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   مقدمه
  
  
  
  
   نگرش در این.  انسانها  عموم  با نگرش  متفاوت  است  و انسان  جهان  به  نگرش نوعی»   فقهی عقل«

 وجود   را به دهد و رفتار و منشی  می  روایات  به  سطحی  نگرش خود را به  جای  و طبیعی  فطری عقل
   و ارزشی  معرفتی ، نظام»  فقهی عقل«ما از مقصود  . ندارد  توجیهی  جهان  عقالی  در عُرف آورد که می

  در این.   است  پیامبریا امام  جایگاه  به  نسبت ای  و اسطوره  باور افراطی  آن  خاستگاه  که  است خاصی
   روایات  حیات های  عرصه دهند و در همه  می  خود را از دست  کارآیی  فطری  و عقل باور، قرآن
  .اند  کننده عیین، ت معصومان   به منسوب

 از   نیز یکی  و امروزه  بوده  بشری های  دغدغه ترین  از دیرینه  یکی  و عقالنیت  دین نسبت
   را تقویت  نظریه  این  دینی  کهن  متون های ها و اسطوره قصه .  معاصر است  الهیات  مسأله مهمترین

   در متن حتی.   است عقل  فوق  ایمان  طور کلی  و به  است  طور عقل  ماورای  دین  که  است کرده
  را تقویت  دیدگاه  این خورد که  می  چشم  به هائی  قصه  قرآن  یعنی  آسمانی  کتاب  و کاملترین آخرین

   نکته  برانگیز خضر، این  اعتراض  و اقدامات  ابراهیم  حضرت  فرزند توسط  کردن  قربانی قصۀ. کند می 
   باید در تقابل  صادر کند و انسان  با عقل  کامالً در تعارض دارد دستوراتی حق خدا  کند که را القا می

  ! را بگیرد  شریعت  جانب  و عقل شرع
   مکتب  فقهی های  در آموزه  عقالنیت  خصوص  به  و دین  عقالنیت  نوشتار نسبت در این

   فقیهان  در میان  رایج های  آموزه و ، اصول  از مبانی  برخی درضمن. گیرد  قرار می  مورد بررسی شیعه
   به  خدمت  بزرگترین  شیعه  وکالمی  فقهی  مبانی  نقد و بررسی معتقدیم.  دهیم را مورد نقد قرار می

  . گیرد ها صورت  خود حوزه  باید از درون  اقدامی  و چنین  است شیعه
  ، شادی  باطن ، رضایت امیدواری،  ، اطمینان ، آرامش  اثر دین  آنکه باید از خود پرسید مگر نه

   جامعه  و عزیزترین ، مقتدرترین  باید برترین  قرآن  گفته  به مسلمانان   آنکه مگر نه.  و سرور است
 بیداد  ، فقر و جهل ، حزن ، ناامیدی اضطراب ،  افسردگی  متدینان  عموم  چرا در میان  پس، باشند بشری
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 سر   به  وذلت ند و در نکبت ا سوم  جهان وماً جزء کشورهای عم  اسالمی چرا کشورهای. کند می
   از مسلمانی  هست  که  هر عیب  خود ندارد عیبی  ذات  به  اسالم  که  است  این برند؟ آیا پاسخ می

 ، باشد  نداشته  عیبی  اگر اسالم  و بنابر این، ما  و مسلمانی  وجود دارد اسالم  دوعامل آیا فقط!  ماست
   اینکه  و آن  نیز متصور است  سومی  یا شق،برگردد   دین  به  قصور و تقصیر در عمل  چیز به مهباید ه
 را   دین  عمارت نخست  باشند و از روز  شده  دچار بدفهمی  دین  اما عالمان، نباشد  ذاتاً ناقص اسالم

  . باشند  بنا نهاده  ناامن  و ستونهائی  ناصحیح بر اصولی
   هست  که هر عیبو    خود ندارد عیبی  ذات  به  اسالم  کند که  تا ثابت  است ر آن نوشتار ب این
   آنکه  جای به.   است  فرایند استنباط  بودن و معکوسدین   غیرعقالنی  و  وارونه  و شناخت از بدفهمی

 آحاد و و انظار مشهور و اخبار   اجماعات  االسف  باشد مع  و وحی  عقل  فقهی محور استنتاجات
  .  است  مستحدث های سیره

ۀ  و سیر  عقل  نقش  به  اول در بخش.  استسامان یافته    بخش سهحاضر در    کتاب مباحث
 و   حدیث  جعل  و شیوع  روایات  تاریخچه به   دوم بخش.  ایم  پرداخته  عقل  به عقال و اجتهاد متکی 

   که  است ای جاافتاده  های  آموزه ز نقد بعضی نی  سوم بخش.  دارد  خبر واحد اختصاص  حجیت عدم
   به  کتاب  این  مطالعه طی.   است  روایات  به  سطحی  و نگاه  غلوآمیز از معصومان  آنها تلقی خاستگاه

   دین  در فهم  و اشعری  اخباری  و گرایش  و وحی  از عقل  گرفتن  فاصله  رسید که خواهیم   نتیجه این
   را از حالت  دین  و ضمیر عالمان  و ذهن  کرده دچار مخاطره  را  عاقله ، قوه  مخدوش نی مبا  به و تکیه
   بیان به. کند  پیدا می اعوجاج  آنها،  ارزشی  و نظام  معرفتی  نظام  که  طوری کند به  می  خارج سالمت

  را دچار  تشخیص  فکر و قوۀ ، عقربه  افراطی های  و بغض  و حب  و قدرت  ثروت دیگر همچنانکه
 خواهد   را دچار مشکل  و ضمیر آدمی  خطا نیز ذهن  و باورهای  از دین کند، بدفهمی  می انحراف

  .کرد
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    عقل جایگاه) 1(
  
  

   که گوییم  می  را عقالنی ای آموزه« شود   گفته  است ؟ ممکن  چیست  عقالنی  یا آموزه منظور از عمل
   داشته  و آدم  از عالَم  تصور صحیحی  اگر کسی  تعریف بنابر این. »باشد  صحیح بینی  جهان در راستای

   این  برای اگر کسی.   است  باشد، عقالنی  داشته سنخیت   جهانبینی  با آن  که ای  و آموزه باشد، هر عمل
  ند، آموزۀ بدا تکالیفی   به ، و مکلّف  را در مسیر تکامل  معتقد باشد و انسان ، مبدأ و معادی عالم

 و   عقل  به  متکی  جهانبینی  بر اساس  چون، خواهد بود  عقالنی  آموزه  و ایثار، یک  همنوعان  به احسان
   انسان  تکاملی  و حرکت  داشته  و اُخروی  دنیوی  در حیات  زیادی  آثار مثبت  دیگران  به احسان ، برهان

   حرکت  و مانع  نبوده  جهانبینی  آن  در راستای  چون عدالتی  و بی ستم متقابالً. بخشد  می را سرعت
  .  است شود غیر عقالنی  می  انسان تکاملی

 را   دینی های  و آموزه  دین  به  غیر متکی  معارف  بین  نسبت خواهیم  می  بگوییم  است ممکن
   به متکیو    نیامده ست د  به  دین  از ناحیه  که  بشری معارف   بین  ببینیم خواهیم می.   کنیم بررسی
   آیا با هم؛  بر قرار است نسبتی  چه  دینی ها و باورهای  آموزه  و بین  است  انسانی  و تأمالت تجارب
   سازگارند؟  دارند یا با هم تعارض

 و دیگر   نباید با بدیهیات  دین  یک های  آموزه معتقدیم .  مورد نظر ما نیست  هر دو بحث این
   که  چیزی همان.  انسانهاست  فطری ، درک منظور از بدیهیات.  ناسازگار باشد  دین ن آ های آموزه

   در این وقتی. شود  می  انسانها گفته  همه  مشترک یا احساس) Common Sense( بدان عقل سلیم اصطالحاً
   فارغ هر انسانی   که استقضایایی    منظور همان،آید  می  میان  به  و دین  عقل تعارض  از  سخن کتاب

 مبتال هستند و در   آفت  این  به  ادیان  همه  که  گفت خواهیم .کند  را تأیید می  آن سنتی از باورهای
 وجود   را به  فراوانی مشکالت   آفت ، این  و وحی  ناسازگار با عقل  مبانی  شیوع  دلیل  نیز به اسالم
  .  است آورده

. کند  می  دعوت  تعقل به  ما را  دائم قرآن. اند  شده  معرفی  هم بر  منطبق  و شرع  عقل در قرآن
 و قالوا لو کنا  خوانیم نیز می.   یعقلون  لقوم ، الیات  تعقلون لعلکم ،  افالتعقلون  که خوانیم بارها می

   گوش  شریعت گویند اگر به می  در جهنم دوزخیان. ( السعیر  اصحاب  ما کنا فی  او نعقل نسمع
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  را به  هر دو انسان  و عقل  وحی  یعنی،)کشید  نمی  جهنم  به  کارمان کردیم  می تعقلیا  و  سپردیم می
   عقلی  استدالل  خود به حقایقثبات  ا  برای قرآن«نویسد   می  طباطبائی عالمه. رسانند  مقصد می یک 

.   است  نکرده  دعوت ِ برهانی فت و معر  علم  به  قرآن  مثل  آسمانی کتاب پردازد و حقاً هیچ آزاد می
   معارف  پرداخته  عقلی  احتجاج  به سپس  را بپذیرید  اسالمی  معارف  حقانیت  اول گوید که  نمی قرآن

  عقلی   احتجاج گوید به خود میحقانیت    به  با اعتماد کامل  بلکه، کنید  را از آنها استنتاج نامبرده
   اسالمی  از دعوت  که  دریابید و بپذیرید و سخنانی  را از آن ده نامبر  معارف  حقانیت پرداخته

   راستگو، بپرسید و بشنوید و باالخره  است  گواهی  که  جهان آفرینش  آنها را از شنوید تصدیق می
 با   قید مطابقت  بیاورید و بعد به ایمان   اول  اینکه  آورید نه  دست  به  دلیل  را از نتیجه  و ایمان تصدیق

  .» کنید  اقامه ، دلیل آن
  امام. شود  می  دیده  روائی  و خرد در مجامع  از عقل  در تجلیل  حدیث  شماری تعداد بی

   که  باطن  انبیا هستند و حجت  ظاهر که  دارد حجت  بربندگان خدا دو حجت« :فرمودند)  ع( هفتم
یعنی بین ایمان و کفر چیزی .  » العقل هاال قل و الکفر   االیمان  بین لیس«نیز فرمودند . »  است عقل

  انبیاء برای، یعنی  » العقول  دفائن یثیروا لهمل«)  ع(  علی تعبیر حضرت بهو . نیست مگر کمبود عقل
 از   بیش کیشان  یا راست  ادیان واقعی   پیروان  امروزه  اینکه اند و دریغ  شده  انسانها مبعوث  عقول احیای
 ،آید  شمارمی  به  احکام  استنباط  از چهار منبع  یکی عقل.  دارند  فاصله  و خردورزی ل از عق دیگران
 :گویند  و صریحاً می  است  حاکم  بر سراسر فقه اشعریگری.  ندارد  در فقه  جایگاهی  عمالً هیچ ولی

 :گویند  می  و شرع  عقل  حکم  بین  و مالزمه  عقلیه  مستقالت در بحث.  »بالعقول  الیصاب  اهللا ّ دین ان«
   نیز آن  شرع  که  بگیریم  نتیجه توانیم بدانند می   را نیکو یا قبیح  عقالء فعلی  عقالء بما هم اگر جمیع«

   احکام  دراستنتاج کنند که  را محدود می  عقل  کارآئی  میدان  چنان  معذلک،»داند  می را نیکو یا قبیح
  .ماند  نمی  باقی  عقل  برای  جایگاهی  هیچ شرعی
  گوید  می  موضوع  این  به  مربوط  فصل  جمالت  مظفر در آخرین مرحوم

   نحن  ضابط  تحت  التندرج  االحکام  نفسها مالکات  هی  التی  المولویۀ  الشرعیۀ  االحکام  مصالح ان
 و   العام  النظام  علیها حفظ  المبنی  العمومیۀ  بعینها المصالح  هی  تکون ان  فیها  بعقولنا اذ الیجب ندرکه

   و التقبیح  التحسین  مسألۀ  فی العقلیۀ   االحکام  ـ مناطات  المصالح  هذه  اعنی-   هی  التی ابقاء النوع
فاذا  .  الشرعیۀ  االحکام  مالکات  جمیع  ادراک  الی  بما هو عقل  للعقل  هذا فال سبیل  و علی العقلیین
 او   المصلحۀ  ادراک  مستنداً الی  ادراکه  یکن  آخر و لم  فی  او المفسدۀ  شیی ی ف  المصلحۀ  العقل ادرک

   بان  الحکم  الی  له  ال سبیل  العقل  اعنی  العقالء فانه  ادراکهما جمیع  فی یتساوی   اللتین  العامتین المفسدۀ
   الحکم  ما هو مناط  هناک  ان یحتمل اذ  ، العقل حکم   طبق  علی  الشارع  به  یحکم  ان  یجب هذا المدرَک

   کان  و ان  العقل ادرکه  ما  طبق  علی  الشارع  حکم  من  مانعاً یمنع  هناک  او ان  العقل  غیر ما ادرکه الشارع
  .  الشارع  مقتضیاً لحکم ما ادرکه



 !عقل فقهی   

 9

 یا   انسانها در گرو فعل  زندگی  نظام  و حفظ  انسان  نوع اگر بقای. اند  دو گونه ، افعال  بیان  این طبق
   عقل  که  اگر مصلحتی ولی.   برقرار است  و مالزمه عقال بوده   نیز همراه  شرع، بود  فعلی ترک

  چون. وجود ندارد ای مالزمهبین حکم عقل و حکم شرع  ، نباشد  دست دهد از این  می تشخیص
 انسانها قادر   باشد و عقل  وجود داشته ی در کار باشد و یا موانع  دیگری  اسرار و مصالح  است ممکن 

  . نباشد  موانع  آن  تشخیص به
   نوع  و بقای  نظام  حفظ  به  مربوط  که  اموری  محدود به  عقلیه  مستقالت  باید گفت  دیدگاه در نقد این

   است  شرع  جازمند مورد امضای  آن  به  عقال نسبت  عقالء بما هم  که اموری  همه.   نیست  است انسان
 برقرار خواهد  ، مالزمه  است  نادر الزم درندگان  و  وَحش  از حیات  عُقال بگویند صیانت مثالً اگر همه

   مانده عُقال مخفی  بر  را که  دیگری  جنبه  شارع دهیم  می  احتمال  مواردی و اگر بگوئید در چنین. بود
   حفظ  به  مربوط  که  در مواردی گوییم  می ، در پاسخ کند  دیگر قضاوت ای  گونه  کند و به  لحاظ است
   و بقای  نظام  حفظ دانید که از کجا می.   نیست  منتفی  احتمالی  نیز چنین  است  انسان نوع   و بقای نظام
 ظاهر   امر به  باز باشد در این  آنچنانی  احتماالت جای  تردید اگر ؟ بدون  است  واجب  انسان نوع

 خدا   و پاسخ  انسان آفرینش   به  مربوط  آیات  به  محض  عقل چرا که.  کرد  تشکیک توان یز می ن قطعی
   در زندگیش  یا اختالل  انسان  نسل  با انقراض دهد که  می  ندارد و احتمال ، کاری  مالئکه  اعتراض به

  .شود  ، گرفته  را پر کرده  دریا و خشکی  که  مفاسد و مظالمی  همه جلو این
   قبول  عقلیه  را در مستقالت  اگر مالزمه  که  است  مظفر و دیگر فقها این  مرحوم  به  اشکال مهمترین
،   دو روایت  مجرد وجود یکی شمارند به  می  را واجب  عقال امری همه   که  چرا در جائی  پس،دارید
 نیز  بیند شرع  می  را در گرو آن  نظام حفظ   عقل  که گویید در اموری کنید؟ مگر نمی  می  را تخطئه عقل
 را  اصل  یا  چند روایت دهید و جانب  عقال فتوا نمی  همه  درک داند؟ چرا بر اساس  می  را الزم آن
   واجبات  عقال از مهمترین  در بین  رایج  و قرارهای  و قول  تعهدات  به  پایبندی  مثال برای. گیرید می

   به فقطو    الوفا نیست  واجب  تعهداتی  چنین  که  است  فقها این ر در بینمشهو   دیدگاه  ولی ،است
  !شود  می بسته   عقد الزم  یک  در ضمن  بود که  باید ملتزم تعهداتی
   طالق  عاقلی هیچ.   برخوردار است ای  العاده  فوق  عقال از اهمیت  همه  در بین  خانواده  نظام حفظ
  چرا شما فقهاء چنین. شمارد  می  را از مُنکرات  آن  بلکه،کند تأیید نمی  را جه عذر مو  و بدون غیابی
  . داد ارائه  توان  می  مثالها فراوان  دست دانید؟ از این  می  را مباح چیزی

 در   دقیقی  حال  و در عین  روشن ، سخن  نخست های  دوره  شیعۀ  فقیهان  در میان  تاریخی  لحاظ به
   در این  که  متنی ترین  قدیمی  گمان بی.   نیست  در دست  در تشریع مستقلی   منبع  مثابه به،   عقل باب
  .  مفید است  اثر شیخ  الفقه باصول ه  التذکر  کتاب  است  دردست  شیعی  از فقیهان باب
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و )  ع(  امامان ن پیامبر و سخنا ، سنت کتاب: داند  چیز می  را سه  شرعی  احکام  اصلی  منابع  رساله این
، اخبار و  زبان:   چیز است کند نیز سه  می  راهبری  منبع  سه  این  ما را به  که راههایی  افزاید که  می سپس
  . عقل
   اصلی  و وظیفه  قرار نداده  و سنت  کتاب  را در عرض  عقل  طور مشخص  به  گفته  مفید در این شیخ
  ای  گونه  به  خود را از عقل برداشت»   المقاالت اوائل «  در کتاب وی. میداند   شرعی  نصوص  را فهم آن

  :کند  می تر بیان دقیق
   و از نقل  استوار است  بر نقل  از آن  بر آمده  و نتایج  در دانش  عقل  نظر دارد که  امر اتفاق  بر این شیعه
   و وجود پیامبر در آغاز تکلیف ت نیاز نیس  بی  است  استدالل در نحوۀ   عاقل  مرشد و راهنمای که

 بر   و زیدیه  و خوارج اما معتزله. هستند   همرأی  با شیعه  زمینه  نیز در این  حدیث اهل.   است ضروری
  .   است  مستقل  منبعی  عقل اند که  عقیده این
  ایگاهی ج ، هیچ  وجود نص آنها نیز در ظرف.  ادعاست   یک  فقط  این  نظر نگارنده هر چند به

   به  است  نوشته  غیبت  در باب  که ای  رساله  مفید در نخستین شیخ . نیستند  قائل  عقل برای
   و سنت  کتاب  و همسنگ  درتشریع  مستقلی ، منبع  از عقل  مقصود وی کند که  می  بیان روشنی
 . نباشد  در میان امام یا حضور   شرعی  آنها نص  به  راجع  که  است  در اموری  حکم ، بلکه نیست
   در غیاب  مکلّف  وظیفه کند که  آغاز می  سؤال  این  خود را با طرح  سخن  زمینه  در این وی
   اختیاری  امری  امام  غیبت  که  نکته  این  به  با اشاره ؟سپس  چیست  وی  به  دسترسی  و عدم امام
   شیعه  از عالمان پرسش  و  را رجوع  مکلف ، وظیفه  است  گرفته  صورت  از سر تقیه  بلکه نبوده
   زیرا اگر خدا اراده، کند  عمل  عقل  حکم  ندارد باید به  آنها نیز دسترسی داند و اگر به می
  .کرد  می  یا بیان  نازل  حکمی  حادثه  آن درباره  یقین  به،کرد می

   اصالت  از آن  مراد وی دهد که ی م  بعد توضیح  مفید اندکی ؟ شیخ  چیست  عقل اما مقصود از حکم
   سپس وی.  خواهد بود  اباحه  آن  حکم،  وجود نداشت  نصی ای  اگر درمسأله یعنی.   است االباحه

 حاضر   امام  قرار گیرد که مورد استناد مکلف تواند  و می  معتبر است  هنگامی  گفتیم  آنچه افزاید که می
از .  کند عمل   وی  حکم  کند و طبق  رجوع  امام  به  که  است وری ضر  صورت  زیرا در غیر این،نباشد
  از پیامبر در مورد  پس  نیز معنقدند که زیرا آنان است،  همراه  سنت  با جمهور اهل  شیعه  جهت این

 اما در حضور پیامبر ، کرد  اجتهاد عمل  مقتضای  باشد باید به  وجود نداشته  اگر نصی  واقعه حوادث
  . کرد تمسک   اجتهاد و یا رأی  به توان نمی

  دهد و با بیان  می  ارائه  بیشتری  توضیح  االباحه ه اصال  االعتقاد در باب  تصحیح  مفید در کتاب شیخ
  :گوید  می  است  در اشیاء اباحه  اصل که   در اینباره  صدوق گفتار شیخ
  شمارد و از آن  می  قبیحش  عقل  که  است وری ام  اول قسم.   است  در مورد اشیاء دو گونه  عقل حکم
 یا   منع تواند به  نمی  تنهایی  به  عقل  که  است  اموری  دوم قسم.   و عبث سفاهت ، کند مانند ظلم  می نهی
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 از  پس... مصلحتند  و گاه  مفسده  متضمن گاه  که  است  مسائلی  در باب  کند و این  آنها حکم اباحۀ
 صادر   آن در منع  نصی  که  هر چیزی  که  است  صورت  بدین ، حکم  قسم  این  به  نسبت استقرار شرایع

بنابر .   است  کرده  را بیان  و نیز امور ممنوع  احکام  تمام  زیرا شرع. شمرد  را مباح  باید آن، باشد نشده
  . آنها غیر محظور باشد  ما سوای  که است   الزم این

 آنها را تنها   بودن  از اشیاء مباح ای  پاره  درباب  شرعی  ورود نص  عدم  از طریق ل دیگر، عق  عبارت به
   قادر نیست  زیرا عقل، کند  جعل  حکمی  چنین  مستقل ای  گونه خود به   اینکه  نه،کند  می کشف
  . کند حکم  آنها  اباحۀ  به  شرع  است  ممکن  شمارد که  را مباح اشیائی
   از نقل  هرگز جدا و منفک افزاید عقل داند و می  می  جاری  امور غیر مباح  را در باب  حکم  همین وی

  . نیست
  :کند  می  بیان  را اینگونه  از شرع  عقل  استقالل  عدم مفید علت

 غالباً امور  ؛ زیرا نصوص  یا حسی  عقلی  دلیل  وجود دارد و نه  مشخصی  رویه  نه در قلمرو شریعت
   موارد عقل  و در این  است  داده  مشابه  را حکمی  و امور متفاوت  متفاوت حکمی  یکدیگر را  به مشابه
  . را ندارد  حکمی  یا جعل  رفع توانائی

   جایگاه  هیچ  عقل  بغداد بودند و برای  کالمی  جزء مکتب  که  مفید و سید مرتضی  شیخ  اینکه شگفت
 ظواهر   به  را که  شیعه  افراطی  حدیثگرایان های اند تا آموزه  کرده  فراوانی تالش  نیستند،  قائل مستقلی
 از   عقالنی  تفسیری  معتزله  از تعالیم مدد جستن  پایبند بودند نقد کنند و با  از امامان  منقول نصوص

خرد   محتوای   سبب  را به  ائمه  از سوی  منقول  از احادیث  بسیاری  مکتب این.  دهند  ارائه دین
 مفید  شیخ. اند  تردید روا داشته  امامان  از سوی  صدورشان  و یا در صحت  کرده  یا تأویل ستیزشان

  :گوید صریحاً می
 زیرا ،  نکنیم  عمل  آن  و به  را کنار نهیم  باید آن  یافتیم  عقل  احکام  را مخالف  شد و آن  نقل اگر حدیثی

  . کند می   حکم  فساد آن  به عقل
. اند  کرده حینقت و   داشته  را صریحاً بیان  بارها آن  که  است  مبنائی  بر خالف  بزرگان  این  مشی آری

نشاند و   می  شرعی  احکام  و ادلۀ  از منابع  یکی  را در مقام  مفید عقل  شیخ که   نباید پنداشت بنابر این
   بیشتر جنبۀ  مفید از عقل استفاده. کند  می حکم   و شرع  عقل  بین  بر مالزمه  کلی  قاعده  یک  مثابه یا به

 و   امامیه مذهب های  آموزه  میان  که  است  مطلب  این  دادن  منظور نشان  دارد و به  و کالمی دفاعی
  .  نیست  تعارضی  عقل های یافته

   فقهای و عموم   طوسی  و شیخ  مفید و سید مرتضی  در دیدگاه  عقل  کرد که  باید اعتراف سوگمندانه
   دسترسی  تنها در زمان عقل.   و نیست  نبوده  و سنت  کتاب  در ردیف مستقل ، منبعی  سنت  و اهل شیعه

 باشد   وجود داشته اما اگر نصی. اعتبار دارد،  وجود ندارد  نصی  که  یا در موقعیتی  امام  به نداشتن
  . کند  مراجعه  نص  باید به تنها  و مکلّف اعتبار است  بی  کلی  به  عقل حکم
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   دیده  فقیه ، از یک  مبانی  بر خالف  فتاوائی  عدالت  و اصل  عقل  اتکای ، به  ندرتاً و هر از چندی البته
   کلی  ربا را به  تصحیح  برای  شرعی  خود، حیل  شدۀ  پذیرفته مبانی  بر خالفخمینی   شود مثالً امام می

  ، محقق  حلی ، محقق  طوسی ، شیخ ادریس ، ابن  مفید، سید مرتضی  شیخ  است ممکن. داند مردود می
 و کارآمد  مترقیاً  جد ، فتاوائی  در فقه  شده فته پذیر  ضوابط ، ندرتاً بر خالف  و دیگر فقیهان اردبیلی

 و از   است  مصطلح  فقه  از ضوابط  فتاوا بسیار نادر و خروج  این  اما باید دانستصادر کرده باشند،
   تحولی  موارد نباید تصور کرد که  این با مشاهده.   است  شده شاذ و خطا تلقی ،  فقیهان  عموم سوی
  .  است  پدید آمده  و عقل و سنت   کتاب به مورد نظر  فقیه   اصولی  در نگرش بنیادی

  :گویند می  کنند مثالً وقتی  می  تمسک  عقلی  دلیل  به  نیز گاه  فقهی  مباحث در البالی
   او اطالق  از سخن توان  باشد و اال نمی  بیان  باید در مقام گوینده «.»  است  اکثر قبیح تخصیص«

   جاهل  رجوع  دارد چون تقلید مشروعیت «.»شود  می  فهمیده  اباحه  حظر، فقط از امرِ عقیب «.» گرفت
  .»  است  عالم به

   به  مستقلی  منبع  هیچگاه  و عقل  است  شرعی  دلیل استنطاق   برای ، ابزاری  عقلی  ضوابط  این معذلک
 در   انسان  نوع  بقای  را که  اموری  و قبح ، حسن  مستقل ای  گونه  به   عقل، دیگر  بیان به .آید شمار نمی
   حکم  طور قطعی  به توان  نمی  فقهی های  دقت ، بر اساس همه با این. کند  می  درک  است گرو آن

 یا   اولیه  قضایای در زمرۀ   افعال  عقلی  و قبح زیرا حسن.  کرد  کشف  عقلی  را از ادراک رعیش
   کل  عقل  که  دارد شارع  احتمال  هستند و همواره  مشهوره  در شمار قضایای  بلکه، نیستند ضروریات

   در امری  بسا مصلحت  دیگر چه  بیان به.  عاجزند  آن  عقال از درک  را ببیند که  یا موانعی  دقایق است
 . باشد  عقال خارج  عقل  از تیررس  در کار باشد که  یا موانعی،شمارد می   را قبیح  آن  عقل باشد که
.   نیست  با آنان  نظر شارع  همسویی معنای ، لزوماً به  فعلی  و قبح  بر حسن  نظر همگان  اتفاق بنابر این

درقلمرو غیر .   فاقد اعتبار است  عقلیه  در قلمرو مستقالت  عقل  که  گرفت  نتیجه توان  می پس
   روشن، شود  نگریسته  دقت  اما اگر به  است  شده  معتبر شناخته  عقل  دلیل  اگر چه  عقلیه مستقالت

  ر رفته کا  به  شده  تعیین از پیش  حکمی  به  دستیابی  برای  ابزاری  مثابه  قلمرو به  دراین  عقل شود که می
  بی.   است  باطل  شرع  و حکم  عقل  حکم  بین ضروری   یا مالزمه  استقالل  هرگونه  ادعای پس.  است
اند   محدود کرده  شرعی دراحکام»  قطع «  مسأله  را به  عقل  متأخر کارکرد دلیل  فقیهان  که  نیست جهت

  احکام  استنباط  قادر به  که  کسی جتهد یعنی م  تنها قطع اند که  کرده  بیان  صراحت و در آنجا نیز به
   نتیجه توان  می بنابر این.  ندارد  حجیتی  هیچگونه  مردم  عموم اما قطع.  ، معتبر است  است  فرعی شرعی 

 در   مستقل  منبعی  عنوان  به  اعتبار عقل  درباره  اصول  و عالمان فقیهان   برخی  ادعای  که گرفت
   .  نیست ح صحی قانونگذاری
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 و آنها   داشته  نیز رواج  و منظر امامان  شود در مرئی  ثابت  ندارد مگر آنکه  نیز اعتباری  عقالئی سیره
 آنها   عُقال در حقانیت  که  است هایی و رویّه ها ، روش  عقالئی منظور از سیره .اند  را امضاء کرده آن

  ، لزوم  حکومت ، ضرورت  ظاهر کالم اخذ به ، جواز  عالم  به  جاهل  رجوع تردید ندارند مثل
   عقالئی مرتکزات  و  خارجی  از سلوک  عقال اعم سیرۀ.  اینها  و امثال  و سفیهان  کودکان سرپرستی

  . است
. کنند دید نمی آنها تر کنند و در حقانیت  امور را تأیید می  این  و فرهنگی  آداب  عقال با هر گونه همه

 آنها   را برای  شارع  امضای  قائلند که ها ارزش ها و روش  فهم  این  برای  فقها درصورتی  عموم معذلک
  .احراز کنند

 ،  است  اکتفا کرده  احراز ردع  عدم  به  عقالئی  سیرۀ  در حجیت  بر کفایه  در حاشیه  اصفهانی محقق
   دو حیثیت شارع«: گوید  خود می  دیدگاه  و در توضیح  است هامضاء دانست  را  احراز ردع  عدم یعنی

   عقالئی های در موارد سیره.   بودن  شارع دیگری  و  است ِ عُقال بودن  اعقل  بلکه  بودن  عاقل دارد یکی
   شک  ولی،دارند  عُقال  کلیه  را دارد که گیری  موضع  همان  است  عاقل  رو که  از آن  شارع دانیم می

   دیگر آیا مشرّع  عبارت به.   دارد یا نه  مخالفت  موضعی  آیا با چنین  بودن  شارع  عنوان  به  که داریم
   که  است  این  فرض  چون،  اعتنا نیست  قابل  احتمال این.  کند یا نه  را رد می ای سیره  او چنین بودن

  .» ایم  احراز کرده  عقالئی  او را با سیرۀ موافقت
  توانیم  نمی  از عقالست  نیز یکی  شارع از اینکه« :گوید  می  دیدگاه  شهید صدر در نقد این ممرحو

 نباشد   محض  مورد نظر، عقلی  عقالئی  زیرا شاید سیرۀ ،احراز کنیم   سیره  به  او را نسبت موافقت
 بسا   چه، باشد  محض ی عقل  که برفرض.  باشد  دخیل  در آن  غیر عقالئی های  و انگیزه  عواطف بلکه
   که ثانیاً برفرض.   او کاملتر است  زیرا عقل، باشد  داشته  دیگری  دیدگاه  عقالست  اعقل  شارع چون
 در   تأثیری  شارع  عقالئی  موضع، باشد  را داشته  موضع  همین  خود از عقالست  اینکه  از جهت شارع
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   موضع دهیم  می  احتمال  همواره  و چون خواهیم  را می  شارع  مولوی ما موضع. ندارد تنجیز و تعذیر
   او را کاشف  عقالئی شود و اگر موضع  نمی  ما حل مشکل،  او باشد  عقالئی  او غیر از موضع مولوی

  . » نیست اعتبار آن  برای  و دلیلی  است ، ظنی  کشف  این  او قرار دهیم  مولوی از موضع
 نباشد   محض ، عقلی  عقالئی گوئید شاید سیره  شما می  اینکه  گفت وانت  شهید صدر می  به در پاسخ

 ما تردید   ولی، و خِرد باشد اعتبار دارد  عقل  مقتضای  عقالئی  اگر سیرۀ که  است  این  به تلویحاً اشاره
 اگر ما  ینبنابر ا.  دیگر باشد  یا دواعی عواطف   بسا مقتضای  چه، و خرد باشد  عقل  مقتضای  که داریم
 و   عقل مقتضای  مورد نظر،  سیرۀ  پیدا شود که  و اطمینان  پیدا کنیم  سیره  خلوص  کشف  برای راهی

   سیره  بودن  جهانشمول  ویژگی  این  کشف راه.  معتبر باشد  باید از نظر ایشان، خرد انسانها است
   از خلوص  خود حاکی  این، باشد جاری  ای  سیره  چنین  عقالئی های  محیط همه  اگر در یعنی.  است
  .  است سیره

اگر .   نیست  قبول  قابل  سخن  باشد، این  داشته  دیگری  شاید موضع  عقالست  اعقل  شارع گفتید چون
 از  ای  در درجه  که  است  از آن  خود حاکی  این، باشد  داشته  رواج  عقالئی های محیط   در همه ای سیره

 را تأیید   عقال آن  اعقل  است چطور ممکن.  دارد موضعی   چنین  بما هو انسان  انسان ه ک  است بداهت
کنند،   می  را تصدیق  آن توجهی   عقال با اندک  که  است ای قضیه  دو دو تا چهارتا  مثال نکند؟ برای
  دیگران  آنها از چون  معنا ندارد بگوییم.  خواهند کرد  را تصدیق  دنیا نیز آن  و فرهیختگان خردمندان

   دیگر، تفاوت  بیان به.  تردید نمایند  آن  ندانند و در حقانیت  را صادق  قضیه  این  است داناترند ممکن
   که  و روشهائی امور بدیهیدر    نه، نظر باشد  نیازمند اعمال  آن  فهم  که  است  درمسائلی  و اعقل عاقل

  . د نیست تردی  جای  احدی  برای  آن حقانیت
 او   مولوی  موضع  باشد ولی  با سیره  مطابق  شارع  عقالئی ، موضع بر فرض«: گویدشهید صدر می

   موضع  نه  است  شارع  مولوی  موضع  کشف  است  ما الزم  برای آنچه  باشد و تواند چیز دیگری می
  »! او عقالئی

  ما را  دائم قرآن. اند  شده  معرفی  بر هم  منطبق رع و ش  عقل  در قرآن  چرا که  نیست  قبول  ادعا قابل این
نیز .   یعقلون  لقوم ، الیات  تعقلون ، لعلکم  افالتعقلون  که خوانیم بارها می .کند  می  دعوت  تعقل به
گویند اگر   می  در جهنم دوزخیان. (السعیر  اصحاب  ما کنا فی  او نعقل  و قالوا لو کنا نسمع خوانیم می
 هر   و عقل وحی یعنی) کشید  نمی  جهنم  به  کارمان کردیم  می تعقلیا  و  سپردیم  می  گوش یعت شر به

  .رسانند  مقصد می  یک  را به دو انسان
   هفتم امام. شود  می  دیده  روائی  و خرد در مجامع  از عقل  در تجلیل  حدیث  شماری تعداد بی

نیز .   است  عقل  که  باطن  انبیا هستند و حجت  ظاهر که  دارد حجت  بربندگان فرمودند خدا دو حجت
   العقول  دفائن یثیروا لهمل)  ع(  علی تعبیر حضرت به.   العقل  و الکفر اال قلۀ  االیمان  بین فرمودند لیس
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 یا   ادیان واقعی  پیروان  امروزه  اینکه اند و دریغ  شده  انسانها مبعوث  عقول  احیای انبیاء برای
  . دارند  فاصله  و خردورزی  از عقل  از دیگران  بیش کیشان سترا

   با بدیهیات  شارع  مغایرت  نظیر احتمال  عقالئی  خالص های  با سیره  نظر شارع  مغایرت احتمال
و .  مغایر نخواهد بود  تکوینیه  با اراده  تشریعیه  دیگر اراده  بیان به.  است  منتفی  کلی  به  که  است ریاضی

  ای  گونه  را به اگر خداوند آدمی. کند نمی   خود را بمباران  پایگاه  خلبانی  طنزآمیز هیچ  عبارت به
   این  خداوند برخالف، دارد  خاصی  اقتضای  طور طبیعی  به  فکر و روحش  ساختمان  که  است آفریده

   را الزم  شکر منعم  که  آفریده ای ه گون  را خداوند به  انسانی فطرت.  نخواهد داد  او فرمان اقتضا به
   را نکوهش  و ناسپاسی  و نامردی  ظلم  مثل  اخالقی کند، رذائل  می  را تحسین کریمه داند، اخالق می
تعهد را در   و داند، تخصص  می  و مرج بهتر از هرج  را ، حکومت  جامعه  اداره  به کند، نسبت می

و فقرا را نیازمند   شناسد، ایتام ّ می  را نیازمند ولی  و کودکان انداند، سفیه  می  الزم احراز مناصب
   این  خداوند بر خالف  است  ممکن چگونه.   دست  دیگر از این  مثال بیند و هزاران  می دستگیری
   عقالنی های  جهتگیری  بر خالف  احکامش  که  شریعتی  به او دستور بدهد؟ عمل  ها به جهتگیری

   و سهله تواند سمحه  دیگر نمی  شریعتی  و چنین است   مسیر آب  بر خالف  شناکردن ن همچو ،است
  .باشد

   به  راجع  کند که  عُقال بیندیشد و آنها را تخطئه  بر خالف  شارع  که رفت  می  احتمال  وقتی وانگهی
   معلوم  است  تأکید کرده  و خردورزی  حد بر عقل  تا این  در قرآن وقتی اما.  بود  و صامت  ساکت عقل
   بیان به.  دیگر بیندیشد ای اگر خود گونه داند حتی  انسانها را معتبر می  و بدیهی  فطری شود فهم می

  اش اتفاقی   با خطاهای  را همراه  عقل  که  معناست  این  به دیگر تأکید و اصرار خداوند بر کاربرد عقل
   اگر به  در قرآن  عقل  شدن  و با معتبر شناخته مند معذّر و منجّزیم ما نیاز  سوم  بیان  دارد و به قبول

   کرده  اگر اشتباه  حتی  معذوریم  بدانیم  شارع  را مستند به  و آن  کنیم خود عمل   فطری  فهم مقتضای
   آنچه  باید احراز شود که  یعنی ، کنیم عمل   باید عقالنی  عقل  پیام  در فهم  اینکه نهایت.  باشیم
   از دیگران نظرخواهی   از طریق و این.   ماست  عقالنیت  مقتضای  بلکه  نیست  نفسانی  دواعی فهمیم می

 دیگر اجتهاد یا   مگر منابع راستی.  پذیر است  امکان  سهولت  به  با همنوعان و شور و مشورت
 و   و آزمون  تجربی  از روش ت طبیع  شناخت  برای  که عّقال خطاناپذیرند؟ مگر کسانی های استنتاج

   اتفاقی  اشتباهات  دلیل  هر گز به کنند ولی  می نیز اشتباه کنند؟ آنها  نمی کنند اشتباه  می خطا استفاده
   خطا کرده  تجربی روش  بارها  بگویند چون  که  نیست چنین. کنند  را انکار نمی  تجربی  روش اصل
  ! گیریم  می  پیش  طبیعی های  در پدیده  تحقیق  برای  دیگری شیوه و   را کنار نهاده  روش  این است
   و انزال  رسل  ارسال گوید فلسفه  می  که  است  از قرآن  عقال، آیاتی  مشترک  دیگر در اعتبار فهم نکته
 نیز   تردید ندارند قطعاً شرع  فعلی  و قبح  عقال در حسن  که در مواردی .  است  اختالف  رفع کتب
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   الکتاب  معهم  و انزل  و منذرین مبشرین   النبیین  اهللا  فبعث  واحدۀ ه ام  الناس کان«.   آنهاست همراه
   البینات جائتهم  بعد ما  من  اوتوه  اال الذین  فیه  و ما اختلف  فیما اختلفوا فیه  الناس  بین  لیحکم بالحق

   صراط  یشاء الی  من  یهدی  و اهللا  باذنه  الحق  من وا فیه آمنوا لما اختلف  الذین  اهللا  فهدی بغیاً بینهم
 با وجود انبیاء   که  از فهم  ناشی  وجود دارد اختالف  اختالف  دو نوع  که فهمیم می   آیه از این. » مستقیم

منشأ   آید که  وجود می  به  و باطل  حق  شدن روشن  بعد از  که رود و اختالفی  می  از بین  اختالف این
  .  نخواهد رفت  از بین  سهولت  به  اختالفی  و چنین  انسانهاست  و طغیان  بغی آن

  یعنی.   است  نهفته  در آن  که  است  و بداهتی  از عقالنیت  عقال ناشی  سیره  حجیت  که کنیم تکرار می
   که  نیست   نکته از این  ، ناشی  حق  این  مشروعیت،دانند  می  را الزم  درصف  نوبت اگر عُقال مراعات

 را   چیزی  جمعیت کثرت. شناسند  می رسمیت  را به  حق  این  عالم  و غرب  شرق  عقال در همه همه
 و   ارزش اجماع   برای  دلیل  همین شود و ما دقیقاً به  نمی  صفر عدد تشکیل  از هزاران،کند  نمی اثبات

،   تشخیص  این  که  است  از آن  عُقال، حاکی  همه  در میان یص تشخ  این فراگیری.   نیستیم  قائل اعتباری
  به.   است  آن  و عقالنیت  از بداهت  ناشی  آن  و صحت  و مشروعیت  است  و فطری بدیهی  تشخیصی

   فطری  عقل  و تشخیص  است  عقل  از مشروعیت  ناشی تشخیصی  و  رویه  چنین  دیگر مشروعیت بیان
 کنند یا در اثر   خود اشتباه فطری   فهم  عُقال در تشخیص  است  ممکن البته. ء ندارد امضا  به نیازی
  آلتِ  که ِ پژوهشگرانی  و تلقین  کنید در اثر تبلیغ فرض( کنند   تلقی  را بدیهی ، چیزی  و تلقین تبلیغ

 و جزء   است بی چیز خو بازی  همجنس  بگیرد که  باور شکل  این  ابر قدرتها هستند در مردم دست 
   چنین  ندرت  عقال به  و همه  است ای  معموالً منطقه  اشتباهاتی چنین  ولی،)  است  مشروع هاییآزاد

 را   انحرافی  باید چنین  خاتم شریعت،  فراگیر شود  چیزی  چنین بر فرض. کنند  پیدا می انحرافی
  اما به.  است  شده  نکوهش  زشت  عادت از این شدیداً   در قرآن  چنانکه، هشدار دهد  و از آن بینی پیش
 عقال را   عقالنی های  سیره توان باشد نمی  عقال خطا  عقالنی  شاید تشخیص  که  احتمال  این صرف

  . کرد  را عقیم  آن  نیست  در دسترس  که  شارعی  امضای  به  آن  کردن با مشروط  و اعتبار دانست بی
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 امیر   تعبیر حضرت  و به  است  عقل  به  تشویق  و سنت ، سراسر کتاب ِ مجعول  دو حدیث غیر از یکی
 و   بساطت  دلیل ، به  انسانها از روز نخست معذلک.   انسانهاست  عقول احیای  انبیاء  فرستادن فلسفۀ
   خردورزی ت زحم جوئی  بودند و با عافیت شرع  منتظر دستور  در هر اقدامی  کودک ، همچون خامی

  .کردند  انبیاء اکتفا می  دستورات  سطحی  فهم  و به را از سر گشوده
 یا   نایاب  گوهری  چون  از آنکه  بشر بیش  معتقدند از دیر باز، عقل  عرب  روشنفکران بعضی

بیاء و  گفتار ان  فهم  برای  ابزاری  مثابه  به  شود فقط  نهاده دیگر، ارج   از موجودات  مستقل موجودی
   در بین  دیگر عقل  بیان به.   است  کاررفته  به  قلمرو وحی  و بسط  وحیانی  متون  داللت  کردن هماهنگ
  های  وشیوه  از رهگذر اصول  که  است  این  آن  وظیفۀ ترین  عمده  که  است  انبیاء ابزاری  راستین پیروان
 ابعاد   بر تمام  نص  حاکمیت  را برای ، زمینه  و قیاس  اصل  به  فرع  تا ارجاع  گرفته ، از تأویل مختلف
  .  مهیا سازد شناخت

   دینی  گفتار انبیاء و متون ، ابزار فهم  عقل  نبود که چنین.   نیست  درست  سخن  این  نگارنده  گمان به
   در فهم نانواقعاً اگر مسلما.   نداشت  مشکلی افتاد امروز بشریت می   اتفاق  چیزی اگر چنین. باشد
  کردند ولی  می کردند امروز بر دنیا سروری می  و تدبّر  تأمل  و در قرآن  داده  مجال  عقل  به  قرآن آیات
  . و خواهد بود  مهجور بوده  همچنان  نداد و قرآن  رخ  چیزی  چنین  قرآن  گفته به

 از آغاز  عقل.   را گرفت ورزی خرد  جای طلبی  از آغاز عافیت  بگوییم  که  است  این  صحیح تحلیل
  های  با نگرش  اسالم  در دنیای  آفت  داد و این  از متن  سطحی فهم   خود را به  شد و جای تعطیل

   جز انحطاط اش  نتیجه  آمد که حاصل  از آن ای  تشدید شد و ملغمه  پیامبر و امامان  به غلوآمیز نسبت
  . نبود مسلمین
 و   است ِ عُقال حجت  عقالنی  درک  به  متکی  و روشهای  عقالنی های  فهم  همه  اینکه  سخن چکیده
،   عقل  کارگیری  بر به  قرآن  پیاپی تأکیدهای.   احراز کنیم  شارع تا زمان  را  استمرار آن  نیست نیازی
  .  عُقالست  مشترک های  تشخیص  و همیشگی  کلی امضای
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  امضای، تا ما بتوانیم  باشد داشتهتداد  ام شارعما تا زمان    از زمان  عقالئی گوید باید سیره  می  که کسی
 در   که  نخستین  انسانهای در بین.   است  بشر غافل  و روحی  فکری ، ازتحوالت  کنیم  را کشف شارع

  شد ولی  می  محسوب  و غیر ضروری تفنّنی  چیز ، یک  بسا کفش زیستند چه غارها و جنگلها می
  ، عدالت پادشاهی ، اگر  قبل تا چند قرن. دانند  می  اولیه  را جزء نیازهای  عُقال، کفش همه  امروزه

  اما چنین.  بود  و مالی  جانی  امنیت  رعیت  آرزوی نهایت.  بودند  از او راضی  رعیت ورزید همه می
   نتوانند از طریق اد الیق نباشد و افر  مردم  بر آرای  مبتنی  که حکومتی.   نیست کافی   امروزه چیزی
 و  شود هر چند در توزیع  می  تلقی  ظالمانه حکومتی  برسند،  حکومت  به پرسی  و همه  قانونی مجاری
 و   است  مردم جدی   از مطالبات  شهروندی  و حقوق  آزادی مقولۀ.  بورزد  عدالت  ملی  ثروت حفظ

  ، ضرورت  قبل  تا چند قرن داری برده. شود  می ب جائر محسو  نکند دولت  را تأمین  آن اگر دولتی
 در معابر   حاجت  قضای  پیش تا صد سال. شود  می  محسوب  ظلم  امروزه شد ولی  می شمرده  زندگی
   دلیل  به  اشجار در گذشته قطع. شود  می  محسوب  جرم امروزه ،  نداشت  قبحی  چندان عمومی
   زیست  محیط  به  کار آسیب این  امروزه  ولی  نداشت  زیست یط بر مح  انسانها تأثیری  کم جمعیت
  . زد توان  مثالها بسیار می  دست از این. شود  می  محسوب  و جرم است

   و تغییر الگوی  انسان  و باورهای  در فهم  تحوّل  باعث  انسانی  و علوم  بشری  تجارب رشد سریع
کند و نباید   می  فرق  کلی  به  او با گذشته  زندگی روشهای و   درک که  طوری  به  است  شده زندگی

   صورت  کند و در غیر این زندگی   پیش  هزار سال  روشهای  بفهمد و به  گذشته  مثل انتظار داشت
  !!! باشد  شارع  او نیازمند امضای  زندگی  و روشهای  و فهم درک
 باشد و   در تعارض  قطعیه  و سیرۀ  با قرآن  آنکه مگر  است  حجت  عقالئی های  سیره  نظر ما همه به

مثالً .  باشد  در تعارض تواند با شریعت  باشد نمی  عقالئی  سیرۀ آنچه.  است  فرض  صرف  چیزی چنین
  یعنی. کنند  را تأیید نمی  عقال آن  ولی هست  بود و  رایج  عقالئی های  در محیط  اگر چه رباخواری

بیشتر بگیرد،   بدهد و از آنها  مضطرّ قرض ای  عده  و تولید نیندازد و به ر تجارت را د  پولش  که کسی
   تولید و تجارت  جای  به دارانش  سرمایه  که ای  جامعه دانند که  می عُقال نیک.  مورد تأیید عقال نیست

   آن  مسبّب جوئی ت منفع  حس  است  رایج  چیزی و اگر چنین.  شکستند  به برگزینند محکوم  را  راه این
   رایج  عقالئی های  محیط  در همه  و سیگار کشیدن یا اگرشرابخواری.  عقال  عقالنی  حیث  نه است
   خود اظهار تأسف از عادت  آنها همه.  ها نیست  و سیگاری  مورد تأیید خود شرابخواران است
  . کنند  را ترک  آن  در آینده کنند که  می کنند و اظهار امیدواری می

 آنها تأیید   پشتوانه  که  است هائی ها و روش  و رویه  ارتکازات  عقالئی های  منظور از سیره  اینکه کوتاه
   باعث  مردم  و رسوم  و آداب  عادات  که هایی  از سیره  باشد و بسیاری بشری خود عُقال و تجارب

 باشد مورد تأیید   عقالئی  سیرۀ  هر چه پس . محرومند ای  پشتوانه  از چنین  است  شده  آن فراگیری
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   حجیت که  است  از معدود کسانی  طباطبائی عالمه.   نیست  و ابرام  نقض  به  و نیازی  است شریعت
   عمل  تنها در سطح  عقال نه  بنای امضای است شهید صدر نیز معتقد. داند  می  عقال را ذاتی بنای

   آن حق«: نویسد میوی . یابد  و رفتار نیز امتداد می  رویه  آن  و مناط علت   در سطح  بلکه خارجی
   نه  است  بوده  خارجی  عمل  مبنای  که است  عقالئی  مالک  آن  امضای  معنای  به  ردع  عدم  که است

و تغییر    و تصحیح  احکام  و ابالغ  تشریع  مقام  دارای ، زیرا معصوم  خارجی  عمل صرفاً امضای
   دقیقاً ناظر به  معصوم  دارد بر آنکه  داللت  ظهور حالی  بر حسب  و این  است  نادرست اتارتکاز
   موجود در سیره  مالک  او ظهور در امضای  و سکوت اثباتاً و نفیاً است   کبروی  تشریعی نکات
   که  است  ارتکازی  و نکتۀ  مالک  اصل امضای  آنها،  در زمان  حیازت ، امضای بنابر این.   است عقالیی

   و باد وخورشید را که  موجود در آب  انرژی  حیازت ها از جمله  حیازت  انواع توان  می  آن  اتکای به
   را مورد امضای  ابتکار و اختراع  و حق  تألیف  و نیز حق  است  بوده  نشده  شناخته در گذشته
 امروز نیز   در دنیای فهمیم  می  دیگران  ملک  به ورود  هنگام  به دستور استیذان از.   دانست معصومان

  . باشد  مربوطه دولت   اذن  کشور دیگر نیز باید به  فضای ورود هواپیماها به
   داشته  عقال، اعتبار و رسمیت  در میان  که ای هر رویه.   نیست  نیازی  طوالنی  راه  این  به گوییم ما می

   رویه  آن  رواج  باعث  و تقلید و تلقین  عواطف  کرد که  باید دقت فقط . امضاء ندارد  به باشد نیازی
   قبول  خطا کنند قابل عُقال باالتفاق  شاید  که  احتمال این.   امر دشوار نیست  این نباشد و تشخیص

در  ، انحراف  فطرت  و انحراف  است ِ فطری  عقل  از داوری  عقال ناشی  عقالنی  سیرۀ  چون نیست
 فطر   التی  اهللا  حنیفاً فطرت  للدین  وجهک فاقم«. کند  می  را نفی  آن  قرآن  که  است  الهی های سنت
   باشند، ما مکلّف  کرده  اشتباه  عقال همه  که بر فرض. »  القیم  الدین ذلک   اهللا  لخلق  علیها التبدیل الناس

   طور اتفاقی  به  دارد اگرچه عقال حجیت  سیرۀ و   هستیم  از حجت  تبعیت  به  مکلّف  نیستیم  واقع به
  . باشد اشتباه
 روبرو   جدید که های  شارعند با پدیده  امضای  دنبال  به  عقالئی های  اعتبار سیره  برای  که کسانی

 خمینی    امام  مثل فقهائی.  نبود  مطرح  قدیم در دنیای»   تألیف حق « مثال برای. آورند  می شوند کم می
 یا   تألیف  اگر حق امروزه. ندارند  نیز  آن  پیامدهای  به دانند و کاری  را معتبر نمی  آن  دلیل  همین هب

،  محقّقان ِ  مشوّق آنچه.  روبرو خواهد شد  با رکود عجیبی آوری  و فن  شود تحقیق  حذف  رایت کپی
   عمر صرف  یک  که دانست دهخدا میاگر .  آنهاستعنوی  م  حقوق  است  و هنرمندان ، مبتکران مؤلّفان
 کار   این  را تکثیر کند و بفروشد هرگز به  دارد آن  برسد حق  از راه و هر کس کند  می  کتابش تألیف
  .زد  نمی دست
ها   سیره ، شاهدند که  از زمان  در هر مقطعی  مردم  و رهبران گان  نخبه  اینکه  بخش  در این  پایانی نکته

 در  هایی  سیره  است  و کامالً محتمل  است  نبوده  قبالً رایج  که  است جاری  مردم  در میان هایی و رویه
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 کنند خصوصاً اگر  گیری  آنها موضع   به نسبت  آنها وجود ندارد و باید  در زمان  پیدا شود که آینده
   پدیده این   به  نسبت رعرسد شا  نظر می به.  باشند  تاریخ  تا پایان  آینده  نسلهای ِ هدایت داعیان
 مولود   که  است هایی  سیره  تأیید همه  و عقل  تعقل  به  و تشویق ترویج.   است  کرده گیری موضع

   بر آنهاست  حاکم  روح ، امضای  شارع  موجود در زمان های  سیره  امضای درواقع.   عقالست عقالنیت
   بیان به.  پیدا خواهد کرد  رواج  در آینده  که است ئی عقال های  سیره  و کلیه  عقالنیت  امضای یعنی

   امضای  فقط شارع  امضای،کنند  می  مراجعه  خبره  به  عقال در حضور شارع  وقتی دیگر همانطور که
 و   است ای  هر خبره  به  رجوع  امضای  بلکه،  بودند نیست  شارع  در زمان  که  متخصصانی  به مراجعه
مورد »   خبره  به رجوع « شود همینطور وقتی  می  را نیز شامل  کامپیوتر و ماهواره صصانمتخ  به رجوع
   هر آنچه بنابر این.   است  آن  عُقالئی  مقبولیت  جهت به  امضاء گیرد این  قرار می  شارع امضای
  . باشد داشته ن رواج   شارع  در زمان  گرچه  است  باشد مورد تأیید شارع  داشته  عقالئی مقبولیت
 بسا  ، چه  عقل  عقال و حکم  بنای  به  در عمل  که  است  این گرایان  سنت  شد نگرانی  اشاره چنانکه
   احتمال  واقفند اما این  احتمال  این  عقال خود به گفتیم.  باشد  مانده مخفی  بر عقال  از واقعیت جوانبی
   احتمال  وجود دارد ولی  احتمال  نیز این شناخت  نابع دیگر م  به نسبت. شود  و رکود نمی  توقف باعث

 و   عقل  به عمل  انسانها در گرو  و رشد فکری  بشری تمدن. اندازد  را از اعتبار نمی  منابع خطا آن
   الزم  و دقت احتیاط.   است  بشری  معارف های  دیگر حوزه  مثل  هم  دین حوزه.   است  بشری تجارب
 منتظر دستور بزرگترها   کودکان  و همچون  نکنیم شود اقدام  نمی  خطا باعث حتمال ا  اماصرف است
  . باشیم
   و تجارب  نظیر عقل  منابعی  به  عمل  کلیت  شارع  در زمان  رایج های  از سیره  یکی  گفت توان  می بلکه
   منابع  این  به  در عمل که   خطائی  احتمال اند علیرغم  را ستوده  روش این  و ائمه  است  بوده بشری

   به  یا رجوع  گوینده  ظاهر کالم  به عمل   مثل  جزئی ای  از سیره  سخن  شود که دقت. (وجود دارد
  !)  است  سیره  به  عمل  از سیرۀ  سخن  بلکه  نیست خبره
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    اجتهاد در استنباط جایگاه) 3(
  
  
  
  
  

   تالش  معنای  به  پیامبر و امامان  در بیانات  واژه این.  نبود آن   مصطلح  معنای در آغاز به» اجتهاد « واژه
 در   دلیل گویا به.  و نظر  تأمل  ناظر به  بود و نه  عمل  ناظر به  بود یعنی  ومناسک  عبادات زیاد در انجام

   برای ستقلی م  رو واژه  نبود و از این اجتهاد مصطلح  برای ، جائی  وی  پیامبر و بیانات  بودن دسترس
   معنای  و به داشت بیشتر بار منفی»  رأی «  واژۀ  اول در قرن.   وجود نداشت  شرعی  احکام استنباط
  کردند اما این  می  مخالفت  شدت به»  رأی« با   شیعه امامان.  رفت  کار می  به  شرعی  احکام  ظنی استنباط
 با   مخالفت  بود، نه  و ناقص  معموالً شتابزده  عصر بود که  آن  فقهای  رایج های  استنباط ناظر به مخالفت

)  ع( ائمه.  بود  نشده  منقّح  فرآیند استنباط  هنوز معیار صحیح دوره  در آن  آنکه ، چه  استنباط  پدیده اصل
  . نداشتند مخالفت  قطعی  و سنت  و کتاب  سلیم  عقل  و اجتهاد بر اساس با رأی

   معتقد بودند که شیعیان.  بود  بر نص  است  امامت  محوری  اصل  همان  که تشیع دیگر بنیاد  از سوی
   را به  جمهور مسلمانان  از سوی  و انکار امامت  است  شده  منصوب امامت  پیامبر به  نص  به  علی امام
 بود   گرو آن در  شیعه  هویت  که  اساسی اصل  در این  بر نص تکیه. شمردند  می  از نص  خروج منزله
 و در  است  نص  بر خالف  چیزی  عقل  مقتضای  مسأله  گویا در این کرد که  می  را تقویت  تلقی این
  .  را گرفت  نص  باید جانب  دست  از این  مواردی تمام

   شد تا در دوران باعث)   و قیاس از رأی)  ع(  ائمه  و نهی  امامت  بر اصل تحفظ( الذکر  فوق دو عامل
 و اجتهاد پدید آید و تا قرنها بعد نیز   از تعقل  منفی  حال  و در عین خاص  برداشتی  تشیع  تاریخ ولیها

 شد   اجتهاد نگاشته  علیه  شیعی  و متکلمان محدثان  از سوی  متعددی  کتابهای  دوران در آن.  یابد ادامه
 در   نوبختی اسحاق  بن  علی  بن اسماعیل:  از جمله. اند  کرده  از آنها را ثبت  بخشی  رجال  علمای که

   در کتاب  زبیری  عبد الرحمن  بن  االجتهاد، عبد اهللا  فی  ابان  بن  عیسی  علی  النقض  با عنوان کتابی
 احمد   بن  علی ، ابوالقاسم  االجتهاد و القیاس  اصحاب  و الرد علی  االوائل  علی الطعون  فی االستفادۀ
   من  الرد علی  در کتاب  ابراهیم  بن  و هالل  االحکام االجتهاد فی  اصحاب  الرد علی ب در کتا الکوفی
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   آرای  عقالنیت  به خاطر اهتمام  جنید نیز به  ابن کتابهای.   العقول  و اعتمد نتائج رد آثار الرسول
 با  نوشت  مستقلی تاب مفید ک  شیخ  زمینه  در این  و حتی  مورد استناد قرار نگرفت  چندان اش فقهی
   جنید عمل  ابن  از اینکه  دیگری  مفید در نوشته شیخ.   اجتهاد الرأی  جنید فی  ابن  علی  النقض عنوان

   شخصیت  از سوی  ائمه  به اسناد رأی. کند  انتقاد می  شدت  به  است  داده نسبت  امامان  را به  رأی به
 و   و اجتهاد عمیق  با رأی  ائمه  اینکه  شد و آن  اشاره بدان  که  است ای  جنید مؤید نکته  ابن  مثل بزرگی
 و اجتهاد   خام  رأی کردند و انتقاد آنهاناظر به  می  دفاع  نبودند و از آن  مخالف  جوانب  همه ناظر به
  . بود  و ظنی  و ناقص شتابزده
   بیان  به  مرجئه  فرقۀ  به  از اشاره یز پس ن  االمامۀ  فی  االیضاح  در کتاب  نیشابوری  شاذان  بن فضل

  :گوید  ومی  آنها پرداخته اعتقادات
   توسط  است  محتاج  آن  بشر به  را که  آنچه  و خداوند تمام  نیست  کامل  اسالم  دین آنها معتقدند که

   برای  از آنها تابعین  و پس صحابه.   است  نکرده  را بیان  احکام  و پیامبرنیز همه پیامبر فرو نفرستاده
   نام  اجتهادات  این  بر مجموعه گرفتندو سپس  خود مدد می  و اجتهاد شخصی  از رأی  معضالت حل
  . نمودند  از آن  اطاعت  را ناگزیر به  نهادند و مسلمانان سنت
 خداوند   چون  کهکند  می  اشاره  نکته  این  تأکید و به  شریعت  بر کمال  آنان  مدعای  ابطال  برای فضل
   باقی  اجتهاد بشری  برای ، دیگر جایی  است  فرو فرستاده  حکمی آدمی  نیازها و اعمال  تمام برای
 فاقد   رأی  اجتهاد یا اِعمال  هر گونه دین  بودن  و کامل  بودن  دیگر، با وجود تمام  بیان به. ماند نمی

  .  است مشروعیت

   پیامبر را ناقص  و سنت  قرآن  که  کسانی  سخن  با ابطال  غیبت کتاب در   نعمانی  ابراهیم محمد بن
   تبیاناً لکل  الکتاب و نزلنا علیک «  آیه  ببخشند به  را مشروعیت  اجتهادیا قیاس  طریق دانند تا از این می
 واگذارد و  ش خوی  حال  ما را به ای لحظه برد از اینکه  می  خدا پناه  به کند و سپس استناد می»  شیی

  . سازد  بشری نیازمند اجتهادات

   موسای گیرد که  می  و خضر نتیجه  موسی  ماجرای  از بیان  پس  الشرایع  علل  در کتاب  صدوق شیخ
  :افزاید  می سپس.  خضر را دریابد  افعال  کنه ، نتوانست  نزد خدا داشت که  و مقام  عقل  همه پیامبر با آن

 در   که  متعارفی  انسانهای  برای  یقین  جایز نباشد به  الهی  انبیای  برای  و استنباط یاس ق  کارگیری اگر به
   حضرت کند که  می  اشاره  نکته  این  آخر به و دست.  تر از آنها قراردارند جایز نیست  پایین مرتبه
   تنها با تکیه  چگونه سالمی ا ، امت  را نداشت انتخاب  شایستگی  و کمال  فضل  مراتب  همه  با آن موسی

  .خواهند بود  شرعی  احکام  یا استنباط  امام  انتخاب ، قادر به  و آراء مختلف  ناقص بر عقول
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   عقل  و از سوئی  است  شده  تکمیل  با امامت  دین  چون  بود که  فقها آن  در میان بنگرید تصور عمومی
 پیامبر   و سنت  اگر در کتاب  مورد نیاز بشر است  هر چه ، پس  نیست کافی  الهی  احکام  درک ما برای

  . نخواهد ماند  و اجتهاد باقی رأی  برای شود و جائی  پیدا می  ائمه نباشد قطعاً در بیانات
   و معرفی  نصب  آن  سند مشروعیت کردند یگانه  می  گمان  که  امامت  بر اصل  شیعیان ، تحفظ باری

،   و ناتمام  ظنی های  و استنباط  و قیاس  رأی با اهل)  ع(  ائمه  دیگرمخالفت  و از سوی پیامبر است
   ابن  قرار داد تا آنجا که  الشعاع تحت  از اصول  فروع  و استنباط  تعقل  را به  آنان  و ترغیب تشویق
اجتهاد در  طالن، ب شمارد و اشعری  مشهور می  محدثان  باقر را در زمره  امام  سنی  متصلب  فقیه تیمیه

  .داند  می  اجماعی  امری  شیعیان  را در میان قلمرو احکام
  :کند  می  دو را نفی  وآن  قرار داده  اجتهاد را در کنار قیاس  المقاالت  مفید در اوائل شیخ

   است  در دست  صادق  از ائمۀ  نصی ای  در هر حادثه  و اجتهاد کرد چرا که  نباید قیاس در حوادث«
 و   اخبار صحیح در اینباره.  تجاوز کرد  غیر آن  نباید به کرد و از مورد نص  باید حکم  آن  بر اساس که

 و جمهور   است  امامیه  خاص  روش  واین  است  در دست  علیهم  اهللا  صلوات  از ائمه آثار واضحی
  ». مخالفند  بالد با آن  و فقهای متکلمان

  
.   عقل  بعد سراغ  رفت  و سنت  کتاب  باید سراغ  اول  عموماً معتقدند که فقها،  اسالم ، در جهان باری
   فقهی های دهند در استنتاج  بها می  خیلی  عقل  دارند و به  معتزلی ،گرایش  در کالم  که  کسانی حتی

   اصطالح  گویند و به  چند و چون دهند دربرابر روایت  نمی  خود جرأت  هستند و به  مسلک اشعری
   حدیث اهل  با گرایش  نیز که  مفید و سید مرتضی  مثل هائی شخصیت.  اجتهاد کنند در برابر نص

  .دانستند  نمی  احکام  در شناخت  مستقلی  را منبع کردند عقل  می مقابله
   شیخ  ویژه  به  حدیث  اهل  مدعای  از بیان ، پس» العدد  اصحاب الرد علی «  در رسالۀ سید مرتضی

   آنان پردازد و رأی  می  آنان  نقد دیدگاه  روز نتواند بود به  کمتر از سی رمضان  ماه  ایام  در اینکه صدوق
 در  وی. داند  می  اجتهاد و تأمل ، نامعتبر و برکنار از هرگونه  قصور فهم  سبب  به  و فروع را در اصول

 و   و ساخته  رامجعول  آن  صدوق  شیخ از  منقول  از ذکر حدیثی ، پس  رساله  از همان  دیگری جای
  :افزاید شمارد و می  می گرایان  حدیث پرداخته

   اگر راویان  و حتی آور نیست  خبر واحد یقین  که  کردیم  را بیان  نکته  متعدد این های ما در نوشته
 ما  ز اصحاب ا ای  پاره تا آنجا که...   دانست  را صحیح  آن توان کنند نمی  را نقل  آن معتبری

 تعبد   آن  حکم  عقالً به توان  نمی  و حتی  خبر واحدجایز نیست  مقتضای  بر طبق  عمل معتقدند که
  .ورزید
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   الدین  رضی  مثال برای.  آورند  روی  وی های  نقد اندیشه  به  شیعه  محدثان  که  نیست  شگفتی جای
   از سنت  و عدول  کالمی  مباحث  به غولی دلمش  سبب  را به  هـسید مرتضی664   متوفای طاووس
  .  است  مورد انتقاد قرار داده  سخت  صالح سلف
 و بر   دانسته  و اجتهاد را باطل  رأی  هرگونه  مفید و سید مرتضی ، شیخ  عقلی های  گرایش  رغم اما به
   دیگر هر گونه ز سویگذار اجتهاد بودند و ا  پایه آنها از سوئی.  تأکیدداشتند  نص  و برتری اهمیت
  . کرد  مشاهده توان  نیز می  طوسی  را درشیخ  تعارض همین. کردند  می  را رد و ابطال  عقلی استنباط

   که  است ، مولود برداشتی  گفت   شد و بعداً نیز خواهیم  اشاره  چنانکه  اندیشی  و دوگانه  تعارض این
   بلکه  شریعت  تنها حافظ  نه اگر امام.  معتقد بودند  معصوم  امام  و نقش جایگاه  درباره  شیعیان عموم

 خطاناپذیر   و در نتیجه  وحی  همانندپیامبر از سرچشمه  معصوم  امام  نیز باشد و اگر دانش بیانگر آن
 اجتهاد در برابر  برای  مجالی  نباشد، دیگر چه  خدا و آنها جز در عبودیت  بین  تفاوتی باشد و اگر هیچ

  ماند؟  می  باقی  آنان ثحدی
از )  ع (  علی  عموماً انکار امامت  وشیعیان  است  بر نص  مبتنی  یکسره  امام  مشروعیت  بر این عالوه
   آن  بیم  همواره  فقیهان بنابر این. شمارند  می  از نص  عدول  نخستین  منزله  رابه  جمهور مسلمانان سوی

  .  بینجامد  امامت  بطالن  ودر نتیجه  نص  انکار و نفی  اجتهاد به  باب  گشودن داشتند که
   خدا و همسنگ  از طرف  پیامبر و الهام  تعالیم دانند بلکه  اجتهاد نمی ای  را گونه  امام  علم  شیعه فقهای
 اطهار   پیامبر و ائمۀ  زمان  و ارتکاز مسلمین  امامان  اصحاب  که  گفت اماخواهیم. شمارند  می وحی
  .  است گرفته  شکل  زمان  باور تدریجاً در طول  و این  نبوده نچنی

   رفته  اما رفته  داشت  داللت  منفی  بر معنایی  ششم  اجتهاد تا اواخر قرن  واژه  شیعه  در فقه در هر حال
  اصله ف اش  اولیه  مذکور از معنای  آمد واژه  دست  به  فقهی  در پژوهشهای که  توجهی  قابل با پیشرفت

  .  یافت ای  تازه  و معنای گرفت
)  هـ676  متوفای (  حلی  محقق  نوشته  االصول  معارج  کتاب  که  است  بر آن محمد باقر صدر ره

 از   در فصلی  حلی محقق.   است  کرده  مذکور را منعکس  معنائی تحول  که  است ای  نوشته ترین قدیمی
  :گوید می» اد اجته ماهیت «  مذکور با عنوان کتاب

 اعتبار،   این  و به  است  شرعی  احکام  جهد در استنباط  بذل  معنای  فقها به اجتهاد در عرف
   که  است ای  نظری  بر اعتبارات شود زیرا مبتنی  می  اجتهاد نامیده شرعی  از ادله  احکام استنباط

   ترتیب بدین.   باشد و یا غیر قیاس س قیا  دلیل  این آیندخواه  نمی  دست  به غالباً از ظواهر نصوص
  . اجتهاد خواهد بود  از اقسام  نیز یکی قیاس

  گیرد، در پاسخ  اجتهاد قرار می  اهل  نیز در زمره  امامیه  صورت  در این  شود که اگر اشکال
نیز در    قیاس  که  حیث از این.  دارد  ایهام  سخن ، اما این  است  امرهمین  واقعیت  که گوییم می
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   نظری  از منابع  احکام استثنا شود ما نیز در تحصیل  اگر قیاس بنابر این.   اجتهاد است شمار اقسام
  .  اجتهاد هستیم اهل

 را   آن  اولیه  معنای  شیعه  در ذهنیت  اجتهاد همچنان  واژه دهد که  می  نشان  وضوح  به  فوق عبارت
  .  است  داشته  شوند اکراه ، مجتهد خوانده  امامیه یهان فق  ازاینکه  و معترض کرده  می تداعی

   نایبان  عنوان  به  انجامید و آنان  شیعه  فقیهان  موقعیت  تثبیت  به  و هشتم  هفتم  در قرن  سیاسی تحوالت
 تا   است  شده  نهاده  آنان  بر دوش  شرعی  احکام  و بیان  استنباط  وظیفه شدند که معرفی)  ع(  غائب امام

 اجتهاد   اینکه  رغم ، به  صفوی  الید حکومت مبسوط فقیه)  هـ940  متوفای (  کرکی  محقق آنجا که
  .گوید  می  اجتهاد سخن باب  فتح شمارد از ضرورت  می  را باطل  و استحسان  و قیاس  با رأی مترادف

 داشتند،   عقلی  از گرایشهای یان اخبار  که ای  و انتقاد گزنده  یازدهم  در قرن  اخباریگری ظهور مکتب
   امام  و اهمیت ها با تأکید بر نقش اخباری.  کرد ای  تازه را وارد مرحلۀ  آن اجتهاد و حدود معنائی

 را   احکام  استنباط ، سایر راههای احکام  و بیان  در فهم  و اخذ از آنان  رجوع  و ضرورت معصوم
   نظری  واستداللهای  از اصول ای  بر پاره  تنها مشتمل د را که اجتها  طریق شمردند از جمله مردود می

   را به  آن  اصطالحی  اجتهاد کوشیدند تا معنای  ابطال  برای آنان.   نیست  و یقین  مفید قطع  که است
طر  خا  زمینه آنها در این.   است  و استحسان  و قیاس  با رأی  مترادف  باز گردانند که  آن نخستین معنای
   امامان  تعالیم  از دیرباز، تنها به  راستین  و شیعیان  است  سنت اهل  اجتهاد، بدعت کردند که  می نشان

 شد و   اصیل  جریان  در این  انحراف سازوقوع ، زمینه  غیبت  دوران اما بر آمدن. کردند  می  عمل معصوم
  ، با انگیزه  و یا در هرحال  سنت  اهل  فقیهان ایه  از آموزه  تأثیرپذیری  سبب  یا به  از شیعیان ای پاره
   نه  حدیثند که  راویان  تنها مشتی  شیعیان  که  شبهه  این  به  و در پاسخ  تشیع  و استقالل  از اصالت دفاع
   فقه  و اصول  در کالم  کتابهایی  تصنیف ، به ای یافته  تدوین  فقه  اصول  دارند و نه مستقلی  کالم علم
  .شدند  اجتهاد قائل  مشروعیت  آوردند و به ویر

 قرار   را در صدر کسانی  عمانی  عقیل  ابی  بن  و حسن  جنید اسکافی  احمد بن ها، محمد بن اخباری
   علم  به  معتزله های  از آموزه  و پیروی  ائمه  راستین  اصحاب  و منش روش  نهادن  با مغفول دادند که

 و   حلی  از او عالمه پس.  کرد  عمل قیاس  جنید به  ابن  آوردند تا آنجا که وی ر  فقه  و اصول کالم
 از  بسیاری  شدند که  مدعی  کردند و حتی  پیروی  شیوه  نیز از همین  ثانی  و محقق  و دوم شهید اول
  .  است  شده  برگرفته  از اصول  امامیه روایات
   و استنتاج  دانسته  و قواعد کلی  اصول  خود را بیان  وظیفه  امامان  که  دیدگاه ها در نقد این اخباری
گویند  ، می  اجتهاد است  خود سند مشروعیت اند و این  خود گذارده پیروان  را بر عهدۀ  جزئی احکام
   مستند به  که  هر اصلی  که ای  گونه شناسند به می  امامان  انحصاری  را وظیفه  اصول  تأسیس  روایات این
  ،اجتهد یا تأسیس  روایات  دیگر مفاد این  از سوی  است  آنها نباشد فاقد اعتبار و مشروعیت المک
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   مانند اصل  است  کلی  از اصول  جزئی  از مصادیق ای  مفاد آنها جواز پاره  بلکه  نیست  کلی اصول
   زیرا معنای هاست خباری ا  از هر چیز مؤید دیدگاه  بیش  احادیث بنابر این.   حلیت  و یااصل طهارت
    که  است آنها این
 را در   الهی  احکام  که  است  ما امامان  وظیفه گنجد بلکه  نمی  رعیت  در توان  نظری  احکام استنباط
   را استخراج  جزئی  مصادیق  قواعد کلی  از آن  که  است  و بر رعیت  کنیم بیان  قواعد کلی قالب
  .کند

 شد   اجتهاد سبب  ماهیت  اجتهاد بر سر معنا و تبیین  و منکران  طرفداران  در میان  اختالف در هر حال
   از این یکی.  مجدد قرار دهند  را مورد بررسی  سلف  موجود از علمای ،گزارشهای  آن تا طرفداران
 را  مفید آن   بار شیخ  نخستین  دارد که  اختصاص تشیع  نخستین های  دوره  جنید فقیه  ابن گزارشها به

 خاطر   او را به بر این عالوه.  نمود  متهم  در قلمرو تشریع  از قیاس  استفاده  را به  کرد و وی مطرح
  . مورد انتقاد قرار داد  سخت  داده  نسبت  شیعه  امامان  را به  رأی  اعمال اینکه

 از   و خروج  در دین بدعت   را به  و مجتهدان ها قرار گرفت  اخباری مایۀ  بعدها دست  گزارش این
   فوق  از خود ناگزیر گزارش  دفاع  در مقام  اصولی  مجتهدان در مقابل. کردند  متهم  تشیع  مذهب دائره

  . قرار دادند را مورد بازنگری
   مجتهدان ، در شمار همین  وحید بهبهانی شاگرد برجسته)  هــ1212  متوفای(  بحر العلوم سید مهدی
   را مطرح  پرسش  مفید، این  شیخ  سخنان  به  از اشاره  پس الفوائد الرجالیۀ  در کتاب یو. قرار دارد

   منع  از آن  از امامان  متواتری  و احادیث است  امامیه  مذهب  از ضروریات  قیاس  اگر بطالن کند که می
   ابن  چگونه دانست  او را ثقه توان شود و دیگر نمی  می  مرتد شمرده  منکر آن  که ای  گونه  به  است کرده

  .  برخوردار است  از اعتبار و اهمیت  شیعه  فقهای  در میان  همه ، این  قیاس  کارگیری  به  رغم جنید به
  توانستیم  می  طور حتم  مفید نبود به  شیخ  چون  آگاهی  فقیه  گزارش  این اگر راوی: افزاید  می سپس
 هستند، اما در   همانند قیاس  گرچه  که  تفسیر کنیم  العلۀ  و یا منصوص یتاولو  قیاس  را به  قیاس واژه
   مفید درباره  از شیخ  منقول  گزارش  میان  ایجادسازگاری  برای سپس.  قرار ندارند  باطل  قیاس زمره
 ما و   میان زمانی  و فاصلۀ  عنصر زمان  دارد به  شیعه  نزد فقیهان  وی  که  و اعتباری  جنید و ارج ابن
 از شواهد و  ، بسیاری  زمانی  فاصلۀ  همین  موجب  بسا به گوید چه کند و می  می  اشاره  اولیه های دوره
 از   برخی  معنای  دربارۀ  مانند پیشینیان  باشد و دیگر نتوان  رفته  از میان  دوره  موجوددر آن قرائن
 سید   گفته ها باشد زیرا طبق  واژه  در شمار این ساقیاس ب و چه.  ابراز کرد  و قاطعی ها نظر روشن واژه

 نیز   و دیگران عبدالرحمان  بن ، یونس  شاذان  بن  فضل  مثل  معتبر امامیه  از محدثان  برخی مرتضی
   من  نیز در کتاب  صدوق شیخ. کردند  می  عمل  آن  مقتضای دانستند و به  را معتبر می قیاس
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   نسبت  شاذان  بن  فضل  را به  قیاس استعمال»  ولد الولد  مع  االبوین میراث « اب در ب الفقیه الیحضره
  .دهد می

 از  شود و برخی  جنید محدود نمی  ابن  تنها به  قیاس  کارگیری  به شود که  می  معلوم  ترتیب بدین
   شیعه  مذهب  ضروریات ره را در زم  انکار قیاس توان  نمی پس. کردند می  عمل  آن  نیز به  شیعه بزرگان

   چه کند یعنی  می  نیز صدق  شیعه  امامان  ازسوی  رأی  به  عمل  نظریه  در باب  حکم همین. قلمداد کرد
  .کردند  می  رأی  به  فقها عمل  برخی  دوره بسا در آن
   به کند که ناد میاست»   الغری تحفۀ «  در کتاب  جد خود سید محمد طباطبائی  گفته  به  سپس بحر العلوم

 از   اطاعت  وجوب  و اعتقاد به  ائمه  امامت  تصدیق  به  را تنها مشروط ایمان  حصول  از شهید ثانی نقل
 از   بسیاری  که  است  مدعی شهید ثانی.  باشد شرط  آنان  عصمت  اعتقاد به  آنکه  بدون  است آنها دانسته

 امر   به شمردند که  پرهیزگارمی  را تنها عالمانی  امامان اند یعنی ده بو  نیز چنین  شیعه  مقام  عالی راویان
   حال با این.  باشند  داشته  آنها اعتقادی  عصمت  به  آنکه  بدون  است  از آنها واجب خداوند اطاعت

 در  گیرد که  می  آخر نتیجه  دست بحر العلوم. شمردند  می  و عادل  مذکور را با ایمان راویان امامان
   منزله  معذور بود و به  آن  مرتکب  که  است  فرعی در مسائل  خطای  منزله  به  کاربرد قیاس گذشته
  .شد  نمی  تلقی  از دین خروج
   جنید را مورد بازنگری  ابن  مفید درباره  شیخ  تا گزارش   است  کرده  تالش  که  دیگر از کسانی یکی

   قیاس  به  جنید عمل  ابن  به گوید گر چه  می وی.   معاصراست قهایاز ف  سیستانی  اهللا قرار دهد آیۀ
   مقصود از آن بلکه.   است  نبوده  آن امروزی   رایج  معنای  به  بسا قیاس  چه  ولی  است  شده  داده نسبت
   روایات ان می ترجیح   در مقام  اصول  عالمان دانیم  می چنانکه.  باشد  و سنت  با کتاب  محتوائی موافقت
  معنا  نصی  یا مخالفت  موافقت  را به  وسنت  کتاب  به  حدیث  عرض  بر وجوب  دال ، احادیث متعارض

  یعنی.   است  محتوائی  یا مخالفت ، موافقت  آنان  مراد واقعی  که یابیم  بیشتر درمی اما با دقت. اند کرده
   است  چیزی  همان  سازگار باشد و این  و سنت اب مستفاد از کت اسالمی  باید با مبانی  حدیث مضمون

   به نیز از آن)  ع(  از ائمه  منقول در روایات خوانند و  می  احادیث  را نقد درونی  آن  حدیث  عالمان که
  .  است  تعبیر شده قیاس

   باشد که  جهت این جنید از   ابن  به  قیاس  دادن  شاید نسبت گیرد که  می  نتیجه  سپس  سیستانی  اهللا آیۀ
   دقیق  از بررسی  و تنها پس پذیرفت  نمی  سادگی  را به  هر حدیثی که  بود  فقیهانی  در زمره وی

   را قطعی  هر حدیثی  که  محدثانی مقابل   در نقطه  درست یعنی.  گذاشت  می  صحه  بر آن  آن محتوای
  . را بسنجند  آن  و سنت  با کتاب ائی محتو  با معیار توافق  آنکه شمردند بدون الصدور می

   قبه  نظر محمد بن  در آن  میکند که  اشاره  تستری  مرحوم  القناع  کشف  کتاب  به  زمینه  در این وی
 در   اختالف  همه  وجود این  معتقد بود که  قبه ابن.   است  کرده را بیان   شیعه  سرشناس  متکلم رازی
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زدند و   می  احادیث  جعل  به دست   پیوسته  که  است  دروغپردازی ن راویا  محصول  شیعه مذهب
   به  بودند که  آالیش  و بی  ساده  و تنها مؤمنانی  نبوده  نظر یا رأی  اهل  نیز از آنجا که  گذشته شیعیان
   بن  زرارۀ  که  روست کردند از این  می  را نقل پذیرفتند و آن  را می کردند روایتش  می  اطمینان هر کس
 سختگیر   احادیث  در پذیرش  که  عبد الرحمان  بن  بکیر و یونس  بن ، عبداهللا  دراج  بن ، جمیل اعین

   اندیش ِ ساده کیش  راست  شیعیان شمردند در میان  را معتبرمی  بسیار، حدیثی  از مالحظه بودند و پس
  .شدند  می  متهم  یا رأی  قیاس  اِعمال به
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  اد آزاد اجته) 4(
  
  

   حضور پیامبر آغاز شده  از زمان  که  حضور امام  در دوران  شیعه  فقه شود که  تصور می معموالً چنین
   دسترسی  و امکان  زیرا با وجود امامان  است  بسیار محدود داشته ای دامنه  یافت  ادامه260  و تا سال

   و نقل  سماع  محدود به  دوره  این و فقه نبوده   و اجتهاد آزاد حاصل  فقاهت  برای  مجالی  آنان به
 امرباید چند   حقیقت  شدن  روشن  و برای  نیست  تصور درست این.   است  بوده  از امامان حدیث
  : شود  داده  توضیح  اعصار اولیه  شیعی ی  جامعه  و معتقدات ، طبیعت  و حال  در مورد وضع نکته

 تفکر  ی  و ایجاد زمینه  تحریک  به  شیعه آید، امامان  می  دست  به ذهبی م  از روایات  چه بنابر آن) 1
 و   کالمی های  بحث ی در زمینه. اند  داشته  فراوانی ی  خود عالقه شیعیان  در میان  و استداللی تعقلی
  .  است  شده  خود نقل  زمان  شیعی متکلمان  به  نسبت  بسیار از آنان های ها و تحسین  تشویق عقیدتی

 و   و تفریع  دانسته  و قواعد کلی  اصول  خود را بیان ی  وظیفه  صراحت  به  آنان  فقهی در مسایل
   سؤاالت  در پاسخ  حتی  را گاه  نکته این. اند  گذارده  خویش  پیروان ی عهده  رابه  جزیی  احکام استنتاج
   با روش  ایشان ی  مسأله  پاسخ ند کها داده  تذکرمی  و بدانان  ساخته  خاطر نشان  خویش اصحاب
   به  روایات در برخی.  است  استنتاج  قابل  اسالمی  حقوقی  و مسلم  کلی  از اصول  و اجتهادی استدااللی
 و از   نموده  شخصاً پیروی  سنت  را بر اساس  استداللی  فقه  و روش  طرز اجتهاد صحیح  تمام روشنی

  .اند  آموخته  خویش  و اصحاب  یاران  را به یوه ش  از این تبعیت  راه این

  ای ، دوره  ائمه  و اصحاب  شیعیان  میان  اعتقادی های  گرایش  از نظر تنوع  حضور امامان ی دوره) 2
   بوده  برجسته  اعصار متکلمانی  در آن  شیعی  و دانشمندان  ائمه از اصحاب بسیاری.  کامالً ممتاز است
 و   سالم  بن  و هشام  الحکم  بن  هشام  چون  ازآنان  از برخی  کالمی  در مسایل قیقیو آراء و انظار د

 از   شاذان بن  و فضل  و بزنطی  دوم  از قرن  عبد الرحمن  بن  و یونس  الطاق  و مؤمن  اعین  بن زرارۀ
  .  است  شده  نقل  سوم قرن

 هوادار   اولیه  قرون  شیعی  متکلمان ر در میان اعصا  در آن  دیگر رایج  کالمی های  از مکتب بسیاری
. شود  می  تلقی  عصر باتعجب  آن  شیعیان  در میان هایی  گرایش  وجودچنین  امروزه  که داشته

 جز در مورد   شیعی  در مذهب اند که کرده گیری ها نتیجه  گرایش  متأخر از وجود چنین دانشمندان
  .  آزاد و مجازاست  طرز تفکر شخصی  مستند به  نظر و رأی  هرگونه  مذهب  بنیادی اصل=  پنج
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 و   مختلف های بندی ها و دسته ها و گروه  گرایش  پیدایش  موجب  کالمی  در مسایل  مکتبی اختالفات
  . گردید  ائمه  اصحاب حاد میان های  بحث پدید آمدن

 دیگر را کافر  ی ، دسته  هر دسته  داشتند و گاهی  مستقل  خود گروهی  برای  هر یک  بزرگ ی صحابه
   که  است جالب. اند  نوشته  متخاصم های  از گروه  طرفداری ها دررد یکدیگر و به شمردند و کتاب می

   علمی  با رهبر و رئیس  ائمه  امامت پذیرفتن  جز اصل  فکری  اصول  در تمامی  گروه  افراد یک گاهی
 و   کار سماع  بودند،به  شده  جمع  گرد ائمه  که  از شیعیانی اریبسی. کردند  نظر پیدا می خود، اختالف

   به  نسبت جستند و نظر خوشی  می  دوری  کالمی  و مناظرات  و از مباحثات  بوده  مشغول  احادیث نقل
اد  افر  این  زبانی  بودند از آزارهای  امامان  و تحسین  مورد تشویق  که متکلمان.  نداشتند شیعی متکلمان
   مدارا کرد، چه  گروه باید با این: گفتند  می  آنان دادند و به  می  راتسلی  آنان ی شدند و ائمه  می رنجیده
 در ستیز   سخت  نیز با متکلمان  قم محدثان.  عاجز است  و دقیق  ظریف  نکات  از درک  آنان ی اندیشه

   ائمه ساختندو به  می  و متکلمان دانشمندان   و طعن  در ذم  بسیاری  روایات  از آنان بودند و برخی
   همین  خود را به  شیعیان  دیگر ائمه از طرف. نمودند  می  مورد تدوین ها در این کتاب. دادند  می نسبت

   شهر، به  آن  محدثان  دشمنی  رغم  را به  قمیان دادند و حتی  می  ارجاع  آنان های  وکتاب متکلمان
  .نمودند  می ترغیب  متکلمان  به  نسبت دن نها  و حرمت دوستی
 و   عقایدی  از موارد اختالفات  پر است  کشی  رجال  خصوص  به  شیعی  حدیث  رجال کتب

 در   که  حادی های ها و کشمکش  و درگیری  اولیه  در قرون شیعیان  میان  کالمی  گوناگون های گرایش
 رشد و   به  آنان ی  وشواهد عالقه  متکلمان  به  نسبت  ائمه  و از هواداری  داشت  مورد جریان این

  .  شیعه  فکری شکوفایی
   امامان  سایر هواداران  که  عبد الرحمن  بن  یونس  پیروان  در پاسخ  شیعیان  هشتم پیشوای)  ع( رضا  امام
  . بینم  می  رستگاری شما را در راه: شمردندفرمود  را کافر می آنان

   با طرز تفکر و اعتقاد سنتی  که  وجود داشته هایی ، گرایش  حضور امامان  زمان  شیعی ی در جامعه) 3
  .   است  داشته  مخالفت خویش  در مورد امامان شیعه

 و   پاک  را دانشمنئدانی  و آنان  بوده  قایل  علمی  مرجعیت  تنها نوعی  امامان  برای  از صحابه گروهی
.  بودند  در آنان  عصمت  از قبیل  بشری  فوق اند و منکر وجود صفاتی نستهدا می)عماء ابرار(پرهیزکار 

 ابوجعفر محمد  اند از جمله  کرده  پشتیبانی  بعدنیز از آن های  دوره  شیعی  از متکلمان  برخی  که نظری
 در   شیعه رگ و بز رئیس  که  چهارم  در قرن  شیعی  مورد احترام  و متکلمان  از دانشمندان  رازی  قبه بن

 را  امامان..   است  بوده  از وی  پس  شیعی  و استناد دانشمندان  خود و آراء و انظار او مورد توجه زمان
  .  بود  غیب  به  آنان  و منکر دانایی دانسته  می  و سنت  قرآن  به  و عالم  صالح  و بندگانی تنهادانشمندان



 !عقل فقهی   

 31

   ادوار قرار داشت  در آن  شیعه  علمی ی  جامعه مورد تحسین او   عقیدتی  وجود مشی  با این شگفتا که
   نیز چنین گویا نوبختیان. اند  داشته  را در مورد امامان  نظری  چنین  نیزمشابه  قم  از محدثان و برخی

  .اند اندیشیده می
   اعصار به اء آن مانند سایر فقه  فقهی  در مسایل  آنان  معتقد بودند که  حتی  امامان  از اصحاب گروهی

 از   گروهی  وقبول  نظر نیز مورد پشتیبانی کنند و این  می  عمل یا قیاس)  رأی( اجتهاد آزاد شخصی
   از دانشمندترین  ابوبصیر که  به  معروف المرادی  البختری  بن از ابومحمد لیث.  بود  قم محدثان
  از رؤساء و سرآمدان  و یکی  رسیده  از امامان او  بسیار در ستایش  و روایات  بوده  صادق  امام اصحاب
 در   امام  در مورد علم  نادرستی  و سخن ، نظر غریب  است  شده  شمرده  شیعی  مذهب ی چهارگانه
  .  است  شگفتی  موجب  که  کرده  نقل چندروایت

   امامان ی  صحخابه از  بسیاری  بود که  موجب  ظرز تفکرها در مورد امامان  گونه رسد این  نظر می به
   و بحث  مناظره  به  مورد اختالف  نظر داشتند و بر سر مسایل اختالف  با آنان  علمی  در مسایل گاه
   که در مسایلی. نمودند سند و مأخذ می  درخواست  از آنان  فقهی  در مسایل  گاه پرداختند و حتی می

   دوستی ترک کشید و به  می  منازعه  کار به قات او  نظر داشتند گاهی  خود با یکدیگر اختالف اصحاب
   به  شیعه  طرز تفکر سنتی  بر اساس  که در حالی. انجامید  می  همیشه  برای  آنان  میان  رابطه و قطع
  کردند و از آنان  می  عرضه  را بر امامان ، مورد اختالف  مواردی  باید درچنین  قاعده حسب

 در   را با آنان  مشکالتی  معتقد،معموال چنین  شیعیان  که  کنند، چنان را بیان امر   واقع خواستند که می
  .کردند  می  تکلیف  و کسب  گذارده میان

   در چهارچوب  عقلی  و استدالل  بر تحلیل  شیعه  اجتهاد در فقه  اساس  شد که تر گفته پیش) 4
   که  است  صوری  در منطق  استدالل ی  شیوه  همان  روش مراد از این.  است  و سنت  قرآن نصوص
   خوانده  قیاس  در فقه  که  منطقی تمثیل  ظنی روش.   است  آور و حجت ، قطع  منطق  آن  اصول براساس

  در قرن  اسالمی  خود در فقه  یافتن ، از آغاز راه  است  احکام  علل  احتمالی  بر کشف شود و مبتنی می
  بخش  و اطمینان  قطعی  صورت  به  احکام  علل  که  اما در مواردی  است بوده مردود   شیعه ، در فقه دوم
  . شود  می  استداالل  آن  و به  شده  و معتبر شناخته  حجت کشف  باشد این  کشف قابل

 را نیز در   قطعی های  کشف  گونه  بودند این  عقلی  استدالل  هرگونه  مخالف  که  محدثان  اولیه در قرون
 متأخرتر   از دانشمندان  برخی  که چنان هم. دانستند  را و ناروا می  آن  به شمردندو عمل  می  قیاس حکم
 در   قیاس  به  ربطی  در واقع  عقلی  ازتحلیالت  نوع  این  که باآن. خواندند  می  مشروع  را قیاس آن

   استدالل  هرگونه  اسمی  یا تشابه  ظاهری  خاطر مشابهت  به رسد که بهنظر می.  ندارد  آن  سنتی مفهوم
   اصحاب  ترتیب  این  و به شده  می  شناخته  قیاس  اولیه های  دوره  مذهبی  در عرف  عقلی و تحلیل
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   آن  شامل  است  رسیده  شیعی  مذهبی  در روایات  قیاس  به  از عمل  در نهی  را که ،دستوراتی الحدیث
  . اند دانسته نیز می

   را اصطالحاً رأی  آن  که  شرعی  در مسایل  فقیه  یک  مزبور، از اجتهاد آزاد شخصی در روایات
   استدالالت  معنی  به  ادوار اولیه  فقهی  اجتهاد در عرف اصطالح.  است  شده  و منع خوانند نیز نهی می

   نسبت  و ششم  پنجم یها  تا قرن  شیعه که  و پرهیزی رفته  کار می  به  رأی  همین  و از جمله غیر علمی
 و   اظهارگردیده  شیعه  کالمی های  با اجتهاد در کتاب  که هایی  و مخالفت  اجتهاد داشته ی  کلمه به

   در رد اجتهاد بوده  احمد الکوفی  بن  علی  و ابوالقاسم  مانند نوبختیان  شیعی  متکلمان  که هایی کتاب
 و از   است  بوده  رایج  شیعه  بعد در میان  به  دوم  از قرن  عقلی  تحلیلی استدالل  معنی  به وگرنه.  است

  .  است  درآمده  فقهی  منحصر درمباحث  روش  صورت  به  چهارم اواخر قرن
   اولیه  قرون ی  فقهاء شیعه  و تحلیلی  استداللی های  روش  که  است  طبیعی  گذشت  چه  آن  به باتوجه

 بودند   در فقه  عقلی  و تحلیل  از استدالل  و استفاده  اءعمال  مخالف که  محدثان  سطحی در نگرش
  . گردد  تلقی  و قیاس  رأی  به  عمل نوعی

   گروهی شود که  می ، گفته  است  شده  روایت  محدثان ی ها وسیله  بیشتر آن  که  مذهبی در روایات) 5
   قیاس  به  است  نشده  صریحاً بیان  و سنت  قرآن در  مسأله  یک  حکم  که  درمواردی  امامان ی از صحابه

  .  است  رفته  نیز سخن  رأی  بر اساس  آنان  دیگر ازعمل  روایات در برخی. اند نموده  می عمل
   شده  نقل  در مĤخذ فقهی  از آنان  دقیقی  آراء و اجتهادات  که  امامان ی  صحابه  از دانشمندترین گروهی
 و   شیعی  معروف  و متکلم  فقیه  نیشابوری  شاذان  بن فضل. اند  گردیده متهم  قیاس از  پیروی  به است

 و   دیگر از فقه  مسایل  و برخی  و ارث طالق  آراء او در مباحث که) 260  م (  ایضاح  کتاب ی نگارنده
   وی  نظرات هک  عبد الرحمن  بن ، یونس  است  و مورد توجه  د ردست  شیعی  فقه  اصول  عقلی مباحث

   بن ، جمیل  کوفی  اعین  بن ، زرارۀ  است  شده  نقل  فقه  و ارث  و نکاح  و زکات  صالۀ  خلل در مباحث
 از فقهاء   بکیر که  بن  بود، عبداهللا  شیعه  ششم  پیشوای  صادق  امام ی  صحابه دانشمندترین  که دراج
   عنوان  به اند که  جمله  از این  صحابه  مشهورترین دیگر از  وگروهی  است  دوم  در قرن  شیعی بزرگ
   پیرو روش  در فقه  آنان  که  است  تقریباًقطعی  که در حالی. اند  قرار گرفته  مورد طعن  قیاس  به عمل

   کشف  رامؤلف  از موارد آن  بسیاری  که  آنان فتاوای.   سنی  پیرو قیاس اند نه  بوده  و تحلیلی استداللی
  .  مدعاست  این  بر صحت  دلیل  ،خود بهترین  است  گرد آورده ناعالق

 در   فقه  دو گونه  حضور امام ی  در دوره  گردید که  شد روشن  بند گفته  پنج  در این  چه  آن از مجموع
 با   فقهی  در مسایل  که  و تعقلی  و اجتهادی  استداللی  جنبش یک.   است  وجودداشته  شیعی ی جامعه

  گراتر که  سنت  خط  و یک  اجتهاد معتقد بوده به  و حدیثی  قرآنی  کلی  و ضوابط  احکام در نظر گرفتن
   و سنت  برقرآن  اجتهاد متکی  صورت  به  اضافی  و کاری  داشته  تکیه  و تمرکز بر احادیث  نقل به
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 و   شاذان  بن  حضور مانند فضل ی  فقهاء دوره  فقهی  از رسائل  که بندهایی.   است داده  نمی انجام
 و   کار تدوین دهد که  می  نشان  خوبی  به  است  شده  بعد نقل های  در آثار دوره  عبدالرحمن  بن یونس
   بوده  آغاز شده  سوم  و اوایل  دوم ، از اواخر قرن متداول ی  نظریه ، برخالف  از حدیث  فقه ی تجزیه
  . است

 و   نخست  در قرون  از فقهاء شیعه  و سایر مĤخذ از بسیاری  شیعه حدیث   رجال  علم های در کتاب
   دیده  از آنان  آثار جمعی  و فهرست  نیز نام  ندیم  ابن در فهرست.  است  یاد شده  حضور امامان زمان
  ل ادوار بعد نق  فقهی  عهد در متون این  و دیگر فقهاء شیعی  از ایشان آراء و انظار برخی. شود می

  .  است  بوده  و مورد اعتناء و توجه گردیده
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   خبر واحد   و حجیت  علم انسداد باب) 5(
  

 ما وجود دارد   برای  در شریعت  تکالیفی  داریم  اوالً ما قطع رسد که  اینجا می  به  بحث  اصول در علم
   شناخت  برای  قطعی  راههای عنی ی  بر ما مسدود است  علم  باب ازسوئی.   کنیم  باید آنها را مراعات که

 خبر واحد و دیگر   از طریق و چون. آنها وجود دارد  شناخت  معتبر برای  ظنون ولی.  آنهانداریم
 ما  اجمالی ، علم کنیم  پیدا می  دست  از تکالیف  معتنابهی  بخش به)  هرچند غیر قطعی( معتبر  های راه

   روائی  در جوامع  با فحص  از آنچه  بیش  وجود تکالیفی  دیگر به آنها،  به شود و بعد از عمل  می منحل
  .  است  برائت  اصل ، مجرای  در تکلیف  بدوی  و شک کنیم پیدا نمی  یقین ایم پیدا کرده

 را   و انسان  انسان  را برای ، عالَم  خداوند حکیم  است آیا ممکن.  شود  شکافته  باید کمی  سخن این
 کند؟ آیا   را از او مضایقه  حق  راه  ابزار شناخت  حال  در عین باشد ولی  آفریده  حق  راه  پیمودن برای

 جز   حق  راه  شناخت  برای  کند ولی  نهی  ازگمان  از پیروی  هفتاد مرتبه  خداوند در قرآن  است معقول
   نکنند یا وسیلۀ ابالغ دم مر  خود را به ها تا حکم  قرار ندهد؟ دولت  بندگانش در دسترس   ظنی طریق
   بر خدای  چگونه پس.  باشند  داشته توانند انتظاری  نمی  را در اختیار آنها نگذارند از ملّت  آن ِ به علم

 صدها   واگذار کند که  احادیثی  او را به  تکالیفش  شناخت  برای شمارید که  روا می توانا ومهربان
 و   خواهید کرد، بازار احادیث  مالحظه  بحث  در ادامه چنانکه. ست ا  کرده  دخالت  در آن  ناپاک دست

 نیز   کافی  کتاب  یعنی  شیعه کتاب  موجود در معتبرترین  احادیث  به  که  است  قدر آشفته اخبار آن
  جمع  در آن  و یابسی  هر رطب  بحار االنوار که  مثل هائی  مجموعه  رسد به  اعتماد کرد تا چه توان نمی
  !  است شده

 و تأکید  لحن.   است  قرار داده  همگان  در دسترس  دینش  شناخت  برای  قطعی  خداوند راه ما معتقدیم
  تابد و به  را بر نمی  و تأویلی  تخصیص  هیچ  که  است ای  گونه  به  و گمان  ازظن  از پیروی  ناهیه آیات

 مگر  وانگهی.   عقائد دانست  اصول  را ناظر به آیات  آن توان  نمی  یعنی  است  از تخصیص  آبی اصطالح
   این ، معنای  ظن اعتماد به  نمود و در فروع  علم  باید اعتماد به  در اصول  که  است  فاقد اهمیت فروع
!  ندارد  کنند اشکالی  عمل  هم  حق  نرسند و بر خالف  هم  حق  اگر به  در فروع  که  است  آن سخن

؟ اگر هزار نفر در   کمتر است  پول  تومان  از یک  اهمیتش  خلق  و تکالیف  الهی کام اح مگرشناخت
   به  تومان  یک  حسن دهیم  می  در صد احتمال  از ما نود و نه  هریک  دهند که  اینطور شهادت دادگاه
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هند و د  بها نمی  هیچ  ظنی چنین  رد خواهد شد و به ها همه  شهادت این.  بدهکار باشد حسین
در   چیزی  هیچ  که  الهی  حکم  اثبات  برای  که چطور است.  باشد  بر علم  باید مبتنی گویند شهادت می

  !؟  است  کافی  و گمان رسد ظن  نمی  آن  به اهمیت
  برای.  بنشاند  کرسی  را به  قرائن  به  خبر واحد غیر محفوف  هر قیمتی کند به  می  تالش  انصاری شیخ
.   عقائد است  اصول  به  مربوط  ظن  به  از عمل  ناهیۀ  بگوید آیات  نداردجز آنکه ای ظور چاره من این
 در   نص یعنی!  عقائد  اصول  نه است  شرعی  در مورد احکام  آیات  اکثر این  ندارد که  توجه ولی

  : کنید مالحظه!   است  فرعی  در احکام  از ظن  تبعیت حرمت
   و ان  الیه  اال ما اضطررتم  علیکم  ما حرم َ لَکُم  وَ قَد فَصل ِ عَلیه ُ اللّه ال تَأکُلوا مِمّا ذُکِرَ اسم ا وَ ما لَکُم. 1

  ).119/6(  بالمعتدین  هو اعلم  ربک  ان بغیر علم  باهوائهم کثیرا لیضلون
 قد ضلوا و ما   اهللا تراء علی اف  اهللا  و حرموا ما رزقهم  سفهاً بغیر علم  قتلوا اوالدهم قد خسر الذین. 2

  ).140/6( مهتدین کانوا
   علیه ِاما اشتملت  ِاْالُنْثََیَیْن  َ اَم ِ حَرَّم ْ آلذَکَرَیْن ِ قُل َ المَعْزِ اثْنَیْن ِ وَ مِن ِ اثْنَیْن َ الضَأْن ٍ مِن اج'َ اَزْو ثَمانِیَۀ. 3

  ).143/6 (  صادقین کنتم  ان  بعلم  نبئونی  االنثیین ارحام
   ام  االنثیین  ارحام  علیه اما اشتملت ِ ِاْالُنْثَیَیْن  َ اَم ِ حَرَّم ْ آلذَکَرَیْن ِ قُل َ الْبَقَرِ اثْنَیْن ِ وَ مِن ِ اثْنَیْن َ االِْبِل وَ مِن. 4

   اهللا ان   بغیر علم  الناس  کذباً لیضل  اهللا  علی  افتری  ممن  اظلم  بهذا فمن اهللا   شهداء اذ وصیکم کنیم
  ).144/6(  الظالمین  القوم الیهدی

   من  الذین  کذب  کذلک  شیی  ما اشرکنا و ال آباؤنا و ال حرمنا من  اشرکوا لو شاء اهللا  الذین سیقول. 5
  اال تخرصون  انتم  و ان  اال الظن  تتبعون  لنا ان  فتخرجوه  علم  من  عندکم  هل قل  ذاقوا بأسنا  حتی قبلهم

 )148/6.(  
ّ الّله َ اَن َ یَشْهَدُون ُ الَذین ائَکُم'َّ شُهَد ْ هَلُم قُل. 6 اءَ 'ْ اَهْو تَتَّبِع'ْ وَ ال تَشْهَدْ مَعَهُم'ْ شَهِدُوا فَال ا فَاِن'َ هذ َ حَرَّم َ

  ).150/6َ(  ْ یَعْدِلُون ْ بِرَبِّهِم ِ وَ هُم َ بِاالخِرَۀ َالیُؤمِنُون َ کَذَّبُوا بِایاتِنا وَ الَّذین الَذین
  نویسد  می  ظن  به  از عمل  ناهیه بعد از ذکر آیات»  الفوائد الطوسیۀ «  در کتاب  حر عاملی شیخ

   الی  الجأت ه الضرور  ان  بناء علی  االصولیین  من  کما وقع  الدین  باصول  االیات  هذه و تخصیص«
  »   له  ال وجه  ضعیف  الخاصۀ  بعض  کما قاله لغیبۀ ا  زمن  او فی العامۀ   اما مطلقاً کما قاله  بالظن العمل
   احکام  و چه  امور اعتقادی  باشد چه  باید علمی دهیم  استناد می  دین  به  را که  هر آنچه  اینکه کوتاه
 بسیار   الهی  و احکام  است  صرفاً اصطالح کاهد چرا که  نمی  آن  ازاهمیت  بودنش  و فرعی فرعی
 قهر   را ندارد و اال به  آن  و زیاد کردن کم  پیامبر نیز حق  که  است  قدر مهم  و آن  است  و حیاتی اصیل
  .شود  گرفتار می الهی
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   خبر واحد عمل ها به  عُرف  و در همه  است  عقالئی  خبر واحد سیره  به  عمل  که  سخن  این پس
  .  است  باطل  از بُن  است نکرده  ردع  نیز از آن شود و شارع می

   چندان  گوینده  و فسق عدالت. کنند  نمی  عمل  آن  پیدا نکنند به  وثوق  خبری  صحت اوالً عُقال تا به
   که  از فاسقی  گاه  دلیل  همین به.   خبر است  مضمون  به  اطمینان  است  عُقالمهم  برای  آنچه  نیست مهم

   یک  درجۀ  از عادل کنند و گاه  می ندارند، قبول اهمیت  بینند و خبر نیز چندان  در او نمی  دروغ انگیزه
   بگوید مثل دروغ  مورد خاص  در آن  عدالتش  رغم دانند علی  می  محتمل کنند چرا که  نمی نیز قبول

  های  و شایستگی  و خود پدر دختر از کماالت  رفته  عادلی  دخترِ شخص  خواستگاری  به  که کسی
 دیگر   از طرق دهند تا آنکه  اثر نمی  پدر ترتیب  گفته  عُقال اصالً به  موردی ندر چنی. دختر خبردهد

شود   می  کند نزد عقال نکوهش  ازدواج  به  پدر اقدام  گفته صرف  به و اگر کسی.  تأیید شود  مطالب آن
  .  نیست  بود، هرگز پذیرفته  عادل  گوینده و عذر او که
   آن  مضمون  به دهد مگر آنکه  نمی  بهائی  خبر ثقه  به کند یعنی  می  تبعیت ده قاع  از همین ثانیاً هر عرفی

 یا   خبر عادل  خواه  از هر طریقی حاصل)   از تبیّن قبل (  ظن  به  از عمل  پیدا کند و ثالثاًشارع اطمینان
  .  است  کرده  نهی خبر فاسق

  
 را نیز با اخبار متواتر و   از احکام  و بخشی یابیم می   را در آن  احکام  امهات  تدبر کنیم اگر در قرآن

   البرائه  ما از اصالت یعنی.   است  برائت  نیز معیار اصل در بقیه.  شناخت توان  می  قطعیه  با قرائن توأم
  یه اول  و حلیت  نشد بر اباحه  ثابت قطعی  با دلیل هر چه.   ید نماییم  رفع توانیم  نمی  قطعی جز با دلیل

  .  است باقی
 و   وقایع خدا در تمام   که  است  نادرست  تلقی  اخبار آحاد رو آورند این  ما به  شد فقهای  باعث آنچه

 و   را پیدا کنیم و ما باید آن   موجود است  و سنت  در کتاب  حکم دارد و آن  خاصی  حکم حوادث
 با   آنها، فقهی  پای انیز دیدند و خواستند پا به ر  عامه  فقهیۀ  فروعات از سوئی.   کنیم  عمل  آن به

   مشحون  شوند وفقهی  اخبار آحاد متوسل  به  شد که  باعث  دو عامل این.  کنند  عرضه  فراوان فروعات
 در   که  نیست  دارد این  خاتمیت  داعیه  که ، امتیاز مکتبی  آنکه و حال.  کنند  عرضه  نامعقول از مطالب
 بسیار محدود باشد تا   آن  الزامی  احکام  که  است ، آن  بر عکس  باشد بلکه  داشته حکمی ای هر حادثه

،   مکتب  آن  کلی  اصول  و در راستای  موقعیت  آن  تناسب به  باز باشد و در هر موقعیتی  پیروانش دست
  . بگیرند  عاقالنه موضعی
  ، مفتوح  احکام  به  و یقینی  قطعی  و راه د نیست مسدو  دین  احکام  به  علم  باب  اینکه  سخن چکیده
   آن  فهم  و برای  است  شده  تبلیغ  که  است تر از آن مختصرتر و سهل ، بسی  دین  احکام  ولی است
  .  تو در تو نیست های  راه  این  به نیازی
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»  عدّه « در کتاب.  دارد  متناقض  سخنان  در اینباره  اخبار آحاد است گذار حجیت  پایه  که  طوسی شیخ
دهد   می  نسبت  حدیث  اصحاب  و ناآگاهان  از غافالن  برخی  عقائد را به  اخبار آحاد دراصول  به عمل
  .داند  می حجت  طور مطلق  اخبار را به  همین  الهی  در احکام ولی
.  باشد  وحی اید مستند به، ب  و احکامش  فروع  و چه  آن  اصول  خدا چه  دین  باید گفت  طوسی  شیخ به

استناد .  بدانید  نیز باید باطل دانید در فروع  می  خبر واحد را باطل  به ،عمل  در اصول همانطور که
   حاصل  یقین  صدور آنها از شارع  به  چون  جایزنیست  شریعت  صاحب  به  قطعیه  از قرائن اخبار خالی

  . یکدیگرند  ناقض  و فروع در اصول   طوسی  شیخ  دیدگاه بنابر این. شود نمی
   رسول  سمعت  گفت  گشود ابوبکر بود که  خبر واحد را در اسالم  به  عمل  باب  که  کسی اولین
   از صحابه  احدی  روایت  این  و در نقل  صدقۀ  ما ترکناه  معاشراالنبیاء النورث  نحن یقول)  ص( اهللا

   معاویه تا زمان.   است  را از پیامبر شنیده حدیث  این نکرد که ادعا   دیگری  کس یعنی.  نکرد موافقت
   حضرت که چرا وقتی.   معاشر االنبیاء النورث  نحن یقول)  ص(  النبی  سمعت  گفت  ابوهریره که

   حدیثی  چنین  نداد که  بود شهادت  در مدینه  ابوهریره  کرد با آنکه  مطالبه  را از معاویه فدک)  ع(زهرا
 او   به  ربطی  هیچ  بگوید که  ابوبکر سخنی  پیامبر به پذیرد که  می  عاقلی ؟ آیا هیچ است  پیامبر شنیدهاز

   این پس.  نخواهد آمد  پیامبری  شد و تا قیامت  خداختم  رسول  به  نبوت دانیم  باشد؟ می نداشته
   سخنی آیا پیامبر چنین. دیگر هیچکس  شود و نه  می  پیامبر مربوط  و ازواج  فاطمه  مستقیماً به حدیث

 او   به  ربطی  او هیچ  شخصی  دارائی  که  کسی  و داماد خود بگوید یا به  دختر و همسران را باید به
  ندارد؟

   شنیدۀ  این  برای طلبید آیا نباید شهود و قرائنی  علیها، شهود می  اهللا  زهرا سالم  از فاطمه ابوبکر که
   دهد؟ خود ارائه

 درد   و این  یافت  شیوع  تدریج  خبر واحد را گشود و به  به  عمل  باب  خاصی  ابوبکر با رندی باری
  ! شد قواره  و بی  ناموزون  و احکامی  وارونه  دینی  و مولود آن یافت  نیز راه  شیعه  به  درمان بی

 و   و استحسان  قیاس  یعنی  ظن ه ب  عمل  در آن  که عصری.  از عصر خلفاء آغاز شد  اسالم  فقه انحراف
.  رسید  معاویه  به  نهاد تا نوبت  فزونی  رو به  عثمان  شد و در زمان  و اخبارآحاد شروع  مرسله مصالح
  و خوارج)  ع(  علی  پیروان  خود را که  ناچاربودمخالفان  بر کشور پهناور اسالمی  سیطره  برای وی

  توان  نمی  دین  روزگار جز ازراه  آن  دینی  در فضای دانست  می  چون کند و  قوا سرکوب بودند با تمام
 کرد تا   و خطبا را بسیج ، وعاظ  و جماعات  جمعه ، ائمه  حدیث ، راویان  رسید، فقهاء، قضات  هدف به

  . بخشد  خود را تحکیم  حکومت  اخبار، بنیان  و جعل  قرآن  معانی  و تحریف با تفسیروارونه



 !عقل فقهی   

 38

  شدند که  روبرو می  اعتراض  با این وقتی.   یافت  رسوخ  عامه ّ مجتهد دربین  ظن  حجیّت ان س بدین
 کند نیز   اشتباه  که ء اجر واحد فقیهی گفتند للمخطی  نکند می اصابت  هدف  بسا به  چه  و گمان ظن

  ! مأجور است
   عامه  بین اختالف.  بودند  اهلبیت  ائمۀو)  ع(  علی  بودند خاندان  معترض  شیوه  این  به  که تنها کسانی

 مأخوذ از   که  شیعه طریقۀ.  بود  اشخاص  آرای  به  عمل  یعنی  ظن  به  عمل  بر سرمسأله  اهلبیت و ائمه
 را در   حکم شیعه.   شخصی  و گمان  ظن  بود نه عقل  و دلیل  قطعیه  و سنت  از قرآن  بود پیروی عترت

کردند و   می خدا منسوب دادند و به  می  فتوی  و گمان  ظن  به  که  خلق  آرای  نه دانست انحصار خدا می
   فقه  و اصول  و حدیث  از لغت  اطالعی  که  هر کس افزودند چرا که  می  اختالفات بر دامنه
  . اجتهاد کند  اصطالح  کند و به  خود عمل  ظن  به توانست می داشت
 انکار   به  اعصار تمایز شیعه دانستند و در آن  خبر واحد را جایز نمی  به  عمل  شیعه  قدمای معذلک
   دیدگاه  بر خالف  است  خبر واحد واجب  به عمل: گوید  می عضدی. و خبر واحد بود قیاس

  .  داوود و رافضۀ  و ابن کاشانی
 آنها   در بین أله مس کردند و این  خبر واحد را طرد می  یکپارچه  شیعه دهد که  می  سند نشان این

  .»  از رافضه بعضی« گفت  نبود و اال می اختالفی
   خبر عبدالرحمن  عمر به ، و عمل  جده  در میراث  خبر مغیرۀ  ابوبکر به  عمل  به  و همفکرانش عضدی
  ، و االنبیاء یدفنون  قریش  من االئمۀ:   است  گفته  خبر ابوبکر که  به صحابه  و عمل  مجوس در جزیۀ

  .کنند ، استنادمی  معاشر االنبیاء النورث ، و نحن  یموتون حیث
 را   از سید مرتضی  قبل  از فقهای  احدی  خبر واحدند نام  حجیت  معتقد به  که  و پیروانش  طوسی شیخ

 سید   همانطور که بنابر این.  نیز وجود ندارد  کتابی خبر واحد باشد و در هیچ  معتقد به اند که نیاورده
   قرائن  به  خبر واحد غیر محفوف  از قدما به  واحدی  بوده  اجماعی اند مسأله  گفته  و طبرسی رتضیم

   و دیگران  و طبرسی  سیدمرتضی  که اجماعیگوید   می  انصاری  شیخ متأسفانه.   است کرده  نمی عمل
 و خبرواحد  احد است دو، خبر و  آن  نقل  زیرا اعتماد به  نیست  ما محقق کنند برای ادعا می
   خبر واحد را به  حجیت  عدم  به  قول  که  و عضدی  حاجبی  مثل  عامه و بعضی!   نیست حجت
  .  است  سید مرتضی  کالم اند مستند به داده  نسبت رافضه

.   است  بوده  مسلّم  قدما مسأله  در بین اند بلکه  نکرده  اجماع  ادعای  سید و طبرسی  فقط  که در حالی
  .  است  بوده  آنها واقف ، بر اقوال  اصحاب  قدمای  به زمانش  سید با قرب وانگهی
کردند   نمی  عمل  اخبار آحاد ظنی  به  جهت  سید و قدما از آن  که ورزد بر این  اصرار می  انصاری شیخ
   زمان  خالف به   است ، وجود داشته  از معصوم  خبر و صدور آن بر صحت  دال  در عهد آنها قرائن که

   قرائن  این گوییم  می ما در پاسخ.   کنیم  اخبار آحادعمل  به  و ما ناچاریم  رفته  از بین  قرائن  آن ما که
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   چیزی چطورچنین.   است  رفته  از بین  و بعد از او بالفاصله  سید وجود داشته  در زمان  که  بوده چه
  !  است  او بوده سید و از شاگردان معاصر   طوسی  شیخ  با آنکه  است ممکن
   اعتبار دارد، نوعی  در فقه  و هم  انسانها رواج  در زندگی  هم ، که  استصحاب اند که  پنداشته بعضی
   ما موظفیم شود معذلک  البقا پیدا نمی  امر مشکوک  بقای  به  یقین  بااستصحاب  چون  است  ظن اعتنا به

انسانها نیز .  اعتبار ندارد  و گمانی  ظن ، هیچ  درشریعت  نیست  چنین  که یدر حال.  بنا بر بقا بگذاریم
   از آن  نیز نه  پیشین حالت استصحاب.   و گمان  ظن کنند نه  می  تکیه  علم  به  و معاشراتشان در معامالت

   و تا دلیل  است  حجت  علم  که  است  جهت  از آن دانند بلکه  می  را حجت  آنها ظن  که  است جهت
   به  علم  دیگر وقتی  بیان به. کنند  اعتنا می  سابق  قطع  باشند به  نداشته  سابق  حالت بر نقض قطعی

 پیدا   عدمش  به  کنند تا قطع  عمل  وجود آن  مقتضای  به کند که می  وادارشان  دارند عقل وجود چیزی
 کنند تا   عمل  آن  عدم  مقتضای به کند که  می دارشان وا  دارند عقل  علم  چیزی  عدم  به نیز وقتی. کنند
.   و گمان  ظن  کند نه  را نقض  پیشین ، علم  باید علم  همیشه یعنی.  پیدا کنند  وجودش  به قطع
 خود تا   حال  به  است  معلوم  گذاردن  باقی  بلکه  نیست  اغلب  اعم  به  چیزی  الحاق استصحاب پس
 و منحصر   است  اصول  تمام  حکم و این.   یا موهوم  مظنون ناقض  پیدا شود نه عی قط  ناقض  که وقتی
  .  نیست  استصحاب به

اند  گفته. اند  کرده  بنبأ فتبینوا تمسک  فاسق  اذا جائکم  آیۀ  مفهوم  خبر واحد به  حجیت  نیز برای بعضی
  . اید پذیرفتخواهد و ب  نمی  تبیّن بخواهد خبر عادل  تبیّن اگر خبر فاسق

   یک  صدها مورد دیگر ارشاد به  مثل  بلکه  نیست  تعبدی ، امری  قرآن  توصیه  این گوییم  می در پاسخ
   برای  که  مباالتی فرد بی (  فاسق  خبر شخص  عُقال به  که  است  این نکته و آن.   است  عقالئی نکته

.  گوید یا دروغ  می  کنند و ببینند راست ابررسیکنند ت اعتماد نمی)  بگوید  دروغ  حاضر است منافعش
  روشن  برایتان  کنید تا قضیه گوید بررسی  می  را رد کنید بلکه گوید شما خبر فاسق خدا نمی

 در   نگفته گوید هیچکس  می  راست  بدانیم  بدهد که  خبری  فاسقی  شخص اگر در موردی).  تبیّن(شود
   عقال نسبت  که  هر خبری  خبر است ، تردید برانگیزی  محور مسأله پس.   است الزم  تبیّن  مورد هم این
   عقال نسبت  که  باشد و هر خبری  عادل اش  گوینده خواهد اگرچه  می  تردید پیدا کنند تبین  مفاد آن به
 تفسیر،  شاهد بر این. باشد  فاسق اش  گوینده خواهد اگر چه  نمی  تردید پیدا نکنند، تبین  مفاد آن به

 خبر،   به  اثر دادن  هر جا ترتیب  یعنی  تصیبوا قوماً بجهالۀ فرماید ان  می  که  است  آیه ذیل
   به  نسبت  کرد و بعد از اطمینان  باید تحقیق  اثر داد بلکه  خبر ترتیب  شود نباید به شمرده» جهالت«

   اعتماد به  صرف  شویم  تجاری  شریک  با کسی خواهیم می  که در جائی.  کرد  عمل  آن  خبر به درستی
   مشارکت  به  خبر او اقدام صرف  و اگر به  نیست ، کافی اش  تجاری  درخشان خبر او در مورد سوابق

کنند   می  و ما را نکوهش نامیده»  جهالت« ما را   عُقال عمل  شویم  و بعد ورشکست  کنیم با وی
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   نیست  نیز کافی  خبر چند عادل  اعتماد به  مواردی در چنین   بود ولی  عادل  است گویند درست ومی
 و   و از صداقت کردی  می  او صحبت  سابق  شرکای توباید قبالً با تمام.   خبر خود وی  رسد به تا چه
  ! بکشی»  ندامت« وباید  است»  جهالت «  تو مصداق عمل!  شدی  می  او مطمئن امانت

 اگر  بینند ولی  در او نمی  دروغ  برای ای  انگیزه کنند چون  اعتنا می واسطه  بی  خبر عادل عقال معموالً به
 و   راه  هزار سال  و خم  از پیچ  آنکه  باشد مثل  وجود داشته  گوینده  خبر یاخطای  بر کذب شواهدی

 بعد از   ولی ت اس  و شفاف  زالل چشمه  در دهانه  که  آبی همچون( باشد   ما رسیده  به  سینه  به سینه
  است»  تبین« نیازمند  خبر فاسق  که  مالک  همان قطعاً به) شود  می  کدر و آلوده  طوالنی عبور از مسیری
   دینی  خبر واحد در مسائل عُقال به.   شواهد نپذیرفت  کرد و بدون  را نیز بررسی باید خبر عادل

   طی  قرن  چهارده  در خالل  اخبار و روایات  که  اگر از فراز و نشیبی خصوص کنند به اعتماد نمی
  . باشند  داشته  اطالع پردازی  ودروغ  سازی  حدیث اند و از بازار آشفته کرده

   قطعا از محکمات که( باشد   از متشابهات  آیه خواهد بگوید یعنی  می  نبأ چه  آیه  ندانیم  که بر فرض
،   مفاد حدیث  به  که  مادام  یعنی  کنیم  عمل  علم  به  لک ما لیس   و ال تقف مثل  روشنی  آیۀ باید به)  است
  .  را نپذیریم  آن  پیدا نکردیم علم

  ، آسیبی  اقدام  باشد در صورت  داشته  احتمال  که در هر موردی.   نیست  خبر فاسق مخصوص»  تبین«
 فتبینوا و ال   االرض  فی نوا اذا ضربتم آم  یا ایها الذین  شریفه  آیه  این مثل. کرد وارد شود باید تبین

   به  نسبت  الدنیا فتبینوا در اینجا تبین الحیوۀ  عرض  مؤمناً تبتغون  لست  السالم  الیکم  القی تقولوا لمن
 باالتر  ازاین.  آنها  عدالت  و نه  است  شده  آنها ثابت  فسق  مجهولند نه  که  است  کسانی وضعیت
  . کنند کند تبین  مهاجر، امر می  مسلمان  به ا نسبت خد  که  است موردی
  :فرماید  می  ممتحنه  سورۀ  دهم در آیه

   علمتموهن  فان  بایمانهم  اعلم  اهللا  فامتحنوهن  مهاجرات  المؤمنات  امنوا اذا جائکم یا ایها الذین
  ...الکفار  الی  فالترجعوهن مؤمنات
 آنها،   از آزمودن  آوردند قبل  شما پناه  و از شر کفار به  کرده اجرت، مه  مؤمن فرماید اگر زنان  می قرآن
   مسلمان  که  است  از کسانی  سخن بلکه.   نیست  از فاسق اینجا سخن.  آنها رانپذیرید  مسلمانی ادعای
  دن ز  دارد قصد نفوذ و ضربه  احتمال  چون ولی.اند  کرده ، هجرت  اسالم اند و باالتر از پذیرش شده
 یا خطا   دروغ  هر جااحتمال بنابر این.  را بپذیرید  سخنشان گوید بعد از امتحان  می  باشند قرآن داشته

  .  پذیرفت  را از هیچکسی  سخنی  نباید هیچ  و آزمون  تبیّن  و بدون  است  تبیّن باشد نیاز به
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   ظنی  روایات  به  در اثر عمل  فقه تورم) 6(
   

 در   شیعه خواست  نمی گوید که  می  مبسوط  کتاب  بود و خود در اول  عامه شاهد فقه   که  طوسی شیخ
   برانگیز عامه  اختالف  روش  باشد، همان  داشته  از عامه  کمی ، دست بحث  دامنه  و توسعه تکثیر فروع

   را به قه ف  اصول  کشید و همان  از اخبارآحاد را پیش  حاصل  ظن  حجیت  و مبحث  گرفت را پیش
،  فخر رازی ، محصول  مختصر عضدی ، شرح  مثل  عامه  اصول  کتب اگر به.  کرد  مطرح  عامه سبک
، از   مسائل  نیز همه  شیعه  علمای بینید که  کنید می  مراجعه  عبدالجبار و غیره  و قاضی  حاجبی اصول
   اصولی ر و اخبار آحاد و سائر عناوین در اخبار متوات  و بحث  و شهرت  تا اجماع گرفته  الفاظ مباحث
  بینید عموم  نیز می  فقهی  کتب  به با نظری. اند  کرده  وتدوین  تألیف  عامه  کتب  ترتیب  همان را به
،   العتق  االیالء، کتاب  الظهار،کتاب  کتاب  مثل  آنهاست  کتب  سبک  ما به  آنها در کتب  و ترتیب مسائل
دید اگر اخبار آحاد را معتبر   می  طوسی شیخ.  و االستیالد  التدبیر و المکاتبۀ ، کتاب  اللعان کتاب

 از  پذیر نیست  امکان  گوناگون  بحثهای  و طرح  انتزاعی  فروعات  و تفریع  حجیم  کتابهای نداندتألیف
  . خبر واحد شد  به  رو متوسل این

   قاطع  ضرس  نتواند به  خواندن  عمر درس ک از ی  پس  فقیه  شد که  این  طوسی  شیخ  کوشش نتیجه
   من  ظن  که  است  او این  ادعای غایت.   است  چنین  مسأله  این حکم  که  پیدا کردم  علم بگوید من

 انظار  و اختالف.   است  چنان  من گویدظن  نیز می  است  با او مخالف  که  دیگری فقیه.   است چنین
  . روز بیشتر شد روز به

   کتبی  تألیف  تقلید از او به  او بودند به  شیفته  مفصلش  تألیفات  جهت  به  که  طوسی  شیخ روانپی
  دانستند ولی  را مردود می  قیاس  فقط اینان.  بود  و شهرت  بر اخبارآحاد و اجماع  مبتنی پرداختند که

   قیاس  به  با عمل ، تفاوتی هایت و ن  از اخبار نیز درنتیجه  حاصل  ظن  دانستن  حجت  گفتیم چنانکه
 پیدا  هم  موجود ظن  اکثر فتاوای  به هر چند نسبت!   علم  نه  است  هر دو ظن ندارد زیرا محصول

  !  علم  رسد به شود چه نمی
   جز صرف  شد که  نوشته  آن  و فروع  فقه  و مختصر و مکرر در مکرر در اصول  مطول صدها کتاب
 و   انسان  تربیت اش  ثمره  که  قرآن  و فقه  نداشت  ثمری  و جدال  و نزاع اختالف  و توسعه عمر و مال

  . شد  سپرده فراموشی  به  است  و طغیان  و محو ظلم  و آزادی  عدالت بسط
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 را در بر   قرن  شش  قریب ، که  معالم  صاحب  حسن  شیخ  تا زمان  از عهد سید مرتضی  فقه اصول
،   طوسی  شیخ ، عدۀ  سید مرتضی  ذریعه  شد مثل  تدوین  کوچک بالنسبه  کتاب گیرد، در چندین می

   از قرن ولی.  آنها بود ترین  مفصل  معالم  آنهاکه  و امثال  حسن  شیخ ، و معالم  بهائی ، زبدۀ  محقق معارج
  ، هدایۀ ،منهاج صول، ف  مانند قوانین  قطور و قطورتر شد و تألیفاتی  اصول  کتابهای  تا کنون دوازدهم

   آنها کافی  مطالعه  برای  عمر هم  یک  تحریر درآمد که  رشته به... و ، فرائد، کفایه ، بدایع المسترشدین
 در  ای  فائده  اقوال  و ایراد و نقض  و نقل  مجمالت  برخی  و تفصیل  عبارات  و جزتغییر بعضی نیست

  ! و ندارد بر نداشته
 قدما مشهور   پیدا شد و بین  شیخ  بعد از زمان  مشهور شد شهرتشان  متأخرین ن بی  که اکثر مسائلی
  کند که  می  نقل  شهید ثانی  از پدرش  در معالم  حسن شیخ.  ندارد ارزش  شهرتی  چنین نبود بنابر این

   مستند به  فتوایش  که  نمانده  باقی  کسی امامیه  در بین  گفت  محمود حمصی  سدید الدین  محقق فاضل
  . هستند  طوسی  شیخ  نظرات  و ناقل  آنها حاکی  همه  باشد بلکه تحقیق
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  ؟  دین  مقیاس  یا عدالت  عدالت  مقیاس دین) 7(
  
  
  

 در   و عدالت  فردی  در زندگی ، اعتدال  است  و اعتدال  عدالت  آسمانی  انبیاء و کتب  همه هدف
 هر   به  دیگر، آیا دین  بیان ؟ به  دین  مقیاس  یا عدالت  است  عدالت مقیاس اما آیا دین.   اجتماعی زندگی

  ؟ آیا انسانها مصادیق  است امر کند عدالت  آن  به  دین  که کند یا هر چه  امر می  است  عدالت  که چه
  وشن ر همه  برای  و ظلم  بارز عدالت شناسند یا مصادیق  می  شریعت  را از طریق  و عدالت بارز ظلم

   احکام  علل  در سلسلۀ تر آیا عدالت  فنی  بیان ؟ به  است  عقل  حکم  ارشاد به  دین های  و توصیه است
  ؟  احکام  معالیل  یا درسلسله است
   جواب  بی  پارادکس ولی.   است  دین ، مقیاس  عدالت  که  معتقد است  معتزله  نیز مثل  شیعه دانیم می
  ، فتاوائی  فقهی های  خود، در استنتاج  کالمی  دیدگاه  رغم  علی  شیعه فقهای  که  است  تلخ  واقعیت این
  .داند  می  وسفاهت  بارز ظلم  را مصداق  آن  هر عرفی دهند که می

 بدهد؛ یا   را طالق  زنش  عذر موجه  بدون دهید مردی  می  چطور اجازه  که  سؤال  این  به فقها در پاسخ
   حاضر شود؛ و یا درخواست  پدرش  و ترحیم  و دفن  جنازه  تشییع  درمراسم  ندهد زنش اجازه
  اگر ثابت.  باشد  کرده  را ضایع  حق مرد آن  ندارد که  حقی گویند زن  نکند؟ می  او را اجابت آمیزش
شود و    شوهربرآورده  او باید از ناحیه  جنسی  دارد مثالً درخواست  و چنان  چنین  حقوقی  زن شود که
 کند  ، اقدامی  حقوق  این  اگر مرد بر خالف  صورت  کند در آن  زندگی  باید با شوهرش همیشه
 شوهر   و چه  زن  چه  هر کسی حق.   است  نشده  ثابت  زن  برای  حقی  چنین ولی  است  کرده کشی حق

 مرد وارد   به عتراضی ندارد دیگر ا حقوقی  چنین  باشد زن کند و اگر خدا گفته  می را خدا تعیین
  !  است  کرده  استفاده اش  قانونی زیرا مرد از اختیارات.  نیست

 کار   به  در آن بندی  چشم  باشد گویا نوعی  شده  گیج  تا حدی  پاسخ  احتماالً از این  محترم خواننده
  !  است رفته

 کند  ، عقد را فسخ ِ همسرش دن بو  یا شل ، برص ، کوری  خاطر خوره  دارد به گویند مرد حق فقها می
 خدا   است  چطور ممکن پرسیم  کند؟ ما می  ندارد اعتراض  حق  زن  داشت عیبهائی  اگر مرد چنین ولی
  !!!  است  مقرر کرده  احکامی  خدا چنین دهند چون می  باشد؟ پاسخ  مقرر کرده  احکامی چنین
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   او را به  نماز است  در وسط  زنش  که  وقتی حتی کند،   اراده  دارد هر وقت  چطور مرد حق پرسیم می
   مجال  و گذرا که  کوتاه  چنان  هم  دارد آن  آمیزش  بار حق  سه  سالی فقط  زن  وادار کند ولی آمیزش
   داشته  مرد حق  است چطور ممکن!   است داده  دستوری  خدا چنین دهند چون  می پاسخ!   نیست بیانش
   بگوید؟ غ درو  زنش باشد به
 و   است  داده  رخ  اشتباهی  در فرایند استنباط  که بریم  می  پی  احکام  این  بودن  ما از ظالمانه در واقع

   هیچ گیرند که  می  مسلّم  باشد؟ در پاسخ  داشته  احکامی  خدا چنین است  چطور ممکن پرسیم می
   ندارد که  اصالً حقی  زن  که فهمیم  می است  کرده  حکمی  خدا چنین  و چون  است  نداده  رخ اشتباهی
  ! باشد  شده ضایع

   انسان  خدا به  که  کند؟ آیا همین  نیازها را خدا معین  بر این ِ مبتنی  و حقوق  طبیعی آیا باید نیازهای
  شود دلیل  می  تشنه آیا همینکه.  دارد  تغذیه  حق  انسان  که  معنا نیست این  به  داده  و مری  و دهان معده
   بیاشامد؟  دارد آب  حق  که  نیست این
؟ اگر   است  داده  مقدار اجازه  و چه  داده  و شرب  اکل  او اجازه  خدا به گویند خیر ما باید ببینیم می

   غذا تجویز کند دیگر انسان  وعده  یک شود و خدا فقط روز سیر می  غذا در شبانه  با دو وعده آدمی
 باید غذا بخورد چرا  کند دو وعده  می گمان کند که  می اصالً او اشتباه!  غذا بخورد  وعده ندارد دو حق
 بخورد   نداردچیزی  حق اصالً اگر خدا بگوید هیچکس!  غذا بخورید  وعده گوید یک  می  حدیث که

 در   را نرسد که ه و بند ایم ما بنده!   نداریم  اعتراض  و حق  باشیم ما باید مطیع.  باید بمیرند و همه
   بود ما باید قبول  اگر گفته  ولی  نگفته  چیزی  خدا چنین خوشبختانه.  وچرا کند  خدا چون حکم
  ! کردیم می
 ما در   فقهای در واقع. گردد  بر می  و معتزله  اشاعره  و نزاع  عقلی  و قبح  حسن  بحث  به  بحث این

   ظالمانه  حکمی  و چه  عادالنه  حکمی  چه فهمیم ما نمیگویند  می. دارند  اشعری  موضع سراسر فقه
   حکم  این فهمیم  بدهد ما می  را طالق زنش  عذر موجه  دارد بدون اگر خدا بگوید مرد حق!  است

 کند  تواند عقدرا فسخ  می  کور است اگر خدا بگوید مرد اگر بعد از عقد بفهمد زنش!   است عادالنه
  آری!  ندارد باید بسوزد و بسازد  فسخ  حق  است  داده  و او را فریب رد کور بوده بفهمد م  اگر زن ولی

 اقتضا   عدالت کنیم  می  گمان  که کنیم  می  و ما اشتباه  است  عدالت  بگوید عین چیزی اگر خدا چنین
   خدا به  آنکه ه امر کند ن  آن  خدا به  که  است  آن عدالت. باشند  یکسان  موضوع کند هر دو در این می

   عدالت شیرخوار را بکشید عین  اگر خدا بگوید اطفال  منطق با این. کند  امر می  بارز عدالت مصادیق
 خدا   از نهی قبل!   است  ظالمانه فهمیم  می  است  کرده  نهی  چیزی  از چنین  چون  ولی است
  !  باشیم  داشته  قاطعی  قضاوت  عمل  این  و بد بودن  نیک  به  نسبت توانیم مانمی
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   اندیشه این.  بریم  می  پی  آن  به  شریعت  و از طریق  نیست  بر ما معلوم  و ظلم  بارز عدل  مصادیق پس
   و سیره  و شهرت  نیز با خبر واحد و اجماع  شریعت  دیگر اینکه  و نیم ماست  فقه  از مصیبت نیمی

 دو تصور کامالً خطا  این).   است تر ازتار عنکبوت ت سس  که چهار رکنی(شود   احراز می متشرعه
   به  باره  در این است  شده  و نامعقول قواره ، بی  ناهمگون ای  مجموعه  به  آن  و تبدیل  دین منشأ بدفهمی

  . کرد  خواهیم  بحث تفصیل
 و در   عالم  و غرب ق انسانها در شر  بر همه  و ظلم  بارز عدل  مصادیق  که  است  ما این  اجمالی پاسخ

   بارز ظلم کند و از مصادیق  امر می  عدالت  روشن  مصادیق و خداوند به  است  روشن سراسر تاریخ
  ، معیار شناخت» حق « ، همانطور که معیارعدالت»  دین «  نه  است معیار دین»  عدالت«. کند  می نهی

   یکی  جمل دانید در گیر و دارجنگ  می هچنانک. » حق « ها معیار شناخت  شخصیت  نه هاست شخصیت
 و زبیر   طلحه  مثل  موجهی های  شخصیت  مقابل  در صف  من  یا علی  امیر آمد و گفت  حضت از یاران
   معیار شناخت  فرمود حق  باشند و امام  آنها بر باطل  است  آیا ممکن بینم  رامی و عائشه
  .  بر عکس  نه هاست شخصیت
  ، مورد توجه  قرآن  مهجوریت  دلیل  به  متأسفانه  وجود دارد که  فراوانی  آیات  در قرآن  باره در این
  .  نیست

   علی  الیأمربالفحشاء أ تقولون  اهللا  ان  امرنا بها قل  قالوا وجدنا علیها آبائنا و اهللا و اذا فعلوا فاحشۀ. 1
  .  ما ال تعلمون اهللا

  ای.   دهیم  انجام  کار زشت  که  است  ما امر کرده گفتند خدا به د و میدادن  می  را انجام  کار زشت یعنی
  .کند  امر نمی  کارزشت پیامبر بگو خدا به

  نه. کند  آنها امر نمی  و خدا هرگز به  است  روشن  بر همهگان  و ظلم  بارز کار زشت  مصادیق یعنی
   است  امر کرده  کار زشت  خدا به  که دیم و اگر شنی  است  زشت چیزی  چه  نیست  بر ما روشن آنکه

  .  شویم  آن باید مرتکب
   ما را فرمان  است  عدالت  آنچه  و خدا به  است  عادالنه  اوامر الهی  و االحسان  یأمر بالعدل  اهللا ان
  .  است  شناسائی  انسانها قابل  برای عدالت  مصادیق پس. دهد می

   را تشخیص  و چاه  راه  که  است  آفریده ای  گونه  را به خدا انسان   یعنیفالهمها فجورها و تقویها
  .دهد می

دانند و   می  کار را زشت خود دزدها نیز این.   است  و نامشروعی ها کار زشت  ملت  همه  در بین دزدی
  کسی اگر بخواهند با  حتی.  کنند  خود را توجیه  و عمل کوشند خود را تبرئه می  دستگیری در صورت

   ما از ماهیت  که  گفت توان چطور می!  دزدنباشد روند که  می  کسی  کنند، دنبال  یا وصلت شرکت
   و قضاوت ، بایدبپذیریم  است ای  شرافتمندانه ، راه  و اگر خدا بگوید دزدی آوریم  سر در نمی دزدی
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   مرد اجازه  خدا به  است کن چطور مم  است  زشت   ومکتبی  در هر مذهب دروغ.   کنیم خود را تخطئه
   بگوید؟  دروغ زنش بدهد به
   همچون  که فقهی.  شد قواره  و بسیار بی  با واقعیات  تناسب  بی  تولد فقهی  باعث  منطقی چنین
   مواجهیم  دین  با اصرار عالمان  و از سوئی  نیست نیاز فرد و جامعه  جوابگوی  و کوتاه  تنگ ای جامه
 و   چون  دهند و جای  وفق  بایدخود را با آن  و همه  است  و مقدس  محمد است  آل ، فقه  فقه  این که

   دیگرکشورهای  را به  آن  االمکان  را پوشید و افتخار کرد و حتی ، آن  هر قیمتی باید به. چرا ندارد
  ! نیز صادر نمود جهان
   رابر کاروانیان ها راه ها و گردنه  در کوه فتد کها  می  یونان ای  افسانه ، راهزن  یاد پروکروست  به انسان
 و   داشت  آهنی  تخت  یک کرد بلکه  نیز اکتفا نمی  این برد و به  می غارت  را به  آنان  و اموال بست می

 از  اش  قد و اندازه  که هر کس. بخوابانند  تخت  بر روی  یک  به  را یک داد تا افراد کاروان دستور می
   تخت اندازه کشیدند تا به  پا و سر می  آنقدر او را از طرف  وی  فرمان  کوتاهتر بود به  آهنی  تخت طول

   کنند تا کامالً در قالب  را اره  پا مقدار اضافی داد تا از ناحیه  می  فرمان  بلندتر داشت شود و اگر قدی
 را در   و جامعه  باید انسان  که  است نی آه ، تختی  ما نیز فقه  فقیهان از دیدگاه. گیرد  جای  آهنی تخت
  . کرد ، ترمیم یا کشش  را با برش  آن  و زیادهای  قرار داد و کم  آن درون
خواهد  ناپذیر باور دارد و می  خدشه  دینی های  انگاره  عنوان  و جامد را به  ثابت های  انگاره  سنتی فقه
   و تجربه ، علم ، عقل  انسان  سنتی در فقه.  اعصار بپوشاند همه   انسان  رابر اندام  و کوتاه  تنگ  لباس این

   اخبار آحاد که  هم  آن  اخبار است  راداراست  ارزش  باالترین  ندارد آنچه  اعتباری  هیچ بشری
  ! را خواهید خواند  آن سرنوشت
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  ؟  قرآن  مقیاس  یا روایت  روایت  مقیاس قرآن) 8(
   

  
» احدهما اکبر« فرمود   حال در عین. هستند»  ثَقَلین« تعبیر او   پیامبر و به دگار مهم دو یا  و عترت قرآن

 و   حق  تشخیص  و میزان  آسمانی  کتابهای  بر همه  و مهیمن اکبر است  ثقل قرآن. » احدهما اعظم«یا 
  .  سازگار نباشد فاقداعتبار است  با قرآن  و روایتی هر حدیث.   است باطل

 کامالً   باشند دو موضع  گفته  سخن  و دو گونه  پرداخته  آن  به  و روایات  قرآن  که ضوعیدر هر مو
 معنا   را در پرتو قرآن ، روایت  بدانیم  روایت  را محور و معیار فهم اگرقرآن.   گرفت توان  می متفاوت
   بدانیم  الدالله  را ظنی  قرآن و  باشیم مسلک  و اگر اخباری کنیم  می  بر مفاد قرآن  را حمل  و آن کرده

   بر قرآن  راتحمیل  و یا روایت کنیم  نمی  مراجعه  قرآن  یا اصالً به  را محور قرار داده ناچار روایت
  : فرمایید  توجه  چند مثال به.  دارد  شواهد فراوانی گیری  موضع  دو نوع این.  کنیم می
   بها  و تزکیهم  تطهرهم قۀ صد  اموالهم  خذ من  است  آمده در قرآن. 1

،   و حدود صد روایت  آیه  این بر اساس. شود  می  اموال  همه  و شامل  است  مضاف  جمع  اموال کلمۀ
   چیز زکات  از نه  پیامبر فقط  بر اینکه  وجود دارد مبنی  روایتی متأسفانه. داد  باید زکات  اموال از همه

 را بر   روایت ، آن  است  روایت محور کارشان  که کسانی. »  ذلک ی عما سو  اهللا  رسول عفی « گرفت می
  تخصیص  روایت  را با این  قرآن گویند آیۀ  و می  داشته  متعدد مقدم  و روایات  قرآن  صریح آیه
 باشد   قرآن  اگر محور کارشان  که در حالی.  کنیم  می  بر استحباب  دیگر را حمل و روایات!  زنیم می
 عصر،   در آن گوییم  و می کنیم  می  تصرف  شده  جنس  از نه  صحبت  که انند بگویند درروایتیتو می

  .  است  نبوده  دیگر مقدار معتنابهی اجناس  و زکات  بوده  جنس  نه  از این  مردم درآمد غالب
   فی وید و الیشرکگ  نمی  اغنیا ببخشد؟ مگر قرآن  نفع  فقرا را به  دارد حقوق  مگر پیامبر حق وانگهی
   را الزم  نیز زکات  در انار و زیتون کنید که  می  چه  انعام  سورۀ141   براینها با آیۀ افزون.  احداً حکمه
  !  است دانسته

   با الم  جمع  المساجد که  المساجد از کلمۀ  فی  عاکفون  و انتم فرماید و ال تباشروهن  می قرآن. 2
 در مسجد   فقط  که  است  در روایت ولی.  کرد  اعتکاف توان مساجد می مه در ه  که فهمیم  می است
   اعتکاف توان  هر شهر می و مساجد جامع  بصره  و مسجد جامع  و مسجد کوفه  و مسجد النبی الحرام
  . مساجد  در همه کرد نه
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   نه  است  مصادیق  بهترین  ذکر شده  در روایت  آنچه  باشد باید بگوییم  محور استنباط اگر قرآن
   و مستهجن  اکثر بوده  باشد تخصیص  قرآن  مخصّص  روایت  اگراین چرا که.   انحصاری مصادیق
   بر اغلب  زد و ناچار راه خواهیم  را تخصیص  قرآن  بدانیم  بر قرآن  را مقدم  اگر روایت ولی.  است

  . خواهد شد بسته   اسالمی های  در سراسر سرزمین  اعتکاف  فراوان داوطلبان
   ذلک  و حرم  او مشرک  الینکحها اال زان  و الزانیۀ  او مشرکۀ  اال زانیۀ  الینکح فرماید الزانی  می قرآن. 3

 با   ازدواج  که  است  آمده  در روایتی ولی.   است  با زناکار حرام  ازدواج  آیه  این براساس.   المؤمنین علی
.  وادار خواهید کرد  کار مباح  به  شما او را از گناه  که است  شده ر تعلیل ندارد و اینطو زناکار اشکالی

کنند و   می  تصرف است  در تحریم  نص که» َ حَرَّم « دانند در واژۀ  می  الدالله  را ظنی  قرآن  که کسانی
کنند و   می  تصرف  محور کار باشد در روایت  اگر قرآن ولی. کنند  می  تحمیل  را بر قرآن روایت

  .  است  بعد از توبه  باشد منظور ازدواج  اگر صادر شده گویندروایت می
   قرآن  و بر اساس ، عقد است  آن  موقّت  و چه  دائم  چه و نکاح» اوفوا بالعقود«فرماید   می قرآن. 4

   را علی دت بدهد یا م  را طالق  زنش  طور یکجانبه  ندارد به  مرد حق یعنی  است  عقد واجب  به وفای
  شود که  می  نیز روشن  بقره  سوره230و 229  از آیات.  کند  را ترک  ببخشد و زن  زن  کراهت رغم
اگرمحور کار .  باشد  حدود الهی  ترک  مستلزم  زندگی  ادامۀ  که  جایز است  در موردی  فقط طالق
   یعنی کنیم  معنا می  آیات پرتو این در   مرد است  دست  به گوید طالق  می  را که  باشد روایتی قرآن
   است  نشده  حرجی  ندارد تا زندگی  مرد حق  ولی  مرد است  دست  به  طالق که  است  درست گوییم می

   پر صالبت  و قانون  داشت  نخواهیم  قرآن  به کاری  باشیم  مسلک  اگر اخباری  کند ولی  طالق  به اقدام
  . زنیم  می را تخصیص» بالعقوداوفوا  «  تخصیص و غیر قابل

 و  انما هو االسم «  است  متواتر نیز آمده  در روایات  علیه  اهللا فرماید فکلوا مما ذکر اسم  می قرآن. 5
   کنیم  خدا ذبح  با نام  را که  هر حیوانی فهمیم  می  روایات  و این  شریفه ازآیه. »  اال مسلم  علیه الیؤمن
   دلیل ها به  اخباری ولی.  دیگر باشد یا خداپرستی  ندارد، مسلمان  خصوصیت نده کن  و ذبح  است حالل
   باشد باید در آن  محوراستنباط اگر قرآن.  باشد  باید مسلمان  فقط  کننده گویند ذبح  می  روایات بعضی
   این  به ر عمل د  که  است  جهت  این  باشد به اند حتماً مسلمان  اگر گفته  کرد و گفت  تصرف روایات
 یا   مسیحی  فردی  شویم  اگر مطمئن بنابر این.  پیدا کرد  اطمینان توان  نمی  غیر مسلمان معموالً به شرط
  .   کنیم  مصرف  حیوان  آن  از گوشت توانیم  می است  خدا را برده ، نام  ذبح  هنگام یهودی

   شیر خوردن  از راه  که  کسانی  کرد به  ازدواج توان  با آنها نمی  که  افرادی  شمارش  در ضمن قرآن. 6
   و امهاتکم  و خواهر شیری برد مادر شیری  می  از دو نفر نام  فقط رسدولی اند می  شده بر ما حرام

اگر . »  النسب ه کلحم ه لحم الرضاع « که  است در حدیث.   الرضاعۀ  من  و اخواتکم  ارضعنکم الالتی
  ناظر به  روایت  گفت توان  می  کرد یعنی توان  می  بر قرآن  را حمل باشد روایت   قرآن محور استنباط
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   خواهر و مادر نسبی  بر ما حرامند همانطور که گوید خواهر و مادر شیری  و می  دو مورد است همان
   که در حالی.  شمرد  خواهیم  را حرام  باشد تعداد زیادی  اگرمحور کار روایت ولی. بر ما حرامند

   بیان  را به  نیاورد و همه  میان  به  رضاعی  ازمحرمات  ذکری  هیچ کند یا قرآن  اقتضا می ایجاز و بالغت
   که  کسانی  همه یعنی  الرضاعۀ  من  بگوید و هن  نسبی  محرمات  واگذار کند و یا بعد از شمردن عترت

   کسانی  شمارش  خدا در مقام اینکه. محرمند نیز   رضاع  هستند از طریق  شما محرم  به  نسب از طریق
برد   می  را نام  مادر و خواهر رضاعی ، فقط  نسبی  محرمات  کرد بعد از بیان  با آنها ازدواج توان نمی که
  . بیشتر  دومحرمند نه  این  فقط  که  است  خاطر آن به
   برای  یعنی  او الوالدین  انفسکم لی و لو ع  شهداء هللا  بالقسط گوید کونوا قوامین  صریحا می قرآن.7

   مشکوک  روایتی  دلیل  به در فقه.  دهید  باید شهادت  پدرتان  علیه ، حتی عدالت  و احیای  حق احقاق
  !شود نمی  پدر پذیرفته  فرزند علیه گویند شهادت می
  . کنیم  می تر بحث  مبسوط  مورد را کمی این
  :  است  نساء چنین  سوره135  آیۀ

   یکن  ان  و االقربین  او الوالدین  انفسکم  و لو علی  شهداء هللا  بالقسط  آمنوا کونوا قوامین یا ایها الذین
   بما تعملون  کان  اهللا  تلووا او تعرضوا فان  تعدلوا و ان  ان بهما فال تتبعوا الهوی  اولی غنیاً او فقیراً فاهللا

  .خبیراً
   را ترغیب  مسلمانان  وضوح  به  آیه  این  را بخواند خواهد گفت  آیه  این  و غیر مسلمانی هر مسلمان

بنابر .   و یا نزدیکانشان  یا پدر و مادرشان  خودشان  دهند هر چند علیه ،شهادت  خاطر حق کند به می
ا  از م  و دادگاه  او بودیم کرد و ما شاهد دزدی  دزدی  اگر مثالً پدرمان  آیه  این  و تنصیص تصریح
 و  حاضر شویم ، در دادگاه  پدری  ارتباط  مالحظۀ  باید بدون  بدهیم  دزد شهادت  بر علیه خواست
   شما لطمه  شخص ، به  شهادت  و با این گوید اگر پدر شما ثروتمند است  می قرآن.   را بگوییم واقعیت
   و از روی و یا فقیر است خواهد کرد   شما قطع  را به هایش  هدایا و بخشش  خواهدخورد یعنی مالی

  . او شود  شما بر علیه  شهادت  نباید مانع مالحظات  از این  هیچکدام  است  کرده نیاز دزدی
گویند   از آنها می بسیاری.  پدر  فرزند علیه  در مورد شهادت  آقایان  فتاوای  بیفکنید به  نظری حال

  !شود نمی  پدر پذیرفته  علیه شهادت
  سپس. شود  نمی  پذیرفته  حالی  پدر در هیچ  فرزند علیه شهادت: گوید  می خالف در   طوسی شیخ
  .  فیه  الیختلفون  فانهم  و اخبارهم الفرقۀ گوید دلیلنا اجماع می

  .  و االظهر المنع  الوالد خالف  الولد علی  شهادۀ  قبول و فی: گوید  می  در شرایع  محقق مرحوم
  :گوید  در مستند می  نراقی مرحوم
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.  نظر را دارند  همین شود و اکثر قدما و متأخرین  نمی  پدر پذیرفته  فرزند علیه  شهادت بنابر اصح
 در  ، فرزندش  در اکثر کتابهایش ، فاضل ، محقق ، حلّی  حمزۀ ، ابن ،دیلمی ، قاضی ، شیخین صدوقین
 و  ، کفایۀ ، مسالک ، تحریر، دروس درمختلف. اند  فتوا را داده  همین  و دیگران ، شهید در نکت ایضاح
   اجماع ادعای ، سرائر و غنیۀ ِسید مرتضی ، موصلیات در خالف.   است  شده  شهرت  دیگر ادعای کتب
  .  است شده
گوید  بیند با خود می  می  قرآن  صریح  را در برابر آیه  و اجماع  شهرت  ادعای  همه  این  کسی وقتی

   پدر پذیرفته  فرزند علیه  شهادت  که  است  شده  باقر نقل  و امام  صادق امام  از زبان البد صدها روایت
   وقتی اما تعجب.  فتوا بدهند  قرآن  صریح اند برخالف  کرده  جرأت  شیعه شود و اال چطور بزرگان نمی
   مرسل روایت یا دو ، یک  و اجماع  فتوا و شهرت  همه  این  پشتوانه  ببینیم رسد که  خود می  اوج به

  .  نیست بیش
 پدر را   و علیه  فرزند له  شهادت  که  است  شده  حکایت گوید از سید مرتضی  می  نراقی  مرحوم سپس
 و در   است  شمرده  را قریب نیز آن»  هکفای«.   است  کرده  را تقویت  رأی نیز این » دروس«.  دارد قبول

»  ارشاد شرح«و »  مسالک«و » تحریر«ظاهر .  است  دانسته  را اصح  رأی ، این  آن و شرح»  مفاتیح«
  دلیل.   است شده  نیز تردید حکایت  و صیمری تصر و تنقیحخاز م.   است  مسأله  تردید در این اردبیلی
،   اول اند دو چیز است  پدر فتوا داده  فرزند علیه  شهادت  قبول  و یا به  تردید کرده  در مسأله  که کسانی
   ولو علی  شهداء هللا  بالقسط کونوا قوامین «  خداوند سبحانه ، قول دوم.   عادل  شهادت قبول  ماتعمو

  .»  و االقربین  او الوالدین انفسکم
خورد و   می  تخصیص  فقیه ، با مرسله گوید عمومات  می  دو دلیل  این ، در جواب  نراقی  مرحوم سپس
   جبران  اصحاب  باشد با عمل  سند مشکلی  ضعف  فرضبر!!!  ندارد  نیزمشکلی  سند آن ضعف
  !!! ظاهر  و نه است  صریح  باشد زیرا نه تواند دلیل  نیز نمی آیه! شود می

کند   تردید پیدا نمی  آن  معنای  در فهم  احدی  که  و صراحت  روشنی  این  به ای  آیه  است واقعاً عجیب
  !  ظاهر در قبول و نه   است  درقبول  صریح  نه از نظر ایشان

   در قبول  آیه  است  بگوید چطور ممکن گوید اگر کسی  ما می  تعجب  رفع  برای  نراقی  مرحوم سپس
   شهادت  تحمّل  فقط  منظور آیه گویم  می  ظهور، در پاسخ  باشد و نه داشته  صراحت  فرزند نه شهادت
   و تذکّر مُجرم  تنبیه  کنید تا باعث  رامشاهده رم ج گوید صحنۀ  می  آیه یعنی.   شهات  ادای  نه است
بگیرد و حیا  شود عبرت  می  باعث بیند همین  می  سرقت  او را در حال  ببیند پسرش پدر وقتی. شود

   به  آیه خالصه.  را انکار نکند و یا بعداً جرمش!  نکند ، دزدی  نکند و یا بعد از این کند و دزدی
  !!! ندارد درربطی پ  فرزند علیه شهادت
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  گوید علیه  می آیه.   نیست  قبول  مستلزم  پدر باشد، شهادت  علیه  دادن  شهادت  به  راجع  آیه بر فرض
.  فرزند را بپذیرد  وجود دارد نباید شهادت  که  مرسلی  روایت  دلیل  به قاضی  دهید ولی پدر شهادت

.   نیست  چنین گوییم  خواهد شد می زند لغو و عبثفر  دادن اگر بگویید شهادت: گوید  می  نراقی سپس
   این در ادامۀ!  است  آخروی  ثواب  از فوائد آن  یکی  نیست  قاضی  قبول  منحصر به  شهادت فایده

  . ندارد  نقل  ارزش گوید که  می  دیگری  بارد، مطالب توجیهات
   سخت  است  قرآن  با آیه  کردن بازی   در واقع  که  عبارات  از این  محترم  تردید خواننده بدون

 کرد و   را ساقط  و صراحت  وضوح  این  به ای  آیه  است آخرچطور ممکن.  خواهد شد زده دهشت
 کرد، چرا   بر کتاب  را عرض باید روایت  آنکه مگر نه.   را گرفت  صد در صد مشکوک  روایتی جانب
   کند؟  بر روایت  را عرض کوشد آیه  می ایشان
   دو آفت  گری  و اخباری گری اشعری.  نخواهد کرد  آشنا باشد تعجب  فقهی  با کتب  اگر کمی ولی

 و   آب  خود را به  نراقی  محقق  مثل  بزرگی  فقیه  است  شده  باعث متأسفانه  که  است  شیعه  فقه بزرگ
   این  اگر باب راستی!  کند ساقطرا از اعتبار   قرآن  کند گرچه  را زنده  مرسل  روایت  بزند تا یک آتش

   انداخت  ازداللت  چنینی  این های» اگر«و » شاید« با   را بتوان ای  باز شود و هر آیه  نیشغولی احتماالت
گوید  کند می  می  را مطرح  احتماالتی  چنین  که  خواهد ماند؟ البد کسی  باقی  از قرآن  چیزی دیگر چه

  !مند شد  بهره  آن  قرائت  را خواند و از ثواب  آن توان زیرا می از کارنخواهد افتاد  قرآن
  .اند  پدر ذکر کرده  فرزند علیه  رد شهادت  برای  دیگری  دلیل  چه  ببینیم حال

   باعث پذیرند چون  پدر را نمی  فرزند علیه  شهادت  و اکثر اصحاب گوید شیخ  می در کنز العرفان
  .شود  فرزند می  شهادت  قبول  مانع  و عقوق  است در عقوق پ شود وتکذیب  پدر می تکذیب

  ؟  است  والدین ، عقوق  حق  خدا و احقاق  اطاعت  انگیزۀ  به  دادن آیا شهادت
فرماید اگر   می بینیم  می  کنیم  دقت  است در آنها آمده»   والدین  به احسان« دستور   که  آیاتی اگر به
   کند و چنین باید عصیان.  کند ادارکنند فرزند نباید از آنها تبعیت و  شرک  فرزند را به والدین
   خدا ذکر شده  نافرمانی  ازمصادیق  یکی  عنوان  ندارد و به  خصوصیتی شرک.   نیست ، عقوق عصیانی
 از  نافرمانی.  داشت  خدا را مقدم  خدا باشد باید جانب  نافرمانی  مستلزم  والدین هر جا اطاعت.  است

   باشد و گناه  عقوق  آنکه  نه  نیست  عقوق  از خداست  فرمانبرداری  چون  مواردی  در چنین الدینو
  . باشد نداشته

دهند از   می  والدین  به  احسان  دستور به  که  دهید، باز آیاتی  حق  به  بود شهادت  گفته اگر خدا فقط
   آنهاست  به  احسان  آنها نیست  والد، عقوق ه علی  شهادت کردند چرا که نمی  والد نهی  علیه شهادت
  تا چه.  برهند  دوزخ  کند و از عذاب  آنهارسیدگی  جرم  به  دنیا قاضی شود در همین  می  باعث چون

  . دهید  شهادت  والدین  بگوید علیه  صریحاً در قرآن  اینکه رسد به
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   گرایش  که  کسی  استنباط  نتیجۀ  که  است مطلب   این  و مقصود بیان  است ها فراوان  مثال  دست از این
، صد   است  روایت داند و محور کارش  می  الدالله  را ظنی  قرآن  که  کسی استنباط  دارد با نتیجه  قرآن به

   بر قرآن  را تحمیل  و روایت  اخبار است  به  ماگرایش  فقهی های  در حوزه متأسفانه.  دارد در صد فرق
   بسیاری  که  است این  در حوزه  روائی  گرایش گواه. دهند  فتوا می  قرآن  نص  بر خالف  گاهکنند و می

   مطلب  متناظر با آن  آیه  را در خاطر دارند ولی  آن  به  مربوط  روایت  هر مطلبی  به  راجع از محصّالن
   به  مربوط  آیات ولی»   ما قبلهّ  یجب االسالم «  حفظند که را همه» ّ جب « مثالً حدیث. شناسند رانمی
  .»  ما قد سلف  ینتهوا یغفر لهم  کفروا ان  للذین قل «  آیه  این مثل !شناسد  نمی  را کسی  مطلب این

   آیات  ما در نقل  فقیهان  که  است  شده  باعث  قرآن  به  در عنایت  و تفریط  روایت  به  در گرایش افراط
   زیرا در آن  نیست  تعجب  کنند جای  نقل  را اشتباه  فقهی  از کتاب قولی  نقلاگر.  کنند کراراً اشتباه

   را خودشان اشان  شخصی کتابخانه  از علما کتابهای شد و بسیاری  می ها استنساخ اعصار کتاب
  ازفقیه   نقل  را به  از آن  آنها نباشد و مطلبی  در دسترس  کتابی  وقتی  است بدیهی. کردند  می استنساخ
  شروع»  محکی« با پیشوند   فقهی  کتب  از منقوالت بسیاری.  بیاید  پیش  کنند، اشتباه  دیگر نقل یا کتابی

  ولی.   است  اکتفا کرده  دوم  دست  منبع  و به  را ندیده  اصلی  منبع دهد مؤلف می  نشان  که  است شده
  به.   است  بوده  همگان  در دسترس  همواره قرآن  چون  نیست  قبول  قابل  در مورد قرآن  چیزی چنین

  . فرمایید  توجه  اشتباهات چند مورد از این
  ، و مرحوم  بروجردی ، مرحوم  قمی ، میرزای  آقا ضیاء عراقی ، مرحوم  نائینی  آخوند، مرحوم مرحوم. 1

 را   تیمّم  به  مربوط  آیه  مشکینی  و آقای  روحانی  سید محمد صادق ، مرحوم  گلپایگانی  ومرحوم حکیم
 43 و   مائده  سوره6  در آیه.   است  کرده  نقل  اشتباه  است  شده  نازل  در دو جا با تعبیریکسانی که

   و ان  تعالی قوله: اند  نوشته  باالتفاق آقایان.  تجدوا ماء فتیمموا صعیداطیباً فلم...فرماید  نساء می سوره
   تجدوا ماء فتیمموا لم

  ثم: گوید می!   از سنیان  غیبت  روا بودن  به  بعد از فتوی  غیبت  در بحث  انصاری  شیخ  مرحوم.2
   و غیرها الدالۀ  المتقدمۀ  الروایات  بعض  لو سمعها لعموم  الممیزالمتأثر بالغیبۀ  الصبی الظاهر دخول

   تخالطوهم  و ان  تعالی  قوله یشهد بهکما   علیه  االخ  صدق  مع  لحومهم  و اکل  الناس  اغتیاب  حرمۀ عی
   خیرو ان  لهم  اصالح  قل  الیتامی  عن  و یسئلونک  آیه  مورد استناد شیخ آیه.   الدین  فی فاخوانکم
  فی « ، کلمه  اخوانکم  بعد از کلمه  آیه در این...   المصلح  المفسد من  یعلم  و اهللا  فاخوانکم تخالطوهم

   به  ربطی  آیه  آن  که  گرفته  اشتباه  احزاب  سوره5   را با آیه  آیه  این  انصاری شیخ.شود  نمی دیده»  الدین
  .  است وارد شده»   الدین فی « کلمه  بعد از اخوانکم  آیه  در آن  ندارد ولی  ایشان مطلب



 !عقل فقهی   

 53

  یسئلونک «  است  چنین یهآ. اند  کرده  نقل  را اشتباه  انفال  سوره  اول  آیه  و شهید ثانی  حلی عالمه. 3
سید . »  و للرسول  هللا  االنفال قل«اند   نوشته  بزرگواران و این»   و الرسول هللا  االنفال  قل  االنفال عن

  . است  را عیناً تکرار کرده  اشتباه  نیز این محمود هاشمی
را »  جمیعاً  االرض  ما فی کم ل و خلق «  آیۀ  خوئی  و مرحوم  آقا ضیاء عراقی ، مرحوم  نائینی مرحوم. 4

. شود  نمی  دیده  قرآن  جای  در هیچ ای  آیه چنین. » جمیعاً  االرض  ما فی  لکم احل«اند  کرده اینطور نقل
 و   کرده تلفیق»  جمیعاً  االرض  ما فی  لکم خلق « را با آیۀ»  الطیبات  لکم احل «  آیه  بزرگواران این

   معنائی  چه دراینجا به» ّ احل« مثالً  اند که  کرده  بحث  مفصل  آن درباره و   از آنها ساخته معجونی
  !؟ است

  آیه. اند  کرده  نقل  نور را اشتباه  سوره  دوم  آیه  آشتیانی  و مرحوم  خوئی  و مرحوم  طوسی شیخ. 5
اند   نوشته  بزرگواران این.   جلدۀ  مأۀ  واحد منهم  فاجلدوا کل  و الزانی شود الزانیۀ می اینطور شروع

 قطعاً   و تأخیری  تقدیم  اشعار دارد با چنین  بدان  در ساختاراول  آیه  که ای لطیفه...   و الزانیۀ الزانی
  .شود  می فوت

   را اینطور نقل  الحج  فی  و ال جدال  و ال فسوق  فال رفث  الحج  فیهن  فرض  فمن  آیه  حلی عالمه. 6
  .  و ال جدال  الحج  فی  وال فسوق ثفال رف...  است کرده

   ذیل  آیه  نجفی  حسن  و شیخ ، سید محمد عاملی  بحرانی ، محقق  سبزواری ، محقق  اردبیلی محقق. 7
  اند  کرده  نقل رااشتباه

  . او اشد ذکراً  آبائکم  کذکرکم  فاذکروا اهللا  مناسککم فاذا قضیتم
  . و اشد ذکراً  آبائکم  کذکرکم فاذکروا اهللا   عرفات  من اند فاذا افضتم آنها نوشته

  ! وجود ندارد  قرآن  جای  در هیچ ای  آیه چنین
   به  باالتفاق  روحانی  و سید محمد صادق ، سید محمد روحانی  اصفهانی ، شیخ  انصاری شیخ. 8
: اند  نوشته  بزرگواران این. شود  نمی  دیده  شکل  این  به  قرآن  جای  در هیچ اند که استشهاد کرده ای آیه
  احل « جمله»   ایمانکم ما ملکت« از   قبل  قرآن  جای در هیچ.  ایمانکم  ما ملکت  لکم  احل  تعالی قوله
  .شود  نمی دیده»  لکم

  مرحوم.   است انداخته»   بالباطل  بینکم و التأکلوا اموالکم « را از آیه»  بینکم «  آخوند، کلمه مرحوم. 9
   کرده  نقل  ماضی  فعل  صورت را به...  جهنم  مؤمناً فجزائه  یقتل  و من  در آیه مضارع  فعل گلپایگانی

  .  جهنم  مؤمناً متعمداً فجزاؤه  قتل و من:  است
   است  کرده  نقل  ذیل  صورت را به»   نسائکم  الی  الرفث  الصیام  لیلۀ  لکم احل «  آیۀ  حلی عالمه. 10

  .»  نسائکم  الی الرفث  الصیام یلۀ ل  الی  لکم احل«
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   باید با قرآن  چنانکه  بزرگواران دهد این  می اما نشان.   است  هر چند ناچیز و ظریف  اشتباهات این
سزاوار بود با . اند  شده  اشتباهات  دیگر دچار این  فقیه  یا نقل حافظه  نداشتند و بر اثر اتکا به اُنس
   اهتمام  از این  بیش  است  بوده همگان  در عصر آنها در دسترس  حتی یشه هم  قرآن  اینکه  به توجه

  .کردند  می  مراجعه  خود قرآن  به  آیه  و در نقل ورزیده
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    وجود عترت  طفیل قرآن) 9(
  

 تصور   شیعه  فقهای ، عموم  اکبر است  ثقل  فرمود قرآن  ثقلین  به  توصیه  هنگام  پیامبر که بر خالف
 خدا از   مقصود اصلی  باورند که ، بر این  فراتر رفته  نیز بسی و از این  اکبر است  ثقل کنند عترت می

   دشمنان  و نکوهش  عترت  درمناقب  قرآن  آیات تمام.   است  بوده  عترت ، معرفی  قرآن فرستادن
   شده  وتحریف  تغییر یافته قرآن.  ندارد  و حجیت  نیست  فهم ، قابل  تفسیر عترت  بدون قرآن.  آنهاست
  ! است

   تفسیرها و نحوه  دارند به  و عترت  از قرآن ای  تلقی  چنین  شیعه  علمای  عموم کنید که اگر باور نمی
  عبارت. دانند  می  طفیلی  را موجودی  از آنها صراحتاً قرآن برخی.  کنید  آنهاتوجه  فقهی های استدالل

  : کنیم  می نقل»   السعادۀ بیان« تفسیر   را از مقدمه ذیل
   اهل  حجتهم  منه  الباقی  و فی  بهم  و التوسل  العترۀ  علی  الداللۀ  الکتاب  من  المقصود االهم کان
 مغیّراً تغییراً مخالً   لنا و لو کان  قطعیۀ  حجۀ  کان  امروا باتباعه  ان  البیت باهل  و بعد التوسل البیت

   و استنباط  احکامه  و اتباع  به  التوسل  و کان یأمرواباتباعه  او لم  بهم وسلنت  لم  و ان بمقصوده
 و   منعوا منه  الذی التفسیر بالرأی  قبیل  من  انفسنا کان  قبل  من  و احکامه  و حدوده  و نواهیه اوامره
  ..... مغیراً یکن لو لم
 و ال   و ال رسم  له  ال اسم و مجهوالً مطلقاً و کان غیباً محضاً   العزیز کان  شأنه  تعالی  اهللا  ان اعلم

   القدسی  کما فی  یعرف  لکی  الخلق  فخلق  یعرف  ان  فاحب  بالعمی یسمی  و لذا کان خبر عنه
   المعروفیۀ  و مقام  االشراقیۀ  و االضافۀ  الرحمن  بنفس یسمی  الذی  فعله  ظهوره  اول  فکان المعروف
   تعالی  اهللا  اضافۀ  باعتبار کونه بالمشیۀ  و یسمی  العلویۀ  اللطیفۀ و هی)  ص( یۀ المحمد و الحقیقۀ

   خلقت بمضموم  الحقیقۀ ، و هذه  اهللا  الی  للخلق  اضافۀ  باعتبار کونه  المطلقۀ  و بالوالیۀ  الخلق الی
   و الظلمانیۀ  النورانیۀ جسمانیۀ و ال  و النفسانیۀ  العقالنیۀ  بمراتبه  الخلق  مبدء جمیع االشیاء بالمشیۀ

 اال   و االنس  الجن  ما خلفت  بمنطوق  االنسان  غایۀ  و کان  للکل  غایۀ  االنسان  و لما کان والطبیعیۀ
   الکتب  و انزل  الرسل ، ارسل  اهللا  معرفۀ  اعرف  لکی  الخلق  فخلقت  تعالی قوله  و بمضمون لیعبدون
 و لما   المطلقه  الوالیۀ  هی  التی  معروفیتد هو مشیته  مقام ان  و قد عرفت ه لمعروفیت  الشرایع و اسس

   انهم  یقال  ان و اوالدهما صح)  ع(وعلیاً)  ص( محمداً  المعروفیۀ  و بمقام  بالوالیۀ  المتحقق کان
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 و   االنسانیۀ یقطر  لتصحیح  السماویۀ  و الکتب  االلهیۀ  الشرایع  جمیع  و لما کان  و غایته مبدء الکل
   و المتحقق  و الوالیۀ  االنسانیۀ  بالطریق  المتحققین  اصل  و کان  الوالیۀ  الی  الخلق توجیه
   الشرایع  جملۀ  یقال  ان  صح  السالم و اوالدهما علیهم)  ع(و علیاً)  ص( محمداً المطلقۀ بالوالیۀ
   و تبجیل  و هو ایضاً وصف  الیهم  الخلق  توجیه  و فی  فیهم  نزلت السماویۀ  الکتب  و جمیع االلهیۀ
   فی  و ما کان  تصریحاً او تعریضاً او توریۀ فیهم  نزلت  القرآن  آیات  کثیر من ، و لما کان لهم

   سبباً للتوجه  لیکون مخالفیهم  و االنزجار عن  اال االعتبار بمخالفیهم  المقصود منه یکن  لم اعدائهم
 واالخبار   و القصص  االمر و النهی  سایر آیات  و کان  شأنهم  و عظمۀ  قدرهم  و لمعرفۀ الیهم

   و لما کان  فیهم  نزل  القرآن  جمیع  یقال  ان  صح  الوالیۀ  الی  االنسانیۀ  طریق لتأکید السیر علی
 و بعضها   و مخالفیهم  اعدائهم  و بعضها فی  محبیهم  و فی  فیهم  آیاته  بعض  مفصالًبکون القرآن

 اثالثاً   او نزل  اعدائهم  و فی  فیهم  القرآن  نزل  یقال  ان  واحکاماً صح سنناً و امثاالً و بعضها فرائض
 و اخیار   باالئمۀ  کلها تعریض  اخبار االخیار واالشرار الماضین  علی  الدالۀ او ارباعاً و االیات

 الخیر و   اصالً فی کونهم  بسبب  اعدائهم  و الی هم رجوعها الی  النظر عن  قطع  مع  و اشرارهم االمۀ
   و کل  المراد بها اخیار االمۀ  ذکر فیها خیر کان  آیۀ  کل  نقول  الشر بل  اصالً فی  اعدائهم کون
   و کون  او لکونهم  او تعریضاً بهم  فیهم  االیۀ  لکون  المراد بها اشرار االمۀ ذکر فیها شرّ کان آیۀ

 و   و فرعه  و اصله  اوله  ذکر الخیر کنتم ان:   الجامعۀ  الزیارۀ  الخیر والشرّ و فی الً فی اص اعدائهم
 و   ذکر الشر کانوا اوله  فان  المقابلۀ  بحکم اعدائهم  حال  فی  و هکذا الحال  و منتهاه  و مأواه معدنه
  .  و منتهاه  و مأواه  و معدنه  و فرعه  و اصله آخره
 را کامالً اسرارآمیز و صد در صد   قرآن  که  است  کسانی تر، دیدگاه  افراطی  دیدگاه از این
.   و محجوب  مستور است  هم قرآن...«: فرمود اندیشید، می  می چنین  خمینی امام. دانند  می نایافتنی دست
   ما قابل  برای قرآن نیز   در پرتو سنت یعنی»...  گورببریم  را به  ما باید آن  که  است  آرزویی  قرآن درک
   و هیچکس  صد در صد سرّو راز است  که  است  کرده  نازل  خداوند کتابی در واقع!  نخواهد بود فهم
  ، بهره  قرآن  از قرائت  بردن  و ثواب  دیگر ما جز روخوانی  بیان به.  راز را بگشاید تواند این نمی

   هر آیه  برای امام.   است  تلقی  نیز مؤید همین م حمد اما تفسیر سوره.   ببریم توانیم نمی دیگری
 دارد و ما   زیادی  محتمل  معانی  هر آیه کرد که القا می  خواننده کرد و به  ذکر می  متعددی احتماالت

   واقعی مقصود نباشد و معنای  بسا هیچکدام  و چه  معنا مقصود است  معانی  از این  کدامیک دانیم نمی
باشد   ناگشودنی  لُغز و معمائی  که  کتابی ندانند کهپاسخ  را   سؤال  این امام!!!!!!  نداند س را هیچک آیه

   کند؟  احتجاج  بر بندگانش خواهد با آن  می  باشد و خدا چگونه  سعادت تواند برنامه  می چگونه
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   هیچکس  را در گرو بیان  آن  و فهم  دانسته  فهم  را قابل  صریحاً قرآن  که  است  طباطبائی تنها عالمه
  خواهد باشد ولی  می  هر گونه  دیگران  آسمانی کتاب«: نویسد  می  شیعه درکتاب. داند  نمی  عترت حتی
 و با آنها   قرار داده  را مخاطب  و جهانیان  باشدجهان  بوده  شریف  قرآن  که  اسالم  آسمانی کتاب

  کند و یک  می معرفی  پیغمبر اسالم  را معجزه ، خودش مده آ  تحدی گوید و در مقام  می مستقیماً سخن
  .»نخواهد در آمد)  باشند هر که (  معدودی  عدۀ  هرگز در انحصار فهم  کتابی چنین
   کسی  و جهانبینی  و کالم  بداند با فقه  عترت  را طفیلی  قرآن  که  کسی  و جهانبینی  و کالم ، فقه باری
  شود که  می  دیده هایی ، آموزه  اول در نظام. کند  می بداند، صد در صد فرق قرآن   را معلّمان  عترت که

 از   و آکنده  و متصلب  عبوس  است  دینی آن ، حاصل  نیست  دفاع  دنیا قابل  از محافل  محفلی در هیچ
  دخالت  بشری  حیات های  و دیگر حیطه کنند در سیاست  آرزو می  همه  که  خشن  و احکام خرافات

،  آید صد در صد معقول  می  دست  به  دینی  دوم  در نظام  باشد ولی  دل  نهانخانه نکند و محدود به
  . و اعصار  آفاق  در همه  بشری با معیارهای  و منطبق  دفاع قابل
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   به  قرآن  و اطالقات  و تقیید عمومات تخصیص) 10(
  خبر واحد

  
   اصل اما این.   فقهاست  عموم  خبر واحد، مورد قبول  به  تقیید کتاب و ، تخصیص  علمیه های در حوزه

  :  دیدگاه  این اما دالئل.   است  باطل کند، از اساس  می  راتعیین  فقه  سرنوشت که
 ادعا را   این اما چگونه.   است  قرآنی  عمومات  خبر واحد در قبال  به  فقها در عمل  سیره  اول دلیل

  اند  فتوا داده  دیدگاه  این  بر خالف  تشیع چهارگانه های  قطب آنکه با  بپذیریم
   کل  بها علی  العموم  اخبار االحاد الیجوز تخصیص  ان  الیه  نذهب والذی: نویسد  می سید مرتضی

  )280   ص1   ج الذریعۀ ( حال
   قطعی  دلیل  به  یقترن  اناال... اخبار االحاد  من  بشیی  و العمل  العلم الیجب: نویسد  مفید می شیخ

  )28   ص  الفقه  باصول  والتذکرۀ122   ص  المقاالت اوائل(
   القرآن  عموم  الن  حال  کل  باخبار االحاد علی  العموم  الیجوز تخصیص انه: نویسد  می  طوسی شیخ

  )344   ص1   ج دۀالع (  بالظن  العلم  یترک  و الیجوز ان  الظن  و الخبرالواحد یوجب  العلم یوجب
   االجماع  به  العمل  علی  الداللۀ  الن  االطالق  علی  خبر الواحد دلیل  ان النسلم:   حلی  محقق  الدین نجم
   ص معارج (  به  العمل  وجوب  سقط  قرآنیۀ  داللۀ  فاذا وجدت  داللۀ  فیماالیوجد علیه  استعماله علی
46(  

   بر آنها باشد و هیج  و باید مبتنی  نیست  و عقل  و سنت  کتاب عرض در   مستقلی  دلیل  سیره وانگهی
   دلیل  آن  بر خالف  خبر واحد وجود ندارد بلکه  به  کتاب  بر تخصیص  وعقل  و سنت  از کتاب دلیلی
  . داریم
   را تخصیص  قرآن  از عمومات  یکی  مگر آنکه  نیست  خبر واحدی  هیچ  که  است  این  دوم دلیل
دهد   می  خود را از دست  نزند حجیت  را تخصیص  قرآن زند و اگر قرار باشد خبرواحد عمومات می

  .  است  ثابت  قطعی  خبر واحد با دلیل  حجیت  که در حالی



 !عقل فقهی   

 59

 نظیر نماز   احکامی  فروعات  به  راجع  ندارد چون  تضادی  قرآن  از اخبار آحاد با عمومات اوالً بسیاری
   و کیفیت  جزئیات  بیان  نه  است  آنها بوده  تشریع  صرفاً در صدد اصل قرآن  که است   و حج و روزه
 خبر مورد   فقط  گفت  بعداً خواهیم و چنانکه  است  شده  خبر واحد مناقشه ثانیاً در حجیت.  آنها انجام
  .  ثقه  خبر شخص  نه  است  حجت وثوق
 السند   ظنی  و خبر واحد گرچه  است  الداللۀ  ظنی ولی   السند است  قطعی  گرچه کتاب:   سوم دلیل
   با نقطه  هر کدام  کرد تا ضعف  عمل  هر دو با هم  باید به بنابر این.  است  الداللۀ  قطعی  ولی است
  . شود  ترمیم  دیگری قوت
 خود را  قرآن.   است  و واضح  بسیار روشن  اصرار دارد که قرآن. کند  ادعا را رد می  صریحاً این قرآن
.   است  خوانده ، بصائر و ذکر آسان  مبین ، کتاب ، مفصّالت ، مبیّنات ،بیّنات ، تبیان ، نور، بیان برهان
   را از خود نفی  و ریبی  عوج  صریحاً هر گونه  وقرآن  است ، نقص  در هر کتابی  و اجمال  ابهام هرگونه
  نکوهش»  ظن« از   باشد؟ خدا بارها درقرآن  الداللۀ د ظنیتوان  می  چگونه  اوصاف با این.   است کرده
 شیئاً؛ چطور   الحق  عن  الیغنی  الظن گوید ان  و می  است  کرده نهی»  ظن« از   را از تبعیت  و مردم کرده
   برهاند؟  بودن  ظنی  را از نقص  نتواند قرآنش است ممکن
   قدر خبر جعلی اند و آن  معنا شده  به  آنها نقل اغلب.  هستند  نص  مگر اخبار آحاد همه  بر این عالوه

   بحث  تفصیل  به در اینباره( خبر واحد اعتماد کرد   به توان  می بسیار مشکل  که  زیاد است و خرافه
  ). کرد خواهیم
   اختالف  که  است  آن کند؟ پاسخ  جور تفسیر می  را یک  آیه  چرا هر مفسری  بگوئید پس  است ممکن
 وارد   در تفسیر آیات  هستند که  تأثیر روایاتی  از آنها تحت بسیاری.   از چند امراست  ناشی مفسران
 اعتماد   قابل  روایات  اکثر این  االسف مع.فهمند  می  معصومان  را فقط  و معتقدند قرآن  است شده

ها و  فرض  از آنها باپیش ری ندارند و بسیا  در آیات  و تدبّر کافی  تأمل  مفسران بعضی. نیستند
   افالیتدبرون  است  قرآن  فهم  مانع  که  مهمی دو نکتۀ(کنند   می  مراجعه  قرآن  به  خاصی های ذهنیت
  اینها و عوامل. کنند  دیگر تفسیر می  آیات  لحاظ  را بدون  نیز آیه بعضی).  اقفالها قلوب  علی  ام القرآن

 قرار دهد یا   در برابر چشمانش  مانعی  اگر کسی  شک بدون.  است ده ش  مفسران  اختالف دیگر باعث
بیند   هستند نمی  طور که  فشار وارد کند، اشیاءرا آن  چشمش  بزند و یا بر پلک  چشم  به  رنگی عینک
  ! دید  آنها را درست توان  دارد و نمی  ابهام  خارجی  ندارد بگوید حقائق و حق
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    و عترت   قرآن جایگاه) 11(
  
  

 آنها از   جدائی  و عدم  و عترت  بر پیوند قرآن  اکید پیامبر مبنی های کند توصیه  تصور می شیعه
 یا   متمّم  هستند نه  قرآن  آنها شارح  که در حالی.   است  قرآن متمّم  عترت  که  معناست  این یکدیگر به

  .  آن مکمّل
 و   کمال  باید به  انسانها بدانیم  برای  اساسی  قانون یک را در حد   اگر قرآن  اینکه  مطلب توضیح
   قانون  در عرض تواند قانونی ، نمی  قانونگذاری  دنیا مجلس  جای درهیچ.   معتقد باشیم  آن جامعیت
  ، حبس  توقیف  را نباید خودسرانه هیچکس  باشد که  آمده  اساسی مثالً در قانون.  نماید  تشریع اساسی
   حبس خودسرانه توان  را می  آیین  فالن  پیروان  کند که  تصویب  یا دولت اگر مجلس. د کردیا تبعی
  .  اساسی  قانون  تخصیص دانند نه  می  اساسی  قانون  را نقض  چیزی  چنین مردم. کرد

  خالف بر  توانند تفسیری  و آنها نمی  است  نگهبان  با شورای  اساسی  ما نیز تفسیر قانون در ایران
 کند و   تصویب  اساسی  مغایر با قانون تواند قانونی  نیز نمی  دهندو مجلس  ارائه  اساسی ظاهر قانون
   قانون  نقض  در هر عُرفی  چیزی چنین چرا که.   است  اساسی  یا تقیید قانون  ما تخصیص بگوید قانون

  .  آن  تخصیص شود نه  می  شمرده اساسی
   قانون  فوق  قرآن  که  در حالی  بدانیم  اساسی  قانون  را در حد یک  قرآن ه ک  است  در صورتی این

   نقص  و بی  خود را کامل قرآن.   تاریخ  تا انتهای  بشریت  همه برای  است  کتابی قرآن.   است اساسی
   له  یجعل  و لم ب الکتا  عبده  علی انزل  الذی الحمد هللا!   فیه  ال ریب  الکتاب ذلک:   است  کرده معرفی
  ....    خلفه  و ال من  یدیه  بین  من  الباطل الیأتیه. عوجاً

 تغییر   عترت  توسط  حتی  آن  ندارد نباید احکام  و عوجی  ریب  هیچ  که  است  کتابی  یگانه اگر قرآن
 را  د قرآنتوان می)  خبر واحد حتی ( ها، عترت  در حوزه اعتقاد رایج  بر اساس  که در حالی. کند

  . کند  را نسخ  آیه  بلکه  یا تقیید زده تخصیص
گوید با مادر   می کند یعنی  دو نفر را ذکر می  فقط  رضاعی  محرمات  شمارش  در مقام  اگر چه قرآن

 تعداد  گوید در اثر شیر خوردن  می  روایت  کنید ولی توانید ازدواج نمی  و خواهر رضاعی رضاعی
 از   ذکری  هیچ کند یا قرآن  اقتضا می  ایجاز وبالغت گوییم می. شوند  می ا حرام افراد بر شم زیادی

   نسبی محرمات  واگذار کند و یا بعد از شمردن  عترت  بیان  را به  ننماید و همه  رضاعی محرمات
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   رضاع  هستند از طریق  شما محرم  به  نسب  از طریق  که  کسانی  همه  یعنی  الرضاعۀ  من بگوید و هن
   محرمات  کرد بعد از بیان  با آنها ازدواج توان  نمی  که  کسانی  شمارش  خدا در مقام اینکه.نیز محرمند

.  بیشتر  دو محرمند نه  این  فقط  که  است  خاطر آن برد به می  را نام  مادر و خواهر رضاعی ، فقط نسبی
گویند خیر  می.   است  باقرآن عرفاً در تعارض بشمارد   تعداد را محرم  از این  بیش  که هر حدیثی
   قرآن  بعید نیست  هیچ  منطق با این.   است  شده  بیان  در سنت  و مقداری  در قرآن مقداری

   خدا بدهید و روایات  را در راه  مالتان  پنجم یک...  خمسه  هللا  فان  شیی  من بگویدواعلموا انما غنمتم
!  کند  بیان  را عترت  و مقداری  را قرآن  مقداری یعنی! خدا بدهید  را در راه  مال بگویند باید دو پنجم

   خود را از دست و استقالل  جامعیت  کتابی چنین.   است  قرآن  به  نقص  نسبت  حرف  این عمق
   واجب گوید نماز جمعه  صریحاً می  که  است  و بال عوجی  بال ریب  کتاب  چه آخر این. دهد می

   را تحریم تواند آن  می  یا فقیه  عترت ولی!   ذکر اهللا  فاسعوا الی  الجمعۀ  یوم  من  للصلوۀ اذا نودی است
   و شوهر اشکالی  پدر و پسر یا زن تواند بگوید ربا بین  می  وعترت  است گوید ربا حرام یا می! کند
 بگوید   شود و عترت  باید قصاص قاتل،»  حیوۀ  القصاص  فی لکم«و »   بالنفس النفس«یا بگوید . ندارد

 بگوید   وعترت  است  واجب یا بگوید وصیت! شوند  نمی  باشند قصاص  اگر قاتل پدر و جد پدری
   غیر خدا ذبح  نام  به  که  و مردار و حیوانی  و خون  خوک  فقط یا بگوید از حیوانات.   نیست واجب
  .  است  حرام  اینها نیز چیزهائی بگوید غیر از  و عترت است  حرام  است شده

   به  مربوط  بگوید آیه  کند و عترت  تعیین  شالق  را صد ضربه  زانی  مجازات  قرآن  است آیا ممکن
  !  سنگسار است  محصنه  زنای مجازات.  است  غیر محصنه زنای

   بگوید الزم د و عترتباش»  طیّب«کنید باید   می  تیمم  با آن  که  بگوید خاکی  قرآن  است آیا ممکن
بنابر .  طاهر باشد  خاک  که  است کافی.  کرد  تیمم  با آن توان  باشد می هم» خبیث«. باشد»  طیب « نیست
  .  نیست  نجس  کردچون  تیمم توان  می  هم دانی ِ زباله  کثیف های  با خاک این

 و   نیست  بگویند محترم  و روایات  است  محترم  هم  کفار حربی  بگوید اموال  قرآن  است آیا ممکن
  . برد سرقت  آنها را به  اموال توان می

 بگویند خداوند امر   روایات  احداً ولی  حکمه  فی  بگوید و ال یشرک  خدا در قرآن  است آیا ممکن
   نماید؟  را حرام  و اموری  را واجب  دارد اموری  و او نیز حق  پیامبر واگذارکرده  را به تشریع

   کسی  ندارد انگور را به  بگویند مانعی  بداند و روایات  را ممنوع  بر اثم  تعاون  قرآن  است یا ممکنآ
  ؟ کند بفروشیم  می شراب  به  را تبدیل  آن دانیم  می که

   الغیب  اعلم و لو کنت« ندارد   غیب  طور مکرر بگوید پیامبر علم  صریحاً و به  قرآن  است آیا ممکن
   اموال رسید و به  نمی  من  به  آسیبی  داشتم  غیب اگر علم»  السوء  الخیر و مامسنی  من تالستکثر
   علم  دارای  بگویند امام  روایات معذلک»   و البکم  بی  ما یفعل و ما ادری« یا بگوید  رسیدم  می فراوانی
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   رب  است و خواهد بودمطلع   هست اگر پیامبر از هر چه.   است  و ما هو کائن  و ما یکون ما کان
  کند؟  پیدا می  معنائی  علماً چه زدنی
   این  قرآن امتیاز بزرگ.   است  قرآن  دارد آیات  سراغ  بشری  تاریخ  که  سخنی  و شیواترین ترین سلیس
،  ان، خود را بارها بی قرآن. کند  می  ارائه  عبارات ترین  روشن  را در قالب معارف ترین  عمیق  که است
  ترین  روان معذلک. شود  نمی  دیده  در قرآن  وناهمواری  اعوجاج هیچگونه.   است  خوانده  و مبیّن تبیان
، در  است»   الدالله ظنی«  قرآن  که ِ شوم  اصل  این  و آموزش  خارج  درس  دوره  بعد از یک  قرآن آیات
   در قرآن همانطور که. کند  نمی  درک یزی چ  آیات  از زالل رود و طلبه  فرو می  از ابهام غباری
   آنکه  جای  نیز به  علمیه های  و در حوزه  است  ما غایب  زندگی  از متن  قرآن  است شده بینی پیش

   حدیث گویند بدون  میشود و می  شمرده  الدالله  ظنّی  نداردبلکه  نقشی  قرار گیرد هیچ محور استنباط
!  را فهمید  قرآن توان  نمی هم گویند با حدیث  می  باالتر اینکه از این. ا فهمید ر  قرآن  معنای توان نمی

.   و محجوب  مستور است  هم قرآن...«: فرمود اندیشید، می  می  چنین  خمینی  امام  گفتیم چنانکه
   ما قابل  برای ن نیز قرآ  در پرتو سنت یعنی» ...  گور ببریم  را به  ما باید آن  که  است  آرزویی قرآن درک
 و   صد در صد معما و راز است  که  است  کرده  نازل خداوند کتابی در واقع!  نخواهد بود فهم

   سخن توانند شیوا و روان  می عادی  انسانهای شگفتا که.  معما را بگشاید تواند این  نمی هیچکس
،  ،مبین ، برهان ، تبیان  را بیان  آن ا مرتبه خود دهه  آنکه  رغم  او علی تواند و کتاب  خدا نمی بگویند ولی

 در   خصوص  به  آن  در نزد پیروان  است  کرده  و تدبر معرفی  تأمل ، نور و قابل ، مفصّل مبیّن
   ولی ء است  شی  کل  تبیان قرآن.   است  ابهام  و در پرده  مشتبه بلکه  تماماً متشابه  علمیه های حوزه

  ! جور بفهمد  را یک تواند آن  می  هرکس  که  است  حافظ  دیوان داکثر مثلح!   نیست  روشن خودش
 از   بسیاری  ولی  المؤمنین  علی  ذلک  و حرّم  است  کرده  را تحریم  با زناکاران  صریحاً ازدواج قرآن

  قرآن.  ندارد  مانعی با زناکار  ازدواج دهند که ، فتوا می  آیه  این  درباره فراوان های  ما بعد از بحث فقیهان
   خیراً الوصیۀ  ترک  ان  الموت  اذاحضر احدکم  علیکم شمارد کتب  می  را واجب صریحاً وصیت

   به  آیه در این  تعبیر اکید و شدیدی  کنید چه مالحظه.   المتقین  حقاً علی  بالمعروف  و القربین للوالدین
   شخص  که گویند در صورتی دهد و می  فتوا نمی  آیه ن مفاد ای  به  کسی  معذلک ولی.   است کار رفته

 خیرا   ترک  ان  جای  به  دیگر قرآن  بیان به.  کند  وصیت  نیست  کند و اال الزم بدهکار باشد بایدوصیت
  ! قرضاً  ترک  ان گفت باید می
   برای  یعنی والدین او ال  انفسکم  و لو علی  شهداء هللا  بالقسط گوید کونوا قوّامین  صریحا می قرآن
 فرزند  گویند شهادت  می در فقه.  دهید  باید شهادت  پدرتان  علیه ،حتی  عدالت  و احیای  حق احقاق
  !شود  نمی  پدر پذیرفته علیه
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   تاخته  نوری  حاجی  به  که  نامید؟ کسانی  و نقصی  ریب  و بی  کامل  کتاب توان  را می  کتابی آیا چنین
   قرآن  و تحریف  نقص  معتقد به  نوعی  به  دارند که کنند آیا توجه  می  را شدیداًمحکوم  قرآن و تحریف

.  سازگارند  و مقیدند و با هم  و مطلق و خاص ، عام  و روایات گویند آیات  می اند؟ فقها در پاسخ شده
  مهوریا مجلس ج  رئیس  با دستورات اش  اساسی  قانون پذیرد که  نمی  عرفی  هیچ  که در حالی
  در اکثر اینگونه.  باشند  عرف  و تقیید باید مساعد با فهم  تخصیص وانگهی.  یا تقیید بخورد تخصیص

  !  عرفی  جمع  نه  است  تبرعی  جمع  وحدیث  آیه موارد جمع
  ات و بیان  نیست  یا حرام  واجب  چیزی  است  کرده  یا تحریم  واجب  خدا در قرآن  نظر ما جز آنچه به

 دستور نماز و   طور سربسته  به  قرآن یعنی.   و مقیّد آن  مخصّص  نه است  قرآن  صرفاً شارح عترت
   که  نباید حدیثی پس. کنند  می  را بیان عبادات  این  انجام  صحیح ، نحوه عترت.   است  داده  و حج روزه
   هر نوع حلیت  بیان  در مقام آیه.  قرار داد ع البی  اهللا  احل  آیه کند مخصّص  می  را تحریم  غرری معامله
   کرده  نهی  فروشی  و کم  از ظلم  که  دیگر قرآن آیات.   است  عقل  حکم  ارشاد به حدیث.   نیست بیعی
  .  است  کافی  غرری  بیع تحریم  برای است

 را چیز   نباید آن  است  آنها تفسیر شده  و آرایش  و کفین  وجه  اال ما ظهر منها به یا اگر در حدیث
  . رسید  خواهیم  مطلب  همین  به  نمائیم تدبر در قرآن اگر کمی.   دانست جدیدی

 را،   آن  تمام کنید نه  می  از سر را مسح پرسد چرا قسمتی  می  که  کسی  سؤال  به  در پاسخ یا اگر امام
 خواستند بگویند   امام  نیست  جدیدی  حکم این.  در فامسحوا برؤسکم»با« وجود   دلیل فرماید به می

  .یابید  را در می  نکته  تدبر کنید این  اگر در قرآن شما هم
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    :نکته
  

 بر  دلیل. »  یتفکرون  و لعلهم  الیهم  ما نزل  للناس  الذکر لتبین و انزلنا الیک « کنند آیه  می  گمان بعضی
   نه  است  سنت  محتاج  دیگر، قرآن  بیان به.   است ر یا امام پیامب  بیان  به محتاج  قرآن  فهم  که  است این
   امر به  نه  اظهار است  امر به  فوق آیه.  نیست  چنین  که در حالی.   قرآن  باشد به  محتاج  سنت آنکه
   کمک فوق  آیه  فهم  به  ذیل آیات.  نشود  کتمان  قرآن خواهد آیات  دیگر، خدا می  بیان به. تفسیر

  :کنند یم
  ...  الکتاب  من  تخفون  کثیراً مما کنتم  لکم  رسولنا یبیّن  قد جائکم  الکتاب یا اهل

  ...  و التکتمونه  للناس  لتبیّننه  اوتوا الکتاب  الذین  میثاق و اذ اخذ اهللا
  ...  الکتاب  فی  للناس  بعد ما بیّناه  من  و الهدی  البینات  ما انزلنا من  یکتمون  الذین ان
 باشد و   و روشن  واضح  که چیزی.   است  و آشکار شدن  آشکار کردن  معنای به»  تبیّن«و »  تبیین«

  .  است  باشدمبیّن  نداشته  و ابهامی اجمال
  ... االسود  الخیط  من  االبیض  الخیط  لکم  یتبیّن کلوا و اشربوا حتی

  ...  تبرأ منه  عدو هللا  انه  له  فلما تبیّن وعدها ایاه   موعدۀ  اال عن  البیه  استغفار ابراهیم و ما کان
   آیه در این...  یشاء  من  یشاء و یهدی  من ّ اهللا  فیضل  لهم  لیبیّن  قومه  اال بلسان  رسول و ما ارسلنا من

 را  کار شد و ما این  می  نازل  برایشان  بود که  مردمی  همان  زبان  به آسمانی های گوید کتاب  می هم
   با ترجمه  که  هم  مقدار ابهام  این خدا به یعنی.  باشد  نداشته  و اجمالی  تا ابهام کردیم  می  آن برای

 نیز  اش  ساختارلفظی  چون  که  قرآن  استثنای به. ( نبود  راضی  آسمانی  کتابهای شود، برای  می برطرف
  )شد  می  نازل  زبان  یک  قهراً باید به  است معجزه

.   نیست  و تفسیر آن  تشریح  معنای  و به  است  کتاب  در برابر اخفای  کتاب  تبیین  اینکه  پاسخ کیدهچ
 در   هم  بدانند اگر آنان  اصحابشان دادند که  می  آموزش  طوری  نیزپیامبر و امامان  تفسیری در روایات

  گفتند این نمی)  ع(  ائمه یعنی. یابند میانددر   تفسیر کرده  ائمه  را که  معنایی  کنند همان  دقت آیه
   آن کند به  تدبر و تأمل  هم  باشد هر چه  غیر از ما معصومین  اگر کسی  فهمیدیم  ما از آیه  که ای نکته

   نیست  سر الزم  تمام گویید مسح  می  دلیل  چه پرسد به  می  صادق  از امام  زراره وقتی! نخواهد رسید
  .» و امسحوا برؤسکم «  با در آیه  خاطر وجود حرف فرماید به آموز می نکته ی معلّم  مثل امام
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   که  است  آن  معنای به»   یوحی  هو اال وحی  ان  الهوی  عن و ما ینطق «  شریفه پندارند آیه  می بعضی
   قرآن  آیات یینتواند تفسیر و تب  می  و بنابر این  کمتر نیست  و از قرآن است  پیامبر وحی های  گفته همه

  .قرار بگیرد
   آیات  این  که یابیم  در می  کنیم  دقت  آیه  این  بعدی های اگر در جمله.   نیست  نیز درست  سخن این

گوید   خود نمی  از پیش کند سخن  می  را تالوت  قرآن  پیامبر ما آیات وقتی یعنی.   است  قرآن وصف
  .شود  اوالقا می  به  جبرئیل  توسط تماماً اش  با ساختار لفظی  آیات این
 تدبر و   به  نبود، توصیه ، مفهوم ِ ائمه  تفسیر و تشریح  بود و بدون  و مبهم  مجمل  اگر قرآن  طور کلی به

 را   پیامبر بروید تا قرآن  تدبّر بگوید سراغ  به  توصیه  جای  به باید قرآن.   معنانداشت  در قرآن تأمل
 و   اختالف  هیچ  ببینند که  کند که درخواست  خداوند از مردم نیز معنا نداشت!  معنا کند برایتان
  اگر قرآن. شد معنامی ، بی  بر کتاب  روایات ، اخبار عرض  بر این افزون.  وجود ندارد  در آن تناقضی
 از   صحیح  روایت  تشخیص اند برای  ما گفته  چرا به  باشد پس  نداشته  و واضحی  روشن داللت
  وانگهی.  باشد  سنجش تواند میزان ، نمی  مخدوش  بزنید؟ ترازوی  محک را با قرآن ، آن  جعلی روایت

   باشد یعنی  الداللۀ  ظنی اگر قرآن. اند  شده  نازل اختالف  رفع  برای  آسمانی ، کتابهای  قرآن  تصریح به
   را بر طرف تنها اختالفات  نه  صورت در آن باشد،   تفاسیر متضاد داشته  باشد یا تاب  مجمل  آن آیات

 باالتر از   قرآن  برای  عیبی  هیچ  اینکه  نکته و آخرین.  خواهد افزود  بر اختالفات نخواهد کرد که
   از آغاز آن  اسالم  دشمنان  داشت  و عوجی  و ریب  عیب  چنین  و اگر قرآن  نیست  آن  داللت بودن ظنی

   بگویند قرآن  نشد که  شنیده  اسالم  سرسخت  از دشمنان  ازهیچیک  که  حالیکردند در  می را مطرح
  .  نیست  روشن  برایمان  آن  و معانی  است  و مجملی  مبهم کالم
کنند   می شوند و گمان  می متوسل»  فانتهوا  عنه  و ما نهاکم  فخذوه  الرسول ما آتاکم «  آیه  نیز به بعضی
   به  و مربوط  است  فیی  آیه  دنباله  آیه  این  که در حالی. کند  می  اثبات تشریع بر حق پیام  برای  آیه این

 هر   غنائم گوید از این  می قرآن.   است افتاده  مسلمین  دست  کارزار به  بدون  که  است  غنائمی مصرف
  . مدوزید شم چ دهد بدان  شما نمی  به  را که  شما داد بگیرید و آنچه  را پیامبر به چه

 اعطاء   معنای  ایتاء به  آیات  در این چنانکه.  است» اعطاء «  معنای به» ایتاء «  که  باشیم  داشته توجه
 زبر  آتونی«، »آتنا غدائنا«، » و آتوا النساء صدقاتهن«، » اموالهم و آتوا الیتامی «:  است  شده استعمال
  .»الحدید
   و متمم  پیامبر مبیّن  که  گرفت  نتیجه توان  نمی  آیه  از این  ولی  است ب از پیامبر قطعاً واج  اطاعت البته
  .  است قرآن
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    قرآن مهجوریت) 12(
   بسیاری  االسف  مع  باشد که  آن  تحریف  از اعتقاد به  بسا ناشی ، چه  خواص  در بین  قرآن مهجوریت
  .اند کرده  تصریح  آن  به از بزرگان

   قسمتهایی  ستمکاران  بعضی دهد که  می نشان)  ع(  هدایت  از ائمه ویسد اخبار مستفیضهن  مفید می شیخ
  .اند کرده  را حذف از قرآن
 اخبار و   این از همه«: گوید  می  قرآن  تحریف  به  راجع  زیادی  روایات  بعد از نقل  کاشانی فیض

 بر پیامبر   که  قرآنی  همان  ماست  در دست  که شود قرآنی  می معلوم  اهلبیت  دیگر از طریق روایات
و )  ع(  علی  حضرت نام.   است تغییر کرده هایی  و قسمت  حذف  از آن هایی قسمت.   نیست  شده نازل
. »  است خورده  هم  به  قرآن  اصلی  و ترتیب  شده  حذف  در موارد زیادی  محمد و اسماء منافقین آل

؟   اعتماد کنیم  بر آن توانیم  می  باشد چگونه  شده  تحریف  اگر قرآن کند که  می  را مطرح  سؤال بعد این
  چون.   است  تغییر نکرده  چندان  آن  اصلی  مطالب  که  است  شده  تحریف گوید طوری می و در پاسخ

   بیفتند به فاع از انت  آیات  بقیه شود که  نمی ، باعث  منافقین  محمد ونامهای  و آل  علی  و نام  آیات حذف
  .  است  کرده  راجبران  شده  حذف های  پیامبر، قسمت  اوصیای  بیانات  که خصوص

   است  داشته  هزار آیه  هفده  اصلی  قرآن  که  مضمون  با این  کافی  از کتاب  حدیثی  در شرح مجلسی
   دارد و من  داللت ییر قرآن و تغ  بر نقص  زیادی  صحیحۀ  خبر و روایات این  نماند که مخفی«گوید  می

 اخبار   همه  به  اعتمادی  بی  معنای  اخبار به این  دارند و کنار گذاردن  اخبار تواتر معنوی  این معتقدم
   کمتر نیست امامت  به  از اخبار مربوط  قرآن  و زیاد شدن  کم  به  اخبار مربوط  من  گمان  به بلکه.  است

  .»  را نیز باید کنار بگذاریم  اخبار امامت  نکنیم بول آنها را ق و اگر بخواهیم
   کرده  گردآوری  قرآن  تحریف  اثبات  برای صدها روایت»   الخطاب فصل «  نیز در کتاب  نوری حاجی
  .  است  بوده  بر شیعه  و حمله  طعن  باعث  منتشر شد همواره  هجری1298   درسال  که  کتاب این.  است
 از دو هزار   قرآن  بر تحریف  دال  روایات  که  است  کرده  نقل  جزایری  اهللا  نعمت از  نوری حاجی
گوید   و می  متواتر دانسته  را مفاد روایات  قرآن  نیز تحریف  عاملی مرحوم.  نیز بیشتر است روایت
   گفت توان ر می در اخبار و آثا گویدبعد از تتبع  می در ادامه.   است  زمان  در نزد امام  اصلی قرآن

  محجۀ «  نیز درکتاب  طهرانی  محمد هادی شیخ!!!  است  تشیع  مکتب  از ضروریات  قرآن تحریف
   شمرده  مذهب  را از ضروریات  و آن  کرده  اجماع  ادعای  قرآن بر تحریف»   العقلیۀ  االدلۀ العلماء فی

  . است
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  . بودند  قرآن  تحریف  نیز معتقد به نی خمی  اهللا  و آیۀ  خویی  اهللا  آیۀ  مثل بزرگانی
  دهد و مصرّانه  می  ارائه  قرآن  تحریف  برای  صدها حدیث  از سویی  که  نوری  از حاجی تعجب

  زند تا کتابهای  می  و آتش  آب  دیگر خود را به بیندازد و از سوی  را از حجّیت کوشد قرآن می
  !مطالبند، مستند و معتبر بداند  نامعقولترین حاوی و   بوده  مستدرک  مĤخذ کتاب  که گمنامی
  ، مستفیض ، متواتر بودن  بودن  مذهب ، ضروری  بودن  اجماعی  تو خالی  از ادعاهای  محترم خواننده
!  بزند  را در موارد دیگر نیز حدس  عناوین  و اعتبار این تواند ارزش می  قرآن  اخبارِ تحریف بودن
  !  است  اجماعی  قرآن  تحریف گوید عدم می  البیان  در مجمع  طبرسی حوم بدانید مر  است جالب
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     یقین  به بها دادن) 13(
  

   به  اصول در درس.   است  یقین  روانشناختی  حالت  به  اثر دادن  ترتیب  سنتی  فقه  از مشکالت یکی
 نیز  در فقه.  شود  حاصل کالغ   از پریدن  گرچه  است ، حجّت» قطع« شود که  می  تعلیم نوآموزان

 و   فردی  در زندگی  منشأ مفاسد فراوانی موضوع این.  کند  خود عمل  علم تواند به  می گویند قاضی می
   پیدا کنند و حکم  استناد،قطع  غیر قابل توانند با شواهد و قرائن  می  از قُضات بسیاری.   است جمعی

   مرگ  به  محکوم  راحتی  را به  متهم  همه  چطور این  بپرسید که  خلخالی اگر از آقای. را اجرا کنند
   ثابت توانیم و ما نمی!  مرگند  مستحق  که  پیدا کردم گوید یقین  می ؟ در پاسخ  کردی  واعدام دانسته
  ل قاب  خود شخص  تنها از قِبل  که  است  روانی  روحی ،حالتی  یقین  چون  است  پیدا نکرده  یقین کنیم

 تهدید قرار   در معرض آسان  را چنین  مردم  و ناموس  و مال  آیا خداوند، جان ولی.   است شناسائی
   واجب  روسپی  زنان  آن  که  داشته  یقین  که  است  ادعا کرده  هم  مشهدی  زنان ؟ قاتل  است داده
   از فقیهان  بسیاری  فتوای أسفانه بگریزد؟ مت  قصاص  از چنگ  که  است  کافی آیا همین. اند بوده القتل

   که در مواردی«:   است  نوشته  در اینباره  استفتائی  در پاسخ لنکرانی  فاضل  اهللا آیۀ.   طور است نیز همین
 عمد   شبه  رساند قتل  قتل  واو را به  داشته  کسی  بودن  مهدور الدم  اعتقاد به  شخص  شود که ثابت

  .»شود  می حساب
   مرتکب  که کسی:  سؤال.   است  شده  داده  پاسخ  استفتائی  چنین  هم  گلپایگانی  اهللا  آیۀ  مرحوم از سوی
 فساد   او همان  رساند و انگیزه  قتل  او را به  شخصی  هرگاه  شده  و اخالق عفت  و منافی  فاسده اعمال

   عدم  اقوی  مسأله در فرض:  گیرد؟ پاسخ می  تعلق  قَوَد و دیه  قاتلی  باشد آیا بر چنین  مقتول و انحراف
   االسف مع.  کاراست ، معصیت  شرع  از حاکم  استیذان  ترک  جهت  به  لیکن  است  قود و دیه تعلق
   را به ، کسی  شخصی  که در صورتی«گوید   نیز صراحتاً می  اسالمی  مجازات  قانون295   ماده2  تبصره

 گردد   شود و بعداً معلوم  ثابت  امر بر دادگاه  بکشد و این  بودن مهدور الدم اعتقاد   یا به اعتقادقصاص
   به که (  عمد است  شبه  خطای  منزله  به ، قتل  است  نبوده  و یامهدور الدم  مورد قصاص  علیه  مجنی که

   به  مقتول دن بو  خود را درمورد مهدور الدم و اگر ادعای) پردازد  می  تنها دیه ، قاتل  قصاص جای
   افراد خودسر به  فتاوا و قوانین  این طبق. »شود  می  از او ساقط  و دیه  برساند، قصاص اثبات
 کنند و حداکثر باید   قتل  به توانند رأساً اقدام  هستند می  مهدور الدم  یا اشخاصی  شخص اینکه گمان
، مرتد   از حادثه  قبل  بگویند مقتول  در دادگاه  و پا کنند که  بدهند و اگر بتوانند دو نفر شاهددست دیه



 !عقل فقهی   

 69

   مرخص  و قاتل  ساقط  دیه  وهم  قصاص ، هم  صورت  داد، در آن  دشنام  پیامبر یا امامان شد و یا به
  !  است  کرده  را کم  کار دادگاه  باشد چرا که  هم شود و احتماالً سزاوار تشویق می

   چندان  قانون  از این  جانیان  بیشتر نخواهد شد؟ خوشبختانه  مرج و  و هرج  روز ناامنی آیا روز به
   ارائه  اهلبیت  به  وی  یا دشنامگوئی  بر ارتداد مقتول تواند شواهدی می  ندارند و اال هر قاتلی اطالع

  لدم او مهدور ا  که کردم یا تصور می!   او راکشتم  من  کرد که  بود و چنین  چنین دهد و بگوید مقتول
گویند   ازفقها می  بسیاری  که  اهلبیت  به  در مورد دشنامگوئی  خصوص به!  و اشتباهاً او را کشتم!  است
  !!! دشنامگو نماید  کشتن  به تواند شخصاً اقدام  می  و هر کس  نیست  الزم  از حاکم اجازه
 هنوز   باشد که  داشته ین و او یق  بگوید همسر تو دیگر همسر تو نیست  مردی  به  کنید قاضی فرض

 او را هنوز   که شوهر سابق.  کند  ازدواج  برود و با مرد دیگری  قاضی حکم  دلیل  به زن.  همسر اوست
 را  مرد اگر زنش( بکشد  محصنه  زنای  جرم  و او رابه  دانسته  او را نامشروع داند رابطه همسر خود می

   را بی  قتل  نیزاین قاضی).  دو را بکشد  دارد آن  ببیند حق  با مرد دیگری  زناشویی  ارتباط در حین
  . نماید  اعدام  به  محکوم  آدمکشی  جرم  و باید مرد را به مورد دانسته
 باشید   داشته و شما یقین.   زید است  از آن  شما نیست  از آن  اموال  بگوید این  کنید قاضی باز فرض

  توانید آنها را به کند شما می  می  زید تسلیم  آنها را به  قاضی از آنکهبعد .  شماست  به  آنها متعلق که
   دست  دزدی  جرم  به  است  موظف بعد قاضی. از او برُبایید  شماست  دارید جزو اموال  یقین  آنکه دلیل

  ! کند شما را قطع
   نه  است  دولت  و ماقبل  فردی ه فق  ما یک  فقه دهد که  می  نشان  دیگر در فقه ها فتوای  موارد و ده این

 .  وحکومتی  اجتماعی فقهی
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     نقلی  نصوص  به  سطحی  نگاه عمومیت) 14(
 
 

   از آفات  یکی  بشری  و تجارب  بر تعقل  از نقلیات  سطحی  فهم  و ترجیح  نقلی  متون  به نگری سطحی
  حتی.  کرد  مشاهده توان  می  اولیه های  را از سده  آن های ه نمون  که  است اسالمی  فرق اجتهاد در همه

   کرده  انقیاد و تحسین  را وادار به  همه  علمی های  ونوآوری  بشری  تجارب  آثار و برکات  که امروزه
   و فضای  در روایات  وتحریف  جعل  از آفت  و با اغماض  بسته  بر واقعیات ، چشم ای  باز عده است

خواهند   می  از قرآن ای  از آیه  سطحی  فهمی  به  آنها، و یا با توسل  و منفصل  لبّی و قرائنصدور 
  آموز توجه  و عبرت  بسیار مضحک ای  نمونه به.  برخیزند  معارضه  به  آفرینش  و سنن  طبیعت باقوانین
  .کنید

 در مورد   سنی  عالم بزرگترین ندارد از   بطلمیوسی  هیئت  در بطالن  تردیدی  هیچکس  که در عصری
  :اند  داشته  مرقوم  پاسخ  اینگونه  ایشان اند و حضرت  استفتاء کرده  زمین  خورشید وحرکت گردش

   و المؤلفین  الکتاب  کثیر من  بین فلقد شاع: اما بعد.   اهللا  رسول  علی  و السالم  و الصلوۀ الحمد هللا«
 و   الناس  کثیر من  هذا علی  و راج  ثابتۀ  تدور و الشمس ض االر هذا العصر ان  فی و المدرسین
   ادلۀ  الی  ترشد القاری  موجزۀ  هذا کلمۀ  فی اکتب  ان  الواجب  من  ان  فرأیت  عنه کثر السؤال

   النبویۀ  و االحادیث الکریم ّ القرآن  قد دل فاقول.   المسألۀ  هذه  فی  الحق  و معرفۀ  هذا القول بطالن
   فلکها کما سخرهااهللا  فی  جاریۀ  الشمس  ان  المشاهد علی  و الواقع  علماء االسالم  اجماعو

 فراشاً و مهداًو ارساها   و جعلها لهم  لعباده  قد بسطها اهللا  قارۀ  ثابتۀ  االرض  و ان  و تعالی سبحانه
  ...  لئال تمیدبهم بالجبال
   االدلۀ  من  و ذکرت  باطل  کله  و السنوی  الیومی رض اال  بدوران  القول  ان  فیما تقدم اوضحت
 ما   و علماء الفلک  علماء االسالم  من  و غیرهم  المفسرین  من  العلم اهل  و کالم  و الحسیۀ النقلیۀ
 حولها کما   تجری  التی  هی  الشمس دورانها و ان  و استقرارها و عدم  االرض  سکون  علی یدل

   تفسیره  فی  حکی  انه القرطبی  االمام  عن  و نقلت  العباد و منافعهم  لمصالح  جل عز و نظمها اهللا
  القول ان)  و انهاراً  فیها رواسی  و جعل  مد االرض و هو الذی( الرعد   سورۀ  فی  تعالی عند قوله
  »... جماع اال  حکایۀ  هذا معناه  ان  و ذکرت  الکتاب  و اهل  المسلمین  هو قول  االرض بسکون
  :گوید  آنها می  و پیروان  و گالیله  نظر کوپرنیک  درباره سپس
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   و تکذیب  للقرآن  و تکذیب  هللا  تکذیب  کفراً و ضالالً النه  فقد قال  هذا القول  قال  من و کل«
و انها اذا    جاریۀ  الشمس  ان  الصحیحۀ  االحادیث  فی  قد صرّح و السالم  الصلوۀ  علیه النه)  ص( للرسول
 ذر ـ   ابی  حدیث  من  الصحیحین  فی  کماثبت  العرش  ربها تحت  یدی  و تسجد بین  تذهب غربت
   السالم علیه  االمین  رسوله  او کذّب  الکریم  کتابه  او کذّب  سبحانه  اهللا  کذّب  من  ـ و کل  عنه  اهللا رضی

   المسلمین  مال  فیئاً لبیت  ماله  کافراً مرتداً و یکون  و اال قتل  تاب  فان ّ یستتاب ّ مضل فهو کافر ضال
   مخالف  الباطل  هذا القول  المرتد و کما ان  حکم  باب  فی  و االیمان  العلم  هذااهل  علی کما نص
 و   مسلمهم  الناس یزل ، فلم  و الواقع للمعقول  و مکابرۀ  للمشاهد المحسوس  فهو مخالف للنصوص
تدور کما   االرض  و لو کانت  شیی  ذلک یتغیر من  لم  جهته  فی  بلد و جبل  کل دون یشاه کافرهم
   البلدان  و االشجار و االنهار و البحار ال قرار لها و لشاهد الناس  و الجبال  البلدان  لکانت یزعمون
 الیقر لها قرار و   حتی  الناس  علی  القبلۀ  و لتغیرت  المغرب  فی  والمشرقیۀ  المشرق  فی المغربیۀ
   آنفاً انه  المذکورۀ  االیات  فی  اهللا فقد اوضح... تعدادها  یطول  کثیرۀ  وجوه  فاسد من  فهذا القول بالجملۀ
   ذلک علی  کما نص  و الدوران  و االضطراب  و المید هو الحرکۀ  لئال تمید بهم  االرض  فی  الجبال القی

  »...علماء التفسیر
   اینگونه  بودند که  ما نیز کسانی  علمای  بود و در بین  غالب ، دیدگاه  زمین انگاشتن   ساکن گرچه
   ناشی  تلقی این.  اصرار بورزد  باطل  عقیده  بر این در عصر حاضر کسی  بعید است ولی. اندیشیدند می

  . ت اس  حشویه از خصائص  که  است  روایات  به  افراطی  سطحی  و نگاه گری از اخباری
   کل  سالها رئیس  باز که  بن  عبد اهللا  عبد العزیز بن  یعنی  سنت  اهل  بزرگ  مفتی  بیانات چکیدۀ

   برای  مفصلی  سایت  بود و بعد از فوتش عربستان»  و ارشاد  و افتا ودعوت  علمی های  بحث ادارات«
  :  است  شده  تأسیس  در اینترنت  از افکار وی ترویج

 دارد و  گوید خورشید جریان  می  که  قرآن  و آیات  دور خورشید با احادیث  به  زمین کت حر نظریه. 1
  .  نجنبد، سازگار نیست خداوند کوهها را آفریدتا زمین

 بخورد و   هم ها به  شهرها و کوهها و رودخانه  موقعیت  که  است  آن  مستلزم  زمین حرکت. 2
  . نیز تغییر کند  شوند و قبله  منتقل  زمین  کره  غرب  به قی شر  وشهرهای  مشرق  به  غربی شهرهای

 را   آن  خالف  هر کس پس.کند  را تأیید می  دیدگاه  نیز همین  اسالم  علمای  اجماع  بلکه مفسران. 3
  ! است کننده  و گمراه بگوید گمراه

 و   است  کرده  را تکذیب او  را بگوید خدا و پیامبر و کتاب  آن  خالف  هر کس  است  چنین چون. 4
 کنند   را مصادره  نکرد او را بکشند و اموالش  نمایند و اگر توبه  توبه  و باید او را واداربه مرتد است

  !). کنند  بتوانند او راتصاحب  بگیرد و دیگران  وفات  نیز باید عده حتماً زنش(
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   دارم  سفر هوائی  هر هفته  من شید که با خود نیندی  بود که  ربوده  از وی  عقل  چنان نگری سطحی
   جائی  و جا به  و اضطراب  جنبش  هواپیما باعث  حرکت کند ولی می  حرکت هواپیما در آسمان

  اگر فتوای! خورد  نمی  تکانی آورند کمترین می  برایم  که ای  و نوشیدنی  چای شود حتی  نمی مسافران
   آخرین  به  هم  باشند وخلبان  تغییر جا داده  مسافران  همه ائی باشد باید بعد از هر سفر هو  درست من

   دام  در این نگریست  نمی  قرآن  به باز سطحی اگر بن.  باشد  شده  پرتاب  عقب  ردیف های صندلی
   یعنی ذلول.   است  شده  توصیف ، مهد، مهاد و کفات  نظیر ذلول  با اوصافی  زمین درقرآن. افتاد نمی

   به ای  اشاره  الاقل  اوصاف  این در همه.   است  پرنده معنای  به  و کفات  گهواره اهوار، مهد یعنیشتر ر
  .شود  می  دیده  زمین حرکت
   سایت  در این توان  او را می اند و فتاوای  ایجاد کرده  در اینترنت  مجهز و مفصلی  سایت  نامبرده برای

)www. binbaz.org (حذف  از آفت  ناشی  که  وی  دیگر از فتاوای  بعضی به. کرد مشاهده   
  : فرمایید  توجه  است  روایات  به  سطحی  و نگاه  از دین عقالنیت
   یک  اندازه  به  بزنند که توانند نقابی  می زنان.  را بپوشانند  و بدنشان  صورت  تمام  است  واجب بر زنان
  . باشد داشته  روزنه  یا دو چشم چشم
   آموزش  برای  خواه  است  حرام  میت  کردن  و کفن  دادن  غسل  از صحنه  یا فیلمبرداری برداری عکس

  . دیگر  یا غرض گیری  عبرت برای  باشد و خواه  دیگران به
 نیز   خاطرات  حفظ  برای  حتی  است  حرام ها یا حیوانات  از انسان  و فیلمبرداری برداری عکس
  !  گرفت  عکس توان  می  و کوهها و درختان  از جمادات فقط. کرد برداری  عکس توان نمی
  !  است  حرام  گذاشتن  و سبیل  واجب  داشتن ریش
 را بتراشد و یا   فرزند ریشش اگر پدر دستور دهد که.   جایز نیست  وضعیتی  در هیچ تراشی ریش

   داشتن  ریش  باشد که د و یا در جائی را بتراشن  ریششان دستور دهند که  سربازان  به  ارتش فرماندهان
  ! را نتراشد  کند وریشش  مقاومت  است  و خطر باشد باز موظّف  فتنه باعث

  .  است  حرام  زینتی های  استفاده  برای  و حیوانات  پرندگان  داخل پُر کردن
  .  است  حرام  در تظاهرات  و شرکت برگزاری
. »  رحمت فرشتگان «  بگوییم  شناس  کوشا و وظیفه  پرستاران  به است آیا جایز  اند که  باز پرسیده از بن

  ! مذکرند  فرشتگان  چون جایز نیست  است  نوشته در پاسخ
  بن.   است  کرده  خدا هستند، تخطئه  دختران  فرشتگان  را که  جاهلی  تصور عرب  این خداوند در قرآن

.   مؤنث  مذکّرند و نه  نه  فرشتگان  که در حالی.  مذکّرند  فرشتگان  که است  پنداشته  آیات باز از این
 آنها   و عطوفت رسانی  کمک  جنبۀ ،صرفاً به  رحمت  بگوید فرشتگان  پرستاران  به  اگر کسی وانگهی

  . آنها  جنسیت نظر دارد نه
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   آفت گرا هستند از این  عقل  تا حدی  نیز که  حنفی  عالمان  دارد بلکه  حنبلی  گرایش  باز که  تنها بن نه
   است  آنها شده  در میان  فتاوا و باورهایی  باعث  روایات  به  سطحی  و نگاه عقالنیت حذف. مبرّا نیستند

گویند   می  عامه  از علمای بعضی.  کند داندبخندد یا گریه شود، نمی  می  آنها شوکه  با شنیدن  انسان که
 دهد و   او را طالق مجلس  در همان  خود عقد کند و سپس رای را ب  زنی  در حضور قاضی اگر کسی

   آمیزشی  هیچ  اگر چه  مرد است  آن  به  ملحق  بچه آن.  دنیا آورد  به ای  بچه  زن  آن  ماه بعد از شش
   زن  شوند و قاضی  او مأیوس  شود و از پیدا شدن  گُم گویند اگر شوهر زنی نیز می!!!  باشد نشده انجام
   دنیا بیاورد و بعد شوهر اول  به  کند و از او چند بچه  ازدواج  با مرددیگری  زن  دهد و آن  طالقرا

  !!!شود  می ها حساب بچه  پدر این  شوهر اول  اویند یعنی  به ها ملحق پیدا شود بچه
  : نمایید  دیگر توجه  نمونه  یک به

  : پیامبر فرمود اند که  کرده  نقل د صحیح را با سن  حدیث  این  تسنن  اهل  منابع معتبرترین
 موجود در   را در مایع آن.  افتاد  در ظرف اگر مگسی.   شفاست  و در دیگری  سم  مگس  بال در یک
 در   طور کامل  را به  مگس اول! کند  می  سقوط  مسمومش  بر بال با تکیه  فرو ببرید زیرا مگس ظرف
  . کنید فاده است  فرو ببرید بعد از مایع مایع

 و   االخالق  را در مکارم  نیز آن طبرسی.   است  کرده  بحار نقل  را در دو جای  حدیث  همین مجلسی
  !اند  آورده  مستدرک  را دردو جای  آن  نوری حاجی
خبر .  باشد  نداشته  واقعیت  مطلب دانید این کنید از کجا می  شما بگویید چرا استبعاد می  است ممکن
  ! نباشد  قبول  قابل  که است  نداده  نقیضین اعاز اجتم

   نتوانیم  السند آمده  صحیح  در روایت  اینکه  دلیل  به ستیز و سخیفی  عقل اگر قرار باشد در هر مطلب
 اگر   هند هم های  جوکی به.  کنیم  می  اعتراض  دیگران عقائد و افکار خرافی  چرا به  پس تردید کنیم
 ما   معتبر مشایخ  در کتب  ریاضت  این خواهند گفت!خورند  خود را می  چرا مدفوع  که  کنیم اعتراض
  ! را ندارد  آن  پذیرش  ظرفیت  و هر کسی  است ذکر شده
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     ادیان  در همه ستیزی عقل) 15(
  
  
  

   آفت ین، ا  ادیان در همه.   نیست  مسلمان های  فرقه ستیز محدود به  عقل های وجود باورها و آموزه
   متعارف  با فهم  مقدس  کتاب ها و مضامین  آموزه  برخی ناهمخوانی  که تا جایی. شود  می دیده
 از  نکوهش.  تردید افکند  به  دین ماهیت  به  را نسبت  و آزاداندیشان  از متفکران ها، بسیاری انسان

  انسانی  هم وار از خدا، آن انسان   تصویری ، ارایۀ  مقدس  کتاب  اولیه  در صفحات  و آگاهی معرفت
  ، اصل  انبیاء الهی  به ، زنا و زنازادگی گساری  باده ، نسبت  آدمیان  ذاتی  گناه گو، طرح گر و دروغ خدعه
 و خرید و   گناه کار، بخشش  گناه های  انسان  جای  به  مسیح یا فداشدن  گناه ،تحمل ناپذیر تثلیث توجیه
ها   پاپ  استبدادی  و حکومت کلیسا با دانشمندان  گردانندگان قاید و مبارزه ع ، تفتیش  بهشت فروش

 و وادار کرد تا   تردیدانداخت  به  دین  ماهیت  به  را نسبت  دانشمندان  بود که  عواملی در اروپا از جمله
  . نو بیندیشند طرحی

  : فرمایید  توجه  مقدس  کتاب  اول  از صفحات  قسمتی به
   بخور اما از درخت ممانعت  بی  باغ  درختان ی  از همه  گفت  را امر فرموده خدا آدمو خداوند «

  . مرد  خواهی  هر آینه  خوردی  از آن  که  زیرا روزی  و بدزنهار نخوری  نیک دانستن
 آیا خدا   گفت  زن  بود هوشیارتر بود و به  خداوند ساخته  صحرا که  حیوانات ی و مار از همه

   باغ  درختان  از میوه  مار گفت  به  نخورید زن  باغ  درختان ی  ازهمه  که  است  گفتهحقیقتاً
   را لمس  نخورید و آن  از آن  خدا گفت است  باغ  در وسط  که  درختی ی  از میوه  لکن خوریم می

   از آن  که داند در روزی  خدامی  نخواهید مرد بلکه  هر آینه  گفت  زن مکنید مبادا بمیرید مار به
  آن  دید که  زن  و بد خواهید بود و چون  نیک  شما باز شود و مانند خدا عارف بخورید چشمان

  اش  از میوه  افزا پس  دلپذیر دانش  نظر خوشنماو درختی  و به  نیکوست  خوراک  برای درخت
 باز شد و  ان ایش  هردوی  چشمان گاه شوهر خود نیز داد و او خورد آن  بخورد و به گرفته

 ساختند و آواز   خویش  سترها برای دوخته  هم  انجیر به های  برگ  عریانند پس فهمیدند که
   خویشتن  و زنش خرامیدو آدم  می  بهار در باغ  نسیم  وزیدن  در هنگام خداوند خدا را شنیدند که

  . کردند  پنهان  باغ  درختان را از حضور خداوند خدا در میان
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   ترسان  شنیدم  آواز تو را در باغ  چون  گفت  کجا هستی  را ندا در داد و گفت  خدا آدمو خداوند
   آیا از آن  عریانی  تو را آگاهانید که  که  گفت  کردم  خود را پنهان  پس عریانم  زیرا که گشتم
   ساختی  من ین قر  که  زنی  این  گفت  آدم  خوردی نخوری  از آن  که  کردم  تو را قدغن  که درختی

   از ما شده یکی  مثل  همانا انسان و خداوند خداگفت ...   خوردم  داد که  من  به  درخت  از میوه وی
 نیز  حیات  خود را دراز کند و از درخت  مبادا دست  اینک  و بد گردیده  نیک  عارف  که است
  ) کوین سفر ت  و سوم  دوم از فصل.( ماند  بخورد و تا ابد زنده گرفته
   معلوم  مقدس  فراز از کتاب از این. دهد  می  ارایه  از خدا و انسان  مقدس  کتاب  که  است  تصویری این
  : شود که می
  .  است  آگاهی ی  شجره  ممنوعه ی ـ شجره1
  .رسد  می  و معرفت  آگاهی  خدا به  با تمرد و عصیان ـ انسان2
  .  یابد  دست  معرفت  به  انسان  نیست ـ خداوند راضی3
  . کنند توانند خود را از نظر او پنهان  و حوا می دهد و آدم خرامد، آواز سر می  می ـ خداوند در باغ4
  .  است  دهنده گر و فریب  وسوسه  موجودی ـ زن5
 مکنید مبادا   را لمس  مخورید و آن از آن: (گوید  می  دروغ  مقصودش  به  رسیدن ـ خدا برای6

  ).بمیرید
  ).  است  از ما شده یکی  مثل  همانا انسان خداوند خدا گفت( وجود دارند   زیادی دایانـ خ7
  .دهد  می  سوق  آگاهی  به  زیرا دائم گر است ِ وسوسه ، شیطان ـ عقل8

 جدا بداند و یا   ایمان  را از راه  عقل کند تا یا راه دهد و وادار می  می  را رنج ای  هر آزاده  مضامین این
  . انگارد  راخرافه  و معنویات  ادیان همه

 دائماً   وی  دل  و هر تصور از خیالهای  بسیار است  در زمین  انسان  شرارت و خداوند دید که
 خود   بود و در دل  ساخته  را بر زمین  انسان  شد که و خداوند پشیمان.  است  شرارت محض
 و   و بهایم ، انسان  محو سازم  از زمین ام آفریده  را که  انسان و خداوند گفت.   گشت محزون
  .  ایشان  از ساختن  شدم  متأسف  که  هوا را، چون  و پرندگان حشرات

باید قبالً  او می.  شود  پشیمان  خودکرده  از کار آفرینش  مطلق  دانای  خدای  که انگیز است شگفت
   آنان  که  است  بوده  چه  و پرندگان  حشرگان  گناه  میان و در این. کند  می خلق  چیزی  چه  که دانست می

  شدند؟  نابود می نیز بایستی
 کند هر   پدر یا مادر خود را لعنت  شود و هر که  کشته  پدر یا مادر خود را زند هر آینه هر که«

  .» شود  کشته آینه
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   هیچ  باشد که  نامعقول و  قدر خشن  آن  دینی چرا باید آموزه. گیرد  می  را جدی  آموزه  این  کسی چه
   پدر یا مادر خود را نفرین  گاه  که  است  کودکی  باشد؟ کدام  نکرده عمل  آن  به  یا مسیحی یهودی
   بودند؟  را کشته تعداد بچه  چه شد تا کنون  می  عمل  تورات  حکم  باشد؟ اگر به نکرده

  :گویند  می  اشکاالت اینگونه   به  در پاسخ  جویی  چاره  جای  به  و مسیحیان یهودیان
گیرند و در   می  را نادیده  مقدس  در کتاب  و دوستی  عشق  پیامهای  از سر بدجنسی روشنفکران

 معنا شود و   مقدس  کتاب  از کل  نباید جدای گردند که  می  تاریکی های گوشه  اندک  دنبال  به عوض
  ! پیدا کرد  تاریخی  آنها باید توجیهی برای
 در   فقط  بلکه  در قرآن  نه  که  اشکاالت  اینگونه  به  در پاسخ  مسلمانان  که  جوابی ید دقیقاً همانبنگر

   باید بین  و کتابی  هر آیین  باید گفت در پاسخ. دهند  می شود، ارائه  آنها پیدامی  روایی مجامع
   است  و بردباری  و رحمت  رأفت  به توصیه  مقدس اگر در سراسر کتاب.  باشد  انسجام  آن های گزاره
   اعدام است  کرده  توهین  والدینش  به  را که کند فرزندی  می  توصیه  تمام  با سنگدلی  که  جمله این
  . باشد  مقدس تواند جزء کتاب نمی! کنید
 کردند   شرک  به گوید اگر پدر و مادر فرزند را دعوت ، می  والدین  به  احسان  به  بعد از توصیه قرآن

   از روی  کند و حتی  پدر و مادر پرخاش گوید فرزند نباید به نیز می. کند فرزند نباید از آنها اطاعت
 پدر یا   به  که  کسی اما اگر بگوییم.   عمل  وقابل  کامالً معقول  بگوید؛ سخنی  آنها اوف  به حوصلگی بی

  مگر نباید بین  که گیریم  قرار می  پرسش ابر این در بر  شود، بالفاصله  کند باید کشته مادر خود توهین
 پدر   به  را که  فرزندی ؟ بهتر نیست  است  یا ناسزا اعدام  لعنت  باشد؟ آیا مجازات  و کیفر تناسب جُرم

   خود چنین  نعمت  با ولی  انسان  خود آورد که  و اندرز به  با نصیحت  است کرده یا مادر توهین
 بسیار  ؟ چه  و حتماً باید او را کشت  نیست کافی  کارگر نیفتد آیا گوشمالی یحت نص گیرم. کند نمی

شود حاضر باشند   آنها، اعدام  به  توهین  در ازای  فرزندشان  اگر بدانند قرار است  که پدر و مادری
  . بماند  آنها زنده  به  توهین  رغم  علی  فرزندشان  شوند ولی  اعدام خودشان

   را که هایی حل  و در کنار آنها راه  کرده  تهیه  نامعقول های  و آموزه  عبارات  دست  از این ای ولتر سیاهه
   این  و سرخودبودگی  آنها باورناپذیری  همه  مشترک  وجه اند که پیشنهاد کرده  مقدس  کتاب مفسران
  :گوید  می از جمله. کند  می ختم را   بحث  کلیسا وتحقیر عقل  به  و با اظهار ارادت ، آورده هاست آموزه
  . خواند  ایمان  با چشم  خرد بلکه  با چشم  را باید نه  مقدس کتاب

،   است  چیز الهی  همه  کتاب در این.   نیست  در میان  طبیعی  و امکان ، احتمال  خرد، بینش اینجا پای
انگیز   ستایش  یهودی  تاریخ کند در  ناجور جلوه  عادی  در تاریخی آنچه. آساست  چیز معجزه همه
  . است
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 باید   هم  من  پس  است گویند خدا کشتار کرده  خود می خوانند به  را می  کتاب  این  که اندیشانی خشک
   هم  من  پس  است  زده  کلک ؛ یعقوب  بگویم  باید دروغ  هم  من  پس  است گفته  دروغ ؛ ابراهیم بکشم

،   راحیلی تو نه!   بیچاره اما ای.   کنم  باید دزدی هم  من ، پس کرده  می دی دز ؛ راحیل باز باشم باید حقه
 را   مقدس  کتاب خواندن  که  پاپهایی ؛ و آن  سرگشته  هستی  خدا؛ تو آدمی  و نه  ابراهیم ، نه  یعقوب نه

  ! بسیار خردمند بودند  راستی  بودند به  کرده ممنوع

 در صدد   از متکلمان  برخی  همواره  بود که ستیز در ادیان  عقل های هها و آموز  وجود گزاره  دلیل به
   فیلسوفان  از بزرگترین یکی.  دهند  ارائه  مردم  و عمل  ایمان  برای  عقالنی  برآمدند تامبنایی جویی چاره
 یهود  ان نخبگ را برای»   المتحیرین دلیل « کتاب  که  است  میمون  بن  موسی  میالدی  دوازدهم قرن

،  ، ریاضیات منطق  مطالعه  که  است  کسانی  او مخصوص  کتاب گوید که  می  کتاب در مقدمه.  نوشت
   ساخته  دچار حیرت  بشری  و عقل  تورات  ظاهری  آنها را در مورد تعارض  و متافیزیک  طبیعی علم
   مقدس  کتاب  از متن ر مجازی تفسی  با ارائه  حیریتی  چنین  ساختن  بر طرف  کتاب  این هدف. است
  . است
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     موضوع تشخیص) 16(
  
  

   عرف  عهدۀ  به  بلکه  فقیه  در شأن  و نه  است  و امام  نبی  در شأن  نه  موضوع  و تشخیص تعیین
   قرمز، خون  لکۀ  آیا این  ولی  است  نجس گوید خون  می مثالً فقیه).  عام  یا عرف  خاص عرف( است
 از   عضوی  قطع  به  بستگی  انسان اگرنجات.   است  خود مکلّف  عهدۀ  به  آن  انار، تشخیص آب یا  است

  ، منوط حادثه  در فالن  دیده  آسیب  شخص  این  آیا نجات ولی.  شود  عضو قطع  باشد باید آن او داشته
  . باید نظر بدهند ن از پزشکا  تیمی  بلکه  نیست  فقیه  عهدۀ ، به  یا نه  اوست  پای  قطع به
 و یا   است  عام  عرف  عهدۀ  یا به  نیست  فقیه  عهدۀ  به  حکم  موضوع  فعلیت تر تشخیص  فنی  عبارت به
   و ثانیاً شرطی  است  اوالً کلی  فقهی های گزاره.   نیازمند است  فقهی  غیر ازتخصص هائی  تخصص به

   بیرون  از قلمرو فقه  شرائط  آن  تحقق  به  یاعلم ن بر مصادیقشا  کلی  موضوعات  آن  و تطبیق است
  . است

 از   در بسیاری  معذلک  نیست  فقیه  عهدۀ  به  موضوع گویند تشخیص  فقها می  عموم با آنکه
   در حوزۀ  بیاید چون  فقهی  اصالً نباید در کتب  که  بسیارفروعاتی چه. کنند موارد اظهار نظر می

شود   می ، طال محسوب پالتین ؟ آیا  جنسند یا دو جنس  و جو یک  گندم اینکه.  ت نیس  فقیه اختیارات
 استتار  ؟ آیا مغرب شود یا نه  می  بتابد پاک  اگر بر نجس  شیشه  از پشت شود؟ آیا آفتاب یا نمی
 سیگار   یا کشیدن  آدامس ؟ آیا جویدن  نیست  یا بیع  است  بیع ؟ آیا معاطاۀ  حمره  یا ذهاب است قرص
 بر   آنکه  شود نه  مطرح  فقهی  اصالً نباید در کتب  مسائل این. دیگر  کند و دهها مثال  می  را باطل روزه

 در   آنچه  به  توجهی اندک!  کنند  راتلف  نوآموزان  وقت  همه  آن  معاطاۀ  نبودن  یا بیع  بودن سر بیع
، در  بیع  بارز  و مصداق  قدر مسلّم دهد که  می گذرد نشان ، می  و بحث  درس  از فضای  بیرون محیط

   غیر معاطاتی  بخواهد بیع  دلیل ای  معامله  بودن  و اگر قرار باشد بیع  است  معاطاۀ  بیع  همین نظر عرف
 و   غریب  مردم  اصالً برای  غیر معاطاتی بیع.   است  عرف  خالف چرا که ،  است  چنین  که است

   چرا که  است  بوده  نیز چنین  در عصرصدور نصوص  یعنی بسا در صدر اسالم   و چه  است مضحک
  .کنند  می  را انتخاب  راه  نزدیکترین  مقاصدشان  به  نیل عُقال برای
،  خریدم «  مخصوص  با صیغۀ  همراه  بیع شود که  می  فرض  معموالً چنین  فقهی های در بحث
 فاقد   و بیع  است  بیع  و مشروعیت  حلّیت  از دلیل  و قدر مسلّم بیع   و فردکامل  شرائط ، جامع» فروختم
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   آن  بودن  بیع  و اثبات مورد تردید است  بر آن  بیع  عنوان  صدق  پس  است  فاقد شرط ، چون صیغه
  بودنش ، بیع  نظر عُرف  به  و آنچه  است  برعکس  درست  که در حالی.   است  جداگانه نیازمند دلیل

  ! سر و کار ندارد  مصداقی ، اساساً با چنین  عُرف  چون  است  با صیغه  بیع  است ورد تردید و تأملم
 شیر یا انگور   مشتقات  تمام  که  داریم  جنسند؟ نیز روایت  و جو یک  گندم  که  داریم گویند روایت می
  شوند؟ می   محسوب  جنس یک

   با هم  و آثار و خاصیت  شکل  از جهت  و هم  جداست شان نام  هم  و جو که  گندم  مثل آیا دو جنس
 جنسند؟   یک  با دوغ  حیوانی شوند؟ آیا روغن  می ، دو جنس روایت  یک  صرف  دارند به تفاوت

   صد کیلو روغن  اگر کسی  که  است این اش نتیجه!  پذیریم  جنسند و ما تعبداً می گویند حُکماً یک می
 بگیرد و   از صد کیلودوغ  باشد بیش  نداشته  بگیرد حق  دوغ  آن فروشد و در اِزای را بخواهد ب حیوانی

داند و   می  صد کیلو دوغ  را معادل  حیوانی  صدکیلو روغن  حکیم ؟ آیا شارع  است اال ربا گرفته
،  شریعت خدا و   به  مطالب  این  دادن آیا نسبت! ؟  تعبد بورزیم  سخیفی مطلب  چنین خواهد ما به می

  ؟  نیست  دین افترا به
.   با فقیه  نه  است  با عرف  عنوان  این  و مصداق  مفهوم ؟ تشخیص  است  کسی چه»   االرض مفسد فی«

 کند،   خرید و فروش  هروئین ، چند گرم ، هر از چندی  امرار معاش برای  را که ، کسی  بسا فقیه چه
   نظر عرف  میزان  مواردی نداند در چنین  االرض مفسد فی او را   عرف  بداند ولی  االرض مفسد فی

  . است
   آمیزش  در وقت  زن شود؟ آیا ترشحات  می  محتلم افتد؟ آیا زن  می  اتفاق  سنی  و مرد در چه  زن بلوغ
  در  عادی  سید با زنان ؟ آیا زنان  است بیند حیض  می سالگی  بعد از پنجاه زن  که ؟ آیا خونی  است منی
 اگر  حتی.   است  فقیه  اختیارات  از حیطه خارج  دست  از این  سؤالهائی  دارند؟ همه  فرق  موضوع این

  .  است موضوع  تشخیص  موارد همه  این  چون  آنها اعتنا کنیم  نباید به  باشیم  داشته  هم روایت
   و آن  نکرده  را معین  یائسگی  زمان نقرآ» ...شوند  می  یائسه  شما که  از زنان  دسته آن«فرماید   می قرآن
   را از وقت  آن  نبود بیان  بود صحیح  مالک  اگر سال  آنکه  و حال  است واگذار کرده  وضوحش را به

 بود  شد الزم  نمی  تصریح  آن  به  هم و اگر در قرآن. تأخیر اندازد  به  است  آیه  نزول  همان  که حاجت
و اگر پیامبر در . بدانند  را  تکلیفشان  مردم  سنت  کند تا از طریق  را تعیین وقتش   بالفاصله  اکرم رسول
 و   بوده  مسلمین  جا مورد حاجت  و در همه  همیشه  که ای  مسأله  ویژه  بود، به  گفته  سخنی اینباره
   موضوع  در این ر هم پیامب پس. رسید  می  همه  گوش  و به  داده  نشان  اهتمام  آن  نقل  به همگی ، هست
 کار پیامبر   نه  موضوع  و تعیین است»  موضوع «  یک  حیض شودخون  می معلوم.   است  نگفته چیزی
   تعیین  نه  است  حکم بیان  نبی  و شأن  است  خارجی  عینی  شیی  یک یعنی.   کار فقیه  و نه است

   اسپکتورانت گوید باید شربت د مثالً مینویس  می  نسخه  مریض  نیز برای  پزشک چنانکه.  موضوع
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 و  حیض!  دهد  نشان  مریض  به  فروشی  را در میوه  هندوانه  که  او نیست  وظیفه  ولی  بخوری یاهندوانه
تر از  عجیب.   است  با خود مردم  آن تشخیص.  کند  را تعیین  زمانش  تاشارع  نیست  جعل  قابل بلوغ
   الاقل  کاش ای.  شوند  حیض  سالگی  تاشصت  است  سید ممکن  زنان  که  تصور در فقهاست  این همه

   عادی  با زنان تفاوتی  سید هیچ کردند تا بدانند زنان  می  خود سوال  محله  خویشاوند یا مامای از زنان
  !  از فقیه  مردم  کند نه  سؤال  باید از مردم  فقیه  که  است  اموری  مسائل این. ندارند

شود   می  زمینه  در این  استفتائی  از آنها نکنند و وقتی  سؤاالتی  دهند تا چنین  را عادت ها باید مردمفق
  متأسفانه.  واگذار شود  عرف  به  خارجی  بر موضوع  آن  شود و تطبیق داده  پاسخ  طور کلی باید به

   از این  یکی  به  خستگی  رفع برای. دهند می  را نیز پاسخ  موضوع  به  مربوط دفاتر فقهاء استفتائات
  : کنید  توجه استفتائات
   کسی  تناسلی  آلت  شوخی  از روی توان اند آیا می  پرسیده  تبریزی  اهللا  و آیۀ  خوئی  اهللا  آیۀ از مرحوم
  ! ندارد  نباشد مانعی  شهوت اند اگر از روی گفته  کرد؟ در پاسخ را لمس
 و   گرفت ، در مشت  لباس  افراد را از روی  تناسلی  آلت  شوخی  از روی توان  فتوا می  این بر اساس

  ! خندید بابت و مدتها از این!  فِشرد حتی

 با   باید بگوید در شوخی  سؤال  این  به  در پاسخ فقیه.   نیست  فقیه  اختیارات  در حیطه  جزئیات این
   حرکت اما این.  شود پرهیز کرد  جنسی  تحریک یا  تحقیر یا اذیت باعث  که افراد باید از کارهائی

   جزئیات  این  به  دادن پاسخ.   است  خودمردم  عهده  به  یا نیست  هست  عوارض  این  باعث خاص
 امور   درهمه  دارد و دین ای  جداگانه ، حکم  هر کار جزئی  برای  کنند اسالم  گمان شود مردم  می باعث

   سؤال  خود را از فقیه  رفتارهای  باید ریز و درشت  کودک ها نیز همچونباید اظهار نظر کند و آن
  .کنند
  :  ای مینویسد در مقالۀ منتشر نشده فاضلی دوست

فی .   است  تفکیک  این  مراعات  از عدم  ناشی  فقهی  نظرهای  از اختالف اساساً بسیاری
   برکت به.   است  خاویار حرام  ماهی  بود که  از فقها این ای  عده فتوای  قبل تا چندیالمثل 
   در بندر انزلی سمیناری  پیش چند سال. شد  روسها می  نصیب  فتوا سود سرشاری این

   شیالت  کردند و در آنجا متخصصان  شرکت  در آن  از روحانیون برگزار شد و هیئتی
 در اثر  دارد ولی   فلس  خاویار در اصل  ماهی  دادند ونوشتند و امضا کردند که شهادت

   فقها عوض  فتوای آنجا بود که.ریزد  می  دریا فلسهایش  ته های  با صخره برخورد بدنش
.  کار نبود  این  به  اصالً نیازی در حالیکه.   است  خاویار حالل  ماهی شد و گفتند خوردن

 و   است د حالل باش  داشته  اگر فلس تواند بگوید ماهی  می  است  فقیه نظر که  از آن فقیه
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 و   است  خاویار نیامده  از ماهی اسمی  دینی در متون.   است  باشد حرام  نداشته اگر فلس
  .  فقیه  نه  است شناسی  زیست  خاویار کار متخصص  بر مورد ماهی  کلی  حکم  آن تطبیق

   از آیات ن دو ت  ادعا کرد که  العموم  مدعی نی برل  در کنفرانس کنندگان  شرکت در دادگاه
 خواستار   اساس  و بر این  است  بوده  حرام برلن  در کنفرانس اند شرکت  فرموده عظام

  ! بود  متهمان مجازات
 صادر   عمل  از وقوع  پس  که  حرمتی  اوالً حکم کند چرا که  می  حیرت  انسان جداً که

   مورد حجت  در این م عظا  آیات ثانیاً سخن.  قراربگیرد تواند مستند مجازات شود نمی
 و   مانندگنجی  و قطعاً کسانی  حکم  تشخیص  نه  است  موضوع  تشخیص چون.  نیست
اینها .   عظام  تا آیات  بیشتر است  سیاسی  موضوعات  در شناخت  تخصصشان سحابی
  ه ما بود  ملی  منافع  کننده  و تأمین  اسالمی جمهوری  نفع  به  کنفرانس  این اند که مدعی
 درقلمرو   آن  تا فهم  است  نشده  ذکری  برلن  از کنفرانس  و روایتی  آیه در هیچ.  است

  توان  نمی  متخصص  یک  استناد سخن  هر تقدیر به و به.  باشد  عظام  آیات تخصص
 مجتهد   استناد اجتهاد یک  به توان  نمی  کردهمانطور که  را محکوم  دیگری متخصص

  . کرد کوممجتهد دیگر را مح
 آمد و با   ایران  به  مصری  نگار معروف  روزنامه  هیکل  محمد حسنین  پیش چند سال

 بود   گفته  هاشمی  آقای  به  هیکل  مالقات دراین.  کرد  مالقات  رفسنجانی  هاشمی آقای
،  است  تجدید نظر و بازنگری  قابل  شرع  و حاکم  قاضی  حکم مگر شما معتقد نیستید که

   داده  جواب وی. دهید  قرار نمی  را مورد بازنگری  رشدی  سلمان  اعدام  چرا حکم پس
   و هیچ  قضایی  حکم  نه  فتواست  رشدی  در موردسلمان  امام  مرحوم  حکم بود که
  . کند  مجتهد دیگر را عوض  ندارد فتوای  حق مجتهدی

  در هیچ.  دارد  کلی  شکل میشه زیرا فتوا ه  است  و غریب  نیز بسیار عجیب  جواب این
   که آنچه!  را بکشید  رشدی  سلمان  بامشخصات  شخصی  که  است  نیامده  و روایتی آیه

  کلی  حکم  این تطبیق.  و مرتد است)  پیامبر  به  دهنده دشنام(  النبی  ساب  کلی  حکم هست
   به  خمینی  و امام و فقیه   کار مفتی  نه  است  شرع  و حاکم  کار قاضی  رشدی بر سلمان

   حکم  امام  حکم بنابر این.   مفتی  عنوان  به  را صادرکردند نه  حکم  این  شرع  حاکم عنوان
معتبر   مقلدانشان  نیز برای  بعد از فوتشان  فتوا که  تجدید نظر نه  و قابل  است قضایی
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   در باب  هم  صادر کند آن  کلی تواند حکم  می  فقط  است  فقیه  نظر که  از آن فقیه. باشد
  فقیه.   او نیست  عهده  به  مصداق  و تشخیص است  آمده  و سنت  در کتاب  که موضوعاتی

   ندارد وبر کسی  علمی  بدهد ارزش  بدهد و اگر حکم  حکم  ندارد در مورد جزئیات حق
اگر .  است   خارج  فقیه  از قلمرو مهارت  و مصداق  موضوع تشخیص.   نیست حجت
 نباشد   کرد و اگر تخصصی  مراجعه  مربوطه متخصص   باشد باید به  تخصصی موضوع
   مطلق آب  ظرف  این  داخل  مایع  بگوید که اگر فقیهی.  کرد  مراجعه  عام  عُرف باید به
 وضو بگیرد   آب تواند با آن  نمی  هم  خود فقیه  است  مضاف  بگوید آب  اما عرف است
   هم  خود فقیه  است  در آنها حجت  نظر عرف  که درموضوعاتی!   دیگران رسد به  تا چه
 در   سخنش است  فقیه  نظر که  از آن فقیه.  تقلید کند  کند و از عرف  مراجعه  عرف باید به

  ) کنید دقت.(  خودش  برای  حتی  نیست  حجت  موضوعات تشخیص
  .  است  شهر تهران  بودن  در مورد بلد کبیره  خمینی امام  ، فتوای  خلط  این  دیگر از مصادیق یکی
 گفتند   در پاسخ شد امام  می  در شهر تهران  نماز و روزه  درباره  از امام  که  مکرری  استفتائات  دنبال به
   در صورتی  تهران  ساکنان  و در نتیجه  است  بسیار بزرگ  یاشهرهای  جزء بالد کبیره  تهران که
  اگر در مناطق.  نشوند خود خارج  از محلۀ  بگیرند که  بخوانند و روزه  را تمام نند نمازشانتوا می

  ! بگیرد  ندارد روزه  جا شوند مسافرند و مسافر حق  جا به  تهران مختلف
   بگیرند چون  روزه خواست  می  دلشان از سویی.   انداخت  زحمت  را بسیار به  امام  فتوا مقلدان این
   تقلیدشان  مرجع  نگیرند و از سویی  ندارد روزه کردند مسافر نیستند و دلیلی می  احساس جدانبالو

  .کردند می  باید اطاعت  بود و الجرم  داده  فتوایی چنین
 در   تقلید، چرا که  مرجع  نه  است  عُرف  عهده  و به  است  مصداق  مورد نیز تشخیص  این  که در حالی

 و هر   خمینی امام.   است  گفتگو نشده  شهر خاص  در این  و نماز و روزه  ازتهران ثی یا حدی  آیه هیچ
   جا شدن  جا به  که  یافت  قدر گسترش  آن  بگویند اگرشهری  کلی  اصل  یک  عنوان  دیگر باید به فقیه

کند باید  ردد می شهرت  آن  در داخل  که  کسی  صورت  شود در آن  عُرفاً سفر شمرده  آن در دو منطقۀ
،   یا نه  است  رسیده  نصاب  این  به  تهران  وسعت اما اینکه.  نگیرد  هم  بخواند و روزه نماز را شکسته

  . کنند  تبعیت  ندارند از وی  او حق  نظر بدهد مقلدان  و اگر فقیه نیست  فقیه  عهده به
 تردد کند   اگر در تهران  است  تهران کن سا  که  کسی داند یعنی  را مسافر نمی  تهران  اهالی هیچکس
گردد   از سر کار برمی  باشد وقتی  تهران  در شمال  کارش  و محل تهران  در جنوب اش مثالً خانه
   نرسیده  حد نصاب  هنوز به  تهران بنابراین!   است  آمده گویند پدر ما از مسافرت  نمی اش خانواده
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  کار به  نخواهد رسید یعنی  حد نصاب  و بزرگتر شود به هر بزرگ ش  یک  هر چه  طور کلی  و به است
  . شود  تلقی  شهر مسافرت  در داخل  و انتقال  نقل رسد که  نمی جایی

   سازمان  نداشتن  بر مشروعیت  مبنی  قم  مدرسین  جامعه ، اعالمیه  خلط  این  مصداق جدیدترین
  ، جامعه  سازمان  این  از اعضای  یکی  آفرین  جنجال ن از سخنا پس.  است  اسالمی  انقالب مجاهدین
 کرد  ، اعالم  مشکینی  علی  اهللا  آیۀ  امضای به ای  با انتشار اعالمیه81   تیز ماه18   در تاریخ  قم مدرسین

   وروحانیت  اسالم  به  جوان  نسل  کردن  و بدبین  از سیاست  دین  تفکیک  در جهت  سازمان  این که
  . پرهیز کنند  با آن  از همکاری  و باید متدینان  است  دینی کند و لذا فاقد مشروعیت  می تالش

 و   آیه  در هیچ تواند فتوا باشد چون  نمی ای  نظریه  چنین گوییم  می  جامعه  این  محترم  اعضای به
 در مورد   کارشناسانه نظری،  بنابر این.   است  نشده  دیده  اسالمی انقالب  مجاهدین  سازمان  نام حدیثی
   تشکّل  این اید که  برده  خود، پی  سیاسی  واطالعات  شما با تجربه در واقع.   است  سیاسی  سازمان یک

  . پرهیز کرد  و باید از آن  است  و منحرف  مخرّب تشکّلی
   سیاسی اگر در مسائل.   است  سیاسی  شما در مسائل شود احراز تخصّص  می  مطرح  که سؤالی

   از دیدگاه  که  صاحبنظر نیستند رواست  سیاسی  در مسائل  که  و صاحبنظر باشید برمردمی کارکشته
   کوری  و یادآور مثَل  نداشته توجیهی  مردم  اگر صاحبنظر نباشید تبعیت  کنند ولی شما تبعیت
 در   آن های  واعالمیه معه جا  این  بگوید سوابق  کسی  است ممکن.  کور دگر بود، خواهد بود عصاکش
.   است  بوده  و ناشیانه  نسنجیده  آنان های  اکثر موضعگیری دهد که  می  نشان  سیاسی  حساس مقاطع
 و باید از   است  نیازمند مرشد سیاسی  جامعه خود این.   است76 خرداد   در دوم موضعگیری  آن نمونه

   به  سیاسی  مسائل  کارشناس  عنوان  به توان  نمی بر اینبنا.  سیاستمدار مورد اعتمادتقلید کند گروهی
  . صاحبنظر باشند  فقهی  کلی هر چند در مسائل. آنها اعتماد کرد

 در  شود که  می  توجیه  دلیل  این  در پناه  و مصداق  موضوع  تشخیص  به  فقیهان  پرداختن  اوقات گاهی
 در مورد   انتظار دارند که  از فقیهان  مکلفان  چون نیشوند یع  می سر در گم  مکلفان  صورت غیر این

   توجیه اما این.  بدهند  موارد جواب  نیزناگزیرند در این  نیز اظهار نظر کنند فقیهان  احکام موضوعات
   مردم  است ممکن.  است  و نابجایی  مورد انتظار نامعقول  در این  زیرا انتظار مکلفان  نیست پذیرفتنی

   معالجه  را هم  انان  دهند یا بیماری  را نیز پاسخ  انان  ریاضی  سؤاالت  فقیهان  باشند که داشتهانتظار 
 قلمرو   در خصوص  که  است  این  داشت توان  می  متخصص  از یک  که  و موجهی انتظار معقول.کنند

   کلی  حکم یص صرفاً در تشخ  است  فقیه  نظر که  از آن  خود اظهار نظر کند وفقیه تخصصی
   ان تطبیق.  اظهار نظر دارد  وحق  است  متخصص  است  آمده  دینی  صریحاً در نصوص  که موضوعی
  که  است  دیگری های نیازمند تخصص)   اضافی  یا جزئی  خاص  از جزئی اعم (  بر موارد جزئی احکام
   در این توان  نیز نمی  سایر متخصصان یا اظهار نظر  نظر عرف  با استناد به جتی.   است  فاقد ان فقیه
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   نظر داشته  اختالف  مختلف  و متخصصان  مختلف  عرفهای  است ممکن موارد فتوا صادر کرد چرا که
   است برند معموالً روشی  کار می  به عرف  کشف  فقها برای  که روشی.  شود  عوض باشند یا رأیشان

  .  ناکارآمداست  روش  همین  فقهی  نظرهای  از اختالف ری و منشأ بسیا  و ابتدایی  و نامنقح خام


