ٔ و هىٔٞى فمه قا 913ايؿ ٕهماو، َؾق للمكو ٠لن فمه ؾايىحه
 ٔ. 932-87ُِ ،72، ٌماقه 9392ايؿ ٕا٠كافی، لكاق ؾاؾه هکلفیى

ال شىاقظی ؾهؿ ؾلیلی بك ظّك هىٔىٞ ٠لن فمه ؾق اف١: ایى هىاقؾ، يٍاو هیيتیجه
اوث ا٠ن ال D ها یح١لك به العکن الٍك٠یEجىاو گفث هىٔىٞ فمه فكؾی يیىث، بلکه هی

که شىاقظی باٌؿ یا شىايعی، جکلیفی باٌؿ یا و١ٔی، فكؾی باٌؿ یا شم١ی، ؾيیىی  ایى
 ِىقت ايٍائی باٌؿ یا ّاؼباقی.باٌؿ یا اؼكوی، به

 
 «و ها یزجع الیه احکام تکلیفی»در « حکن»عذم صحت ايحصار  .يقذ سىم

شا گلىگاه  هىحًؿ، و ایى هاظکنهای فمهی بكاوان ج١اقیّف فمه، هعمىلؾق فكٔیه قلیب، 
وىم بكای اؼحّاَ اشحهاؾ به فمه هّٙلط بىؾF لیكا ایى فكٔیه لائل به ا٠حباقی بىؾو ظکن 

فمٗ به  گیكؾ که فمهؾايؿ و يحیصه هیقا فمٗ جكجب ذىاب و ٠ماب هیD ا٠حباقEو کاقکكؾ اوث 
 پكؾالؾ ٕاظکام جکلیفیٔ.ا٠حباقاجی که وبب ذىاب و ٠ماب هىحًؿ هی

، ايعّاق به اظکام جکلیفی یا اظکام و١ٔی هًحمٞ ال ظکنلکى به ؾلیل لیك، للمكو 
 اظکام جکلیفی يؿاقؾ.

 .ها فكاوايی اظکام و١ٔی و گىحكؾگی للمكو آو استذالل:
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وث و ؾق فمه يیم به جفّیل هىقؾ ظصن ووی١ی ال ايٍاءات ٌاقٞ ا اظکام و١ٔی
ها کاقکكّؾ ایصاؾ اذك  ٌىؾ بلکه آوها باق يمی بكقوی لكاق ؾاقؾ ولی ذىاب و ٠ماب هىحمین بك آو

 بكای قفٟ يیالها قا ؾاقيؿ. 
ال١لن Eگىيه ال اظکام ٌك٠ی، بكؼی ال اِىلییى ج١كیف فمه قا ال به ؾلیل فكاوايی ایى
ايؿ جا اظکام و١ٔی قا جغییك ؾاؾه و به  ِىقت لیك ج١كیف کكؾهD باالظکام الٍك٠یه الفك٠یه

 ،ٕاِفهايیD  المىألة الفمهْیة ها یبعد فیها ٠ى ٠ىاقْ أف١ال المکْلفیىE يیم ؾق بك بگیكؾ:
  .192َٔ ،9، زق9311

هایی اوث که وبب گىحكي جكیى ؾقگاهبكقوی هىیث و للمكو اظکام و١ٔی ال ههن
ظکن ج١كیف ؾق  ٌىؾ.للمكو اشحهاؾ و اقجماء اشحهاؾ به ظیٙه هىٔى٠ات کالو اشحما٠ی هی

ظکن و١ٔی، هك ظکمی اوث که ؾیؿگاه ٌاقٞ قا ؾق هىقؾ Eًیى گفحه ٌؿه اوث: چ و١ٔی
 ،9ق، ز9398 ،ِٕؿقD کًؿحاقهأ ؾق ليؿگی ايىاو هٍؽُ هیؼاَ ٕيه قف و١ٔیثیک 
َ71ٔ. 

-هایی اوث که ؼىّؾ هکلف ؾق آو لكاق هیها، هكبىٖ به هىل١یثبكؼی ال ایى و١ٔیث

گیكؾ و ٠ًىاو و ظید ؼاِی پیؿا کكؾه اوث هايًؿ: لوشیث، هلکیث، والیث، لٕاوت، 
اي١ی، ظْؿ و هكلهای آو قا قوٌى يیابث، ٌهاؾت... که ٌاقٞ با اقائه اوباب و ٌكایٗ و هى

کًؿ هايًؿ وشىب يفمه، شىال کًؿ و بك ایى ٠ًاویى، اظکام جکلیفی و قفحاقی باق هیهی
 جّكف.

ها ؾق آو هایی اوث که اٌیاء و پؿیؿهها، هكبىٖ به هىل١یثبكؼی ؾیگك ال ایى و١ٔیث
ُهْٕك بىؾو، ولف بىؾو، کًًؿ هايًؿ: هال بىؾو، گیكيؿ و ٠ًىاو و ظید ؼاِی پیؿا هیلكاق هی

که ٌاقٞ با اقائه اوباب و ٌكایٗ و هىاي١ی، ظؿ و هكلهای آو قا قوٌى  ؾلىک الٍمه،...
کًؿ هايًؿ: شىال هباؾله، ظكهث ایى ٠ًاویى، اظکام جکلیفی و قفحاقی باق هی کًؿ و بكهی

F...أكاق، ٠ؿم شىال جبؿیل، وشىب يمال 
٠ًىاو وبب، ٌكٖ، شمء، هايٟ یا اٌیاء، بههایی که اف١ال ال همیى لىن اوث و١ٔیث
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کًًؿه، همؿم بىؾو یا بىؾو، جٍؿیؿکًًؿه یا ج١ٕیفو قافٟ، اِل بىؾو یا بؿل بىؾو یا فك٠ی
ٌىيؿ که ؾق ایى ٌكایٗ يیم ٌاقٞ ظؿ و هكلهایی بكای وبب بىؾو یا هىؼك بىؾو، جلمی هی

ًؿ هايًؿ شمء بىؾو قکىٞ بكای ککًؿ و بك آو ظکن جکلیفی باق هیج١ییى هی ٌكٖ بىؾو یا...
 يمال، ٌٖك بىؾو ٘هاقت بكای آب.

ٌىؾ ظؿ و هكلهایی که بكای اوباب و ٌكایٗ و اشماء و قوابٗ و هىايٟ گفاٌحه هی
ٌىؾ، ٠باؾت ِعیط یا با٘ل، ه١اهله هیD ِعث و فىاؾEهىشب پیؿایً ؾو ٠ًىاّو 

 ِعیط یا فاوؿ.
ظکن و١ٔی هك ظکمی اوث که Eؾق هىقؾ للمكو اظکام و١ٔی چًیى آهؿه اوث: 

ذیك ؾق أذیك ؾق هح١لك ظکن ؾاقؾ یا جأذیكی ؾق ؼىؾ ظکن جکلیفی ؾاقؾ یا ججأجکلیفی يباٌؿ اها یا 
ذیك ؾیگكی که یافث ٌىؾ، لفا ايىاٞ و الىام و ج١ؿاؾ أهىٔىٞ ظکن ؾاقؾ یا هك گىيه ج

Fٔ هعمك ؾیگكی، للمكو وویٟ 322، َق9329 ،ٕآؼىيؿ ؼكاوايیD هٍؽّی يؿاقؾ
ىب و ال١الئك، Eاظکام و١ٔی قا چًیى آوقؾه اوث:  ًّ العکن الى١ٔی یٍمل العصس و ال

اوِاف االٌؽاَ، المًاِب، العمىق، المیىؾ، اوِاف اال٠مال، ظاالت االٌیاء و 
 .9393ٔ ،ٕقٌاؾ Dالحمؿیكات و ها الی ـلک هى الٍؤوو و االهىق

ظکن و١ٔی بكای  : هك هىٔى٠ی که جىوٗ ٌاقٞ، ج١ییى و١ٔیث ٌىؾ،که يتیجه ایى
گیكی ها بكای ٌکلوث ال: اقائه ٌاؼُا آو ِاؾق ٌؿه اوثF ایى ج١ییى و١ٔیث ٠باقت

هىٔىٞ ٕها یىحکٍف به جعمك المىٔىٞٔ، اقائه ٠لث و وبب پیؿایً هىٔىٞ ٕها یحعمك به 
ٌؿو هىٔىٞ ٕالممؿهات المكیبه لحعمك المىٔىٞٔ، اقائه ٌكایٗ و لهیًه اللم بكای ف١ال

هىٔىٞ ٕالؽلل و المىاٟ٘ و الكوافٟ  ی هکًًؿوال و هحالٌیائه هىاقؾ بعكاوالمىٔىٞٔ، اق
هىقؾ يٝك ٌاقٞ ؾق هىٔى٠اجی  ی ه٘ىق کلی بیاو ٠لل اقبٟ و ٠ىاقْ جى١للمىٔىFٔٞ و به

 ٌىؾ.جلمی هیD ظکن و١ٔیEکه هح١لك ظکن لكاق ؼىاهًؿ گكفث، 
يٝكی ؾاؾه اوث ٕهىحمین ها  گیكّی آوبًابكایى جمام هىٔى٠اجی که ٌاقٞ قاشٟ به ٌکل

ّٞ آهىلي، ٠ؿالث، قفاه، اهًیث،  یا غیكهىحمینٔ ؾق ظیٙه ظکن و١ٔی هىحًؿ، هايًؿ هىٔى
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لیىث، ؼايىاؾه، فكهًگ، وقلي، و ... ال ایى هىاقؾ، ؾق بكؼی ج١ابیك جبلیغ، ه١ماقی، هعیٗ
 .995َٔ ،9، زق9329 ،ٕؼمیًیٌىؾ ج١بیك هیD هاهیات هؽحك٠هE اِىلییى، به

یى هىاقؾ يیم چًیى اوث: هفا المىٔىٞ، هٙلىب للٍاقٞ جعممه ٕا٠ن هى ايىاٞ جعلیل ا
المٙلىبیه و ؾقشاجهأ، و ها هى هٙلىب للٍاقٞ هٙلىب ایصاؾه هى المکلف ٕا٠ن هى کىيه 
بمّؿ المكبه او غیكهأ، فايب١اخ ال١بؿ يعىه بایصاؾ وببه او ٌك٘ه او قفٟ هىاي١ه او همؿاقه او 

 ..، اهحرال لٙلب الٍاقٞ، فیؿؼل فی يٙاق الفمه.وِفه او قوابٙه او .
: آهىلي، هىقؾ يٝك ؼؿاويؿ اوث ٕهٙلىب ٠ًؿ الٍاقٞٔ، په کٍف اوباب و هرالا 

ّْ جعمك آو، هىقؾ يٝك ؼؿاويؿ  ٌكایٗ و اشماء و قوابٗ و هىايٟ و ؼلل و اوِاف و ٠ىاق
اوث په ٌىؾ هىقؾ يٝك ؼؿاويؿ اوث. ی١ًی کٍف فكآیًؿی که وبب آهىلي هٙلىب هی

پكؾالؾ، بایؿ هىٔى٠اجی هايًؿ ها هی ؾق ٠لن فمه که به بكقوی اظکام الهی و فكآیًؿ جعمك آو
 بكقوی ٌىؾ. آهىلي و ٠ؿالث و قفاه و ...

شهث یا  ،هاوال اوث و ؾق همه ظیٙهظکن ٌك٠ی، يىبث به هك جغییّك اؼحیاقی شهث
گىيه آهىلي  يه ه١اهله يکى، ایىگى گىيه ٠باؾت کى، آو کًؿ هايًؿ: ایى، ج١كیف هیچگىيگی

-اللهقوؿ ج١كیف ٌهیؿ ِؿق قظمهگىيه جىلیٟ يکى، ...Fٔ بكایى اوان به يٝك هی بؿه، آو

العکن الٍك٠ی هى الحٍكیٟ الّاؾق هى الْله Eجك به والٟ اوث: ٠لیه، ال ظکن ٌك٠ی، يمؾیک
 .79َٔ ،9، زق9322 ،ِٕؿقD  ج١الی لحًٝین ظیاة االيىاو

 
 الل بز فزضیه هختار( يتیجه: )استذ 
 های دیىدر استًباط فقهی، اخالقی و هعزفتی اس گشاره« کشف»اتحاد هالِک 

و اظكال والٟ اوث، و  کٍفؾهؿ که هالک، هىلک ٘كیمیث ؾق ش١ل اهاقات، يٍاو هی
، و جصىیمیاوث يه  جىِیفییابی به یک اهك وال١ی و يه ا٠حباقی اوث په ، ؾوثکٍف

 هٙلىبیثE کًؿ ؾق ظمیمث کٍف ال گماقّي ه کٍف ال یک اهك و يهی هیظحی ؾق هىاقؾی ک
های ؾیى یکىاو ، ؾق کلیه گماقهکٍفکًؿ و ایى هالّک هیD ٠ًؿ الٍاقٞ یا ٠ؿم هٙلىبیث
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ؾق اؾله هىاشه هىحین و اگك ایى فكآیًؿ D کٍف هكاؾ شؿیEاوث، ی١ًی ها همیٍه با فكآیًؿ 
ٕاء کكؾه اوث، کٍّف ها، هىْشه و لابل اوحًاؾ به ویه یا اهأ٘بك ٘كیمی باٌؿ که ٌاقٞ ج

ٌاقٞ ؼىاهؿ بىؾ و بىحه به هفاؾ ؾلیّل اکحٍاف ٌؿه، آذاق ه١كفحی، یا ظمىلی یا اؼاللی ایصاؾ 
 ؼىاهؿ کكؾ.

کاٌف های ٌك٠ی، ؼٙابE ايؿ:گفحه ظکنبكؼی ال اِىلییى يیم ؾق جعلیل چیىحّی 
 ،ِٕؿق بات اوث يه يفه آو ؼٙاباتال ظکن ٌك٠ی هىحًؿ و ظکن ٌك٠ی هفاؾ آو ؼٙا

ظمیمث ظکن، اقاؾه و کكاهث اوث ولی جعمك ٠ًىاو المام و ب١د E .ٔ;@َ ،;، زق9322
ُهبَكل اوث و لکى به هك گىيه ابكالی ٕهك چًؿ ّاؼباقٔ،  ی هو ظکن، ٠كفا هًىٖ به جعمك اقاؾ

، ي9393 ،ٕآهلی القیصايیD ٌىؾجك کٍف هیٌىؾ و به ج١بیك ؾلیكلْب ظکن هعمك هی
 .Bٔ<>َ ،?ز

ه١ًی کاٌفیث جًمیلی ال والٟ، اؼحّاَ به اظکام ٌك٠ی يؿاقؾ و به ظصیثبًابكایى 
هأ و اؼاللی ٕجصىیمهای غیكالماهیٔ های ه١كفحی ٕجىِیفؾق کٍف يٝك ؼؿاويؿ ؾق ظیٙه

 قوؾ. يیم به کاق هی
به قوایث لیك ٌىؾ، گىيه ؾیؿه هیو اِعاب ائمه يیم همیى ٕٔٞؾق يعىه ٠ملکكؾ ائمه

-پكوؿ: هعل ليؿگی هى ال ٌما ؾوق اوث و يمیهی ٕٔٞقاوی ال ظٕكت قٔاE ؾلث ٌىؾ:

االجن قاشٟ به اهىق ؾیًی ٕه١الن ؾیًیٔ قا ال چه کىی بپكون؟ ؤجىاين ؾائن هكاش١ه کًن، و
ٌٕیػ ظك D بپكن که ال هك شهحی لابل ا٠حماؾ اوث لکكیا بى آؾم لمیظٕكت فكهىؾ: ال 

 .937َٔ ،17، زق9329 ،٠اهلی
کاق قفحه اوث، يمٙه کايىيی بعد که ؾق قوایات ؾیگكی يیم بهD ه١الن ؾیًی٠Eباقّت 

چه به ؾیى هكبىٖ اوث ال ه١اقف و فمه و   اوث که آیا همّىؾ ال آو اظکام اوث یا کل آو
ؾق فٕای اهل ظؿید به کاق قفحه  ه١الن الؿیىها  شىی ٠باقاجی که ؾق آوو اؼالق؟ شىث

ؾهؿ که همّىؾ کل اهىق ؾیًی اوث يه فمٗ اظکامF به يمىيه لیك ؾلث ٌىؾ: و هیاوث يٍا
E َّك ٠ََلی َأٓؼّف ه َىفُّ ّٞ ّإَلٓیّه َو َالحَّ ا

َٙ ّك ّبَأّؼیّه ُهىَوی َو َااّلٓيّم َمىُّ ّؿیَؿ َالحَّ ٌَ ١َاّلّن َکاَو ٠َّليُّ ٓبُى َش١َٓفٍك 
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هُ  ًٓ یّى ّه  .112ٔ، 1َ، زي9371 ،ٌٕیػ هفیؿD َالؿِّ
کكؾ که ه١الن ؾیى قا ال او بىؾ و جالي هی ٕٔٞش١فك ؾائما همكاه اهام کاٜنبىی٠ل

بیًین که اظاؾیری که ایٍاو ال اهام هی هسائل على بى جعفزبا هكاش١ه به کحاب  .ؾقیافث کًؿ
٠ٕلی بى يمل کكؾه اوث هن ؾق هىقؾ اظکام اوث و هن ه١اقف و هن اؼالق  ٕٔٞکاٜن

 .ق9329ٔ ،ش١فك ٠ُكیٕی
 

 ب اثز عملی بز استًباطات در حیطه هعارف و تىصیفات دیىتزت  
D ظصیث یا ٠ؿم ظصیث ؼبك واظؿ ؾق ٠مائؿ و جفىیكEبكؼی ال اِىلییى، ؾق وكفّل 

ب اذك ٌك٠ی بؿايین، ایى اذك ٌك٠ی ؾق غیك ال اظکام  ظصیثلائلًؿ که ظحی اگك ٌٖك  قا جكجُّ
اؾ به ٌاقٞ و شىال ٠مؿ للبی و باوق يىبث به فمهی يیم وشىؾ ؾاقؾ که ٠باقجىث ال: شىال اوحً

Fٔ ی١ًی اذك ٠ملی که بك ظصیث هايًّؿ ؼبك واظؿ ذمه ؾق B=>َ ،>ز ،ق9393 ،ٕؼىییآو 
ٌىؾ، جًصیم بكای ٠مؿ للبی و هح١لك ایماو لكاق گكفحى آو اوث و جكجب اذكهای  ٠مائؿ، باق هی

که اگك ؼٙایی ؾق ایى  ث به ایى٠ملی ؾیگك ُٕهرّبحات اهاقاتٔ بك ایى ٠میؿه، و ج١فیك يىب
٠میؿه قغ ؾاؾه باٌؿ و بكاوان آو ٠ملکكؾهای ؼٙایی ظاِل ٌؿ، ه١فوق يىبث به ظك 

 الله اوث. 
 

 حجیت خبز واحذ در عقائذ و تفسیز
گفٌحه ال بعد فىق ٕجكجب اذك ٠ملیٔ، بكؼی ال اِىلییى ظصیث ؼبك واظؿ ؾق ٠مائؿ و 

وبب ؾايًؿ. بهصیث ؼبك واظؿ به هىاقؾ فمهی قا جام يمیايؿ و اؾله ايعّاق ظجفىیك قا پفیكفحه
 ٌىؾ:يفك ال اِىلییى ٠كٔه هی ؾواهمیث ایى لىمث، ٠یى ٠باقت 

ؾیؿگاه ٌیػ ٘ىوی E گىیؿ:هی ٔ<A>، َ;ز ٕ األصىل فزائذؾق  ٌیػ ايّاقی. ;
ق آیؿ ایى اوث که اوحفاؾه ال ؼبك واظؿ ؾق اهىؾوث هیبه الُعذهچه ال کحاب  بكاوان آو

ا٠حماؾی شایم يیىث و ايؿیٍمًؿاو اهاهیه ؾق ایى هٙلب اجفاق يٝك ؾاقيؿ ٕهگك ب١ٕی ال 
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ال او يمل ٌؿه  السزائزچه ؾق کحاب  چًیى ؾیؿگاه ویؿهكجٕی بكاوان آوؾلثFٔ و هنافكاؾ بی
اوث ایى اوث که همه ٠لماء ٌی١ه ؾق ایى اهك اجفاق يٝك ؾاقيؿ و جمام هحؽّّیى اِىلی 

جىاو با ايؿ. اها هیايؿ، ؾق اِىل ٠مائؿ يیم يپفیكفحهواظؿ قا ؾق فكو٠ات يپفیكفحه که ا٠حباق ؼبك
ذیك أکه: اگك همّىؾ ال ٠ؿم ا٠حباق ؼبك واظؿ، ج یک جفکیک، يحیصه قا جغییك ؾاؾ و آو ایى

یابی به وال١یث اوث، هٙلب ؾقوحی اوث اها یک اهك جکىیًی اوث و يؿاٌحى آو ؾق ؾوث
ذیك آو ؾق باوق کكؾو هعحىای ؼبك و جالي أ٠حباق يؿاقؾF و اگك همّىؾ جيیال به ش١ّل ٠ؿم ا

ٌىؾ و واشب بكای ٠مل ٘بك آو اوث، اؾله ظصیث ؼبك واظؿ، ایى هىاقؾ قا يیم ٌاهل هی
كف پفیكي ـهًی کفایث  ِّ اوث ٘بك آو قفحاق ٌىؾ. ٕؾق بكؼی ال قوایات هن ؾاقین که 

 .Dاوث يیم باٌؿٔکًؿ و بایؿ پفیكي للبی که هًٍاء ٠مل يمی
اگك هعحىای ؼبك E گىیؿ:هی Bٔ=>، َ>زٕ، األصىل  هصباحؾق  الله ؼىییآیه. >

ؾوث وهىلث بكای ٠مىم هكؾم بهواظؿی که ؾق هىقؾ ه١اقف آهؿه اوث ال هىاقؾی بىؾ که به
ها، اؾله ظصیث  آیؿ هايًؿ شمئیات ه١اؾ و بكلغ و لیاهث و ِكاٖ و هیماو و هايًؿ ایىيمی

جىاو با وشىؾ گیكؾ، ی١ًی هیٕکه ال ًٜىو ؼاَ اوثٔ ایى هىاقؾ قا يیم ؾق بك هی ؼبك واظؿ
يؿاٌحى یمیى ِؿؾقِؿ، به هفاؾ آو ؼبك جمىک کكؾ و ٘بك آو ٠مل کكؾ. ؾق ایى هىقؾ يیم 

 .Dش١ل ج١فیك و جًصیمبؿايین یا  ش١ل ٘كیك به والٟقا  ظصیثکًؿ هالک فكلی يمی
هىاقؾ هكبىٖ به اؼباقی اوث که ال فكؾ هٙمئى به قاوحگىیی  جمام ایىکه  ایى يکحه ههن

گىیّی هح١اقف، يمل ٌؿه باٌؿ و هغایك با ل١ٙیات ٠ملی و ل١ٙیات فهمی و ؾقوثو ؾقوث
جصكبی يباٌؿ و ه١اقْ هىحمكی ال اؼباق ؾیگك يؿاٌحه باٌؿF و همّىؾ ایى يیىث که هك 

ىاقؾ فىق، لابل اؼف و ه١حمؿ ٌؿو به ؼبكی که ؾق هك کحابی يىٌحه ٌؿه بىؾ بؿوو بكقوی ه
 هٕمىو آو اوث.

٠الهه ٘با٘بایی ؾق يمؿ جمىک به ویكه ٠مالء بكای اذبات ظصیث ؼبكهای آظاؾ ؾق 
شا ِعیط يیىث لیكا ٠مالء ؾق  جمىک به ظصیث ٠مالئیه ؾق ایىE ايؿ:جفىیك، چًیى آوقؾه

کًًؿ و بكای اوحفاؾه اؾ يمیهىاقؾی که اظحمال کفب و ؼٙا لیاؾ باٌؿ، به ؼبكهای آظاؾ ا٠حم
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D ها با ٜىاهك لكآو يیىث ای شم اظكال هىافمث هعحىای آوال قوایات جفىیكی چاقه
 .ٔ>;>َ ،C، زق9397 ،ٕ٘با٘بایی

ای که ؾق فىق ـکك ٌؿ اٌاقه کكؾ جىاو به يکحه٠لیه هیاللهؾق بكقوی کالم ٠الهه قظمه
ايؿ و حباقوًصی اولیه قا گفقايؿهو گفث: هعل يماٞ، ؼبكهای واظؿی اوث که هكاظل ا٠

لكائى ل١ٙی ٠ملی، جصكبی، جاقیؽی، ٠كفی و هؽالفث با اظكال ٌؿه اوث که هؽالفث با 
ها  ٜىاهك کحاب الله و ٜىاهك وًث ل١ٙی يؿاقيؿ و لكائًی بك ش١ل و کفب و جعكیف ؾق آو

ه ال ذمه، ا٠حماؾ ٠مالئیه به ؼبك واظؿ ِاؾق ٌؿ گىيه هىاقؾ، ویكه ٌىؾF آیا ؾق ایىیافث يمی
پاوػ هربث اوث گكچه ٠مالء ؾق هىاقؾی که اظحمال ؼٙا لیاؾ اوث،  کًؿ یا يه؟ ٜاهكاا هی

بكيؿ ولی ؾق يهایث په ال يیافحى هىقؾی بك ؼالف ٜاهّك جفعُ و ؾلث ؼىؾ قا باال هی
 کًًؿ.کًًؿ و بكاوان آو اجؽاـ هىٟٔ فکكی یا قوظی یا ٠ملی هیؼبك، آو قا جلمی هی

 
یىهمسا  يِی عملکزد هیذايی فقهاء، هحذثیى و هفسز

٠ملکكؾ فمهاء ؾق اشحهاّؾ ؼاَ فمهی، پكؾالي اظحماالت هىْشه ؾق کٍف هؿاقک، کٍف 
ها  هؿلىل اؾله و جالي بكای کٍف هكاؾ شؿی ٌاقٞ بكاوان جكاکن لكائى و ؾق ِىقت يبىؾ آو

ا٠حباق ٠ملکكؾ جالي بكای ج١ییى و١ٔیث ؾق ٠مل اوث، و ٠ملکكؾ اِىلییى ؾق جبییى 
ها و هالک ا٠حباق و ٠ؿم ا٠حباق  ها و للمكو ا٠حباق آوفمهاء، بعد ال ايىاٞ هؿاقک و ؾاللث

هؿاقک و اؾله و اِىل ٠ملیه اوثF شًه ایى ٠ملکكؾ فمهی، ؾق فهن هؿاقک غیكفمهی 
ٌىؾ و هحکلمیى، هعؿذیى و هفىكیى ؾق فهن هكاؾ ؼؿاويؿ ؾق آیات ٕغیكا٠حباقیٔ هن ؾیؿه هی

آوقی لكائى، جالي پكؾالی کكؾه و با شمٟگك ظمایك هىحًؿ، اظحمالقوایاجی که جىِیفو 
-قويايؿF و ؾق کحب هكبىٖ به بكای جكشیط یک اظحمال به ٠ًىاو هكاؾ شؿی ؼؿاويؿ کكؾه

، ؾق قوٌی که بكای فهن هىشه ال آیات و قوایات ـکك ٌؿه هًٙك فهن ظؿیدو  ًٌاوی جفىیك
 ٌىؾ.هح١اقف فمهی ؾیؿه يمی اوث جمایمی با قوي
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 يتیجه
فمه که هیؿاو و ابماق اشحهاؾ ٠لن فمه و اِىل جىاو يحیصه گكفث که:بكاوان هباظد فىق هی

ییؿ أيیىحًؿ، يه هعحىای ؾقويی فمه و اِىل ایى فكٔیه قا ج ف١ل هکلفهىحًؿ هًعّك به 
فمه و ىٔىٞ فمه، اِىلهای اقائه ٌؿه ؾق ج١كیف و هها و يه جعلیل کًؿ، يه اهؿاف آوهی

F بلکه بالؼىايی ایى هىاقؾ هؤیؿ گىحكؾگی يىبث به هك چیمی اوث که يٝكی ال اشحهاؾ
 ؼؿاويؿ ؾق هىقؾ آو واقؾ ٌؿه اوث. 

هًٙك فهن ٠مائؿ، هًٙك ویه أاللم بكای ج ٜكفیثلفا فمه و اِىل و اشحهاّؾ هىشىؾ 
و  فمه االؼالق، فمه ال١مائؿجىاو هی قا ؾاقيؿ و های اشحما٠یفهن اؼالق و هًٙك فهن يٝام

 قا با ابماق اشحهاؾی پكؾالي کكؾ.  فمه الًٝام
فمه ٕبؿوو جغییك واؼحاقٔ اللم اوث اها ظؿالل چهاق گىحكي ؾق هباظد ف١لی اِىل

اقائه يٝكیه  .>اقائه يٝكیه ؤٟ الفاٚ بكای اقواض ه١ايی  .;جا ایى ٜكفیث به ف١لیث بكوؿ: 
های اقائه جعلیل .<اقائه هًٙك شمٟ ؾاللی ؾق ُهربحات  .=ی به فكآیًؿها ج١لك ظکن و١ٔ

کاق قفحه ؾق هباظد ٠مائؿی، اؼاللی و يٝاهات اشحما٠ی ؾق هفهىهی ؾق هفاهین ُپكجکكاق به
 اؾله ٠ملی و يملی.

 
 هًابع

 ق.C:<;البیث، هىوىه آل ،لن، کفایه االصىل ،هعمؿکاٜن ،آؼىيؿ ؼكاوايی
 ق.>><;شاه١ه هؿقویى،  ،لن ،وسیله الىصىل الى دمایك االصىل ،العىىویؿابى ،اِفهايی
البیث الظیاء الحكاخ، هىوىه آل ،بیكوت ،الذرایه فى شزح الکفایه يهایه ،هعمؿظىیى ،اِفهايی

 ق.;@=;
 .ي;C=;هىوىه اٌكاق و ٠كفاو،  ،لن ،فمه تزبیتى ،٠لیكٔا ،ا٠كافی

هؿقوه ٠لمیه ولی ٠ّك  ،لن  ،ن اصىل و يظزیه اعتبارعل ،فلسفه علن اصىل ،ِاؾق ،آهلی القیصايی
 ي.<C=;٠ٕسٔ، 

ايحٍاقات  ،جهكاو ،روش شًاسى تفسیز لزآوغاله١لی ٠میمی، هصحبی قوظايی قاؾ،  ، وبابایی، ٠لی اکبك



  C>>/گىحكي للمكو اشحهاؾ  یوه گلىگاه بكا 
 

 .ي>C=;ومث، 
 ، الحاب١ه لصما٠ه المؿقویى بمن یهىوىه الًٍك االواله ،لن ،تمزیزات فى اصىل الفمه ،ظىیى ،بكوشكؾی

;=B:.ق 
 .  ق@;<;هىوىه ؾاقالحفىیك،  ،لن  ،هستمک العزوه الىحمى ،ویؿهعىى ،ظکین

 ق.  C:<;اوما٠یلیاو،  ،لن ،الزسائل ،ویؿقوض الله ،ؼمیًی
 ق.=;<;هىوىه اظیاء االذاق االهام الؽىیی،  ،لن  ،هذاضزات فى االصىل ،ویؿابىالماون ،ؼىیی
 ق.=;<;الهام الؽىیی، هىوىه اظیاء آذاق ا ،لن ،هصباح االصىل همى،
 هىوىه آل البیث، بی جا. ،لن  ،بذایع االفکار ،ظبیب الله ،قٌحی

 ق.<:<;هىوىه المًاق،  ،لن ،ههذب االدکام ،ویؿ٠بؿاال٠لی ،وبمواقی
 ق.<;<;الىالم، هىوىه االهام الّاؾق ٠لیه ،لن ،الزافذ فى علن االصىل ،ویؿ٠لی ،ویىحايی

 .ق;B>;هصمٟ الفکك االوالهی،  ،لن ،لاالصى فزائذ ،هكجٕی ،ٌیػ ايّاقی
 .;=:;هكِاؾ، ، لن ،سبذه االصىل ،هعمؿ بى ظىیى ،ٌیػ بهایی

هىوىه آل ،لن ،تفصیل وسائل الشیعه الى تذصیل هسائل الشزیعه ،ظىىهعمؿبى ،ٌیػ ظك ٠اهلی
 ق.   C:<;البیث، 
 .قA;<;٠اللبًؿیاو،  ،لن ،العذه فى اصىل الفمه ،هعمؿبى ظىى ،ٌیػ ٘ىوی

کًگكه هماقه ٌیػ هفیؿ،  ،لن ،االرشاد فى هعزفه دجج الله على العباد ،هعمؿبى هعمؿ ،ٌیػ هفیؿ
;=A< .ي 

 ق.A;<;الم١اقف فمه اوالهی،  ةهىوىه ؾائك ،لن ،بذىث فى علن االصىل ،ویؿهعمؿبالك ،ِؿق
 ق.::<;ؾاقالهؿی،  ،لن ،دروص فى علن االصىل همى،

 .ي>C=;هٍگاه ظىله و ؾايٍگاه، پژو ،لن ،فلسفه فمه ،و١یؿ ،ٔیایی فك
 ق.A;<;ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى ظىله لن،  ،لن ،تفسیز المیشاو ،ویؿهعمؿظىیى ،٘با٘بایی
 .  ي:C=;هىوىه اهام ؼمیًی،  ،لن ،هًطك فهن دذیج ،ویؿهعمؿکاٜن ،٘با٘بایی

 ق.C:<;يٍك ههك،  ،لن ،هسائل على بى جعفز و هستذرکاتها ،٠لی بى ش١فك ،٠ُكیٕی
هصمٟ البعىخ االوالهیه،  ،هٍهؿ ،هًتهى المطلب فى تذمیك المذهب ،ظىى بى یىوف ،ظلی ٠الهه

 ق.>;<;
کحابؽايه آیث الله هك٠ٍی،  ،لن ،التًمیخ الزائع لمختصز الشزایعهمؿاؾ بى ٠بؿالله ظلی،  ،فأل

 ق.<:<;
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والهی، پژوهٍگاه ٠لىم و فكهًگ ا ،لن ،فزهًگًاهه اصىل فمه ،هكکم ا٘ال٠ات و هؿاقک اوالهی
;=BCي. 
 ق.>;=;اظیاء الکحب االوالهیه،  ،لن ،المىايیى المذکمه فى االصىل ،ابىالماون ،هیكلا لمی

 .ي<A=;الهاؾی،  ،لن ،اصطالدات االصىل و هعظن ابذاحها ،٠لی ،هٍکیًی
 .  ي?A=;ايحٍاقات اوما٠یلیاو،  ،لن ،اصىل الفمه ،هعمؿقٔا ،هٝفك
 ي.??=;هٙب١ه ال١كفاو، ، لن ،اجىد التمزیزات ،هعمؿظىیى ،يائیًی
 ق.??=;شاه١ه هؿقویى ظىله،  ،لن ،فىائذاالصىل همى،

 جا.ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی، بی ،بیكوت ،جىاهز الکالم فى شزح شزایع االسالم ،هعمؿظىى ،يصفی


