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است. فقـه  » علم اصول«درباره موضوع بحث ما در این بخش کلیاتى 

چنانکـه   -باشند. وابستگى آنها به یکدیگر و اصول دو علم به هم وابسته مى

نظیر وابستگى فلسفه و منطق است. علم اصول بـه   -بعداً روشن خواهد شد

یعنـى  » اصـول فقـه  «است و لهـذا آن را  » علم فقه«اى براى  منزله مقدمه

  ند.نام ى فقه مى» ها ریشه«و » ها پایه«

  نخست الزم است تعریف مختصرى از این دو علم به دست دهیم.

در لغت به معنى فهم است اما فهم عمیق. اطالعات ما دربـاره  » فقه«

امور و جریانهاى جهان دوگونه است. گاهى اطالعات مـا سـطحى اسـت و    

آوریـم. مـا دائمـاً مشـاهده      از امور اقتصـادى مثـال مـى    گاهى عمیق است.

 و به بازار آمده است یى در سالهاى پیش موجود نبود اکنونکنیم که کاال مى

���� اولدرس 
 



 3کلیات علوم اسالمی / ج   12

شـود،   برعکس یک سلسله کاالهاى دیگر که موجود بود اکنون یافـت نمـى  

رود و قیمت فالن کاالى دیگر فرضاً ثابـت   قیمت فالن کاال مرتب باال مى

  است.

این اندازه اطالعات براى عموم ممکن است حاصـل شـود و سـطحى    

افراد اطالعاتشان درباره ایـن مسـائل عمیـق اسـت و از     است. ولى بعضى 

کند و آنها کسـانى هسـتند کـه بـه      سطح ظواهر به اعماق جریانها نفوذ مى

دانند که چه جریانى موجب شده که  مى  اند، یعنى ریشه این جریانها پى برده

فالن کاال فراوان شود و فالن کاالى دیگر نایاب، فالن کاال گران شـود و  

ال ارزان، و چه چیز موجب شده که سطح قیمتها مرتب باال رود، تـا  فالن کا

چه اندازه این جریانها ضرورى و حتمى و غیرقابل اجتنـاب اسـت و تـا چـه     

  اندازه قابل جلوگیرى است.

اگر کسى اطالعـاتش در مسـائل اقتصـادى بـه حـدى برسـد کـه از        

در » تفقّـه م«مشاهدات سطحى عبور کند و به عمق جریانها پى ببـرد او را  

  اقتصاد باید خواند.

اطهار  مکرر در قرآن کریم و اخبار و روایات مأثوره از رسول اکرم و ائمه

شود که  در دین شده است. از مجموع آنها چنین استنباط مى» تفقّه«امر به 

نظر اسالم این است که مسلمین اسالم را در همه شـئون عمیقـاً و از روى   

تفقه در دین که مورد عنایـت اسـالم اسـت     البته کمال بصیرت درك کنند.

شامل همه شئون اسـالمى اسـت اعـم از آنچـه مربـوط اسـت بـه اصـول         

اعتقادات اسالمى و جهان بینى اسالمى و یا اخالقیات و تربیـت اسـالمى و   

یا اجتماعیات اسالمى و یا عبادات اسالمى و یا مقررات مدنى اسالمى و یـا  

و یا اجتماعى و غیـره. ولـى آنچـه در    آداب خاص اسالمى در زندگى فردى 

 مصـطلح شـد قسـم   » فقه«میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه 
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خوانـد و  » فقه االستنباط«یا » فقه االحکام«توان آن را  خاص است که مى

فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملـى اسـالمى از   «آن عبارت است از 

  ».منابع و مدارك مربوطه

طـور جزئـى و    قررات اسالمى درباره مسائل و جریانـات بـه  احکام و م

و امکان هـم   -فردى و به تفصیل درباره هر واقعه و حادثه بیان نشده است

بلکه  -شود نهایت شکل و صورت واقع مى ندارد، زیرا حوادث و وقایع در بى

  به صورت یک سلسله اصول، کلیات و قواعد بیان شده است.

د حکم یک حادثه و مسئله را بیان کند بایـد  خواه یک نفر فقیه که مى

مراجعـه   -که بعداً درباره آنها توضیح خـواهیم داد  -به منابع و مدارك معتبر

کند و با توجه به همه جوانب نظر خود را بیان نماید. این است کـه فقاهـت   

  توأم است با فهم عمیق و دقیق و همه جانبه.

اند: هـو العلـم باالحکـام     بردهفقها در تعریف فقه این عبارت را به کار 

الشرعیۀ الفرعیۀ عن ادلتها التفصیلیۀ یعنى فقه عبارت است از علم به احکام 

فرعى شرع اسالم (یعنى نه مسائل اصول اعتقادى یا تربیتـى بلکـه احکـام    

عملى) از روى منابع و ادلّه تفصیلى. (بعداً درباره این منابع و مدارك توضیح 

  خواهیم داد.)

   هاصول فق

براى فقیه تسلط بر علوم زیادى مقدمتاً الزم اسـت. آن علـوم عبـارت    

  است از:

. ادبیات عرب، یعنى نحو، صرف، لغت، معانى، بیان، بدیع؛ زیرا قـرآن  1

 -الاقـل در حـدود متعـارف    -و حدیث به زبان عربى است و بدون دانستن

 زبان و ادبیات عربى استفاده از قرآن و حدیث میسر نیست.
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تفسیر قرآن مجید. نظر به اینکه فقیه باید به قـرآن مجیـد مراجعـه    . 2

  کند آگاهى اجمالى به علم تفسیر براى فقیه ضرورى است.

. منطق. هر علمى که در آن استدالل به کار رفته باشـد نیازمنـد بـه    3

  منطق است. از این رو فقیه نیز باید کم و بیش وارد در علم منطق باشد.

باید حدیث شناس باشد و اقسام حدیث را بشناسد  . علم حدیث. فقیه4

  و در اثر ممارست زیاد با زبان حدیث آشنا بوده باشد.

. علم رجال. علم رجال یعنى راوى شناسى. بعدها بیان خواهیم کـرد  5

توان قبول کرد، بلکـه بایـد مـورد     که احادیث را دربست از کتب حدیث نمى

  دى اسناد احادیث است.نقّادى قرار گیرد. علم رجال براى نقّا

. علم اصول فقه. مهمترین علمى که در مقدمه فقـه ضـرورى اسـت    6

است که علمى است شیرین و جزء علوم » اصول فقه«که آموخته شود علم 

  ابتکارى مسلمین است.

اسـت. ایـن علـم روش    » علم دستور اسـتنباط «علم اصول در حقیقت 

آموزد. از این رو علم اصـول   مىصحیح استنباط از منابع فقه را در فقه به ما 

نزدیکتـر اسـت تـا    » فن«است و به » دستورى«مانند علم منطق یک علم 

رود نـه   هـا سـخن مـى   » باید«یعنى در این علم درباره یک سلسله » علم«

  ها.» است«درباره یک سلسله 

اند که مسائل علم اصول مسائلى است کـه در علـم    بعضى خیال کرده

شـود کـه مبـادى یعنـى مقـدمتین       تفاده واقع مـى فقه به آن شکل مورد اس

انـد   گیرد. از این رو گفتـه  قیاسات یک علم در آن علم مورد استفاده قرار مى

  علم فقه است.» کُبرَیات«که مسائل و نتایج در علم اصول 

» کبریـات «ولى این نظر صحیح نیست. همچنان که مسـائل منطـق   

  به فقـه همـین طورنـد. ایـن     گیرند مسائل اصول نیز نسبت فلسفه قرار نمى
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  مطلب دامنه درازى دارد که اکنون فرصت آن نیست.

هاى خـاص ممکـن    نظر به اینکه رجوع به منابع و مدارك فقه به گونه

گردد که بـرخالف   است صورت گیرد و احیاناً منجر به استنباطهاى غلط مى

واقعیت و نظر واقعى شارع اسـالم اسـت، ضـرورت دارد کـه در یـک علـم       

ص، از روى ادلّه عقلى و نقلـى قطعـى تحقیـق شـود کـه گونـه صـحیح        خا

مراجعه به منابع و مدارك فقه و استخراج و استنباط احکام اسالمى چیست؟ 

  کند. علم اصول این جهت را بیان مى

  

» فقـه «از صدر اسالم یک کلمه دیگر که کم و بـیش مـرادف کلمـه    

است. امـروز  » اجتهاد«است در میان مسلمین معمول شده است و آن کلمه 

  مرادف یکدیگرند.» مجتهد«و کلمه » فقیه«در میان ما کلمه 

(به ضـم جـیم) اسـت کـه بـه معنـى منتهـاى        » جهد«اجتهاد از ماده 

شود کـه بایـد منتهـاى     کوشش است. از آن جهت به فقیه، مجتهد گفته مى

  کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد.

نیز مفید معنیى شبیه اینهاسـت. ایـن کلمـه از مـاده     » استنباط«کلمه 

مشتق شده است که به معنى اسـتخراج آب تحـت االرضـى اسـت.     » نَبط«

اند بـه   گویى فقها کوشش و سعى خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده

عملیات مقنّیان که از زیر قشرهاى زیـادى بایـد آب زالل احکـام را ظـاهر     

  نمایند.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

در درس اول دانستیم که علم اصول فقه بـه مـا راه و روش و دسـتور    

آموزد. پـس بایـد بـدانیم     منابع اصلى مىصحیح استنباط احکام شرعى را از 

که آن منابع چیست و چندتاست؟ و آیا همه مذاهب و فرق اسـالمى دربـاره   

آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند یا اختالف نظر دارند؟ اگـر اخـتالف   

نظرى هست چیست؟ اول نظر علما و فقهاى شیعه را درباره منابع فقه بیان 

از منابع، نظر علماى سایر مذاهب اسـالمى   کنیم و ضمن توضیح هریک مى

  کنیم: را نیز بیان مى

کـه  » اخباریین«منابع فقه از نظر شیعه (به استثناى گروه قلیلى به نام 

  بعداً درباره نظریات آنها بحث خواهیم کرد) چهارتاست:

  طـور  . کتاب خدا، قرآن (و از این پس به تعبیـر فقهـا و اصـولیین بـه    1
 

 �نا�ع ��ه دومدرس 
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  کنیم). یاد مى» کتاب«ن اختصار با عنوا

  . سنت، یعنى قول و فعل و تقریر پیغمبر یا امام.2

  . اجماع.3

  . عقل.4

خوانـده  » ادلّـه اربعـه  «این چهار منبع در اصـطالح فقهـا و اصـولیون    

کنـد.   گویند علم اصول در اطراف ادلّه اربعـه بحـث مـى    معمولًا مى شوند. مى

نبع توضیحاتى بدهیم و ضـمناً  درباره هریک از این چهارم  اکنون الزم است

نظر سایر مذاهب اسالمى و همچنـین گـروه اخبـاریین شـیعه را نیـز بیـان       

  نماییم.

  کنیم. بحث خود را از کتاب خدا آغاز مى

   قرآن

بدون شک قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسالم است. البتـه  

دها گونـه  آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملى نیست، در قرآن صـ 

مسئله طرح شده است، ولى قسمتى از آنها که گفته شـده در حـدود پانصـد    

آیه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آیه قرآن، یعنى در حدود یـک  

  سیزدهم به احکام اختصاص یافته است.

علماى اسالم کتـب متعـددى دربـاره خصـوص همـین آیـات تـألیف        

تـرین آنهـا در میـان مـا شـیعیان کتـاب آیـات االحکـام          معـروف  اند. کرده

مجتهد و زاهد متقى معروف مال احمد اردبیلى معروف بـه مقـدس اردبیلـى    

زیسـته اسـت و معاصـر بـا شـاه عبـاس        است که در قرن دهم هجرى مـى 

کبیر است، و دیگر کتاب کنزالعرفان تألیف فاضـل مقـداد سـیورى حلّـى از     

 نیز ل قرن نهم هجرى است. در میان اهل تسننعلماى قرن هشتم و اوای
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  کتابهایى در خصوص آیات االحکام نوشته شده است.

مسلمین از صدر اسالم براى استنباط احکام اسالمى در درجـه اول بـه   

کنند، ولى تقریباً مقـارن بـا ظهـور صـفویه در      قرآن مجید رجوع کرده و مى

حق رجوع مردم عـادى را   اى ظاهر شدند که ایران جریانى پیش آمد و فرقه

به قرآن مجید ممنوع دانستند، مدعى شـدند کـه تنهـا پیغمبـر و امـام حـق       

رجوع به قرآن دارند، دیگران عموماً باید بـه سـنت یعنـى اخبـار و احادیـث      

  رجوع کنند.

طور که رجوع به قرآن را ممنوع اعالم کردنـد، رجـوع    این گروه همان

ند زیرا مدعى شدند که اجمـاع سـاخته و   به اجماع و عقل را نیز جایز ندانست

پرداخته اهل تسنن است، عقل هم به دلیل اینکـه جایزالخطـا اسـت قابـل     

اعتماد نیست، پس تنها منبعى که باید به آن رجـوع کـرد اخبـار و احادیـث     

  خوانده شدند.» اخباریین«است. از این رو این گروه 

کار حجیت اجمـاع و  این گروه به موازات انکار حق رجوع به قرآن و ان

 -چنانکـه قبلًـا گفتـه شـد     -عقل، اساساً اجتهاد را منکر شدند، زیرا اجتهـاد 

فهم دقیق و استنباط عمیق، و بدیهى است که فهـم عمیـق    عبارت است از

بدون به کار افتادن عقل و اعمال نظر نامیسر است. این گروه معتقد شـدند  

باید به اخبار و  -مجتهدین بدون وساطت گروهى به نام -که مردم مستقیماً

هـاى عملیـه مراجعـه     احادیث مراجعه کنند، آنچنانکه عوام الناس به رسـاله 

  یابند. کنند و وظیفه خود را در مى مى

کـه در  » امـین اسـترآبادى  «سردسته این گروه مردى اسـت بـه نـام    

از او نام بردیم. کتـاب معروفـى دارد   » ارزش قیاس«فصل » کلیات منطق«

ئد المدنیه و عقاید خود را در آن کتاب ذکر کرده است. اهل ایران به نام فوا

 است اما سالها مجاور مکه و مدینه بوده است.



 19  اصول فقه

ظهور اخباریین و گرایش گروه زیادى به آنها در برخى شهرسـتانهاى  

جنوبى ایران و در جزایر خلیج فارس و برخى شهرهاى مقدس عـراق رکـود   

لى خوشبختانه در اثر مقاومت شـایان و  و انحطاط زیادى را موجب گشت، و

قابل توجه مجتهدین عالیمقامى جلوى نفوذشان گرفتـه شـد و اکنـون جـز     

  شوند. اندکى در گوشه و کنار یافت نمى

   سنت

سنت یعنى گفتار یا کردار یا تأیید معصـوم. بـدیهى اسـت کـه اگـر در      

ل سخنان رسول اکرم یک حکمى بیان شده باشد، و یا ثابت شود کـه رسـو  

داده است و یا محقق شود که  اى دینى را چگونه انجام مى اکرم عملًا وظیفه

دادند و  اى انجام مى دیگران برخى وظایف دینى را در حضور ایشان به گونه

مورد تقریر و تأیید و امضاى عملى ایشان قرار گرفتـه اسـت، یعنـى ایشـان     

یه بدان اسـتناد  اند، کافى است که یک فق عملًا با سکوت خود صحه گذاشته

  کند.

در مورد سنت و حجیت آن، از نظر کلى بحثى نیست و مخالفى وجـود  

اختالفى که در مورد سنت است در دو جهت اسـت: یکـى اینکـه آیـا      ندارد.

تنها سنت نبوى حجت است یا سنت مروى از ائمه معصـومین هـم حجـت    

به حکم شمارند ولى شیعیان  است؟ اهل تسنن تنها سنت نبوى را حجت مى

برخى از آیات قرآن مجید و احادیث متواتر از رسـول اکـرم کـه خـود اهـل      

دو چیـز گرانبهـا بعـد از    « اند و از آن جمله اینکه فرمـود:  تسنن روایت کرده

گذارم که به آنها رجوع کنید و مادام کـه بـه اینـدو     خود براى شما باقى مى

 تقریر ه قول و فعل وب» رجوع نمایید گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم

  کنند. ائمه اطهار نیز استناد مى
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جهت دیگر این است که سنت مرویه از رسول خدا و ائمه اطهار گاهى 

اسـت.  » خبر واحـد «قطعى و متواتر است و گاهى ظنّى است و به اصطالح 

  آیا به سنن غیر قطعى رسول خدا نیز باید مراجعه کرد یا نه؟.

فراط و تفریط نوسان پیـدا کـرده اسـت.    اینجاست که نظریات تا حد ا

انـد. گوینـد ابوحنیفـه در     اعتنا بوده برخى مانند ابوحنیفه به احادیث منقوله بى

میان همه احادیث مرویه از رسول خدا تنها هفـده حـدیث را قابـل اعتمـاد     

  دانسته است. مى

انـد. ولـى علمـاى     کـرده  برخى دیگر به احادیث ضعیف نیز اعتماد مـى 

دند که تنها حدیث صحیح و موثّق قابل اعتماد است، یعنـى اگـر   شیعه معتق

راوى حدیث شیعه و عادل باشد و یا الاقل شخص راستگو و مـورد وثـوقى   

توان اعتماد کرد. پس باید راویان حدیث را بشناسـیم و   باشد به روایتش مى

در احوال آنها تحقیق کنیم، اگر ثابـت شـد کـه همـه راویـان یـک حـدیث        

کنـیم.   ستگو و قابل اعتماد هسـتند بـه روایـت آنهـا اعتمـاد مـى      مردمانى را

علـم  «اند. به همین جهت  بسیارى از علماى اهل تسنن نیز بر همین عقیده

  یعنى علم راوى شناسى در میان مسلمین به وجود آمد.» رجال

تقسـیم احادیـث را بـه     -کـه ذکرشـان گذشـت    -ولى اخباریین شیعه

نسـتند و گفتنـد همـه احادیـث خصوصـاً      صحیح و موثّق و ضـعیف نـاروا دا  

احادیث موجود در کتب اربعه یعنى کـافى، مـن الیحضـره الفقیـه، تهـذیب      

االحکام و استبصار معتبرند. در میان اهل تسنن نیز برخـى چنـین نظریـات    

  اند. افراطى داشته

   اجماع

 اجماع یعنى اتفاق آراء علماى مسلمین در یک مسئله. از نظر علماى
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از آن نظر حجت است که اگر عموم مسـلمین در یـک مسـئله    شیعه اجماع 

وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که ایـن نظـر را از ناحیـه شـارع     

اى از پـیش   اند. امکان ندارد که مسـلمین در یـک مسـئله    اسالم تلقى کرده

خود وحدت نظر پیدا کنند. علیهذا آن اجماعى حجـت اسـت کـه کاشـف از     

  م باشد.قول پیغمبر یا اما

اى همـه مسـلمانان عصـر     مثلًا اگر معلوم گردد که که در یـک مسـئله  

اند دلیـل بـر    اند و یک نوع عمل کرده پیغمبر بالاستثناء یک نوع نظر داشته

اند. و یا اگر همـه اصـحاب یکـى از     پیغمبر اکرم تلقى کرده این است که از

اى وحدت نظر  ئلهاند در یک مس گرفته ائمه اطهار که جز از ائمه دستور نمى

انـد.   داشته باشند دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فـرا گرفتـه  

علیهذا از نظر شیعه اجماعى حجت است که مستند به قول پیغمبـر یـا امـام    

  شود: باشد؛ و از این، دو نتیجه گرفته مى

از نظر شیعه تنها اجماع علماى معاصـر پیغمبـر یـا امـام حجـت       الف.

است. پس اگر در زمان ما همه علماى اسالم بدون استثناء بر یـک مسـئله   

  اجماع نمایند به هیچ وجه براى علماى زمان بعد حجت نیست.

از نظر شیعه اجماع اصالت ندارد؛ یعنى حجیت اجمـاع از آن نظـر    ب.

راء است، بلکه از آن نظر است کـه کاشـف قـول    نیست که اجماع و اتفاق آ

  پیغمبر یا امام است.

اما از نظر علماى اهل تسنن اجمـاع اصـالت دارد؛ یعنـى اگـر علمـاى      

اسالمى (و به اصطالح اهل حلّ و عقد) در یک مسئله در یـک زمـان (هـر    

زمانى ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتماً نظرشان صائب است. مـدعى  

ممکن است بعضى از امت خطا کننـد و بعضـى نـه، امـا ممکـن      هستند که 

 نیست همه باالتفاق خطا نمایند.
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از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمـان در حکـم وحـى    

الهى است، و در حقیقت همه امت در حـین توافـق در حکـم پیغمبرنـد کـه      

  شود حکم خداست و خطا نیست. آنچه بر آنها القاء مى

   عقل

عقل از نظر شیعه به این معنى است که اگر در مـوردى عقـل   حجیت 

یک حکم قطعى داشت، آن حکم به حکم اینکه قطعى و یقینى است حجت 

  است.

آید که آیا مسـائل شـرعى در حـوزه حکـم      اینجا این پرسش پیش مى

عقل هست تا عقل بتواند حکم قطعى درباره آنها بنماید یا نه؟ مـا بـه ایـن    

کنـیم   تفصیل درباره کلیات مسائل علم اصول بحث مىپرسش آنگاه که به 

  پاسخ خواهیم گفت.

عقـل را بـه    -چنانکه قبلًا هم بدان اشاره کردیم -گروه اخباریین شیعه

  شمارند. هیچ وجه حجت نمى

یعنـى مـذاهب حنفـى، شـافعى،      -هاى فقهى اهل تسنن در میان نحله

د. از نظـر حنفیهـا   شـمار  ابوحنیفه قیاس را دلیل چهـارم مـى   -مالکى، حنبلى

کتاب، سنت، اجماع، قیاس. قیاس همان چیزى اسـت   منابع فقه چهار است:

  خواندیم.» تمثیل«  که در منطق به نام

مالکیها و حنبلیها، خصوصاً حنبلیها، هیچ گونه توجهى به قیاس ندارنـد،  

اما شافعیها به پیروى از پیشواشان محمدبن ادریس شافعى حالت بین بـین  

نى بیش از حنفیهـا بـه حـدیث توجـه دارنـد و بـیش از مالکیهـا و        دارند، یع

  حنبلیها به قیاس.

  هم» اجتهاد رأى«یا » رأى«در اصطالح فقهاى قدیم گاهى به قیاس 
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  اند. کرده اطالق مى

از نظر علماى شیعه، به حکم اینکه قیاس صرفاً پیروى از ظنّ و گمان 

شـارع مقـدس اسـالم و    و خیال است و به حکم اینکه کلیاتى که از طـرف  

جانشینان او رسیده است وافى به جوابگویى است، رجوع به قیاس بـه هـیچ   

  وجه جایز نیست.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خواهد علمى را تحصیل کند و یا اطالعـاتى   براى یک دانشجو که مى

آغاز پیدایش آن علم، پدیـد آورنـده آن،   درباره آن کسب کند الزم است که 

سیر تحولى آن علم در طول قرون، قهرمانان و صاحبنظران معروف آن علم 

و کتابهاى معروف و معتبر آن علم را بشناسد و با همـه آنهـا آشـنایى پیـدا     

  کند.

علم اصول از علومى است که در دامن فرهنگ اسالمى تولـد یافتـه و   

ست که مخترع علم اصول محمدبن ادریـس  رشد کرده است. معروف این ا

شافعى است. ابن خلدون در مقدمه معروف خود در بخشى که درباره علوم و 

  گوید: کند مى صنایع بحث مى

����ر سومدرس 
 �

���
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اول کسى که در علم اصول کتاب نوشت، شافعى بود که کتاب 

معروف خود به نام الرساله را نوشت و در آن رسـاله دربـاره   

ر و نسخ و قیاس منصـوص العلّـه   اوامر و نواهى و بیان و خب

بحث کرد. پس از او علماى حنفیه در این باره کتاب نوشتند و 

  تحقیقات وسیع به عمل آوردند.

طور که مرحوم سیدحسن صدر اعلى اللَّه مقامه در کتـاب نفـیس    همان

اند، قبل از شافعى مسائل اصول از قبیـل   الشیعۀ لعلوم االسالم نوشته تأسیس

و عام و خاص و غیره مطرح بوده اسـت و دربـاره هریـک از    اوامر و نواهى 

  آنها از طرف علماى شیعه رساله نوشته شده است.

شاید بتوان گفت شافعى اول کسى است که رساله جامعى درباره همه 

  مسائل اصول مطروحه در زمان خودش نوشته است.

اند که اجتهاد در شیعه دویست سـال بعـد از    برخى مستشرقین پنداشته

اهل تسنن پیدا شد، زیرا شیعه در زمان ائمه اطهار نیازى به اجتهاد نداشـت  

و در نتیجه نیازى به مقدمات اجتهاد نداشت. ولى این نظریه به هـیچ وجـه   

  صحیح نیست.

و رد فـروع بـر اصـول و    » تفریع«اجتهاد به معنى صحیح کلمه، یعنى 

د داشته است و ائمه تطبیق اصول بر فروع، از زمان ائمه اطهار در شیعه وجو

  .1دادند که تفریع و اجتهاد نمایند اطهار به اصحابشان دستور مى

                                                           
ه نشـریه سـاالنه       . ١  3شـماره » مکتـب تشـیع  «براى توضیح بیشتر این مطلـب رجـوع شـود ـب

ه   بــه قلـم مرتضــى مطهــرى و بــه جلـد دوم کتــاب هــزاره شــیخ    » اجتهــاد در اســالم«مقاـل

 به قلم مرتضى مطهرى.» الهامى از شیخ الطائفه«طوسى مقاله 
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البته و بدون شک، به واسطه روایـات زیـادى کـه از ائمـه اطهـار در      

تـر شـده    موضوعات و مسائل مختلف وارد شده است، فقه شیعه بسى غنـى 

شـیعه  است و نیاز به تالشهاى اجتهادى کمتر گردیده است. در عین حـال  

دانسته اسـت و ائمـه اطهـار مخصوصـاً      نیاز نمى خود را از تفقه و اجتهاد بى

انـد. ایـن    داده دستور تالش اجتهادمآبانه به برجستگان از اصحاب خـود مـى  

  جمله در کتب معتبر از ائمه اطهار روایت شده است:

  علَینا الْقاء الْاصولِ و علَیکُم انْ تَفَرَّعوا.

قواعد و کلیات را بیان کنیم و بر شماست که آن بر ماست که 

  قواعد و کلیات را بر فروع و جزئیات تطبیق دهید.

  

اى کـه در علـم اصـول     در میان علماى شیعه، اولین شخصیت برجسته

کتبى تألیف کرد و آراء او در علم اصول قرنها مورد بحث بـود سیدمرتضـى   

اصـول تـألیف کـرد.    سیدمرتضـى کتـب زیـادى در علـم      علَم الهدى بـود. 

  ترین کتب او کتاب ذریعه است. معروف

سیدمرتضى بـرادر سیدرضـى اسـت کـه جـامع نهـج البالغـه اسـت.         

زیسـته   سیدمرتضى در اواخر قرن چهارم و اوایل قـرن پـنجم هجـرى مـى    

واقع شـده اسـت. سیدمرتضـى شـاگرد مـتکلم       436است. وفاتش در سال 

است و شیخ مفید شاگرد شـیخ   )413معروف شیعه شیخ مفید (متوفّا در سال 

) اسـت کـه در شـهر رى    381صدوق معروف به ابن بابویه (متوفّا در سـال  

  مدفون است.

پس از سید مرتضى شخصیت معروفى که در علم اصول کتاب نوشـت  

 و آراء و عقایدش سه چهار قرن نفوذ فوق العاده داشت شیخ ابوجعفر طوسى
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  ) است.460(متوفّا در سال 

رد سیدمرتضى است و مقدارى هم درس شـیخ مفیـد   شیخ طوسى شاگ

گـذرد   را درك کرده است. حوزه نجف که حـدود هزارسـال از عمـر آن مـى    

وسیله این مرد بزرگ تأسیس شد. کتاب اصول شیخ طوسـى بـه نـام عـدة     

  االصول است.

شخصیت دیگرى که کتاب و آرائش در اصـول معـروف شـد صـاحب     

پسر شـهید ثـانى صـاحب شـرح      وى نامش شیخ حسن است و معالم است.

لمعه است. کتاب معالم از کتب معروف علم اصول است و هنـوز هـم مـورد    

هجـرى   1011صـاحب معـالم در سـال     استفاده طالب علوم دینیـه اسـت.  

  درگذشته است.

یکى دیگر از این شخصیتها مرحوم وحید بهبهانى اسـت کـه در سـال    

  ت.درگذشته اس 1208متولد شده است و در سال  1118

اهمیت مرحوم وحید بهبهانى یکى در این است کـه شـاگردان بسـیار    

مبرّزى با ذوق فقاهت و اجتهاد تربیت کرد از قبیل سید مهـدى بحرالعلـوم،   

شیخ جعفر کاشف الغطاء، میرزا ابوالقاسم گیالنى معروف به میرزاى قمـى و  

آن زمـان   اى پیگیر با گروه اخباریین که در اى دیگر. دیگر اینکه مبارزه عده

اند کرد و شکسـت سـختى بـه آنهـا داد. پیـروزى روش       نفوذ زیادى داشته

فقاهت و اجتهاد بر روش اخباریگرى تا حد زیادى مـدیون زحمـات مرحـوم    

  وحید بهبهانى است.

یکى دیگر از این شخصیتها که علم اصول را جلـو بـرد مرحـوم میـرزا     

یـد بهبهـانى بـود و    ابوالقاسم گیالنى قمى سابق الذکر است که شـاگرد وح 

معاصر با فتحعلیشاه و فوق العاده مورد احترام او بوده اسـت. کتـاب قـوانین    

  شد و اکنون نیز هاى علمیه قدیم تدریس مى االصول که سالها در حوزه
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  شود اثر این مرد بزرگ است. مورد استفاده است و کم و بیش تدریس مى

تحـت الشـعاع    در صدساله اخیر مهمترین شخصیت اصولى که همه را

علم اصول را وارد مرحله جدیـدى کـرد اسـتاد المتـأخرین حـاج       قرار داده و

  شیخ مرتضى انصارى است.

در دزفول متولد شد و پـس از تحصـیل    1214این مرد بزرگ در سال 

مقدمات علوم اسالمى و قسمتى فقه و اصول به بالد مختلف عراق و ایـران  

ها نمـود و بـاالخره    د و استفادهدر جستجوى علماى صاحبنظر مسافرتها کر

که صاحب جـواهر فـوت کـرد     1266رحل اقامت در نجف افکند و در سال 

درگذشـت. آراء و نظریـات    1281مرجعیت شیعه به او محول شد و در سال 

  او هنوز محور بحث است.

اند همه پیرو مکتب او هسـتند. هنـوز مکتبـى     کسانى که بعد از او آمده

ا بکلى دگرگون کند به وجود نیامـده اسـت، ولـى    که مکتب شیخ انصارى ر

اند کـه   شاگردان مکتب او آراء و نظریات زیادى براساس همان مکتب آورده

احیاناً نظر او را نسخ کرده است. شیخ انصارى دو کتاب معروف دارد، یکـى  

فرائد االصول که در علم اصول است و دیگر مکاسب که در فقه است و هر 

  هاى علوم دینیه است. ب درسى حوزهدو هم اکنون از کت

در میان شاگردان مکتب شیخ انصارى از همـه معروفتـر و مشخصـتر    

مرحوم آخوند مالمحمد کاظم خراسانى صاحب کفایۀ االصول اسـت. آراء و  

  هاى علمى مطرح است. نظریات مرحوم آخوند خراسانى همواره در حوزه

و در برقـرارى   این مرد بزرگ همان است که فتوا بـه مشـروطیت داد  

رژیم مشروطه ایران سهم بسزایى دارد و نامش در کتـب تـاریخ مشـروطه    

  هجرى قمرى درگذشت. 1329وى در سال  شود. ایران همواره برده مى

 بعد از مرحوم آخوند خراسانى نیز آراء و افکار جدید در علم اصول زیاد



 29  اصول فقه

افى برخـوردار  پیدا شده است و برخى از آنها فوق العاده از دقت نظر و موشک

  است.

و متغیـر  » پویا«در میان علوم اسالمى هیچ علمى به اندازه علم اصول 

و متحول نبوده است و هم اکنون نیز شخصیتهاى مبرزى وجـود دارنـد کـه    

  شوند. در این علم صاحبنظر شمرده مى

علم اصول، نظر به اینکه سروکارش با محاسبات عقلى و ذهنى اسـت  

علمى شیرین و دلپذیر است و ذهن دانشجو را جلـب  و موشکافى زیاد دارد، 

کند. براى ورزش فکرى و تمرین دقت ذهن در ردیف منطـق و فلسـفه    مى

است. طالب علوم قدیمـه دقـت نظـر خـود را بیشـتر مـدیون علـم اصـول         

  باشند. مى



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دانشجویان محترم با مسائل علم اصول کلیـاتى ذکـر   ما براى آشنایى 

کنـیم، بلکـه ترتیـب     کنیم ولى از ترتیبى که اصولیون دارند پیروى نمـى  مى

  دهیم. دانیم به مطالب مى نوى که خود آن را بهتر مى

قبلًا گفتـیم کـه علـم اصـول علـم دسـتورى اسـت، یعنـى روش و راه         

آموزد. علیهذا مسـائل علـم    مى استنباط صحیح احکام را از منابع اصلى به ما

اى که در درس دوم شرح دادیم.  اصول همه مربوط است به منابع چهارگانه

از این رو مسائل علم اصول یا مربوط است به کتاب و یا به سنت (و یـا بـه   

  هر دو) و یا به اجماع و یا به عقل.

ز گوییم احیاناً ممکن است در مواردى بر بخوریم بـه اینکـه ا   اکنون مى

 هیچ یک از منابع چهارگانه نتوانیم حکم اسـالمى را اسـتنباط کنـیم، یعنـى    

ل ع�م ا�ول چهارمدرس 
�

 �سا
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راه استنباط بر ما مسدود باشد. در این موارد شـارع اسـالم سـکوت نکـرده     

» حکم ظـاهرى «که از آنها به  -است و یک سلسله قواعد و وظایف عملى

وظیفـه  بـه دسـت آوردن    براى ما مقرر کرده اسـت.  -توانیم تعبیر کنیم مى

عملى ظاهرى پـس از مـأیوس شـدن از اسـتنباط حکـم واقعـى نیـز خـود         

نیازمند به این اسـت کـه مـا راه و روش و دسـتور اسـتفاده از آن قواعـد را       

  بیاموزیم.

شـود. یـک    علیهذا علم اصول که علم دستورى اسـت دو قسـمت مـى   

عبارت است از دستور استنباط صـحیح احکـام شـرعى واقعـى از       قسمت آن

قسمت دیگر مربوط است به دستور صـحیح اسـتفاده از یـک     ع مربوطه.مناب

تـوانیم   سلسله قواعد عملى در صورت یأس از استنباط. ما بخش اول را مـى 

بنامیم و نظر بـه اینکـه   » اصول عملیه«و بخش دوم را » اصول استنباطیه«

ع اصول استنباطیه یا مربوط است به استنباط از کتاب و یا از سنت و یا اجما

شود به چهار مبحث. بحـث   و یا از عقل، مسائل اصول استنباطیه منقسم مى

  کنیم. خود را از مبحث کتاب آغاز مى

   حجیت ظواهر کتاب

در علم اصول مباحث زیادى که اختصاص به قرآن داشته باشد نداریم. 

غالب مباحث مربوط به قرآن، مشـترك اسـت میـان کتـاب و سـنت. تنهـا       

است، یعنى آیا ظاهر قرآن » حجیت ظواهر«بحث مبحث اختصاصى قرآن م

قطع نظر از اینکه وسیله حـدیثى تفسـیر شـده باشـد حجـت اسـت و فقیـه        

  ند آن را مستند قرار دهد یا خیر؟توا مى

انـد.   آید که اصولیون چنـین مبحثـى را طـرح کـرده     به نظر عجیب مى

 راظواهر آیات کریمه قرآن تواند  مگر جاى تردید است که یک فقیه مى
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  مورد استناد قرار دهد؟

این مبحث را اصولیون شیعه براى رد شـبهات گـروه اخبـاریین طـرح     

معتقدنـد کـه احـدى غیـر از      -چنانکه قبلًـا اشـاره شـد    -اخباریین اند. کرده

معصومین حق رجـوع و اسـتفاده و اسـتنباط از آیـات قـرآن را نـدارد، و بـه        

باید به صورت غیـر مسـتقیم   عبارت دیگر: همواره استفاده مسلمین از قرآن 

  بوده باشد، یعنى به وسیله اخبار و روایات وارده از اهل بیت.

» تفسیر بـه رأى «کنند که  اخباریین در این مدعا به اخبارى استناد مى

اى را از حـدیث   را منع کرده است. اخباریون مدعى هستند که معنى هر آیـه 

داللت کند ولى حدیثى آمده  اى بر مطلبى باید استفسار کرد، فرضاً ظاهر آیه

باشد و بر ضد ظاهر آن آیه باشد، ما باید به مقتضاى حدیث عمـل کنـیم و   

» مقیـاس «علیهذا اخبـار و احادیـث    دانیم. بگوییم معنى واقعى آیه را ما نمى

  اند. آیات قرآنیه

کنند که استفاده مسلمین از قـرآن بـه صـورت     ولى اصولیون ثابت مى

یر به رأى که نهى شده این نیست که مـردم حـق   مستقیم است، معنى تفس

ندارند با فکر و نظر خود معنى قرآن را بفهمند، بلکه مقصود این اسـت کـه   

  قرآن را براساس میل و هواى نفس و مغرضانه نباید تفسیر کرد.

دهـد کـه    کنـد و فرمـان مـى    گویند خود قرآن تصریح مى اصولیون مى

درآورند، ا در معانى بلند قرآن به پرواز کنند و فکر خود ر» تدبر«مردم در آن 

پس مردم حق دارند که مستقیماً معانى آیات قرآنیه را در حدود توانـایى بـه   

پیغمبر اکرم و  دست آورند و عمل نمایند. بعالوه در اخبار متواتره وارد شده که

ائمه اطهار از اینکه اخبار و احادیث مجعوله پیدا شده و به نام آنهـا شـهرت   

» عرضه بر قرآن« اند و براى جلوگیرى از آنها مسئله ه نالیده و رنج بردهیافت

 اند که هر حدیثى که از ما روایـت شـده بـر قـرآن     اند. فرموده را طرح کرده
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ایـم، آن را بـه    عرضه کنید اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید که ما نگفته

  دیوار بزنید.

ــار و شــود بــرعکس ادعــاى اخبــاریین احا پــس معلــوم مــى دیــث معی

مقیاس قرآن نیستند بلکه قرآن معیار و مقیـاس اخبـار و روایـات و احادیـث     

  است.

   ظواهر سنت

کـه   -درباره حجیت ظواهر سنت احدى بحثى ندارد ولى در باب سنت

مقصود همان اخبار و روایات است که قول یا فعل یا تقریر پیغمبر یا امام را 

ارد که اصولیون درباره آنها بحـث  دو مطلب مهم وجود د -بازگو کرده است

کنند. یکى حجیت خبر واحد است، دیگر مسئله تعارض اخبـار و روایـات    مى

است. از این رو دو فصل مهم و پرشاخه در علم اصول باز شده یکى به نـام  

  ».تعادل و تراجیح«و دیگر به نام » خبر واحد«

  خبر واحد

قل شـده ولـى راوى یـک    خبر واحد یعنى روایتى که از پیغمبر یا امام ن

نفر است و یا چند نفرنـد ولـى بـه مرحلـه تـواتر نرسـیده اسـت، یعنـى در         

تـوان مبنـاى    اى نیست که موجب یقین بشود. آیا چنین اخبارى را مى مرحله

  استنباط قرار داد یا نه؟.

اصولیون معتقدند که اگر راوى یا راویـان عـادل باشـند و الاقـل اگـر      

توان روایات آنها را مورد اسـتناد قـرار    آنان باشد مىاطمینانى به راستگویى 

  فرماید: است که مى» نبأ«داد. یکى از ادلّه اصولیون بر این مدعا آیه 
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بأ فَتَبینوا     1انْ جائَکُم فاسقٌ بِنَ

اگر فاسقى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقیـق کنیـد و   

  تحقیق نکرده به آن ترتیب اثر ندهید.

آیه این است که اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شـما  مفهوم 

  داد ترتیب اثر بدهید. پس مفهوم این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است.

   تعادل و تراجیح

افتد که در مورد یک  اما مسئله تعارض اخبار و روایات. بسیار اتفاق مى

رند. مثلًا آیـا در  چیز اخبار و روایات با یکدیگر تعارض دارند و بر ضد یکدیگ

رکعت سوم و چهارم نماز یومیه الزم است تسبیحات اربعه سه بار گفته شود 

شـود کـه الزم اسـت     یا یک نوبت کافى است؟ از برخى روایات استفاده مى

شود که یک مرتبه کـافى   سه مرتبه خوانده شود و از یک روایت استفاده مى

است یا نـه، روایـات مختلـف     است. یا درباره اینکه فروختن کود آدمى جایز

  است.

در این گونه روایات چه باید کرد؟ آیا بایـد گفـت: اذا تعارضـا تسـاقطا     

کنند و ماننـد ایـن اسـت کـه روایتـى       یعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مى

خواهیم عمل کنیم، و یا باید عمـل   نداریم، یا مخیریم که به هرکدام که مى

ا احتیاط مطابقتر است بـه آن عمـل کنـیم    به احتیاط کنیم و هر روایت که ب

گوید سـه نوبـت    (مثلًا در مسئله تسبیحات اربعه به روایتى عمل کنیم که مى

  بخوان، و در مسئله خرید و فروش کود آدمى به آن روایت عمل کنیم که

                                                           
 6حجرات/ . ١
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  گوید جایز نیست) و یا راه دیگرى در کار است؟. مى

ممکـن اسـت بایـد میـان     کنند که اولًا تا حدى کـه   اصولیون ثابت مى

. اگـر جمـع   1روایات مختلف جمع کرد (الجمع مهما امکن اولى من الطـرح) 

میان آنها ممکن نشد باید دید یک طرف بر طرف دیگر از یک لحاظ (مثلًـا  

از حیث اعتبار سند یا از حیث مشهور بودن میان علما و یا از حیـث مخـالف   

اگر یـک طـرف رجحـان دارد     د.تقیه بودن و غیر اینها) رجحان دارد یا ندار

کنیم، و اگـر از هـر    طرح مى گیریم و طرف دیگر را همان طرف راجح را مى

حیث مساوى هستند و رجحانى در کـار نیسـت، مخیـریم کـه بـه هرکـدام       

  بخواهیم عمل کنیم.

در خود اخبار و احادیث دستور رسیده است که در موقع تعـارض اخبـار   

به طرز حل مشکل تعـارض اخبـار و روایـات     چه باید کرد. اخبارى که ما را

  شوند. نامیده مى» اخبار عالجیه«کند  راهنمایى مى

اصولیون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روایات بـه اسـتناد همـین    

اند. اصولیون نام آن باب از اصول را که درباره ایـن   اخبار عالجیه ابراز داشته

  اند. نهاده» حتعادل و تراجی«کند باب  مسئله بحث مى

جمع تـرجیح اسـت و بـه    » تراجیح«یعنى تساوى و برابرى. » تعادل«

معنى ترجیحات است، یعنى بابى که در آن باب دربـاره صـورت تسـاوى و    

برابرى روایات متعارض و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضـى بـر   

  گویند. بعضى سخن مى

  

  ظواهر، مربوط است بهاز آنچه گفتیم معلوم شد که مسئله حجیت 

                                                           

 میان روایات مختلف تا آنجا که ممکن است، بهتر است از دورافکندن آنها.][جمع . ١
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 قرآن مجید، و مسئله حجیت خبر واحد و مسئله تعارض ادلّه مربوط است به

شود کـه   سنت. اکنون باید بدانیم که یک سلسله مسائل در اصول مطرح مى

مشترك است میان کتاب و سنت. در درس آینده درباره آنها سخن خـواهیم  

  گفت.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و » کتـاب «اى مسائل اصولى که از مختصات  در درس گذشته به پاره

اى  بود اشاره کردیم و در پایان درس گفتیم که پاره» سنت«یا از مختصات 

از مسائل اصولى، هم مربوط به کتاب است و هم مربوط به سـنت. در ایـن   

» مباحـث مشـترك  «تعبیـر جـامعتر   درس به همین مسائل مشـترك و بـه   

  پردازیم. مباحث مشترك عبارت است از: مى

  الف. مبحث اوامر.

  ب. مبحث نواهى.

  ج. مبحث عام و خاص.

  د. مبحث مطلق و مقید.

  . مبحث مفاهیم.هـ

���رک �تاب و ��� پنجمدرس 
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�
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  و. مبحث مجمل و مبین.

  ز. مبحث ناسخ و منسوخ.

یح اکنون در حدود آشنایى با اصطالحات، درباره هریک از اینهـا توضـ  

  دهیم. مختصرى مى

  مبحث اوامر

جمع امر است. امر یعنى فرمان. از جمله افعالى کـه در زبـان   » اوامر«

در فارسى » بدان«است. مثلًا فعل » فعل امر«عربى و هر زبان دیگر هست 

  در عربى فعل امر است.» اعلَم«و 

بسیارى از تعبیرات که در کتاب یا سنت آمده است به صورت فعل امر 

شود که اصولیون بایـد   در اینجا پرسشهاى زیادى براى فقیه طرح مى است.

کند یا بر اسـتحباب   پاسخ آن را روشن کنند. مثلًا آیا امر داللت بر وجوب مى

کند یا بر تراخى؟ آیا امر داللت  یا بر هیچ کدام؟ آیا امر داللت بر فوریت مى

  کند یا تکرار؟. مى» مرّة«بر 

  شده است: مثلًا در آیه کریمه وارد

خُذْ منْ اموالهِم صدقَۀً تُطَهرُهم و تُـزَکّیهِم بِهـا و صـلِّ علَـیهِم انَّ     

مکَنٌ لَهس لوتَک1 ص.  

از اموال مسلمین زکات بگیر، به این وسـیله آنـان را پـاك و    

که دعاى تـو موجـب   » دعا کن«گردانى، و به آنها  پاکیزه مى

  آرامش آنهاست.
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» درود بفرسـت «یـا  » دعا کـن «در آیه شریفه به معنى » صلِّ«کلمه 

شود که آیا اولًا دعا کردن که بـا صـیغه    است. در اینجا این سؤال مطرح مى

امر فرمان داده شده واجب است یا نه؟ به عبـارت دیگـر آیـا امـر در اینجـا      

ب کند یا نه؟ ثانیاً آیا فوریت دارد یا نه؟ یعنـى آیـا واجـ    داللت بر وجوب مى

است بالفاصله پس از دریافت مالیات خدایى (زکات) درود فرستاده شود یـا  

اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد؟ ثالثاً آیا یک بار دعا کردن کافى اسـت یـا   

  این عمل مکرر باید انجام یابد؟.

کننـد و مـا در اینجـا     اصولیون به تفصیل درباره همه اینها بحـث مـى  

دى که رشته فقه و اصول را به عنوان رشـته  مجال بحث بیشتر نداریم. افرا

  اند به تفصیل با آنها آشنا خواهند شد. اختصاصى انتخاب کرده

   مبحث نواهى

یعنى بازداشتن، نقطه مقابل امر اسـت. مثلًـا اگـر بـه فارسـى      » نهى«

  نهى است.» ال تشرب الخمر«و یا به عربى بگوییم » شراب ننوش«بگوییم 

آید که آیا نهى داللت بر حرمت  یش مىدر باب نهى هم این پرسش پ

کند بلکه داللت بر اعـم   کند یا بر کراهت، و یا بر هیچ کدام داللت نمى مى

ء مـورد   کند بر اینکـه شـى   کند، یعنى فقط داللت مى از حرمت و کراهت مى

نظر ناپسند است اما اینکه این ناپسندى در حد حرمت است که مرتکـب آن  

د کراهت است و مرتکب آن مستحق مالمـت  مستحق عقوبت است یا در ح

کند  است نه عقوبت، مورد داللت نهى نیست. و همچنین آیا نهى داللت مى

بر ابدیت، یعنى بر اینکه هیچ گاه نبایـد آن کـار را مرتکـب شـد، یـا صـرفاً       

  کند بر لزوم ولو در یک مدت موقت. داللت مى

 هد.د اینها پرسشهایى است که علم اصول به آنها پاسخ مى
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   مبحث عام و خاص

بینـیم کـه یـک قـانون را بـه       ما در قوانین مدنى و جزائى بشرى مـى 
شود.  کنند که شامل همه افراد موضوع قانون مى صورت کلى و عام ذکر مى

کنند  بعد در جاى دیگر درباره گروهى از افراد همان موضوع حکمى ذکر مى
  که برخالف آن قانون کلى و عام است.

باید کرد؟ آیا این دو ماده قانون را باید متعارض یکـدیگر  در اینجا چه 

تلقى کنیم و یا چون یکى از این دو ماده قانون نسبت به دیگرى عام اسـت  

و دیگرى خاص است باید آن خاص را به منزله یک استثناء بـراى آن عـام   

  تلقى کنیم و اینها را متعارض بدانیم؟.

  مثلًا در قرآن مجید وارد شده است که:

هِنَّ ثَلثَۀَ قُروءنَ بِانْفُسصتَرَبی طَلَّقاتالْم 1و.  

زنان مطلّقه الزم است بعد از طالق تا سه عادت ماهانه صـبر  

کنند و شوهر نکنند (عده نگه دارند). پـس از آن آزادنـد در   

  اختیار شوهر.

اکنون فرض کنید که در حدیث معتبر وارد شده است که اگر زنـى بـه   

رآید و پیش از آنکه رابطه زناشویى میان آنها برقـرار شـود زن   عقد مردى د

  مطلّقه شود، الزم نیست زن عده نگه دارد.

در اینجا چه بکنیم؟ آیا این حدیث را معارض قـرآن تلقـى کنـیم و در    

طور که دستور رسیده است آن را دور بیندازیم و به سینه دیـوار   نتیجه همان

  یقـت مفسـر آن آیـه اسـت و بـه منزلـه      بزنیم؟ یا خیـر، ایـن حـدیث در حق   
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  استثنایى است در بعضى مصادیق آن و به هیچ وجه معارض نیست.

البته نظر دوم صحیح است، زیرا معمول مخاطبات آدمیـان ایـن اسـت    

کنند و سپس موارد اسـتثناء را   که ابتدا یک قانون را به صورت کلى ذکر مى

ومى بشرى بـا بشـر سـخن    نمایند. قرآن هم براساس محاورات عم بیان مى

گفته است و از طرف دیگر خود قرآن حدیث پیغمبر را معتبر شمرده و گفتـه  

  است:

  .1ما اتیکُم الرَّسولُ فَخُذوه و ما نَها کُم عنْه فَانْتَهوا

  آنچه پیامبر براى شما آورده بگیرید و عمل نمایید.

کنـیم   تلقى مـى  در این گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام

گـوییم   دهـیم، و یـا مـى    مـى » تخصـیص «گوییم عام را وسیله خاص  و مى

  عام است.» مخصص«خاص 

  مطلق و مقید

مطلق و مقید هم چیزى است شبیه عام و خـاص، چیـزى کـه هسـت     

عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مـورد احـوال و صـفات.    

ه داراى افـراد موجـود متعـدد و    عام و خاص در مورد امورى اسـت کلـى کـ   

نهایت است و بعضى از انواع و یا افـراد آن عـام بـه وسـیله دلیـل       احیاناً بى

اند، ولى مطلق و مقید مربوط است به طبیعـت   خاص از آن عموم خارج شده

 و ماهیتى که متعلَّق تکلیف است و مکلف موظف است آن را ایجاد نماید.
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خاص نداشته باشد مطلق است و اگر  اگر آن طبیعت متعلَّق تکلیف قید

  قید خاص براى آن در نظر بگیریم مقید است.

مثلًا در مثالى که قبلًا ذکر کردیم به پیغمبر اکرم امر شـده کـه هنگـام    

(صـلِّ علَـیهِم). ایـن      اخذ زکات از مسلمین به آنها دعا کن و درود بفرسـت 

آهسته، در حضور جمع باشـد  دستور از آن نظر که مثلًا با صداى بلند باشد یا 

  و یا حضور خود طرف کافى است، مطلق است.

گوییم اگر دلیل دیگرى از قـرآن یـا حـدیث معتبـر نداشـته       اکنون مى

و صـلِّ  «باشیم که یکى از قیود باال را ذکر کرده باشد ما به اطـالق جملـه   

هِملَیدهیم.  کنیم، یعنى آزادیم که به هر صورت بخواهیم انجام عمل مى»  ع

ولى اگر دلیل دیگرى معتبر پیدا شد و گفت که مثلًا این عمل باید با صداى 

بلند باشد و یا باید در حضور جمع و در مسجد باشد، در اینجا مطلق را حمل 

کنیم یعنى آن دلیل دیگر را مقید (به کسر یاء) ایـن جملـه قـرار     بر مقید مى

  است.» تقیید«دهیم. نام این عمل  مى

   مفاهیممبحث 

اسـت. فـرض کنیـد    » منطـوق «در اصطالح در مقابل » مفهوم«کلمه 

اگر همراه من تا خانه من بیایى من فالن کتـاب را بـه   «گوید:  شخصى مى

  این جمله در حقیقت یک جمله است به جاى دو جمله:» دهم. تو مى

  دهم. الف. اگر همراه من تا خانه من بیایى من آن کتاب را مى

  دهم. تا خانه من نیایى آن کتاب را نمى ب. اگر همراه من

پس در اینجا دو رابطه وجود دارد: رابطه مثبت و رابطـه منفـى. رابطـه    

مثبت میان همراهى کردن و کتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفـظ و  

 گویند. ولى رابطه منفى مى» منطوق«از این رو آن را  نطق قرار گرفته است.
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اى  متعلَّق نطق قرار نگرفته است امـا عرفـاً از چنـین جملـه    به لفظ نیامده و 

  خوانند. مى» مفهوم«شود. از این رو آن را  فهمیده مى

» نبأ«ما در بحث حجیت خبر واحد خواندیم که اصولیون از آیه شریفه 

فرماید: انْ جائَکُم فاسقٌ بِنَبأ فَتَبینوا (اگر فاسـقى خبـرى بـراى شـما      که مى

اش تحقیق کنید و تحقیق نکرده ترتیب اثر ندهید) حجیت خبـر   رهآورد دربا

  اند. واحد را در صورتى که راوى عادل باشد استفاده کرده

آیه این است که » منطوق«آیه شریفه است. » مفهوم«این، استفاده از 

به خبر فاسق ترتیب اثر ندهید، اما مفهوم آیه این است که بـه خبـر عـادل    

  ترتیب اثر بدهید.

   جمل و مبینم

بحث مجمل و مبین چندان اهمیتى ندارد. مقصود این است که گاهى 

رسد که مفهـومش ابهـام دارد و مقصـود روشـن      تعبیرى در لسان شارع مى

شود که روشـن   ، و در دلیل دیگر چیزى یافت مى»غنا«نیست، مثل مفهوم 

م از رفـع ابهـا  » مبـین «توان بـه وسـیله آن    کننده است. در این صورت مى

  کرد.» مجمل«

معمولًا اهل ادب به بعضى تعبیرات مجمـل در کلمـات پیشـوایان ادب    

مانند، بعد با پیدا کردن قـرائن روشـنگر    خورند که در مفهومش در مى برمى

  کنند. رفع ابهام مى

   ناسخ و منسوخ

بـوده اسـت   » موقت«گاهى دستورى در قرآن و سنت رسیده است که 

  دیگر رسیده است و به اصطالح دستور اول را لغویعنى پس از مدتى دستور 
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  کرده است.

مثلًا در قرآن کریم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتکب فحشا شـوند  

دستور رسید که در خانه آنها را حبس ابد کنند تا مرگشان فرا رسد یـا خـدا   

راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهى که براى آنها مقرر شـد ایـن بـود کـه     

دار و یا زنان شوهردار مرتکب فحشا  طور کلى اگر مردان زن تور رسید بهدس

  (سنگسار) شوند.» رجم«شوند باید 

یا مثلًا در ابتدا دستور رسیده بود که در مـاه مبـارك رمضـان حتـى در     

شب نیز مردان با زنان خود نزدیکى نکنند، بعد این دستور لغو شـد و اجـازه   

  داده شد.

است که ناسخ و منسوخ را از یکدیگر تمیز دهـد.  براى یک فقیه الزم 

  اند. درباره نسخ، مسائل زیادى هست که اصولیون متعرض آنها شده



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اجماع

است. در علم اصول درباره حجیت اجمـاع  » اجماع«یکى از منابع فقه 

  شود. طریق بهره بردارى از آن بحث مىو ادلّه آن و بالتبع 

یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیـت آن  

اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرمـوده اسـت: التجتمـع     هست؟

امتى على خطاء یعنى همه امت من بـر یـک امـر باطـل اتفـاق نظـر پیـدا        

فاق نظر پیدا کردند معلـوم  نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مسئله ات

  شود مطلب درست است. مى

طبق این حدیث همـه امـت مجموعـاً در حکـم شـخص پیغمبرنـد و       

  باشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبـر اسـت، همـه    معصوم از خطا مى
 

 ا�ماع و � ششمدرس 
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  امت مجموعاً هنگام وحدت نظر معصومند.

هـر  بنا بر نظر اهل تسنن نظر به اینکه مجموع امت معصومند پس در 

زمان چنین توافق نظرى حاصل شود مثل ایـن اسـت کـه وحـى الهـى بـر       

  پیغمبر اکرم نازل شده باشد.

شـمارد. ثانیـاً    ولى شیعه اولًا چنین حدیثى را از رسول اکرم مسلّم نمـى 

راست است که محال اسـت همـه امـت بـر ضـاللت و گمراهـى        گوید: مى

یک فـرد معصـوم در   وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره 

از خطا معصوم است از آن جهت اسـت    میان امت هست. اینکه مجموع امت

کـه یکــى از افــراد امـت معصــوم اســت، نـه از آن جهــت کــه از مجمــوع    

شود. ثالثاً عادتاً هم شـاید ممکـن    تشکیل مى» معصوم«یک » ها نامعصوم«

م اجمـاع در  نباشد که همه امت باالتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچـه بـه نـا   

شود اجماع امت نیست، اجمـاع گـروه اسـت،     کتب فقه یا کالم نام برده مى

منتها گروه اهل حلّ و عقد، یعنى علماى امت. تازه اتفاق همه علماى امـت  

  نیست، علماى یک فرقه امت است.

 -آنچنانکه اهل تسنن قائلنـد  -این است که شیعه براى اجماع اصالت

ع آن اندازه حجیت قائل اسـت کـه کاشـف از    قائل نیست. شیعه براى اجما

  سنت باشد.

اى فرضاً هیچ دلیلى نداشته باشیم امـا   به عقیده شیعه هرگاه در مسئله

بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جـز بـه   

کنیم  اند، کشف مى کرده اى خاص عمل مى اند به گونه کرده دستور عمل نمى

  جا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.که در این
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   اجماع محصل و اجماع منقول

اى کـه   اند و چه به گونه اى که اهل تسنن پذیرفته چه به گونه -اجماع

بر دو قسم است: یا محصل است یا منقول. اجمـاع   -شیعه بدان اعتقاد دارد

آراء و محصل یعنى اجماعى که خـود مجتهـد در اثـر تفحـص در تـاریخ و      

عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یـا مـردم نزدیـک بـه عصـر ائمـه       

  مستقیماً به دست آورده است.

اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهـد مسـتقیماً اطالعـى از آن    

اند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل  ندارد بلکه دیگران نقل کرده

از نقلى که شده است یقین حاصـل  البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر 

علیهذا اجماع منقول به خبر واحـد حجـت نیسـت،     نشود قابل اعتماد نیست.

  هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است.

   عقل

عقل یکى از منابع چهارگانه احکام است. مقصود این است کـه گـاهى   
ل و کنیم؛ یعنى از راه اسـتدال  ما یک حکم شرعى را به دلیل عقل کشف مى

کنـیم کـه در فـالن مـورد فـالن حکـم وجـوبى یـا          برهان عقلى کشف مى
  حکم چگونه است و چگونه نیست.دارد و یا فالن  تحریمى وجود

حجیت عقل، هم به حکم عقل ثابت است (آفتاب آمد دلیـل آفتـاب) و   
هم به تأیید شرع. اساساً ما حقانیت شرع و اصـول دیـن را بـه حکـم عقـل      

  ممکن است از نظر شرعى عقل را حجت ندانیم. کنیم، چگونه ثابت مى

یعنى حجیت علم » حجیت قطع«اند به نام  اصولیون بحثى منعقد کرده

انـد. اخبـاریین منکـر     جزمى. در آن مبحث، مفصل در این باره بحـث کـرده  

  باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد. حجیت عقل مى
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ـ     وط مسائل اصولىِ مربوط به عقل دو قسمت اسـت: یـک قسـمت مرب

فلسـفه  «احکـام و بـه عبـارت دیگـر بـه      » مناطات«و » مالکات«است به 

  ، قسمت دیگر مربوط است به لوازم احکام.»احکام

اما قسمت اول: توضیح اینکه یکـى از مسـلمات اسـالمى، خصوصـاً از     

نظر ما شیعیان، این است که احکام شرعى تـابع و منبعـث از یـک سلسـله     

هر امر شرعى بـه علـت یـک مصـلحت     مصالح و مفاسد واقعى است؛ یعنى 

الزم االستیفاء است و هر نهى شرعى ناشى از یک مفسده واجـب االحتـراز   

است. خداوند متعال براى اینکه بشر را به یک سلسـله مصـالح واقعـى کـه     

سعادت او در آن است برساند یک سلسله امور را واجب یـا مسـتحب کـرده    

اى کارها  د دور بماند او را از پارهاست، و براى اینکه بشر از یک سلسله مفاس

بود نه امرى بود و نه نهیى؛ و آن  منع کرده است. اگر آن مصالح و مفاسد نمى

مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر آن حکمتها به نحوى است کـه اگـر عقـل    

  است.کند که شرع کرده  انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را مى

گوینـد کـه چـون     مـى  -ن متکلمـین و همچنی -این است که اصولیون

خـواه   -هاسـت  احکام شرعى تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسـده 

آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان، مربوط به فرد باشد یـا  

پس هرجا کـه آن   -به اجتماع، مربوط به حیات فانى باشد یا به حیات باقى

هـم وجـود دارد، و هرجـا کـه آن     حکمتها وجود دارد حکم شرعى مناسـب  

  حکمتها وجود ندارد حکم شرعى هم وجود ندارد.

حاال اگر فرض کنیم در مورد بخصوصى از طریق نقل هیچ گونه حکم 

طـور یقـین و جـزم بـه حکمـت       شرعى به ما ابالغ نشده است ولى عقل به

کنـد کـه حکـم شـارع      خاصى در ردیف سایر حکمتها پى ببرد، کشـف مـى  

   موارد صغرا و کبراى منطقى تشکیل  عقل در این گونهچیست. در حقیقت 
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  ترتیب:دهد به این  مى

  . در فالن مورد مصلحت الزم االستیفائى وجود دارد. (صغرا).1

. هرجا که مصلحت الزم االستیفائى وجود داشته باشـد قطعـاً شـارع    2

  کند. (کبرا). تفاوت نیست بلکه استیفاء آن را امر مى بى

  . پس در مورد باال حکم شرع این است که باید آن را انجام داد.3

تریاك و اعتیاد به آن وجود نداشته اسـت و مـا در    مثلًا در زمان شارع،

ادلّه نقلیه دلیل خاصى درباره تریاك نداریم اما به دالئـل حسـى و تجربـى    

زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاك محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و 

یعنى یک مفسده الزم االحتراز در زمینه تریـاك  » مالك«علم خود به یک 

دانیم که چیزى کـه بـراى بشـر مضـر      ایم. ما به حکم اینکه مى دست یافته

کنـیم کـه    باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام اسـت حکـم مـى   

  اعتیاد به تریاك حرام است.

اگر ثابت شود که سیگار سرطانزاست یک مجتهد به حکم عقل حکـم  

  کند که سیگار شرعاً حرام است. مى

نامنـد،   مـى » قاعده مالزمه«و شرع را  متکلمین و اصولیون تالزم عقل

کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنى هرچه عقل حکم کنـد   گویند: مى

  کند. شرع هم طبق آن حکم مى

ولى البته ایـن در صـورتى اسـت کـه عقـل بـه یـک مصـلحت الزم         

طـور قطـع و یقـین پـى ببـرد و بـه        االستیفاء و یا مفسده الزم االحتراز بـه 

طور یقین و بـدون شـبهه دسـت     واقعى به» مناط«و » كمال«اصطالح به 

توان نام حکم عقـل   یابد، و الّا با صرف ظنّ و گمان و حدس و تخمین نمى

را بر آن نهاد. قیاس به همین جهت باطل است که ظنّى و خیالى است نـه  

  »تنقیح مناط«قطعى دست یابیم آن را » مناط«عقلى و قطعى. آنگاه که به 
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  نامیم. مى

یابـد ولـى    اکساً در مواردى که عقل بـه منـاط احکـام دسـت نمـى     متع

کنـد کـه قطعـاً در اینجـا      بیند که شارع در اینجا حکمى دارد، حکم مـى  مى

طور کـه از   کرد. پس عقل همان مصلحتى در کار بوده و الّا شارع حکم نمى

کند، از کشـف حکـم شـرعى     کشف مصالح واقعى حکم شرعى را کشف مى

  برد. لح واقعى پى مىنیز به وجود مصا

گویند: کل ما حکم به العقـل حکـم بـه الشـرع،      طور که مى لهذا همان

  گویند: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مى

اما قسمت دوم یعنى لوازم احکام: هر حکم از طرف هر حاکم عاقـل و  

ذى شعور طبعاً یک سلسله لوازم دارد که عقل باید در مـورد آنهـا قضـاوت    

یا فالن حکم، الزم فالن حکـم هسـت یـا نـه، و یـا فـالن حکـم        کند که آ

  مستلزم نفى فالن حکم هست یا نه؟.

مثلًا اگر امر به چیزى بشود، مثلًا حج، و حج یک سلسـله مقـدمات دارد   

از قبیل گرفتن گذرنامه، گرفتن بلیط، تلقیح، احیاناً تبدیل پـول، آیـا امـر بـه     

نه؟ به عبارت دیگر: آیا وجـوب   حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست یا

  یک چیز مستلزم وجوب مقدمات آن چیز هست یا نه؟.

در حرامها چطور؟ آیا حرمت چیزى مستلزم حرمت مقـدمات آن هسـت   

  یا نه؟.

مسـئله دیگــر: انسـان در آنِ واحــد قـادر نیســت دو کـارى کــه ضــد     

تطهیـر   یکدیگرند انجام دهد، مثلًا در آنِ واحد هم نماز بخواند و هم به کار

مسجد که فرضاً نجس شده بپردازد، بلکه انجام یک کار مستلزم ترك ضـد  

ء مستلزم این هست که از ضد آن نهى  آن کار است. حاال آیا امر به یک شى

 شده باشد؟ آیا هر امرى چندین نهى را (نهى از اضداد مأمور به را) به دنبال
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  کشد یا نه؟. خود مى

ه باشیم که امکان نـدارد هـر دو را در   مسئله دیگر: اگر دو واجب داشت

آنِ واحد با یکدیگر انجام دهیم بلکه ناچاریم یکى از آندو را انتخـاب کنـیم،   

» اهم«در این صورت اگر یکى از آن دو واجب از دیگرى مهمتر است قطعاً 

  (مهمتر) را باید انتخاب کنیم.

آیـد کـه آیـا در ایـن صـورت تکلیـف مـا بـه          حاال این سؤال پیش مى

به کلى ساقط شده است یا سقوطش » اهم«به واسطه تکلیف ما به » مهم«

پیدا کنیم؟ نتیجه این اسـت کـه   » اهم«در فرضى است که عملًا اشتغال به 

آیا اگر اساساً رفتیم و خوابیدیم، نه اهم را انجام دادیـم و نـه مهـم را، فقـط     

ـ       یک گناه مرتکب شده ه ایم و آن ترك تکلیـف اهـم اسـت و امـا نسـبت ب

ایم چون او به هر حال ساقط بـوده اسـت،    تکلیف مهم گناهى مرتکب نشده

ایم، زیرا تکلیف مهم آنگاه از ما ساقط بود کـه عملًـا    یا دو گناه مرتکب شده

ایم دو گنـاه   ایم خوابیده اشتغال به انجام تکلیف اهم پیدا کنیم، حاال که رفته

  ایم؟. مرتکب شده

د و ما قـادر نیسـتیم هـر دو را نجـات     ان مثلًا دو نفر در حال غرق شدن

دهیم اما قادر هستیم که یکى از آندو را نجات دهیم. یکـى از ایـن دو نفـر    

ق و مـوذى  متقى و پرهیزکار و خدمتگزار به خلق خداسـت و دیگـرى فاسـ   

  محترم است.است ولى به هر حال نفسش 

طبعاً ما باید آن فرد مؤمن پرهیزکار خدمتگزار را کـه وجـودش بـراى    

است و نجـات آن  » اهم«لق خدا مفید است ترجیح دهیم؛ یعنى نجات او خ

  است.» مهم«فرد دیگر 

اعتنا شدیم و هر دو نفر هالك شـدند   حاال اگر ما عصیان کردیم و بى

 ایم و در خون دو نفر شریکیم یـا یـک گنـاه، یعنـى     آیا دو گناه مرتکب شده
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هالکـت دیگـرى   فقط نسبت به هالکت فرد مؤمن مقصریم اما نسـبت بـه   

  تقصیرکار نیستیم؟.

مسئله دیگر: آیا ممکن است یک کار از دو جهت مختلـف، هـم حـرام    

باشد و هم واجب، یا نه؟ در اینکه یک کار از یک جهت و یک حیث ممکن 

نیست هم حرام باشد و هم واجب، بحثى نیست. مثلًا ممکن نیسـت تصـرف   

مـال غیـر اسـت هـم     در مال غیر بدون رضاى او از آن حیث که تصرف در 

واجب باشد و هم حرام. اما از دو حیث چطور؟ مثلًـا نمـاز خوانـدن در زمـین     

قطع نظر از اینکه در این موارد شـارع شـرط نمـاز را مبـاح بـودن       -غصبى

از یک حیث تصرف در مال غیر است، زیـرا   -مکان نمازگزار قرار داده است

صرف در مال او است، حرکت روى زمین غیر و بلکه استقرار در زمین غیر ت

و از طرف دیگر با انجام دادن اعمال به صـورت خـاص عنـوان نمـاز پیـدا      

شود این کار از آن جهت که نماز است واجـب باشـد و از آن    کند. آیا مى مى

  جهت که تصرف در مال غیر است حرام بوده باشد؟.

تواند با محاسبات دقیـق   در هر چهار مسئله باال این عقل است که مى

د تکلیف را روشن کند. اصولیون بحثهـاى دقیقـى در چهـار مسـئله بـاال      خو

  اند. آورده

، مسـئله دوم بـه   »مقدمه واجب«از این چهار مسئله، مسئله اول به نام 

و » ترتـب «، مسئله سوم به نام »ء مقتضى نهى از ضد است امر به شى«نام 

  شود. نامیده مى» اجتماع امر و نهى«مسئله چهارم به نام 

  

ز آنچه از درس چهارم تا اینجا گفتـیم معلـوم شـد کـه مسـائل علـم       ا

و بخـش  » اصـول اسـتنباطى  «طور کلى دو بخش اسـت: بخـش    اصول به

 بخش اصول استنباطى نیز به نوبه خود بر دو قسـم اسـت:  ». اصول عملى«
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قسم نقلى و قسم عقلى، و قسم نقلى شامل همه مباحث مربوط به کتـاب و  

  م عقلى صرفاً مربوط به عقل است.سنت و اجماع است و قس



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گفتیم که فقیه براى استنباط حکم شرعى بـه منـابع چهارگانـه رجـوع     

گردد و گاه نـه. یعنـى    کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب مى مى

یقینى و یا ظنّىِ معتبر (یعنى ظنّى کـه شـارع   گاهى (و البته غالباً) به صورت 

گـردد، پـس    اعتبار آن را تأیید کرده است) به حکم واقعى شرعى نائـل مـى  

داند و یـا ظـنّ قـوى معتبـر دارد کـه شـرع        تکلیفش روشن است، یعنى مى

شود یعنى تکلیف و  خواهد. ولى گاهى مأیوس و ناکام مى اسالم از او چه مى

ماند. در اینجـا چـه بایـد     کند و بالتکلیف و مردد مى حکم اللَّه را کشف نمى

بکند؟ آیا شارع و یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى 

  به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟.

  جواب این است که آرى، شارع وظیفه معین کرده است، یعنى یک

�م��� هفتمدرس 
 ا�ول 
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براى چنین شرایطى معین کرده است. عقل نیز در  سلسله ضوابط و قواعدى

برخى موارد مؤید حکم شرع است، یعنى حکم استقاللى عقل نیز عین حکم 

شرع است، و در برخى موارد دیگر الاقل ساکت است یعنى حکم اسـتقاللى  

  ندارد و تابع شرع است.

دستور صحیح استنباط احکام » اصول استنباطیه«علم اصول در بخش 

دستور صـحیح اجـرا و   » اصول عملیه«آموزد، و در بخش  را به ما مىواقعى 

ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده بـه   استفاده از

  آموزد. ما مى

   چهار اصل عملى

ــواب فقــه مــورد اســتعمال دارد   ــه کلیــه کــه در همــه اب اصــول عملی

  چهارتاست:

  . اصل برائت.1

  . اصل احتیاط.2

  تخییر.. اصل 3

  . اصل استصحاب.4

هریـک از ایـن اصـول چهارگانــه مـورد خاصـى دارد کـه الزم اســت       

  کنیم. بشناسیم. اول این چهار اصل را تعریف مى

یعنى اصل، این اسـت کـه ذمـه مـا بـرى اسـت و مـا        » اصل برائت«

یعنى اصل این است که بـر مـا الزم اسـت    » اصل احتیاط« تکلیفى نداریم.

و طـورى عمـل کنـیم کـه اگـر تکلیفـى در واقـع و        عمل به احتیاط کنـیم  

یعنـى اصـل ایـن    » اصل تخییـر « نفس االمر وجود دارد انجام داده باشیم.

 اصـل «است که ما مخیریم که یکى از دوتا را به میل خود انتخـاب کنـیم.   
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یعنى اصل این است که آنچه بوده است بر حالـت اولیـه خـود    » استصحاب

  .باقى است و خالفش نیامده است

حاال ببینیم در چه موردى باید بگـوییم اصـل، برائـت اسـت و در چـه      

مورد باید بگوییم اصل، احتیاط یا تخییر یا استصحاب است. هریک از اینهـا  

  آموزد. مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى

گوینـد: اگـر از اسـتنباط حکـم شـرعى نـاتوان مانـدیم و         اصولیون مى

خود را کشف کنیم و در حال شک بـاقى مانـدیم، یـا ایـن      نتوانستیم تکلیف

است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هسـت و یـا نیسـت، مثـل اینکـه      

کنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امـام، در روز جمعـه نمـاز جمعـه      شک مى

واجب است یا نماز ظهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریـم و هـم   

لم اجمالى داریم که یکى از اینـدو قطعـاً واجـب    در وجوب نماز ظهر. ولى ع

کنیم که در عصر غیبت امام نمـاز عیـد فطـر     است. ولى یک وقت شک مى

اسـت نـه   » شـک بـدوى  «واجب است یا نه؟ در اینجا به اصطالح شک ما 

  شک در اطراف علم اجمالى.

پس شک در تکلیف یا توأم با علـم اجمـالى اسـت و یـا شـک بـدوى       

علم اجمالى باشد یا این است که ممکـن االحتیـاط اسـت     با  است. اگر توأم

شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکـن   یعنى مى

باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجـام دهـیم، یعنـى اینجـا جـاى اصـل       

احتیاط است، و اگر احتیاط ممکـن نیسـت زیـرا امـر مـا دائـر اسـت میـان         

دانیم واجب است یـا   وجوب و حرمت، یک امر معین را نمىمحذورین، یعنى 

دانـیم در عصـر غیبـت امـام اجـراى بعضـى از وظـایف از         حرام، مثلًـا نمـى  

مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیسـت و بـر مـا    

 پس موارد راه احتیاط بسته است ، بدیهى است که در این گونهواجب است
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  ییر است.اینجا جاى اصل تخ

و اما اگر شک ما شک بدوى باشد و با علـم اجمـالى تـوأم نباشـد. در     

اش معلوم است و شک ما در بقاى حکـم   اینجا یا این است که حالت سابقه

سابق است و یا این است که حالت سابقه محرز نیست. اگـر حالـت سـابقه    

محرز است جاى اصل استصحاب است و اگر حالـت سـابقه محـرز نیسـت     

  صل برائت است.جاى ا

یک نفر مجتهد باید در اثر ممارست زیاد قدرت تشخیصش در اجـراى  

که گاهى تشخیص مورد نیازمند بـه موشـکافیهاى بسـیار     -اصول چهارگانه

  شود. زیاد باشد وگرنه دچار اشتباه مى -است

  

از این چهار اصل، اصل استصحاب شرعى محض اسـت، یعنـى عقـل    

رد بلکه تابع شرع است، ولى سه اصل دیگـر  حکم استقاللى در مورد آن ندا

  عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است.

ادلّه استصحاب، یک عده اخبار و احادیث معتبر است که با این عبارت 

قینَ بِالشَّکیعنى یقین خود را با شک عملًـا نقـض    1 آمده است: ال تَنْقُضِ الْی

و قبـل و بعـد آن جملـه کاملًـا      نکن و سست منمـا. از مـتن خـود احادیـث    

شود که منظور همین چیزى است کـه فقهـا و اصـولیون آن را     مشخص مى

  نامند. مى» استصحاب«

در باب اصل برائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر 

است. حدیث رفع حدیثى است نبـوى و مشـهور کـه رسـول     » حدیث رفع«

  فرموده است:اکرم صلى اهللا علیه و آله 

                                                           

 175، ص 1وسائل/ ج . ١
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فع عنْ امتى تسعۀٌ: ما الیعلَمونَ و مـا الیطیقـونَ و مااسـتُکْرِهوا     ر

    و ــد سالْحالطّیــرَةُ وـیانُ والنِّســأُ و ــطُرُّوا الَیـه والْخَطَ علَیـه و مااضْ

  .1 الْوسوسۀُ فى التَّفَکُّرِ فى الْخَلْقِ

دانند، آنچـه   شده است: آنچه نمىنُه چیز از امت من برداشته 

اند، آنچه بدان اضـطرار   طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده

اند، اشتباه، فراموشى، فـال بـد، احسـاس حسـادت      پیدا کرده

(مادامى که به مرحله عمل نرسیده است، و یا محسـود واقـع   

  شدن) و وساوس شیطانى در امر خلقت.

جمله هایش بحثهـا و سـخنان    اصولیون درباره این حدیث و هریک از

فراوان دارند و البته محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است که 

دانند و به آنها ابالغ نشده از آنهـا برداشـته شـده     فرمود: آنچه امت من نمى

  است و ذمه آنها برى است.

  

اصول چهارگانه اختصاص به مجتهدین براى فهم احکام شرعى ندارد، 

توانند در عمل هنگـام شـک    ت هم جارى است، مقلدین هم مىدر موضوعا

  در موضوعات از آنها استفاده کنند.

فرض کنید کودکى در حال شیرخوارگى چند نوبت از پستان زنى دیگر 

خواهد با یکى از فرزندان  شود و مى خورد و بعد این کودك بزرگ مى شیر مى

شیر خورده که فرزند رضاعى  دانیم که آیا آن قدر آن زن ازدواج کند، اما نمى

 نوبـت  15آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه؟ یعنى شک داریم که آیـا  

                                                           
 با اندکى اختالف. 463، صفحه 3؛ کافى جلد 417خصال صفحه . ١
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متوالى یا یک شبانه روز متوالى یـا آنقـدر کـه از آن شـیر در بـدن کـودك       

گوشت روییده باشد شیر خورده است یا نه. اینجـا جـاى اصـل استصـحاب     

رضاعى نبود و شک داریـم  است، زیرا قبل از آنکه کودك شیر بخورد فرزند 

  کنیم عدم تحقق رضاع را. که این فرزندى محقق شده یا نه، استصحاب مى

اگر وضو داشتیم و چرت زدیم و شک کردیم که واقعاً خوابمان برد یـا  

کنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاك بود و شک کردیم  نه، استصحاب مى

ا. و اما اگر نجس بود کنیم طهارت آن ر که نجس شده یا نه، استصحاب مى

  کنیم نجاست آن را. ایم یا نه، استصحاب مى تطهیر کرده  و شک کردیم که

کنیم که در آن، ماده الکلـى وجـود    اگر مایعى جلوى ماست و شک مى

دارد یا نه (مانند برخى دواها) اصل، برائت ذمه ماست، یعنـى اسـتفاده از آن   

و یقین داریم در یکى از آنها مـاده  بالمانع است. اما اگر دو شیشه دوا داریم 

الکلى وجود دارد، یعنى علم اجمالى داریم به وجـود الکـل در یکـى از آنهـا،     

  اینجا جاى اصل احتیاط است.

ایـم کـه    و اگر فرض کنیم در بیابانى بر سر یک دوراهى قـرار گرفتـه  

ماندن در آنجا و رفتن به یکى از آنها قطعاً مستلزم خطر جـانى اسـت ولـى    

دانیم که کدامیک از این دو راه  راه دیگر مستلزم نجات ماست و ما نمىیک 

موجب نجات ماست و کدامیک موجب خطر، و فرض این اسـت کـه توقـف    

ما هم مستلزم خطر است، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر 

القاء نفس در خطر حرام است، پس امر ما دائر است میـان دو محـذور و مـا    

  رکدام را بخواهیم انتخاب کنیم.مخیریم ه
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تـاریخش از  ترین علوم اسالمى است.  علم فقه از وسیعترین و گسترده

تر اسـت. در همـه زمانهـا در سـطح بسـیار       همه علوم دیگر اسالمى قدیمى

شده است. فقهاى زیادى در اسالم پدیـد   اى تحصیل و تدریس مى گسترده

برخـى از ایـن فقهـا از نوابـغ دنیـا بـه شـمار         اند که غیرقابل احصائند. آمده

روند. کتب فوق العاده زیادى در فقه نوشته شـده اسـت. بعضـى از ایـن      مى

کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانى که شامل همه شـئون زنـدگى   

شود در فقه طرح شده است. مسـائلى کـه در جهـان امـروز تحـت       بشر مى

مختلفش: حقوق اساسى، حقـوق مـدنى،    شود با انواع عنوان حقوق طرح مى

حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سیاسـى و ... در ابـواب   

 در مختلف فقه با نامهاى دیگر پراکنده است. بعالوه در فقه مسائلى هست که

 ع�م ��� اولدرس 
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دانـیم آنچـه از    حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنانکه مـى 

هاى مختلـف درآمـده و در    ست به صورت رشتهفقه در حقوق امروز مطرح ا

شود. این است که فقـه بـالقوه    هاى مختلف تحصیل و تدریس مى دانشکده

  هاى گوناگون است. مشتمل بر رشته

   کلمه فقه در قرآن و حدیث

در قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کار بـرده  » تفقّه«و » فقه«کلمه 
همراه با تعمق و فهم عمیق اسـت.  مفهوم این کلمه در همه جا  شده است.

  در قرآن کریم آمده است:

ى الـدینِ ولینْـذروا     تَفَقَّهوا فـیفَۀٌ لطائ منْهرْقَۀٍ منْ کُلِّ فال نَفَرَ مفَلَو

  .1 قَومهم اذا رجعوا الَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ

ـ    چرا از هر گروهى یک دسته کوچ نمى ن کنند تـا در امـر دی

بصیرت کامل پیدا کنند و پـس از بازگشـتن، مـردم خـود را     

  اعالم خطر نمایند، باشد که از ناشایستها حذر نمایند.

  در حدیث است که رسول اکرم فرمود:

ثَه اللَّه فَقیهاً عالماًامتى اربعینَ حدیثاً ب  منْ حفَظَ على 2ع.  

را فقیـه  هرکس چهل حدیث بر امت من حفظ کند خداوند او 

  و عالم محشور کند.

                                                           
 122توبه/ . ١

 ، با اندکى اختالف.162، ثواب االعمال صفحه 541خصال، صفحه . ٢



 65  هـفق

خوانـده  » فقها«دانیم که علما و فضالى صحابه به عنوان  درست نمى

 -شدند یا نه، ولى مسلّم است کـه از زمـان تـابعین (شـاگردان صـحابه      مى

اند) ایـن عنـوان    کسانى که پیغمبر را درك نکرده ولى صحابه را درك کرده

  شده است. اى اطالق مى بر عده

 94اند. سال  شده خوانده مى» فقهاى سبعه«بعین به نام هفت نفر از تا

هجرى که سال فوت حضرت على بن الحسین علیهماالسالم است و در آن 

سال سعیدبن مسیب و عروة بن زبیـر از فقهـاى سـبعه و سـعیدبن جبیـر و      

نامیده شـد. از  » سنۀ الفقهاء«برخى دیگر از فقهاى مدینه درگذشتند به نام 

 -خصوصاً احکـام اسـالم   -دوره به علماى عارف به اسالم آن پس دوره به

  شد. اطالق مى» فقهاء«

اند، بعضى از اصحاب خود را  ائمه اطهار مکرر این کلمه را به کار برده

اند. شاگردان مبرّز ائمه اطهار  خوانده» فقیه«اند و یا آنها را  امر به تفقّه کرده

  اند. شده ته مىشناخ» فقهاى شیعه«در همان عصرها به عنوان 

  در اصطالح علما» فقه«کلمه 

علـم وسـیع و عمیـق بـه معـارف و      » فقه«در اصطالح قرآن و سنت 

دستورهاى اسالمى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد، ولـى تـدریجاً   

  ».فقه االحکام«در اصطالح علما این کلمه اختصاص یافت به 

کردنـد بـه سـه    توضیح اینکه علماى اسالم تعالیم اسالمى را منقسـم  

  قسمت:

الف. معارف و اعتقادات، یعنى امورى که هدف از آنها شناخت و ایمان 

و اعتقاد است که به قلب و دل و فکر مربوط است، مانند مسائل مربوط بـه  

 مبدأ و معاد و نبوت و وحى و مالئکه و امامت.
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ب. اخالقیات و امور تربیتى، یعنى امورى که هدف از آنهـا ایـن اسـت    

انسان از نظر خصلتهاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد، ماننـد تقـوا،   که 

  عدالت، جود و سخا، شجاعت، صبر و رضا، استقامت و غیره.

ج. احکام و مسائل عملى، یعنى امورى که هدف از آنها این اسـت کـه   

دهـد   انسان در خارج عمل خاصى انجام دهد، و یـا عملـى کـه انجـام مـى     

قــوانین و مقــررات «باشــد، و بــه عبــارت دیگــر چگونــه باشــد و چگونــه ن

  ».موضوعه

را در مورد قسم اخیر اصطالح کردند، شاید » فقه«فقهاى اسالم کلمه 

از آن نظر که از صدر اسالم آنچه بیشتر مـورد توجـه و پرسـش مـردم بـود      

مسائل عملى بود. از این رو کسانى که تخصصشان در این رشته مسائل بود 

  ناخته شدند.ش» فقهاء«به عنوان 

   حکم تکلیفى و حکم وضعى

الزم است بعضى اصطالحات خاص فقها را ذکر کنیم. از آن جمله این 

است که فقها احکام را، یعنى مقررات موضوعه الهى را، به دو قسـم تقسـیم   

  کنند: حکم تکلیفى، حکم وضعى. مى

  حکم تکلیفى یعنى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه.

  شوند. خوانده مى» احکام خمسه تکلیفیه«ه عنوان این پنج حکم ب

گویند از نظر اسالم هیچ کارى از کارهـا خـالى از ایـن پـنج حکـم       مى

نیست، یا واجب است یعنـى بایـد انجـام یابـد و نبایـد تـرك شـود، ماننـد         

نمازهاى یومیه؛ و یا حرام است یعنى نباید انجام یابـد و بایـد تـرك شـود،     

خمر و امثال اینها؛ و یا مستحب است یعنـى خـوب   مانند دروغ، ظلم، شرب 

 است انجام یابد ولى اگر انجام نیافت مجازات ندارد، ماننـد نمازهـاى نافلـه   
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یومیه؛ و یا مکروه است یعنى خوب است انجام نیابد ولى اگـر انجـام یافـت    

مجازات ندارد، مانند سخن دنیا گفتن در مسجد که جـاى عبـادت اسـت؛ و    

احکام  فعل و ترکش على السویه است، مانند اغلب کارها. یا مباح است یعنى

تکلیفى همه از قبیل بکن و نکن یعنـى از قبیـل امـر ونهـى و یـا رخصـت       

  است.

اما احکام وضعى از این قبیل نیست، مانند زوجیت، مالکیت، شـرطیت،  

  سببیت و امثال اینها.

   تعبدى و توصلى

  تعبدى و توصلى.مطلب دیگر اینکه واجبات بر دو قسم است: 

واجب تعبدى یعنى آن که در انجامش قصد قربت شرط اسـت، یعنـى   

اگر انسان به قصد تقرب به خداوند، بدون هیچ غرض دنیوى و مادى انجام 

  دهد صحیح است و اگر نه صحیح نیست، مانند نماز و روزه.

اما واجب توصلى یعنى آن که فرضاً به قصـد تقـرب بـه خداونـد هـم      

شود، مثـل اطاعـت پـدر و یـا مـادر، یـا انجـام         تکلیف ساقط مىانجام نیابد 

شود کـه فـالن کـار را در     تعهدات اجتماعى از قبیل اینکه انسان متعهد مى

مقابل فالن اجرت انجام دهد، که باید انجام دهد، بلکـه مطلـق وفـاى بـه     

  طور است. وعده و عهد این

   عینى و کفائى

شوند: عینـى و کفـائى. واجـب     اى دیگر نیز تقسیم مى واجبات به گونه

عینى یعنى آن که بر هرکس بخصوص و جدا جدا واجب است، مانند نماز و 

 روزه. ولى واجب کفایى عبارت است از آن که بر عموم مسلمین واجب است
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که یک کار معین را انجام دهند و با انجام یک یا چند فرد از دیگران ساقط 

قبیل پزشکى، سربازى، قضاوت، افتاء، گردد، مانند ضروریات اجتماعى از  مى

این قبیل است امر تجهیز اموات که بـر عمـوم    زراعت، تجارت و غیره؛ و از

  شود. واجب است و با تصدى بعضى از دیگران ساقط مى

   تعیینى و تخییرى

شـوند: تعیینـى و تخییـرى.     اى دیگر هـم تقسـیم مـى    واجبات به گونه

و مشخص باید انجام شود، ماننـد   واجب تعیینى آن است که یک کار متعین

  نمازهاى یومیه، روزه، حج، خمس، زکات، امر به معروف، جهاد و غیره.

ولى واجب تخییرى عبارت است از اینکه مکلف باید یکى از چنـد کـار   

را انجام دهد، مانند برخى از کفّارات. مثلًا اگر کسى به عمد روزه ماه مبارك 

بنده آزاد کند و یا شصت نفـر محتـاج را    رمضان را نگرفته است باید یا یک

  اطعام کند و یا شصت روز روزه بگیرد.

   نفسى و مقدمى

تقسیم دیگر این است که واجب بر دو قسم اسـت: نفسـى و مقـدمى.    

واجب نفسى آن است که فى نفسه مورد توجه شارع است، مطلوب بـودنش  

  به خاطر خودش است نه به خاطر یک واجب دیگر.

ات دادن یک انسان مشرف به هالکت واجب اسـت ولـى ایـن    مثلًا نج

واجب مقدمه واجب دیگرى نیست. اما کوششهاى مقدماتى براى نجـات او  

از قبیل اینکه فرض شود انسانى در چاهى افتاده است و باید طناب و سـایر  

وسائل فراهم شود تا از چاه بیرون آورده شود، تهیه وسائل واجب است امـا  

 ه یک واجب دیگر.به عنوان مقدم
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یا مثلًا اعمال حج واجب است به وجوب نفسى، ولـى تهیـه گذرنامـه و    

بلیط و سایر وسائل مقدماتى واجب است بـه وجـوب مقـدمى. نمـاز واجـب      

است به وجوب نفسى، اما وضو و یا غسل در وقت نماز بـراى نمـاز واجـب    

  است به وجوب مقدمى.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایم یکى از مقدمات آشنایى  همچنانکه در درسهاى پیش یادآورى کرده

که عقاید با یک علم این است که شخصیتها و صاحبنظران معروف آن علم 

و آرائشان در آن علم مورد توجه است و همچنـین تألیفـات و آثـار و کتـب     

گـردد   مهمى که در آن علم نگاشته شده است و مورد استناد و نقل واقع مى

  مورد شناسایى قرار گیرد.

یعنى فقه مدون که در آن کتاب تدوین و تألیف شده اسـت   -علم فقه

سابقه هزار و صد سـاله دارد؛ یعنـى    -و آن کتب هم اکنون نیز موجود است

هـاى تدریسـى فقهـى برقـرار      از یازده قرن پیش تا کنون بدون وقفه حوزه

انـد و آن شـاگردان بـه نوبـه      بوده است؛ استادان، شـاگردانى تربیـت کـرده   

 رابطه استاد و اند تا عصر حاضر، و این دیگرى تربیت کردهشاگردان  خود

)�۱ر���ه ��� و ��ھاء ( دومدرس   
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  شاگردى قطع نشده است.

البته علوم دیگر مانند فلسفه، منطق، ریاضیات، طـب سـابقه بیشـترى    

دارند و کتابهایى از زمانهاى دورتر در این علوم در دست است، ولى در هیچ 

و متـداومى کـه بـدون     یک از آن علوم شاید نتوان اینچنین حیات متسلسل

وقفه و الینقطع رابطه اسـتاد و شـاگردى در آن محفـوظ باشـد نشـان داد.      

فرضاً هم در علم دیگرى وجود داشته باشد منحصر به جهان اسالم اسـت؛  

یعنى تنها در جهان اسالم است که علوم، سابقه حیـاتى متسلسـل و مـنظم    

است. ما قبلًا راجـع    دهاى در بین حاصل نش هزارساله و بیشتر دارند که وقفه

  ایم. به تسلسل و تداوم عرفان هم بحث کرده

خوشبختانه یکى از مسائلى که مورد توجه علماى مسلمین بوده اسـت  

این است که طبقات متسلسل ارباب علوم را مشخص سـازند. ایـن کـار در    

درجه اول نسبت به علماى حدیث انجام یافتـه اسـت و در درجـات بعـدى     

وم دیگر. ما کتابهاى زیادى بـه ایـن عنـوان داریـم، ماننـد      براى علماى عل

طبقات الفقهاء ابواسحاق شیرازى، طبقات االطباء ابن ابى اصـیبعه، طبقـات   

  النحویین و طبقات الصوفیه ابوعبد الرحمن سلّمى.

ولى با کمال تأسف تا آنجا کـه ایـن بنـده اطـالع دارد، آنچـه دربـاره       

نن و مربوط به آنهاست، دربـاره طبقـات   طبقات فقها نوشته شده از اهل تس

فقهاى شیعه تاکنون کتابى نوشته نشده است. لهـذا بـراى کشـف طبقـات     

فقهاى شیعه، از البالى کتب تراجم و یا کتب اجازات که مربوط اسـت بـه   

  طبقات راویان حدیث باید استفاده کرد.

 خواهیم طبقات فقهاى شیعه را به تفصیل بیـان کنـیم   ما در اینجا نمى

خواهیم شخصیتهاى برجسـته و بنـام فقهـا را کـه آرائشـان مـورد        بلکه مى

 ضمناً طبقات فقها نیز شناختهتوجه است با ذکر کتابهاى فقه ذکر کنیم، 
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  شوند. مى

   فقهاى شیعه

کنـیم   ) آغاز مى320 -260تاریخ فقهاى شیعه را از زمان غیبت صغرا (

عصر حضـور ائمـه اطهـار    به دو دلیل: یکى اینکه عصر قبل از غیبت صغرا 

و به معنى صحیح کلمه، مجتهدین و  -است و در عصر حضور هر چند فقها

انـد،   اند بوده کرده که ائمه اطهار آنها را به فتوا دادن تشویق مى -ارباب فتوا

ولى خواه ناخواه فقها به علت حضور ائمه اطهار علیهم السالم تحت الشـعاع  

مینه دست نارسى به ائمه بوده است و مردم اند، یعنى مرجعیت آنها در ز بوده

کردند به منبع اصلى دست یابند و خود آن فقها نیـز   حتى االمکان سعى مى

مشکالت خود را تا حد مقدور و ممکن بـا توجـه بـه بعـد مسـافتها و سـایر       

گذاشتند. دیگر اینکه علـى الظـاهر فقـه     مشکالت با ائمه اطهار در میان مى

د به زمان غیبت صغرا، یعنـى تـألیف و اثـرى فقهـى     شو مدون ما منتهى مى

قبل از آن دوره از فقهاى شیعه فعلًا در دست نـداریم یـا ایـن بنـده اطـالع      

  ندارد.

ولى به هر حال در شیعه نیز فقهاى بزرگى در عصر ائمه اطهار وجـود  

اند که با مقایسه با فقهاى معاصـر آنهـا از سـایر مـذاهب ارزش آنهـا       داشته

فنّ پنجم از مقاله ششم کتاب بسیار » ابن الندیم«شود.  مى خصمعلوم و مش

نفیس خود را که به نام فهرست ابن النـدیم شـهرت و اعتبـار جهـانى دارد     

و در ذیل نامهاى آنها از کتابهاى آنها در » فقهاء الشیعه«اختصاص داده به 

کنـد. دربـاره حسـین بـن سـعید اهـوازى و بـرادرش         حدیث یا فقه یاد مـى 

یا درباره على ». اوسع اهل زمانهما علماً بالفقه و االثار و المناقب«ید: گو مى

 و درباره محمد بـن حسـن  ». من العلماء الفقهاء«گوید:  بن ابراهیم قمى مى
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» وله من الکتب کتاب الجامع فى الفقـه. «گوید:  بن احمد بن الولید قمى مى

هر بابى احادیثى  ولى ظاهراً کتب فقهیه آنها به این شکل بوده است که در

انـد ذکـر    کـرده  انـد و بـر طبـق آنهـا عمـل مـى       دانسته که آنها را معتبر مى

  اند؛ آن کتابها، هم حدیث بود و هم نظر مؤلف کتاب. کرده مى

  گوید: محقق حلّى در مقدمه معتبر مى

نظر به اینکه فقهاى ما رضوان اللَّه علیهم زیادنـد و تألیفـات   

مه آنها غیر مقدور است، مـن بـه   فراوان دارند و نقل اقوال ه

سخن مشهورین به فضل و تحقیـق و حسـن انتخـاب اکتفـا     

ام و از کتب این فضال به آنچـه اجتهـاد آنهـا در کتابهـا      کرده

ام. از  هویداست و مورد اعتماد خودشان بوده است اکتفا کرده

کنم (از قدماى زمان ائمه) حسن بـن   جمله کسانى که نقل مى

بـى نصـر بزنطـى، حسـین بـن سـعید       محبوب، احمـد بـن ا  

(اهوازى)، فضل بـن شـاذان (نیشـابورى)، یـونس بـن عبـد       

الرحمن و از متأخران محمد بن بابویه قمى (شیخ صـدوق) و  

محمد بن یعقوب کلینى و از اصحاب فتـوا علـى بـن بابویـه     

قمى، اسکافى، ابن ابى عقیل، شـیخ مفیـد، سیدمرتضـى علَـم     

  الهدى و شیخ طوسى است ...

داند آنها را  با آنکه گروه اول را اهل نظر و اجتهاد و انتخاب مى محقق
کند، زیـرا کتـب آنهـا در عـین اینکـه خالصـه        به نام اصحاب فتوا یاد نمى

صورت  اجتهادشان بوده است به صورت کتاب حدیث و نقل بوده است نه به
انـد   فتوا. اینک ما بحث خود را از مفتیان اولى که در زمان غیبت صغرا بـوده 

 کنیم: آغاز مى
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، مدفون در قـم، پـدر شـیخ    329. على بن بابویه قمى متوفّا در سال 1

محمد بن على بن بابویه معروف به شیخ صدوق است که در نزدیکى شـهر  

رى مدفون است. پسر، محدث است و پدر فقیه و صاحب فتوا. معمولًـا ایـن   

  شوند. یاد مى» صدوقین« پدر و پسر به عنوان

دیگر از فقهاى بنام و معروف آن زمان که معاصر با على بـن  . یکى 2

» عیاشـى سـمرقندى  «بابویه قمى است بلکه اندکى بر او تقدم زمانى دارد 

صاحب تفسیر معروف است. او مردى جامع بوده است. گرچه شـهرتش بـه   

اند. کتب زیـادى در علـوم مختلـف و از آن     تفسیر است او را از فقها شمرده

کتـب او در خراسـان   «گوید:  دارد. ابن الندیم در الفهرست مى جمله در فقه

ایم که در فقه آراء او نقـل   در عین حال ما تاکنون ندیده» رواج فراوان دارد.

  شده باشد. شاید کتب فقهى او از بین رفته است.

عیاشى ابتدائاً سنى بود و بعد شیعه شد. ثروت فراوانى از پدر به او ارث 

ها را خرج جمع آورى و نسـخه بـردارى کتـب و تعلـیم و     رسید و او همه آن

  تعلم و تربیت شاگرد کرد.

بعضى جعفر بن قولویه را که استاد شـیخ مفیـد بـوده اسـت (در فقـه)      

انـد و   همدوره على بن بابویه و قهراً از فقهـاى دوره غیبـت صـغرا شـمرده    

ف بـوده  اند که جعفر بن قولویه شاگرد سعد بن عبد اللَّه اشـعرى معـرو   گفته

و  367. ولى با توجه به اینکه او استاد شیخ مفید بوده است و در سال 1 است

توان او را معاصر علـى بـن بابویـه و از علمـاى      درگذشته است نمى 368یا 

غیبت صغرا شمرد. آن که از علماى غیبـت صغراسـت پـدرش محمـد بـن      

  قولویه است.

                                                           

  الکنى و االلقاب. ١
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عمان از سواحل دریـاى  اند یمنى است.  . ابن ابى عقیل عمانى. گفته3

  زیسته است. تاریخ وفاتش معلوم نیست. در آغاز غیبت کبرا مى یمن است.

بحرالعلوم گفته است که او استاد جعفر بن قولویه بـوده اسـت و جعفـر    

بن قولویه استاد شیخ مفید بوده است. این قول از قول بـاال کـه جعفـر بـن     

است اقرب به تحقیق اسـت.  قولویه را همدوره على بن بابویه معرفى کرده 

هایى است که مکرر  شود. او از چهره آراء ابن ابى عقیل در فقه زیاد نقل مى

  خوریم. به نام او در فقه برمى

. ابن جنید اسکافى. از اساتید شیخ مفید اسـت. گوینـد کـه در سـال     4

رسد. فقها از  اند که تألیفات و آثارش به پنجاه مى درگذشته است. گفته 381

کننـد.   یاد مى» القدیمین«الجنید و ابن ابى عقیل سابق الذکر به عنوان ابن 

  آراء ابن الجنید همواره در فقه مطرح بوده و هست.

. شیخ مفید. نامش محمد بن محمد بن نُعمان است. هم متکلم است 5

ابن النـدیم در فـن دوم از مقالـه پـنجم الفهرسـت کـه دربـاره         و هم فقیه.

کنـد و   یـاد مـى  » ابـن المعلـم  «کند از او به عنوان  متکلمین شیعه بحث مى

درگذشته است. کتـاب   413متولد شده و در  336نماید. در سال  ستایش مى

معروف او در فقه به نام مقْنعه است و چاپ شده و موجود است. شیخ مفیـد  

  هاى بسیار درخشان شیعه در جهان اسالم است. از چهره

بوده است گفته اسـت کـه مفیـد شـبها     جعفرى که داماد مفید   ابویعلى

خوابید، باقى را به نماز یا مطالعه یا تدریس یـا تـالوت قـرآن     مختصرى مى

  شیخ مفید شاگرد شاگرد ابن ابى عقیل است. گذرانید. مجید مى

. 436و متوفـاى   355. سید مرتضى معروف به علَـم الهـدى، متولـد    6

ست. مردى جامع بوده اسـت.  خوانده ا» معلم شیعه امامیه«عالمه حلّى او را 

 هم ادیب بوده و هم متکلم و هم فقیه. آراء فقهى او مورد توجه فقهاست.
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کتاب معروف او در فقه یکى کتاب انتصار است و دیگـر کتـاب جمـل    

جامع نهج البالغه نزد شیخ مفیـد  » سید رضى«او و برادرش  العلم و العمل.

  اند. سابق الذکر تحصیل کرده



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

. شیخ ابوجعفر طوسى، معروف به شـیخ الطائفـه. از سـتارگان بسـیار     7

درخشان جهان اسالم است. در فقه و اصـول و حـدیث و تفسـیر و کـالم و     

متولد شده و در  385رجال تألیفات فراوان دارد. اهل خراسان است. در سال 

سالگى به بغداد که آن وقـت مرکـز بـزرگ علـوم و      23یعنى در  408سال 

فرهنگ اسالمى بود مهاجرت کرد و تا پایان عمر در عـراق مانـد و پـس از    

  استادش سید مرتضى ریاست علمى و فتوائى شیعه به او منتقل شد.

مدت پنج سال پیش شـیخ مفیـد درس خوانـده اسـت. سـالیان دراز از      

منـد شـده اسـت.     مت شاگرد مبرّز شیخ مفید یعنـى سـید مرتضـى بهـره    خد

درگذشت و او بیست و چهار سال دیگر  436استادش سید مرتضى در سال 

 بعد از استادش در قید حیات بود.

)�۲ر���ه ��� و ��ھاء ( سومدرس   

hojati
Typewritten Text
.
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دوازده سال بعد از سید در بغداد ماند ولى بعد بـه علـت یـک سلسـله     

ف مهاجرت کرد و حوزه اش به تاراج رفت به نج آشوبها که خانه و کتابخانه

در همان جا درگذشت. قبرش  460علمیه را در آنجا تأسیس کرد و در سال 

  در نجف معروف است.

شیخ طوسى کتابى در فقه دارد به نام النهایۀ که در قدیم االیام کتاب 
درسى طالب بوده است. کتاب دیگرى دارد به نام مبسوط کـه فقـه را وارد   

عصر خودش مشروحترین کتاب فقهى شیعه  کرده است و در مرحله جدیدى

بوده است. کتاب دیگرى دارد به نام خالف کـه در آنجـا، هـم آراء فقهـاى     
اهل سنت را ذکر کرده و هم رأى شیعه را. شیخ طوسى کتابهاى دیگر نیـز  

طور مطلـق   به» شیخ«در فقه دارد. قدما تا حدود یک قرن پیش اگر در فقه 
گفتند مقصود شیخ مفیـد   د و اگر شیخان مىگفتند مقصود شیخ طوسى بو مى

  و شیخ طوسى بود.

شیخ طوسى یکى از چند چهـره معروفـى اسـت کـه در سراسـر فقـه       

شود. خاندان شیخ طوسى تا چند نسل همه از علما و فقهـا   نامشان برده مى

فقیه جلیل القدرى است » مفید ثانى«اند. پسرش شیخ ابوعلى ملقب به  بوده

او کتابى دارد به نام امالى و کتـاب النهایـه    1 رك الوسائلو بنا بر نقل مستد

  پدرش را نیز شرح کرده است.

مطابق نقل کتاب لؤلؤ البحـرین دختـران شـیخ طوسـى نیـز فقیهـه و       

شیخ ابوعلى فرزندى دارد بـه نـام شـیخ ابوالحسـن محمـد،       اند. فاضله بوده

بعد از پدرش ابوعلى مرجعیت و ریاسـت حـوزه علمیـه بـه او منتقـل شـد و       

 در 2 اخبار من ذهـب  اب شذرات الذهب فىبنا بر نقل ابن عماد حنبلى در کت

                                                           

 498، صفحه 3جلد . ١

 127و  126، صفحه 4. جلد 2
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زمان این مرد بزرگ طالب علوم دینى شیعه از اطراف و اکناف به سـوى او  

و او خود مردى پارسا و زاهد و عالم بوده است. عمـاد طبـرى    اند شتافته مى

گفته است اگر صـلوات بـر غیـر انبیـا روا بـود مـن بـر ایـن مـرد صـلوات           

  .1 درگذشته است 540ادم. او در سال فرست مى

. قاضى عبد العزیز حلبى، معروف به ابن البرّاج. شاگرد سید مرتضـى  8

ـ  الد شـام کـه وطـنش بـود     و شیخ طوسى است. از طرف شیخ طوسى به ب

 481فرسـتاده شـد. بیسـت سـال در طـرابلس شـام قاضـى بـود. در سـال          

شود یکـى بـه نـام     درگذشته است. کتابهاى فقهى او که بیشتر نام برده مى

  به نام جواهر.مهذّب است و دیگرى 

. شیخ ابوالصـالح حلبـى. او نیـز اهـل شـامات اسـت. شـاگرد سـید         9

صدسال عمر کرده اسـت. در ریحانـۀ االدب   مرتضى و شیخ طوسى بوده و 

نویسد که او شاگرد سلّار بن عبد العزیز آتى الذکر نیـز بـوده اسـت. اگـر      مى

ابوالصالح سه طبقـه را شـاگردى کـرده      بایست این نسبت درست باشد مى

درگذشـته   447در سـال   باشد! کتاب معروف او در فقه به نام کـافى اسـت.  

هم وفات کرده باشـد او از   447ه است و در است. اگر عمر او صد سال بود

خلیفـۀ المرتضـى   «تر بوده است. شهید ثـانى او را   هر دو استادش بزرگسال

  خوانده است.» فى البالد الحلبیه

. حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معـروف بـه سـلّار دیلمـى. در حـدود      10

 درگذشته است. شاگرد شیخ مفید و سید مرتضى است. 463تا  448سال 

                                                           
ــه دوســت    . ١ ــت ک ــوعلى از یادداشــتى اس ــد شــیخ اب ــیخ ابوالحســن فرزن ــه ش ــوط ب قســمتهاى مرب

انـد و ایشــان آن را   عالیقـدر، دانشـمند محتـرم آقـاى نصـراللَّه شبســترى تبریـزى مرقـوم فرمـوده        

ــوم در    ــد صــادق آل بحرالعل ــه ســید محم ــال شــیخ طوســى     مقدمــه از عالم ــه بــر رج اى ک

 اند. اند نقل کرده نوشته
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هل ایران است و در خسروشاه تبریز درگذشته است. کتـاب معـروف او در   ا

فقه به نام مراسم است. سلّار هرچند هم طبقـه شـیخ طوسـى اسـت نـه از      

شاگردان او، در عین حال محقق حلّى در مقدمه کتـاب المعتبـر از او و ابـن    

او را از بـرد یعنـى    نام مى» اتباع الثالثه«البرّاج و ابوالصالح حلبى به عنوان 

شمارد که على الظاهر مقصودش این است که این سه نفر تابع و  پیروان مى

  اند. پیروان سه نفر دیگر (شیخ مفید، سیدمرتضى، شیخ طوسى) بوده

. سید ابوالمکارم ابن زهره. در حدیث به یک واسطه از ابوعلى پسـر  11

وسـى  کند و در فقه با چنـد واسـطه شـاگرد شـیخ ط     شیخ الطائفه روایت مى

درگذشته است. کتـاب معـروف او در    585است. اهل حلب است و در سال 

(بـه صـیغه تثنیـه)    » حلبیان«هرگاه در اصطالح فقها  فقه به نام غُنیه است.

گفته شـود مقصـود ابوالصـالح حلبـى و ابـن زهـره حلبـى اسـت و هرگـاه          

اج (به صیغه جمع) گفته شود مقصود آن دو نفر به عالوه ابن البرّ» حلبیون«

ضمن احوال  1 است که او هم اهل حلب بوده است. بنا بر آنچه در مستدرك

شیخ طوسى آمده است ابن زهره کتاب النهایه شیخ طوسى را نـزد ابـوعلى   

حسن بن الحسین معروف به ابن الحاجب حلبى خوانده است و او آن کتـاب  

لى بن زیرك را نزد ابوعبد اللَّه زینوبادى در نجف و او نزد شیخ رشیدالدین ع

قمى و سید ابى هاشم حسینى و آندو نزد شیخ عبـد الجبـار رازى تحصـیل    

اند و شیخ عبد الجبار شاگرد شیخ طوسى بوده است. بنـا بـر ایـن     کرده بوده

  نقل، ابن زهره با چهار واسطه شاگرد شیخ طوسى بوده است.

. ابن حمزه طوسـى، معـروف بـه عمادالـدین طوسـى. هـم طبقـه        12

طوسى است. بعضى او را هم طبقه شاگردان شاگردان شـیخ   شاگردان شیخ

                                                           

 506، صفحه 3جلد . ١
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انـد. نیـاز بـه تحقیـق      و بعضى دوره او را از این هم متأخرتر دانسته دانسته

  بیشترى است.

سال وفاتش دقیقاً معلوم نیست. شاید در حدود نیمه دوم قـرن ششـم   

درگذشته است. اهل خراسان است. کتاب معروفش در فقه بـه نـام وسـیله    

  است.

. ابن ادریس حلّى. از فحول علماى شیعه است. خودش عرب است 13

رود. بـه حریـت    و شیخ طوسى جد مادرى او (البته مع الواسطه) به شمار مى

فکر معروف است. صولت و هیبت جدش شیخ طوسى را شکست. نسبت بـه  

سـالگى   55در سن  598کرد. در سال  علما و فقها تا سرحد اهانت انتقاد مى

اند  است. کتاب نفیس و معروف او در فقه به نام سرائر است. گفتهدرگذشته 

که ابن ادریس از تالمذه سید ابوالمکارم ابن زهره بوده است، ولـى بنـا بـر    

کنـد چنـین    تعبیراتى که ابن ادریس در کتاب الودیعه از کتاب السـرائر مـى  

در آید که صرفاً معاصر وى بوده است و او را مالقـات کـرده اسـت و     برمى

  برخى مسائل فقهى میان آنها مکاتباتى رد و بدل شده است.

. شیخ ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیى بن سعید حلّـى، معـروف   14

صاحب کتابهاى زیادى در فقه از آن جمله شرایع، معارج، معتبـر،   به محقق.

المختصر النافع و غیره است. محقق حلّى با یک واسطه شاگرد ابن زهـره و  

ابـن  «و االلقاب ذیـل احـوال     حلّى سابق الذکر است. در الکُنى ابن ادریس

  نویسد: مى» نما

محقق کَرَکى در وصف محقـق حلّـى گفتـه اسـت: اعلـم اسـاتید       

در فقه اهل بیت، محمد بن نماى حلّى و اجلّ اسـاتید او  » محقق«

 ابن ادریس حلّى است.
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ابـن  » نماابن «ظاهراً مقصود محقق کَرَکى این است که اجلّ اساتید 

 676درگذشـته اسـت و محقـق در     598ادریس است، زیرا ابن ادریـس در  

درگذشته است. قطعاً محقق حوزه درس ابن ادریس را درك نکـرده اسـت.   

  نویسد: در ریحانۀ االدب مى

ن معـد         محقق حلّى شاگرد جـد و پـدر خـودش و سـید فخـار ـب

  موسوى و ابن زهره بوده است.

درگذشـته   585حقق، ابن زهـره را کـه در   این نیز اشتباه است، زیرا م

است درك نکرده است. بعید نیست که پدر محقق شاگرد ابـن زهـره بـوده    

  حلّى است که بعداً خواهد آمد. است. او استاد عالمه

شـمارند. در اصـطالح فقهـا هرگـاه      در فقه کسى را بر او مقـدم نمـى  

ت. طور مطلق گفته شود مقصـود همـین شـخص بزرگـوار اسـ      به» محقق«

فیلسوف و ریاضى دان بزرگ خواجه نصیرالدین طوسى با او در حلّه مالقات 

» محقـق «کرده و در جلسه درس فقهـش حضـور یافتـه اسـت. کتابهـاى      

مخصوصاً کتاب شرایع در میان طالب یک کتاب درسـى بـوده و هسـت و    

  اند. فقهاى زیادى کتب محقق را شرح کرده یا حاشیه بر آنها نوشته

سف بن على بن مطهر حلّى، معروف به عالمه حلّـى.  . حسن بن یو15

هاى روزگار است. در فقه و اصول و کالم و منطق و فلسـفه   یکى از اعجوبه

و رجال و غیره کتاب نوشته است. در حدود صد کتاب از آثار خطى یا چـاپى  

او شناخته شده که بعضى از آنها به تنهایى (مانند تذکرة الفقهاء) کافى است 

مانند  عالمه کتب زیادى در فقه دارد که غالب آنها او را نشان دهد.که نبوغ 

 کتابهاى محقق حلّى در زمانهاى بعد از او از طرف فقها شرح و حاشیه شده
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است. کتب معروف فقهى عالمه عبارت است از: ارشاد، تبصـرة المتعلمـین،   

د زیـادى  عالمه اسـاتی  . قواعد، تحریر، تذکرة الفقهاء، مختلف الشیعه، منتهى

داشته است. در فقه شاگرد دایى خـود محقـق حلّـى و در فلسـفه و منطـق      

شاگرد خواجه نصیرالدین طوسى بوده است. فقه تسنن را نزد علمـاى اهـل   

 726متولد شـده و در سـال    648تسنن تحصیل کرده است. عالمه در سال 

  درگذشته است.

و در سـال   متولـد شـده   682. فخر المحققین، پسر عالمه حلّى. در 16

درگذشته است. عالمه حلّى در مقدمه تذکرة الفقهاء و در مقدمه کتاب  771

قواعد از فرزندش به تجلیل یاد کرده است و در آخر قواعـد آرزو کـرده کـه    

پسر بعد از پدر کارهاى ناتمام او را تمام کند. فخرالمحققین کتابى دارد بـه  

راء فخر المحققـین در کتـاب   نام ایضاح الفوائد فى شرح مشکالت القواعد. آ

  ایضاح در کتب فقهیه مورد توجه است.

. محمد بن مکّى، معروف به شهید اول. شاگرد فخر المحققین و از 17

اعاظم فقهاى شیعه است. در ردیف محقق حلّى و عالمه حلّى اسـت. اهـل   
اى است در جنوب لبنـان و از قـدیمترین مراکـز     جبل عامل است که منطقه

 734هم اکنون نیز یک مرکز شیعى است. شهید اول در سـال  تشیع است و 
فقیه مالکى مـذهب و تأییـد یـک فقیـه       به فتواى یک 786متولد شده و در 

شافعى مذهب شهید شده است. او شـاگرد شـاگردان عالمـه حلّـى و از آن     
جمله فخر المحققین بوده است. کتابهاى معروف شهید اول در فقه عبـارت  

ه در مدت کوتاهى در همان زندانى که منجر به شـهادتش  است از اللّمعه ک

و عجیب این است کـه ایـن کتـاب شـریف را در دو      1 شد تألیف کرده است
 قرن بعد فقیهى بزرگ شرح کرد که او سرنوشتى مانند مؤلف پیدا کرد یعنى

                                                           

 گویند براى امیرعلى بن مؤید، امیر سربداریان خراسان.. ١
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لقب گرفت. شرح لمعه تألیف شهید ثـانى اسـت   » شهید ثانى«شهید شد و 
سى طالب بوده و هست. کتابهـاى دیگـر شـهید اول    که همواره از کتب در

، بیان، الفیه، قواعد. همه کتـب او از نفـایس    عبارت است از: دروس، ذکرى
آثار فقهى است. کتب شهید اول نیز مانند کتـب محقـق و عالمـه حلّـى در     

  هاى زیاد خورده است. عصرهاى بعد از طرف فقها شرحها و حاشیه

سه شخصیت فوق الذکر یعنـى محقـق    در میان فقهاى شیعه کتابهاى

انـد بـه    زیسـته  حلّى، عالمه حلّى، شهید اول که در قرن هفتم و هشـتم مـى  

انـد و   صورت متون فقهى درآمده و دیگران بر آنهـا شـرح و حاشـیه نوشـته    

بینیم که چنین عنایتى به آثار او شده باشـد. فقـط در یـک     کسى دیگر نمى

مرتضى انصارى که در حدود صـد و  قرن گذشته دو کتاب از کتابهاى شیخ 

  گذرد چنین وضعى به خود گرفته است. سیزده سال از وفاتش مى

اند و نسلهاى متوالى  خاندان شهید اول خاندان علم و فضل و فقه بوده

اند. شهید سه پسر دارد که هر سـه   این شرافت را براى خود نگهدارى کرده

على و دخترش ام الحسن نیز  اند همچنانکه همسرش ام از علما و فقها بوده

اى از مسائل فقهى به ایـن دو بـانوى    اند و شهید زنان را در پاره فقیهه بوده

  نویسد: کرده است. در کتاب ریحانۀ االدب مى فاضله ارجاع مى

ــر شــهید را   ــت «و » شــیخه«بعضــى از بزرگــان فاطمــه دخت س

  اند. یعنى سیدة المشایخ لقب داده» المشایخ

مقداد. اهل سیور است که از قراء حلّـه اسـت. از شـاگردان    . فاضل 18

اول است. کتاب معروف او در فقه کـه چـاپ شـده و در دسـت      مبرّز شهید

شود کتاب کنزالعرفان است. این کتاب آیات االحکام است،  است و از او نقل مى

 مسائل فقهیـه  یعنى در این کتاب آن سلسله از آیات کریمه قرآن که از آنها



 85  هـفق

گردد تفسیر شده و به سبک فقهـى بـه    شود و در فقه مطرح مى باط مىاستن

آنها استدالل شده است. در شیعه و سنى کتابهاى زیادى در آیات االحکـام  

نوشته شده است و کنزالعرفان فاضل مقداد بهترین و یا از بهترین آنهاست. 

م وفات کرده است. علیهذا او از علماى قـرن نهـ   826فاضل مقداد در سال 

  شود. هجرى محسوب مى

. جمال السالکین ابوالعباس احمد بـن فهـد حلّـى اسـدى. در سـال      19

وفات یافته است. در طبقه شاگردان شـهید   841متولد شده و در سال  757

اول و فخرالمحققین است. مشایخ حدیث او فاضـل مقـداد سـابق الـذکر و     

. 1 لکـریم اسـت  شیخ على بن الخازن فقیه و شیخ بهاء الدین على بن عبـد ا 

ابـن فهـد تألیفـات فقهـى      على الظاهر اساتید فقهى او نیز همینها هسـتند. 

کـه شـرح المختصـر النـافع محقـق       -معتبرى دارد از قبیل المهذّب البـارع 

و شرح ارشاد عالمه به نام المقتصر و شـرح الفیـه شـهید اول.     -حلّى است

ب مشـهور او در  شهرت بیشتر ابن فهد در اخالق و سیر و سلوك است. کتا

  این زمینه عدة الداعى است.

. شیخ على بن هالل جزایـرى. زاهـد و متقـى و جـامع المعقـول و      20

المنقول بوده است. استاد روایتش ابن فهد حلّـى اسـت و بعیـد نیسـت کـه      

گویند در عصر خـودش شـیخ االسـالم و     استاد فقه وى نیز هم او باشد. مى

ى شاگرد او بوده و او را به صفت فقاهت رئیس شیعه بوده است. محقق کَرَک

و شیخ االسالمى ستوده است. ابن ابى جمهور احسـائى نیـز فقـه را نـزد او     

  تحصیل کرده است.

                                                           

  الکنى و االلقاب. ١



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

. شیخ على بن عبد العالى کَرَکـى، معـروف بـه محقـق کَرَکـى یـا       21

محقق ثانى. از فقهاى جبل عامل است و از اکابر فقهـاى شـیعه اسـت. در    

شام و عراق تحصیالت خود را تکمیل کرده و سپس به ایران (در زمان شاه 

تهماسب اول) آمده و منصب شیخ االسالمى براى اولین بار در ایران بـه او  

یض شد. منصب شیخ االسالمى بعد از محقق کرکى به شاگردش شـیخ  تفو

على منشار، پدر زن شیخ بهـائى رسـید و بعـد از او ایـن منصـب بـه شـیخ        

بهائى واگذار شـد. فرمـانى کـه شـاه تهماسـب بـه نـام او نوشـته و بـه او          

اختیارات تام داده و در حقیقت او را صاحب اختیار واقعـى و خـود را نماینـده    

شود  مى دانسته است معروف است. کتاب معروف او که در فقه زیاد نام بردهاو 

 ،جامع المقاصد است که شرح قواعد عالمه حلّـى اسـت. او عـالوه بـر ایـن     

)�۳ر���ه ��� و ��ھاء ( چهارمدرس   

hojati
Typewritten Text
.
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المختصر النافع محقق و شرایع محقق و چند کتاب دیگر از عالمـه و چنـد   

  کتاب از شهید اول را حاشیه زده و یا شرح کرده است.

ى به ایـران و تشـکیل حـوزه در قـزوین و سـپس در      آمدن محقق ثان

اصفهان و پرورش شاگردانى مبرّز در فقه سبب شد که براى اولین بار پـس  

از دوره صدوقین، ایران مرکز فقه شیعه بشود. محقق کرکى میان سـالهاى  

محقق کرکى شاگرد على بن هالل جزایـرى و   درگذشته است. 941و  937

فهد حلّى شاگرد شاگردان شـهید اول   ه است. ابناو شاگرد ابن فهد حلّى بود

از قبیل فاضل مقداد بوده. علیهذا او به دو واسطه شاگرد شـهید اول اسـت.   

پسر محقق کرکى به نام شیخ عبد العالى بن علـى بـن عبـد العـالى نیـز از      

  فقهاى شیعه است، ارشاد عالمه و الفیه شهید را شرح کرده است.

ف به شهید ثانى. از اعـاظم فقهـاى شـیعه    . شیخ زین الدین، معرو22

است. مردى جامع بوده و در علوم مختلف دست داشـته اسـت. اهـل جبـل     

نامى است که شاگرد عالمـه حلّـى بـوده    » صالح«عامل است. جد ششم او 

است. ظاهراً اصلًا اهل طـوس بـوده اسـت؛ از ایـن رو شـهید ثـانى گـاهى        

متولـد   911د ثـانى در سـال   کرده است. شـهی  امضاء مى» الطوسى الشامى«

شهید شده است. مسافرت زیاد کـرده و اسـاتید زیـاد دیـده      966شده و در 

است. بـه مصـر و دمشـق و حجـاز و بیـت المقـدس و عـراق و اسـتانبول         

هایى چیده است. تنها اسـاتید سـنى او    مسافرت کرده و از هر خرمنى خوشه

بوده است، عالوه بـر   اند. و به همین جهت مردى جامع را دوازده تن نوشته

فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهى داشته است. فـوق  

اند کـه در ایـام    العاده زاهد و متقى بوده است. شاگردانش در احوالش نوشته

رفـت و صـبح بـه     تدریس شبها به هیزم کشى براى اعاشـه خانـدانش مـى   

 رى، حنفى، شافعى،نشست. مدتى در بعلبک به پنج مذهب (جعف تدریس مى
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ــادى دارد.  مــالکى، حنبلــى) تــدریس مــى کــرده اســت. شــهید تألیفــات زی

معروفترین تألیف او در فقه شرح لمعه شهید اول و دیگـر مسـالک االفهـام    

است که شرح شرایع محقق حلّى است. شهید ثانى نزد محقق کَرَکى (قبـل  

ى بـه ایـران   از آنکه محقق به ایران بیاید) تحصیل کرده اسـت. شـهید ثـان   

صاحب معالم که از معاریف علماى شـیعه اسـت فرزنـد شـهید ثـانى       نیامد.

  است.

. احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى. ضـرب المثـل   23

زهد و تقواست و در عـین حـال از محققـان فقهـاى شـیعه اسـت. محقـق        

ار گزید. معاصر صفویه است. گویند شاه عباس اصـر   اردبیلى در نجف سکنى

داشت که به اصفهان بیاید، حاضر نشد. شاه عبـاس خیلـى مایـل بـود کـه      

مقدس اردبیلى خدمتى به او ارجاع کند تا اینکه اتفاق افتاد که شخصـى بـه   

علت تقصیرى از ایران فرار کرد و در نجف از مقدس اردبیلى خواسـت کـه   

اى به شاه عبـاس نوشـت بـه ایـن      نزد شاه عباس شفاعت کند. مقدس نامه

  ضمون:م

ود      بانى ملک عاریت عباس بداند: اگرچه ایـن مـرد اول ظـالم ـب

کـه  » شـاید «نماید، چنانچه از تقصیر او بگذرى  مى اکنون مظلوم

بنده شاه والیـت،   -تقصیرات تو بگذرد» اى پاره«حق سبحانه از 

  احمد اردبیلى.

  شاه عباس نوشت:

  رساند: عباس خدماتى که فرمـوده بودیـد بـه جـان     به عرض مى
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منت داشته به تقدیم رسانید. امید که این محب را از دعاى خیـر  

1 کلب آستان على، عباس -فراموش نفرمایید
  

امتناع مقدس اردبیلى از آمدن به ایران سبب شد که حـوزه نجـف بـه    

عنوان مرکزى دیگر در مقابل حوزه اصفهان احیا شـود، همچنانکـه امتنـاع    

اش سـیدمحمد   و دختـرزاده  شهید ثانى و پسرش شیخ حسن صاحب معـالم 

ـوزه شـام و جبـل      صاحب مدارك از مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد کـه ح

عامل همچنان ادامه یابد و منقرض نگردد. صاحب معـالم و صـاحب مـدارك بـراى     

 اینکه دچار محظور و رودربایستى بـراى توقـف در ایـران نشـوند از زیـارت     

  مشتاق آن بودند صرف نظر کردند.حضرت رضا علیه السالم که فوق العاده 

داند که مقدس اردبیلى فقه را کجا و نزد چـه کسـى    این بنده فعلًا نمى

دانیم که فقه را نزد شاگردان شهید ثانى  تحصیل کرده است؛ همین قدر مى

تحصیل کرده است. پسـر شـهید ثـانى (صـاحب معـالم) ونـواده دختـریش        

در کتاب زندگى جـالل الـدین   اند.  (صاحب مدارك) در نجف شاگرد او بوده

  نویسد: دوانى مى

مال احمد اردبیلى، موالنا عبد اللَّـه شوشـترى، موالنـا عبـد اللَّـه      

یزدى، خواجه افضـل الـدین تُرکـه، میرفخرالـدین همـاکى، شـاه       

ابومحمد شیرازى، موالنا میرزا جان و میرفتح شیرازى، شاگردان 

ــوده   ــود ب ــدین محم ــال ال ــه جم ــاگرد  خواج ــد و او ش ــق ان   محق
  

                                                           

ـال فـوت محقـق اردبیلـى و      . ١ این داستان هرچند در مآخذ معتبر نقل شده ولى با توجه بـه س

 ازمند به تحقیق است.جلوس شاه عباس قابل خدشه و نی
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  1 جالل الدین دوانى بوده است

و ظاهراً تحصـیل مقـدس اردبیلـى نـزد خواجـه جمـال الـدین محمـود در         

  هاى معقول بوده نه منقول. رشته

در نجف درگذشـته اسـت. کتـاب فقهـى      993مقدس اردبیلى در سال 

معروف او یکى شرح ارشاد است و دیگر آیات االحکـام. نظریـات دقیـق او    

  .مورد توجه فقهاست

. شیخ بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى. او نیز اهـل  24

جبل عامل است. در کودکى همراه پدرش شیخ حسین بن عبد الصمد که از 

شاگردان شهید ثانى بـود بـه ایـران آمـد. شـیخ بهـائى از ایـن رو کـه بـه          

هـاى   کشورهاى مختلف مسافرت کرده و محضر اسـاتید مختلـف در رشـته   

درك کرده و بعالوه داراى استعداد و ذوقى سرشـار بـوده اسـت،    مختلف را 

مردى جامع بوده و تألیفات متنوعى دارد. هم ادیب بوده و هم شـاعر و هـم   

فیلسوف و هم ریاضى دان و مهندس و هم فقیه و هم مفسـر. از طـب نیـز    

بى بهره نبوده است. اولـین کسـى اسـت کـه یـک دوره احکـام فقـه غیـر         

رساله عملیه به زبان فارسى نوشـت. آن کتـاب همـان     استداللى به صورت

  است که به نام جامع عباسى معروف است.

اش نبــوده از  شـیخ بهـائى چـون فقــه رشـته اختصاصـى و تخصصـى      

رود، ولـى شـاگردان زیـادى تربیـت کـرده       فقهاى طراز اول به شمار نمـى 

است. مالصدراى شیرازى، مالمحمد تقى مجلسـى اول (پـدر مجلسـى دوم    

 ب کتاب بحاراالنوار)، محقق سـبزوارى و فاضـل جـواد صـاحب آیـات     صاح

                                                           

 زندگى جالل الدین دوانى، تألیف فاضل محترم آقاى على دوانى.. ١
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االحکام از شـاگردان اوینـد. همچنانکـه قبلًـا اشـاره کـردیم منصـب شـیخ         

االسالمى ایران پس از محقق کَرَکى به شیخ على منشار پدرزن شیخ بهائى 

رسید و پس از او به شیخ بهائى رسید. همسر شیخ بهـائى کـه دختـر شـیخ     

بوده است زنى فاضله و فقیهه بوده است. شـیخ بهـائى در سـال    على منشار 

درگذشـته اسـت. شـیخ بهـائى      1031یا  1030به دنیا آمده و در سال  953

ضمناً مردى جهانگرد بوده است، به مصر و شام و حجاز و عراق و فلسطین 

  و آذربایجان و هرات مسافرت کرده است.

سبزوارى. اهل سـبزوار  . مالمحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق 25

بوده و در مکتب اصفهان که هم مکتبى فقهى بود و هـم فلسـفى پـرورش    

یافته و از این رو جامع المعقول و المنقول بوده است. نام او در کتب فقهیـه  

شود. کتاب معروف او در فقه یکى به نام ذخیره و دیگـرى بـه    زیاد برده مى

بـر الهیـات شـفا ى ابـوعلى      نام کفایه است و چون فیلسوف هم بوده است

درگذشته اسـت. محقـق سـبزوارى نـزد      1090سینا حاشیه نوشته. در سال 

  شیخ بهائى و مجلسى اول تحصیل کرده است.

. آقا حسین خوانسارى، معـروف بـه محقـق خوانسـارى. او نیـز در      26

مکتب اصفهان پرورش یافته و جامع المعقول و المنقول است. شوهر خواهر 

است. کتاب معروف او در فقه به نام مشارق الشموس است  سبزوارى محقق

  که شرح کتاب دروس شهید اول است.

درگذشته است. او با محقق سبزوارى  1098محقق خوانسارى در سال 

معاصر اسـت و همچنـین بـا مالمحسـن فـیض کاشـانى و مالمحمـدباقر        

  روند. مجلسى که هر دو از اکابر محدثین به شمار مى

ققین، معـروف بـه آقـا جمـال خوانسـارى. فرزنـد آقـا        . جمال المح27

 حسین خوانسارى سابق الذکر است. ماننـد پـدر جـامع المعقـول و المنقـول     
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است. حاشـیه معروفـى دارد بـر شـرح لمعـه و حاشـیه مختصـرى دارد بـر         

طبیعیات شفا ى بوعلى که در حاشیه شفا ى چاپ سنگى تهران چاپ شـده  

د سید مهدى بحرالعلوم است، زیرا او استاد است. آقا جمال با دو واسطه استا

سید ابراهیم قزوینى است و او استاد پسرش سـید حسـین قزوینـى اسـت و     

  سید حسین قزوینى یکى از اساتید بحرالعلوم است.

. شیخ بهاء الدین اصفهانى، معروف به فاضل هندى. این مرد قواعد 28

اسـت و بـه همـین    عالمه را شرح کرده است و نـام کتـابش کشـف اللِّثـام     

خواننـد. آراء و عقایـد و نظریـات او     مـى » کاشف اللثـام «مناسبت خود او را 

درگیـرودار فتنـه    1137کاملًا مورد توجه فقهاست. فاضـل هنـدى در سـال    

  افغان درگذشت. فاضل هندى نیز جامع المعقول و المنقول بوده است.

هبهـانى.  . محمد باقر بن محمد اکمل بهبهانى، معروف به وحیـد ب 29

این مرد شاگرد سید صدرالدین رضوى قمى شـارح وافیـه و او شـاگرد آقـا     

  جمال خوانسارى سابق الذکر است.

وحید بهبهانى در دوره بعد از صفویه قرار دارد. حـوزه اصـفهان بعـد از    

از آن جملـه سـید    -انقراض صفویه از مرکزیت افتاد، برخى از علما و فقهـا 

در اثر فتنه افغـان بـه عتبـات     -ید بهبهانىصدرالدین رضوى قمى استاد وح

  مهاجرت کردند.

وحید بهبهانى کربال را مرکز قرار داد و شاگردان بسـیار مبـرّز تربیـت    

کرد. از آن جمله است سید مهدى بحرالعلـوم، شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء،      

میرزا ابوالقاسم قمى صاحب کتاب قوانین، حاج مالمهدى نراقـى، سـیدعلى   

شهرستانى، سید محمـد بـاقر شـفتى اصـفهانى      رزا مهدىصاحب ریاض، می

معروف به حجۀ االسالم، میرزا مهدى شهیدى مشهدى، سید جواد صـاحب  

 مفتاح الکرامۀ، سید محسن اعرجى.



 93  هـفق

عالوه بر این او مبارزه پیگیرى کـرد در دفـاع از اجتهـاد و مبـارزه بـا      

باریـان و  اخباریگرى که در آن وقت سخت رواج یافته بود. شکست دادن اخ

خواندنـد. او  » اسـتاد الکُـل  «تربیت گروهى مجتهد مبرّز سبب شد که او را 

شاگردانش براى او احترام بسـیار عمیقـى قائـل     تقوا را در حد کمال داشت.

هاى دخترى  برد یعنى از نواده بودند. وحید بهبهانى نسب به مجلسى اول مى

اول که جـده وحیـد   مجلسى اول (البته به چند واسطه) است. دختر مجلسى 

اسـت. آمنـه بـیگم همسـر مالصـالح      » آمنـه بـیگم  «بهبهانى است به نـام  

مازندرانى بوده و زنى فاضله و فقیهه بوده است. با آنکه همسرش مال صالح 

مردى بسیار عالم و فاضل بوده است گـاهى آمنـه بـیگم مشـکالت علمـى      

  کرده است. شوهر فاضل خود را حل مى

وم. شاگرد بزرگ و بزرگوار وحید بهبهانى است . سید مهدى بحرالعل30

اى در فقـه دارد کـه معـروف اسـت. آراء و      و از فقهاى بزرگ است. منظومه

نظریات او مورد اعتنا و توجه فقهاست. بحرالعلوم به علت مقامات معنـوى و  

سیر و سلوکى که طى کرده فوق العاده مورد احترام علمـاى شـیعه اسـت و    

کرامات زیاد از او نقل شده است. کاشف الغطاء  رود. مىتالى معصوم به شمار 

کرد. بحرالعلوم  آتى الذکر با تحت الحنک عمامه خود غبار نعلین او را پاك مى

  درگذشته است. 1212متولد شده و در سال  1155یا  1154در سال 

. شیخ جعفر کاشف الغطاء. شاگرد وحید بهبهـانى و شـاگرد او سـید    31

وده است. او عرب است و فقیه فوق العاده ماهرى اسـت.  مهدى بحرالعلوم ب

زیسـته و   کتاب معروف او در فقه به نام کشف الغطـاء اسـت. در نجـف مـى    

شاگردان زیادى تربیت کرده اسـت. سـید جـواد صـاحب مفتـاح الکرامـه و       

شیخ محمد حسن صاحب جواهرالکالم از جمله شاگردان اویند. چهـار پسـر   

 اند. کاشف الغطاء معاصـر فتحعلیشـاه اسـت.    ا بودهداشته که هر چهار از فقه
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درگذشـته اسـت.    1228در مقدمه کشف الغطاء او را مدح کـرده و در سـال   

کاشف الغطاء در فقه نظریات دقیق و عمیق داشته و از او بـه عظمـت یـاد    

  شود. مى



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. شیخ محمد حسن صاحب کتـاب جـواهرالکالم کـه شـرح شـرایع      32

توان آن را دائرة المعارف فقه شـیعه خوانـد. اکنـون هـیچ      محقق است و مى

داند. این کتاب مکرر چاپ سنگى شـده   فقیهى خود را از جواهر بى نیاز نمى

است و اخیراً با چاپ حروفى در قطع وزیـرى مشـغول چـاپش هسـتند و در     

اى یعنى در حدود بیست هزار صـفحه خواهـد    صفحه 400جلد  حدود پنجاه

شد. کتاب جواهر عظیمترین کتاب فقهى مسلمین است و با توجه به اینکـه  

هر سطر این کتاب مطلب علمى اسـت و مطالعـه یـک صـفحه آن وقـت و      

توان حدس زد که تـألیف ایـن کتـاب بیسـت هـزار       خواهد مى دقت زیاد مى

ست. سى سال تمام یکسره کار کرد تا چنین اثر اى چقدر نیرو برده ا صفحه

و  کتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و عشـق عظیمى به وجود آورد. این 

)�۴ر���ه ��� و ��ھاء ( پنجمدرس   

hojati
Typewritten Text
.
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ایمان یک انسان به کار خویشتن است. صاحب جواهر شاگرد کاشف الغطاء 

و شاگرد شاگرد او سید جواد صاحب مفتاح الکرامـه اسـت و خـود در نجـف     

زیادى تربیت کرده اسـت. صـاحب جـواهر     حوزه عظیمى داشته و شاگردان

کـه اوایـل    1266عرب است. در زمان خود مرجعیت عامه یافت و در سـال  

  جلوس ناصرالدین شاه در ایران بود درگذشت.

. شیخ مرتضى انصارى. نسبش به جـابر بـن عبـد اللَّـه انصـارى از      33

لگى رسد. در دزفول متولد شده و تا بیست سا صحابه بزرگوار رسول خدا مى

نزد پدر خودتحصیل کرده و آنگاه همراه پدر به عتبات رفته اسـت. علمـاى   

وقت که نبوغ خارق العاده او را مشاهده کردند از پدر خواستند که او را نبرد. 

او در عراق چهار سال توقف کرد و از محضر اساتید بـزرگ اسـتفاده کـرد.    

گشـت. بعـد از دو   آنگاه در اثر یک سلسله حوادث ناگوار به وطن خویش باز

سال بار دیگر به عراق رفت و دو سال تحصیل کرد و بـه ایـران مراجعـت    

نمود. تصمیم گرفت از محضر علماى بالد ایران استفاده کند. عازم زیـارت  

مشهد شد و در کاشان با حاج مال احمد نراقى صاحب کتاب مستندالشیعه و 

نراقـى سـابق    صاحب کتاب معروف جامع السعادات فرزند حاج مال مهـدى 

الذکر مالقات کرد. دیدار نراقى عزم رحیل او را مبدل به اقامت کـرد و سـه   

سال در کاشان از محضر او استفاده کرد و آنگاه به مشهد رفت و پـنج مـاه   

توقف نمود. شیخ انصارى سفرى به اصفهان و سفرى به بروجرد رفته و در 

آنها بـوده اسـت. در    همه سفرها هدفش مالقات اساتید و استفاده از محضر

براى آخرین بار بـه عتبـات رفـت و بـه کـار       1253و  1252حدود سالهاى 

  تدریس پرداخت. بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه یافت.

انـد. او از   لقـب داده » خـاتم الفقهـاء و المجتهـدین   «شیخ انصـارى را  

 کسانى است که در دقت و عمق نظر بسیار کم نظیر اسـت. علـم اصـول و   
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ع فقه را وارد مرحله جدیدى کرد. او در فقه و اصول ابتکاراتى دارد کـه  بالتب

سابقه است. دو کتاب معروف او رسائل و مکاسب کتاب درسـى طـالب    بى

شده است. علماى بعد از او شاگرد و پیرو مکتـب اوینـد. حواشـى متعـدد از     

مـه  طرف علماى بعد از او بر کتابهاى او زده شده. بعد از محقق حلّى و عال

حلّى و شهید اول، شیخ انصارى تنها کسى اسـت کـه کتابهـایش از طـرف     

  علماى بعد از خودش مرتب حاشیه خورده و شرح شده است.

شـود.   زهد و تقواى او نیز ضرب المثل است و داستانها از آن گفته مى

  در نجف درگذشته و همان جا دفن شده است. 1281شیخ انصارى در سال 

حسن شـیرازى، معـروف بـه میـرزاى شـیرازى      . حاج میرزا محمد 34

بزرگ. ابتدا در اصفهان تحصیل کرد و سپس بـه نجـف رفـت و در حـوزه     

درس صاحب جواهر شرکت کرد و بعد از او به درس شیخ انصـارى رفـت و   

بعد از شیخ انصارى مرجعیـت عامـه    از شاگردان مبرّز و طراز اول شیخ شد.

االطالق شـیعه بـود و هـم او     یافت. در حدود بیست و سه سال مرجع على

بود که با تحریم تنباکو قرارداد معروف استعمارى رژى را لغو کرد. شاگردان 

آخونــد مالمحمـد کــاظم   زیـادى در حــوزه درس او تربیـت شــدند از قبیـل   

خراسانى، سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، حاج آقا رضـا همـدانى، حـاج    

هانى، میـرزا محمـدتقى   میرزا حسین سبزوارى، سید محمـد فشـارکى اصـف   

شیرازى و غیر اینها. از او اثرى کتبى باقى نمانده است ولـى احیانـاً برخـى    

  درگذشت. 1312آرائش مورد توجه است. در سال 

در مشهد در یـک   1255. آخوند مالمحمد کاظم خراسانى. در سال 35

خانواده غیر معروف متولد شد و در بیست و دو سالگى به تهـران مهـاجرت   

و مدت کوتاهى تحصیل فلسفه کرد و سپس به نجف رفـت. دو سـال   کرد 

 درس شیخ انصارى را درك کرده است اما بیشتر تحصیالتش نـزد میـرزاى  



 3کلیات علوم اسالمی / ج   98

سـامرا را محـل اقامـت     1291شیرازى بوده است. میرزاى شیرازى در سال 

خود قرار داد ولى آخوند خراسانى از نجف دور نشد و خودش مسـتقلًا حـوزه   

. او از مدرسین بسیار موفق است. در حدود هزار و دویست درس تشکیل داد

اند و در حدود دویست نفـر آنهـا خـود     کرده شاگرد از محضرش استفاده مى

  اند. مجتهد بوده

فقهاى عصر اخیر نظیر مرحوم آقا سـید ابوالحسـن اصـفهانى، مرحـوم     

حاج شیخ محمدحسین اصفهانى، مرحوم حاج آقا حسین بروجـردى، مرحـوم   

ا حسین قمى و مرحوم آقا ضیاء الـدین عراقـى همـه از شـاگردان او     حاج آق

اند. شهرت بیشتر آخوند خراسانى در علـم اصـول اسـت. کتـاب کفایـۀ       بوده

االصول او یک کتاب درسى مهم است و حواشى زیادى برآن نوشـته شـده   

شود و  هاى علمیه نقل مى است. آراء اصولى آخوند خراسانى همواره در حوزه

جه است. آخوند خراسانى همان کسى است کـه فتـوا بـه ضـرورت     مورد تو

هجـرى   1329مشروطیت داد و مشروطیت ایران رهین او است. او در سال 

  قمرى درگذشت.

. حاج میرزا حسین نائینى. از اکابر فقها و اصولیون قـرن چهـاردهم   36

هجرى است. نزد میرزاى شـیرازى سـابق الـذکر و سـید محمـد فشـارکى       

بق الذکر تحصیل کرده اسـت و خـود مدرسـى عالیمقـام شـد.      اصفهانى سا

شهرت بیشتر او در علم اصول است. به معارضـه علمـى بـا مرحـوم آخونـد      

خراسانى برخاست و از خود نظریات جدیدى در علـم اصـول آورد. بسـیارى    

از فقهاى زمان ما از شاگردان اویند. او کتابى نفیس به فارسى دارد بـه نـام   

ـ    ا حکومـت در اسـالم کـه در دفـاع از مشـروطیت و مبــانى      تنزیـه االمـه ی

هجرى قمـرى در نجـف وفـات     1355اسالمى آن نوشته است. او در سال 

 یافت.
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   خالصه و بررسى

هاى مشخص فقهـا را از زمـان    ما مجموعاً سى و شش چهره از چهره

غیبت صغرا یعنى از قرن سوم هجرى تاکنون که به پایان قـرن چهـاردهم   

هایى را نـام بـردیم    شویم معرفى کردیم. ما چهره زدیک مىهجرى قمرى ن

که در دنیاى فقه و اصـول شـهرت زیـادى دارنـد، یعنـى همـواره از زمـان        

شـود. البتـه    خودشان تا عصر حاضر نامشان در درسها و در کتابها برده مـى 

ضمناً نام شخصیتهاى دیگر غیر این سى و شش چهـره نیـز بـرده شـد. از     

  گردد: چند نکته معلوم مى مجموع آنچه گفتیم

الف. از قرن سوم تاکنون فقه یک حیات مستمر داشـته و هرگـز قطـع    

هاى فقهى بدون وقفه در این یازده قرن و نیم دایـر بـوده    حوزه نشده است.

است. رابطه استاد و شاگردى در همه این مدت هرگز قطع نشده است. اگر 

لَّـه بروجـردى شـروع کنـیم     فى المثل از استاد بزرگوار خـود مرحـوم آیـۀ ال   

طور مسلسـل   توانیم سلسله اساتید فقهى ایشان را تا عصر ائمه اطهار به مى

بیان نماییم. چنین حیات متسلسل و متداوم یـازده قـرن و نیمـى ظـاهراً در     

هیچ تمدن و فرهنگ دیگر غیر از تمدن و فرهنـگ اسـالمى وجـود نـدارد.     

ح و یک حیـات، بـدون هـیچ    که یک رو -استمرار فرهنگى به معنى واقعى

وقفـه و انقطـاع، طبقـات مـنظم و مرتـب و متـوالى را در قرونـى اینچنـین         

جـز در   -درازمدت به یکدیگر پیوند دهد و یک روح بـر همـه حـاکم باشـد    

تمدن و فرهنگ اسالمى نتوان یافت. در تمدن و فرهنگهاى دیگر، مـا بـه   

هـا و بریـدگیها و    خـوریم ولـى بـا وقفـه     سوابق طوالنى ترى احیانـاً برمـى  

  انقطاعها.

همچنانکه قبلًا نیز یادآورى کردیم اینکه قرن سـوم را کـه مقـارن بـا     

 غیبت صغراست مبدأ قرار دادیم نه بدان جهت است که حیات فقه شـیعه از 
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شود، بلکه بدان جهت است که قبـل از آن عصـر، عصـر     قرن سوم آغاز مى

انـد و اسـتقاللى    ائمـه  حضور ائمه اطهار است و فقهاى شیعه تحت الشـعاع 

ندارند، والّا آغاز اجتهاد و فقاهت در میان شیعه و آغاز تألیف کتاب فقهى به 

رسد. چنانکه گفتیم اولین کتاب را على بن ابى رافع (بـرادر   عهد صحابه مى

دار امیرالمؤمنین علیه السـالم در زمـان    عبیداللَّه بن ابى رافع، کاتب و خزانه

  ه است.خالفت آن حضرت) نوشت

ها معارف شیعه و از آن جمله فقه شیعه تنهـا   ب. برخالف تصور بعضى

به وسیله فقهاى ایرانى تدوین و تنظیم نشده است. ایرانى و غیر ایرانـى در  

اند. تا قبل از قرن دهم هجرى و ظهور صفویه غلبه با عناصر  آن سهیم بوده

ـ     ه بـا ایرانیـان   غیر ایرانى است و تنها ازاواسط دوره صـفویه اسـت کـه غلب

  گردد. مى

ج. مرکز فقه و فقاهت نیز قبل از صفویه ایران نبـوده اسـت. در ابتـدا    

بغداد مرکز فقه بود. سپس نجف وسـیله شـیخ طوسـى مرکـز شـد. طـولى       

نکشید که جبل عامل (از نواحى جنوبى لبنان فعلى) و پـس از آن و قسـمتى   

ز فقـه و فقاهـت   مرکـ  -که شهر کوچکى است در عـراق  -مقارن با آن حلّه

بود. حلب (از نواحى سوریه) نیز مدتى مرکز فقهـاى بـزرگ بـوده اسـت. در     

دوران صفویه بود که مرکزیت به اصفهان انتقال یافـت و در همـان زمـان    

حوزه نجف وسیله مقدس اردبیلى و دیگر اکابر احیا شد که تـا امـروز ادامـه    

اول اسـالمى، در   دارد. از شهرهاى ایران تنها شهر قم است کـه در قـرون  

همان زمان که بغداد مرکز فقاهت اسالمى بود، وسیله فقهـایى نظیـر علـى    

بن بابویه و محمـد بـن قولویـه بـه صـورت یکـى از مراکـز فقهـى درآمـد          

همچنانکه در دوره قاجار وسیله میرزا ابوالقاسم قمى صاحب قوانین نیز احیا 

ـیش    56د هجرى قمرى یعنى در حدو 1340شد و بار دیگر در سال   وسـیله سـال پ
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مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى یـزدى احیـا شـد و اکنـون یکـى از دو      

  مرکز بزرگ فقهى شیعه است.

اى  اى جبل عامل (لبنان)، برهـه  علیهذا گاهى بغداد، زمانى نجف، دوره

حلب (سوریه)، مدتى حلّه (عراق)، عهدى اصـفهان و دورانهـایى قـم مرکـز     

بوده است. در طـول تـاریخ، مخصوصـاً بعـد از     نشاط فقهى و فقهاى بزرگ 

صفویه در شهرهاى دیگر ایران از قبیل مشهد، همدان، شیراز، یزد، کاشان، 

هـاى علمیـه عظـیم و     تبریز، زنجان، قزوین و تون (فـردوس فعلـى) حـوزه   

معتبرى بوده است ولى هـیچ یـک از شـهرهاى ایـران بـه اسـتثناى قـم و        

مرکـز فقهـاى طـراز اول نبـوده و      اصـفهان، و در مـدت کوتـاهى کاشـان،    

رفتـه اسـت.    هاى فقهى به شمار نمى عالیترین و یا در ردیف عالیترین حوزه

بهترین دلیل بر نشاط علمى و فقهى این شهرها وجود مدارس بسیار عـالى  

و تاریخى است که در همه شهرسـتانهاى نـامبرده موجـود اسـت و یادگـار      

  ست.جوش و خروشهاى علمى دورانهاى گذشته ا

اند.  د. فقهاى جبل عامل نقش مهمى در خط مشى ایران صفویه داشته

دانیم صفویه درویش بودند. راهى که ابتدا آنهـا براسـاس سـنت     چنانکه مى

کردند اگر با روش فقهى عمیـق فقهـاى جبـل     خاص درویشى خود طى مى

شد و اگر وسیله آن فقها حوزه فقهى عمیقى در ایران پایه  عامل تعدیل نمى

شد نظیر آنچه در علویهاى ترکیه و یـا   شد، به چیزى منتهى مى ذارى نمىگ

در اینکه اولًا روش عمومى دولـت    شام هست. این جهت تأثیر زیادى داشت

و ملت ایرانى از آن گونه انحرافات مصون بمانـد و ثانیـاً عرفـان و تصـوف     

یـل  شیعى نیز راه معتدلترى طى کند. از ایـن رو فقهـاى جبـل عامـل از قب    

محقق کَرَکى و شیخ بهائى و دیگران با تأسیس حوزه فقهى اصـفهان حـق   

 بزرگى به گردن مردم این مرز و بوم دارند.
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تشـیع در جبـل عامـل    «طور که شکیب ارسالن گفته است:  . همانـه

و ایـن یکـى از دالیـل قطعـى بـر رد      » زماناً مقدم است بر تشیع در ایران.

داننـد. بعضـى معتقدنـد     ته ایرانیان مـى نظریه کسانى است که تشیع را ساخ

نفوذ تشیع در لبنان وسیله ابـوذر غفـارى صـحابى مجاهـد بـزرگ صـورت       

کـه شـامل همـه یـا      -. ابوذر در مدت اقامت در منطقه شـام قـدیم  1 گرفت

همدوش مبارزه با ثروت اندوزیهاى معاویه و  -قسمتى از لبنان فعلى نیز بود

  کرد. ز تبلیغ مىسایر امویان مرام پاك تشیع را نی

                                                           
بازدید از چنـد کشـور اسـالمى    «نشریه دانشکده الهیات مشهد، آقاى واعظزاده، تحت عنوان . ١

 نقل از کتاب جبل عامل فى التاریخ.» عربى



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما براى اینکه با فقه آشنایى مختصرى پیدا کنـیم الزم اسـت کـه بـا     

ابواب و رئوس مسائل فقه آشنا شویم. قبلًا گفتیم که دایره فقه بسیار وسـیع  

موضوعاتى است که اسالم در آن موارد دستور عملى است، زیرا شامل همه 

  دارد.

از میان تعلیمات اسالمى تنها معارف اسالمى و دیگر اخالق و تربیـت  

اسالمى است که از حـوزه فقـه خـارج اسـت. آنچـه در دایـره فقـه مطـرح         

شود، امروز در علوم متعدد و متنوع مطرح است و دربـاره آنهـا تحقیـق و     مى

  شود. کاوش مى

اولین مطلبى که الزم است یادآورى شود این است که آیا این مسـائل  

 گسترده فقهى به نحوى دسته بندى شده و تقسیمى بر مبناى صحیح روى

ل ��ه  ششمدرس 
�

ر�وس �سا : �بادات)۱(ا�واب و   
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  آنها صورت گرفته است یا خیر؟.

پاسخ این است که متأسفانه خیر. تقسیم و دسته بندى معروف همـان  

ه اسـت و شـهید   است که محقق حلّى صاحب شرایع در کتـاب شـرایع آورد  

اول در کتاب قواعد اندکى درباره آن توضـیحاتى داده اسـت. عجیـب ایـن     

است که شارحان زبردست کتاب شـرایع از قبیـل شـهید ثـانى در مسـالک      

وسید محمد نوه او در کتاب مدارك و شیخ محمد حسـن نجفـى در جـواهر    

ود انـد! خـ   کوچکترین تفسیر و توضیحى درباره تقسیم محقق نکرده و نداده

  است. شهید اول نیز در کتاب لُمعه از روش محقق پیروى نکرده

به هر حال دسته بندى و تقسیم محقق بدین گونه است که ابواب فقه 

  را بر چهار قسم دانسته است: عبادات، عقود، ایقاعات، احکام.

این تقسیم بر این اساس است که کارهایى که انسان باید بـر میـزان   

هد یا به نحوى است که قصد تقرب به خداوند در آنها شرعى آنها را انجام د

شرط شده است، یعنى صرفاً براى خدا باید انجام شود و اگر قصد و غرضى 

شود و بایـد دوبـاره صـورت گیـرد، یـا       دیگر در کار باشد تکلیف ساقط نمى

  چنین نیست.

شـود ماننـد نمـاز و روزه و     نامیـده مـى  » عبادت«اگر از نوع اول باشد 

  نامند. مى» عبادات«زکات و حج و غیره. این گونه کارها را در فقه خمس و 

اما اگر از نوع دوم باشد، یعنى قصد قربت شـرط صـحت آن نباشـد و    

فرضاً به قصد و غرضى دیگر نیز صورت گیرد صـحیح اسـت، بـر دو قسـم     

است: یا این است که وقوع آن موقوف به اجراى صیغه خـاص نیسـت و یـا    

  هست.

شـوند،   نامیـده مـى  » احکـام «ه اجراى صیغه خاص نباشد اگر موقوف ب

 مانند ارث، حدود، دیات و غیره، و اگر موقوف به اجراى صیغه خـاص باشـد  
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این نیز به نوبه خود دو نوع است: یا این است که آن صیغه بایـد وسـیله دو   

طرف خوانده شود، یکى طرف ایجاب باشد و دیگرى طرف قبول، و یا آنکه 

  اى است یکجانبه. طرف ندارد، صیغهنیازى به دو 

شود، مانند بیع و اجـاره و نکـاح    نامیده مى» عقد«اگر از نوع اول باشد 

کند و طرف دیگر قبول. و اگر صرفاً یک فـرد بـه    که یک طرف ایجاب مى

شـود.   نامیده مى» ایقاع«تواند اجرا کند بدون نیاز به طرف دیگر  تنهایى مى

کردن از طلب خود، یا طالق و یـا عتـق. مـا     یعنى صرف نظر» ابراء«مانند 

  بعداً درباره این تقسیم و سایر تقسیمات بحث خواهیم کرد.

محقق حلّى در این تقسیم بندى مجموع ابواب فقه را چهـل و هشـت   

، یازده باب »عقود«، پانزده باب را »عبادات«باب قرار داده است. ده باب را 

خوانده است. ولى بعداً خواهیم دیـد  » ماحکا«و دوازده باب را » ایقاعات«را 

  ها بهم خورده است. که عملًا این شماره

ضمناً این نکته ناگفته نماند که در قرن اول و دوم هجرى کتبـى کـه   

شد نه درباره همه  شد، درباره یک یا چند موضوع فقهى نوشته مى نوشته مى

در  خـوانیم کـه فـالن شـخص کتـابى      موضوعات. مثلًا درکتب تـراجِم مـى  

و سـومى کتـابى در   » اجـاره «و فـالن شـخص دیگـر کتـابى در     » صلوة«

هاى بعد نیز که جوامع فقهى (یعنـى   نوشته است. از این رو در دوره» نکاح«

کتب جامع همه دوره فقه) نوشته شـد ابـواب فقـه هرکـدام تحـت عنـوان       

بـاب  «شود. رسم بر این است کـه بجـاى اینکـه بنویسـند      یاد مى» کتاب«

  ».کتاب الحج«یا » کتاب الصلوة«نویسند  مى» باب الحج«یا » الصلوة

اکنون ما ابواب و رئوس مسائل فقهى را به ترتیب شرایع محقق حلّـى  

 کنیم. و به نقل از آن کتاب ذکر مى
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   عبادات

  کند: محقق ده کتاب عبادات را به این ترتیب ذکر مى

یـا  . کتاب الطهـارة. طهـارت بـر دو قسـم اسـت: طهـارت از خُبـث        1

آلودگیهاى ظاهرى و جسمى و عارضى، و طهارت از حـدث یعنـى آلـودگى    

معنوى طبعى. طهارت از خبث عبارت است از تطهیر بدن یا لبـاس یـا چیـز    

شوند از قبیـل:   خوانده مى» نجاسات«اى که اصطالحاً  دیگر از امور ده گانه

ز بول، غایط، خون، منى، میته و غیـره؛ و طهـارت از حـدث عبـارت اسـت ا     

وضو و غسل و تیمم که شرط عبادات از قبیل نماز و طواف است و با یـک  

شود و بایـد   سلسله اعمال طبیعى مانند خواب، ادرار، جنابت و غیره باطل مى

  تجدید شود.

. کتاب الصلوة. در این کتاب درباره نمازهاى واجب یعنـى نمازهـاى   2

و نمازهاى نافله یعنـى  یومیه، نماز عیدین، نماز میت، نماز آیات، نماز طواف 

نمازهاى مستحبى از قبیل نوافل یومیه و غیره، و درباره شـرایط و ارکـان و   

مقدمات و موانع و قواطع و خلل نماز، و همچنین درباره انواع نمـاز از قبیـل   

و نماز جماعت و یا نماز اداء و نمـاز    نماز حاضر و نماز مسافر یا نماز فرادى

  .شود قضاء به تفصیل بحث مى

. کتاب الزکوة. زکات نوعى پرداخت مالى است شبیه به مالیات که به 3

گیرد: طال، نقره، گندم، جو، خرما، مویز، گاو، گوسفند، شـتر.   نُه چیز تعلق مى

در فقه درباره شرایط تعلق زکات به این امور نُه گانه و درباره مقدار زکات و 

شـود. در قـرآن    مـى درباره مصرف آن که به چه مصارفى باید برسد بحـث  

شـود. در قـرآن از مسـائل زکـات فقـط       زکات غالباً همردیف نماز ذکر مـى 

 فرماید: مصارف آن توضیح داده شده است آنجا که مى
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انَّما الصََّدقاُت ِلْلُفَقـراِء َو اْلَمسـاكِني َو اْلعـاِملَني َعَلْيهـا َو اْلُمَؤلََّفـِة      

 َو ىف َسبيِل اللَِّه َو اْبِن السَّبيِل ُقلوُبُهْم َو ِفى الرِّقاِب َو اْلغاِرمَني
1.  

صـدقات بـراى نیازمنـدان و تهیدسـتان و مـأموران جمــع آورى      

آنها، و مردمى که بایـد دل آنهـا بـه دسـت آیـد، و در راه آزادى      

بردگان، و قرض داران و در راه خیرى که به خـدا منتهـى گـردد    

  باشد. توشه مى و مسافران بى

ز مانند زکات نـوعى پرداخـت مـالى شـبیه     . کتاب الخُمس. خمس نی4

خمس یعنى یک پنجم. از نظر اهل تسنن تنها غنـائم جنگـى    مالیات است.

است که یک پنجم آن به عنوان خمس باید به بیـت المـال منتقـل شـود و     

صرف مصالح عموم گردد. ولى از نظر شیعه غنائم جنگى یکى از چیزهـایى  

ه بر آن، معادن، گنجها، مالهـاى  است که باید خمس آن پرداخت شود؛ عالو

مخلوط به حرام که تشخیص آنها و مالک آنهـا مقـدور نیسـت، زمینـى کـه      

آیـد و   خرد، آنچه از طریق غواصى بـه دسـت مـى    کافر ذمى از مسلمان مى

مازاد عواید ساالنه نیز باید تخمیس شوند و خمس آنها داده شود. خمس در 

مهـم بودجـه یـک کشـور را      مذهب شیعه بودجه هنگفتى است که قسـمت 

  تواند تأمین کند. مى

دانـیم در حـال روزه از    . کتاب الصوم. صوم یعنـى روزه. چنانکـه مـى   5

خوردن و آشامیدن، آمیزش جنسى و سر زیر آب فـرو کـردن و غبـار غلـیظ     

به حلق فرو بردن و برخى چیزهاى دیگر باید اجتناب کرد. هر سال قمـرى  

 بر هر مکلـف بـالغى کـه عـذرى نداشـته      یک ماه یعنى ماه مبارك رمضان

                                                           

 60توبه/ . ١
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باشد واجب است روزه بگیرد. روزه به طور کلى در غیر ماه رمضان مستحب 

. بعضى روزها  است. دو روز در سال روزه حرام است: عید فطر و عید اضحى

  روزه مکروه است مانند روز عاشورا.

. کتاب االعتکاف. اعتکاف به حسب معنى لغوى یعنى مقیم شـدن در  6

یک محل معین. ولى در اصطالح فقهى عبارت است از نـوعى عبـادت کـه    

گذارد و هـر   شود و پا بیرون نمى انسان سه روز یا بیشتر در مسجد مقیم مى

گیرد. این کار شرایط و احکـامى دارد کـه در فقـه مسـطور      سه روز روزه مى

است. اعتکاف فى حد ذاته مستحب است نه واجب، ولـى اگـر انسـان آن را    

شود. اعتکاف باید در مسجد  مى  وع کرد و دو روز گذشت روز سوم واجبشر

الحرام یا مسجد النبى یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صورت گیرد و حداقل 

اعتکـاف در   این است که در یک مسجد جـامع یـک شـهر صـورت گیـرد.     

مسـاجد کوچـک جـایز نیسـت. پیغمبـر اکـرم دهـه آخـر رمضـان اعتکــاف          

  فرمود. مى

الحج. حج همان عمل معروفى است کـه در مکـه و اطـراف    . کتاب 7

شود و معمولًا توأم با عمـره اسـت. اعمـال حـج      مکه وسیله حجاج انجام مى

  عبارت است از:

احرام در مکه، وقوف در سرزمین عرفـات، وقـوف شـبانه در سـرزمین     

مشعر، رمى جمرة العقبه، قربانى، حلق یا تقصیر، طواف، نماز طـواف، سـعى   

ا و مروه، طواف النساء، نماز طواف النساء، رمـى جمـرات، بیتوتـه در    بین صف

  . منى

. کتاب العمرة. عمره نیز نوعى حج کوچک است ولـى معمولًـا بـراى    8

حجاج واجب است که اول عمره را بجا آورند و بعـد حـج را. اعمـال عمـره     

  عبارت است از:
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سـعى بـین    احرام در یکى از میقاتها، طواف خانه کعبـه، نمـاز طـواف،   

  صفا و مروه، تقصیر.

شیخ بهائى براى اینکه اعمال عمره و حـج و ترتیـب آنهـا در اذهـان     

طالب باقى بماند آنها را با رمز حرف اول آنها در یک شعر جمع کرده است 

  و آن این است:

  للعمرة اجعل نهج» اطرّست«
 

  لحج» اووارنحط رس طرمر«

  به این ترتیب:

  احرام.=  الف

  طواف.ط = 

  رکعتین طواف.= ر 

  سعى بین صفا و مروه.= س 

  تقصیر.= ت 

دهد که رمز عمره اسـت.   را تشکیل مى» اطرّست«مجموع اینها کلمه 

  و باز:

  احرام.= الف 

  وقوف در عرفات.= و 

  وقوف در مشعر الحرام.= و 

  . افاضه (یعنى کوچ کردن) از عرفات و مشعر به سرزمین منى= الف 

  ن نحر یعنى قربانى. العقبهرمى جمرة = ر 

حلق یعنى تراشیدن سر، و براى کسى که حج او حج اول نیسـت  = ح 

  چیدن مقدارى مو یا ناخن.

  طواف حج.= ط 
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  رکعتین طواف حج.= ر 

  سعى میان صفا و مروه.= س 

  طواف النساء.= ط 

  رکعتین طواف.= ر 

  . مبیت (یعنى بیتوته) در منى= م 

  رمى جمرات.= ر 

ه ما اعمال حج را شرح دادیم مجموع اعمال سـیزده تاسـت   بنا بر آنچ

ولى در این شعر چهارده تا آمده است. سرّ این مطلب این اسـت کـه شـیخ    

را   به طرف منى -یعنى کوچ کردن از آنجا -بهائى افاضه از عرفات و مشعر

  عملى مستقل شمرده است، در صورتى که عمل مستقل نیست.

ب مسئله جنگهاى اسالمى مطـرح اسـت.   . کتاب الجهاد. در این کتا9

اسالم دین اجتماعى و مسئولیتهاى اجتماعى است. از این رو جهاد در مـتن  

دستورات اسالم قرار گرفته است. جهاد بر دو قسم است: ابتدائى و دفـاعى.  

از نظر فقه شیعه جهاد ابتدائى منحصراً زیر نظر پیغمبر اکرم یا امام معصـوم  

  الغیر. تواند صورت گیرد و مى

اینچنین جهادى تنها بر مردان واجب است ولى جهاد دفاعى در همـه  

  زمانها بر همه مردم اعم از مرد و زن واجب است.

ایضاً جهاد یا داخلى است یا خـارجى. اگـر گروهـى از مـردم بـر امـام       

مفترَض الطاعۀ مسلمین خروج کنند آنچنانکه خـوارج یـا اصـحاب جمـل و     

با آنها نیز واجب است. در فقه، احکـام جهـاد و    اصحاب صفّین کردند جهاد

احکام ذمه یعنى شرایط پذیرفتن غیر مسلمان تحت عنـوان تابعیـت دولـت    

اسالمى و همچنین درباره صلح میان دولت اسالمى و دولت غیـر اسـالمى   

  شود. به تفصیل بحث مى
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. امر به معروف و نهى از منکر. اسالم به حکم اینکه دین اجتماعى 10

سئولیتهاى اجتماعى است و محیط مناسب را شرط اصلى اجراى برنامـه  و م

داند، یک مسئولیت مشـترك بـراى عمـوم     آسمانى و سعادت بخش خود مى

است. همه مردم موظفند که پاسدار فضیلتها و نیکیها و نـابود   به وجود آورده

و  »امر بـه معـروف  «کننده بدیها و نادرستیها باشند. پاسدارى نیکیها به نام 

امر به معروف و نهـى  «شود.  نامیده مى» نهى از منکر«گرى با بدیها  ستیزه

در فقه اسـالمى شـرایط و مقـررات و نظامـاتى دارد کـه در فقـه       » از منکر

  مسطور است.

  رسد. پذیرد و نوبت عقود مى تا اینجا ده باب عبادات پایان مى



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قسم دوم عقود است و مشتمل بر پـانزده کتـاب   «گوید:  مى» محقق«

  ».است.

. کتاب التجارة. در این کتاب درباره خرید و فروش، شـرایط طـرفین   1

معامله (یعنى خریدار و فروشنده) و شرایط عوضین، شرایط عقد یعنى صـیغه  

درباره انواع خرید و فروشها: معامله نقد، معامله نسیه کـه  معامله و همچنین 

جنس نقد است و پول مدت دارد، معامله سلَف کـه عکـس آن اسـت یعنـى     

دار اسـت، بحـث    شود و جنس مدت پیش فروش است: پول نقد دریافت مى

دار باشد باطـل   اى که هم جنس و هم پول هر دو مدت شود. البته معامله مى

دربـاره مرابحـه، مواضـعه، تولیـه بحـث      » بیـع «ر بـاب  است. و همچنین د

 کند اى مى شود. مقصود از مرابحه در اینجا این است که شخصى معامله مى

ل ��ه  هفتمدرس 
�

ر�وس �سا : ��ود)۲(ا�واب و   
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و  کنـد.  و بعد با گرفتن یک مقدار سـود معاملـه را بـه دیگـرى واگـذار مـى      

مواضعه برعکس است، یعنى معامله را با مقدارى کسـر و تحمـل ضـرر بـه     

و تولیه این است که معامله را بدون سود و زیان بـه   کند. دیگرى واگذار مى

  نماید. دیگرى واگذار مى

. کتاب الرهن. رهن یعنى گرو. احکام گرو گذاشتن و گرو گـرفتن در  2

  شود. این باب فقهى بیان مى

. کتاب مفلَّس. مفلّس یعنى ورشکسته، یعنى کسى که دارائیش وافى 3

به دیون چنین شخصـى او را   نیست. حاکم شرعى براى رسیدگى به دیونش

کند تا دقیقاً رسیدگى شـود و دیـون طلبکـاران بـه قـدر       ممنوع التصرف مى

  امکان پرداخت شود.

. کتاب الحجر. حجر یعنى منع. مقصود ممنوع التصرف بـودن اسـت.   4

در موارد زیادى مالک شرعى در عین مالکیت تامه ممنـوع التصـرف اسـت.    

ى از این گونه افراد است. همچنین است طفـل  یک -که قبلًا یاد شد -مفلّس

نابالغ، دیوانه، سفیه، مریض در مرض موت نسبت به وصیت در مازاد از ثلث 

مریض در مرض مـوت نسـبت بـه     -به قولى -ثروت خود. و همچنین است

  نقل و انتقالهاى مالیش در مازاد از ثلث دارایى خود.

ر عـرف امـروز   همان چیزى اسـت کـه د  » ضمان«. کتاب الضّمان. 5

شود؛ یعنـى کسـى در برابـر یـک نفـر       نامیده مى» ضمانت«فارسى زبانان 

شـود و از او بـه    ] مـى  دار دیـن [مـدیون   طلبکار یا مـدعى طلبکـارى عهـده   

میان فقه شـیعه بـا فقـه    » ضمان«کند. درباره حقیقت  اصطالح ضمانت مى

ن بـه  نقل دین از ذمـه مـدیو  «سنى اختالف است. از نظر فقه شیعه ضمان 

است، یعنى پـس از ضـمان، شـخص طلبکـار حـق مطالبـه از       » ذمه ضامن

 مدیون اولى را ندارد، فقط حق دارد از ضامن مطالبه کند. البته ضامن اگر به
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تواند پس از پرداخـت بـه طلبکـار از     تقاضاى مدیون ضمانت کرده باشد مى

بـر   اى ضـم عهـده  «مدیون استیفا کند. ولى از نظر فقه اهل تسنن ضـمان  

است؛ یعنى پس از ضمان، طلبکار حق دارد که از مدیون اولى » عهده دیگر

احکـام بـاب   » کتـاب ضـمان  «محقق در ضـمن   مطالبه کند و یا از ضامن.

  حواله و باب کفاله را هم ذکر کرده است.

شود. مقصـود از   . کتاب الصلح. در این کتاب احکام مصالحه بیان مى6

شـود. صـلح    ت که در کتاب جهاد بیان مـى صلح در اینجا غیر از صلحى اس

کتاب جهاد درباره قراردادهاى سیاسى است و کتاب الصـلحى کـه در بـاب    

شود مربوط به امور مالى و حقـوق عرفـى اسـت، مثـل اینکـه       عقود ذکر مى

شـود. صـلح معمولًـا     دینى که میزانش مجهول است به مبلغ معینى صلح مى

  ود.ش در مورد دعاوى و اختالفات واقع مى

. کتاب الشرکه. شرکت یعنى اینکه مالى یا حقى به بیش از یک نفـر  7

رسد که مـادامى   تعلق داشته باشد. مثل اینکه ثروتى به فرزندان به ارث مى

اند بـا یکـدیگر شـریکند، و مثـل اینکـه دو نفـر مشـترکاً         که قسمت نکرده

کاً یک مبـاحى  خرند و یا احیاناً چند نفر مشتر اتومبیل یا اسب یا زمینى را مى

کننـد. و گـاهى بـه صـورت      کنند مثلًا زمین مواتى را احیـا مـى   را حیازت مى

گیرد، مثل اینکه گندمهاى یک نفر باگنـدمهاى یـک نفـر     قهرى صورت مى

  شود که جدا کردن آنها ممکن نیست. دیگر مخلوط مى

شرکت بر دو قسم است: عقدى و غیر عقدى. آنچه قبلًا گفتیم شرکت 

د. شرکت عقدى این است که دو یا چند نفر با یک قـرارداد و  غیر عقدى بو

کننـد، ماننـد شـرکتهاى     یک پیمان و عقد با یکـدیگر شـرکتى برقـرار مـى    

تجارتى یا زراعى یا صنعتى. شرکت عقدى احکام زیـادى دارد کـه در فقـه    

 شود. مسطور است. در باب شرکت ضمناً احکام قسمت نیز ذکر مى
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به نوعى شرکت عقدى است، اما نـه شـرکت   . کتاب المضاربۀ. مضار8

دو یا چند سرمایه بلکه شرکت سرمایه و کار؛ یعنى اینکه یک یـا چنـد نفـر    

گذارنـد و یـک یـا چنـد نفـر دیگـر بـه عنـوان          اى براى تجارت مى سرمایه

گیرند. قبلًا باید از نظر تقسیم سـود   عملیات تجارى را بر عهده مى» عامل«

فق رسیده باشند و عقـد مضـاربه یعنـى صـیغه     که به چه نسبت باشد به توا

  مضاربه جارى شود و یا الاقل عملًا پیمان منعقد شود.

. کتاب المزارعۀ و المساقات. مزارعه و مساقات دو نوع شرکت است 9

شبیه مضاربه، یعنى هر دو از نوع شرکت کار و سرمایه است، با این تفـاوت  

جارت است ولـى مزارعـه   که مضاربه شرکت کار و سرمایه براى کسب و ت

شرکت کار و سرمایه براى کشاورزى است، به این معنى که صـاحب آب و  

کننـد کـه    کند و توافق مـى  زمین با فردى دیگر قرارداد کشاورزى منعقد مى

محصول کشاورزى به نسـبت معـین میـان آنهـا تقسـیم شـود؛ و مسـاقات        

وه بـا یـک   شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت می

دار عملیـات باغبـانى از قبیـل آب     کند که عهـده  کارگر، قراردادى منعقد مى

دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است بشود و به نسـبت  

معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالـک و کـارگر سـهمى    

  برد. مى

سرمایه و کـار، خـواه   این نکته الزم است یادآورى شود که در شرکت 

به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعـه یـا مسـاقات، نظـر بـه اینکـه       

سرمایه به مالک تعلق دارد هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شـود از  

مال صاحب سرمایه است؛ و از طرف دیگر سود سرمایه قطعى نیست، یعنى 

ایـد نشـود.   ممکن است سود کمى عاید شود و ممکن است هـیچ سـودى ع  

صاحب سرمایه تنها در صورتى که سودى عاید شود، چه کم و چه زیـاد، در  
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دار نیـز ماننـد    همان سود سهیم و شریک خواهد شد. این است که سـرمایه 

تلـف شـود و    اش عامل ممکن است سودى نبرد و ممکن است احیاناً سرمایه

  از بین برود و به اصطالح ورشکست شود.

نکداران بـه صـورت ربـا منظـور خـود را عملـى       ولى در جهان امروز با

برند، خواه عملیات تجارى یا  سازند و در نتیجه سود معین در هر حال مى مى

گیرد سـود داشـته باشـد و     کشاورزى یا صنعتى که با آن سرمایه صورت مى

خواه نداشته باشد. فرضاً سود نداشته باشد، عامل (مباشر) مجبور است ولو با 

آن سود را تأمین نماید. و همچنین در ایـن نظـام هرگـز     فروختن خانه خود

دار سـرمایه   شود، زیرا براساس نظام ربوى سرمایه دار ورشکست نمى سرمایه

خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت قرض قرار داده است و در هر حـال  

  کند هرچند تمام سرمایه از بین رفته باشد. دین خود را مطالبه مى

دار پـول   استفاده از سرمایه به صورت ربا یعنى اینکه سرمایهدر اسالم 

خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دیـن خـود را بـه عـالوه     

  مقدارى سود در هر حال بخواهد اکیداً و شدیداً ممنوع است.

. کتاب الودیعه. ودیعه یعنى امانت، به عبارت دیگر سپردن مالى نزد 10

ن او از جانب خود براى حفظ و نگهـدارى. ودیعـه بـه    یک نفر و نایب گرفت

یعنى کسى کـه امانتـدار اسـت    » ودعى«نوبه خود وظایف و تکالیفى براى 

اگـر تقصـیرى نکـرده     -کند، همچنانکه او را در صورت تلف مـال  ایجاد مى

  دارد. معاف مى -باشد

گیـرد   . کتاب العاریۀ. عاریه این است که کسى مال شخصى را مـى 11

اینکه از منافع آن منتفع شـود. عاریـه و ودیعـه هـر دو نـوعى امانـت       براى 

دهـد بـراى حفـظ و     باشند اما در ودیعه انسان مال خود را به دیگرى مى مى

 نگهدارى و طبعاً او بدون اذن مالک حق هـیچ گونـه اسـتفاده نـدارد، ولـى     
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دهـد کـه از آن    عاریه این است که انسان از اول مال خود را به دیگرى مى

بهره ببرد و بعد برگرداند. مثل اینکه کسى لباس خود را یا اتومبیـل خـود را   

  دهد. یا ظروف خود را به دیگرى عاریه مى

. کتاب االجاره. اجاره دو نوع است: یا به این نحو است کـه انسـان   12

نامنـد بـه    مـى » مـال االجـاره  «منافع مال خود را در مقابل پولى کـه آن را  

، مثل اینکه انسان طبق معمول خانه یا اتومبیـل و یـا   کند دیگرى واگذار مى

دهد؛ و یا به این نحـو اسـت کـه انسـان خـود اجیـر        لباس خود را اجاره مى

شود که در مقابل انجام عملى خاص نظیـر دوخـتن    شود یعنى متعهد مى مى

لباس، اصالح سر و صورت، بنّائى و غیره مزدى دریافت نماید. اجاره و بیـع  

در کـار    یه یکدیگرند و آن اینکه در هـر دو مـورد معاوضـه   از یک جهت شب

است، چیزى که هست در بیع معاوضه میان یک عین خارجى و پول اسـت،  

و » مبیـع «و در اجاره میان منـافع عـین و پـول اسـت. عوضـین را در بیـع،       

اجـاره وجـه   ». مـال االجـاره  «و » عین موجره«نامند و در اجاره  مى» ثمن«

دارد و آن اینکه مستأجر و مستعیر هر دو از منافع اسـتفاده  مشترکى با عاریه 

کنند، اما تفاوتشان در این است که مستأجر به حکم اینکه مـال االجـاره    مى

پردازد مالک منافع عین است ولى مستعیر مالک منافع نیست فقـط حـق    مى

  انتفاع دارد.

گـر  . کتاب الوکالۀ. یکى از نیازهاى بشرى نایـب گـرفتن افـراد دی   13

است براى کارهایى که او باید به صورت عقد یـا ایقـاع انجـام دهـد. مثـل      

کند که از طرف او عقد بیع یا اجـاره یـا    اینکه شخصى دیگرى را وکیل مى

عاریه یا ودیعه یا وقف و یا صیغه طالق را جارى کند. آن که به دیگـرى از  

عنوان نایـب  و آن که از طرف موکِّل به » موکِّل«دهد  طرف خود اختیار مى

 شود. نامیده مى» توکیل«و نفس این عمل » وکیل«شود  برگزیده مى
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] مال خود را از  . کتاب الوقوف و الصدقات. وقف یعنى اینکه [انسان14

ملک خود خارج کند و خالص براى یک مصرف قرار دهد. در تعریـف وقـف   

غیـر  یعنى نگـه داشـتن عـین و    » تحبیس العین و تسبیل المنفعۀ«اند:  گفته

قابل انتقال کردن آن و آزاد ساختن منافعش. در اینکه در وقف قصد قربـت  

آن را در بـاب عقـود   » محقق«علت اینکه  شرط هست یا نه، اختالف است.

  داند. ذکر کرده نه در باب عبادات این است که قصد قربت را شرط نمى

وقف بر دو قسم است: وقـف خـاص و وقـف عـام، و هرکـدام احکـام       

  رد.مفصلى دا

و حـبس شـبیه وقفنـد بـا ایـن        و الحـبس. سـکنى    . کتاب السکنى15

شود و دیگـر قابـل    عین مال براى همیشه حبس مى» وقف«تفاوت که در 

ایـن اسـت کـه    » حـبس «اینکه مالـک شخصـى پیـدا کنـد نیسـت، ولـى       

] منافع مال خود را تا مدت معین براى یـک مصـرف خیریـه قـرار      [شخص

آیـد، و امـا    دت به صورت ملک شخصـى در مـى  دهد و بعد از انقضاى م مى

عبارت است از اینکه مسکنى را براى مدت معین بـراى اسـتفاده   »  سکنى«

دهـد و پـس از انقضـاى مـدت ماننـد سـایر امـوال         یک مستحق قرار مـى 

  شود. شخصى مالک اولى مى

. کتاب الهِبات. هبه یعنى بخشش. یکى از آثار مالکیـت ایـن اسـت    16

د مال خود را به دیگرى ببخشد. هبه بـر دو قسـم اسـت:    که انسان حق دار

معوضه و غیر معوضه.هبه غیر معوضه این است که در مقابل بخشش خـود  

گیرد. ولى هبه معوضه این است که پاداشى در مقابل دارد.  هیچ عوضى نمى

هبه معوضه غیرقابـل برگشـت اسـت و امـا هبـه غیـر معوضـه اگـر میـان          

ام باشد و یا عین موهوبـه تلـف شـود غیرقابـل برگشـت      خویشاوندان و ارح

  عقد هبه را تواند رجوع کند و است یعنى واهب مىاست و الّا قابل برگشت 
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  فسخ نماید.

بق و الرِّمایـه. ســبق و رمایـه یعنـى نـوعى قــرارداد و       17 کتـاب السـ .

شرطبندى براى مسابقه در اسبدوانى و یا شتردوانى و یا تیراندازى. سبق و 

رمایه با اینکه نوعى شرطبندى است و اسالم شرطبندیها را منع کرده است، 

نظر به اینکه براى تمرین عملیات سربازى است جایز شمرده شـده اسـت.   

  سبق و رمایه از توابع جهاد است.

. کتاب الوصیه. مربوط است بـه سفارشـهایى کـه انسـان در مـورد      18

لى آنهاست براى بعد از مـردن  اموالش و یا در مورد فرزندان کوچکش که و

نماید. انسان حق دارد که شخصى را وصى خودش قـرار دهـد کـه     خود مى

دار تربیت و حفظ و نگهدارى فرزندان صغیرش بوده باشد، و  بعد از او عهده

همچنین حق دارد که تا حدود یک سوم ثروت خود را طبق وصیت بـه هـر   

وصـیت بـر سـه قسـم      گوینـد:  مصرفى که خود مایل باشد برساند. فقها مى

کنـد   است: تملیکیه، عهدیه، فکّیه. وصیت تملیکیه این است که وصیت مـى 

که فالن مبلغ از مالش بعد از خودش متعلق به فالن شخص معـین باشـد.   

کند بعد از مردنش فالن عمل انجام  وصیت عهدیه این است که وصیت مى

نایب بگیرند یـا بـه نـوعى     شود، مثلًا برایش در حج یا زیارت یا نماز و روزه

کنـد   دیگر کار خیر انجام دهند. وصیت فکّیه این است که مثلًا وصـیت مـى  

  فالن برده بعد از مردن من آزاد باشد.

عبارت است از پیمان ازدواج. فقها در بـاب  » نکاح«. کتاب النکاح. 19

ـ   نکاح اولًا درباره شرایط عقد نکاح بحث مى ى کنند، و بعد درباره محـارم یعن

کسانى که ازدواجشان با یکدیگر حرام است از قبیل پدر و دختر یـا مـادر و   

پردازند، ودیگر درباره دو نوع  پسر و یا برادر و خواهر و غیر اینها به بحث مى

 یعنى سرپیچى هریک از زن و مرد از» نُشوز«نکاح: دائم و منقطع، و درباره 
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ات یعنـى لـزوم اداره   وظایف خود نسبت به حقوق طرف دیگر، ودربـاره نفقـ  

اى مسائل دیگر بحـث   اقتصادى زن و فرزند از طرف پدر خانواده، و در پاره

  کنند. مى

  

به پایان رسید. چنانکه در ابتدا خواندیم محقـق حلّـى   » عقود«تا اینجا 

اما عملًا بیشتر شـد. معلـوم   » عقود پانزده تاست«در اول بخش عقود گفت: 

اشتباه لفظى بوده است و یا از آن جهت بوده طور است. شاید  نیست چرا این

  دانسته است. که محقق بعضى ابواب را با بعضى دیگر یکى مى



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ».قسمت سوم ایقاعات است و آن یازده تاست.«گوید:  مى» محقق«

کارى که نیازمند به اجراى صیغه است ولى نیـاز بـه دو   یعنى » ایقاع«

  طرف ندارد و یکجانبه قابل انجام است.

عبـارت اسـت از بـرهم زدن مـرد پیمـان      » طالق«. کتاب الطالق. 1

ازدواج را. طالق یا بائن است و یا رِجعى. طالق بائن یعنى طالق غیرقابـل  

سـت کـه مـرد    رجوع. طالق رجعى یعنى طالق قابل رجوع. مقصـود ایـن ا  

تواند مادامى که عده زن منقضى نشده رجوع کند و طـالق را کـأن لـم     مى

یکن نماید. طالق بائن که غیر قابل رجوع است یا از آن جهـت اسـت کـه    

عده ندارد مانند طالق زنى که مرد با او نزدیکى نکرده اسـت و طـالق زن   

 مرد حق رجوع یائسه، و یا از آن جهت است که در عین اینکه زن عده دارد

ل ��ه  هشتمدرس 
�

ر�وس �سا : ا�قاعات)۳(ا�واب و   
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ندارد، مانند طالق در نوبت سوم و یا ششم که تا زن با مرد دیگـرى ازدواج  

تواند با او ازدواج کند، و یا طالق  نکند و با او آمیزش ننماید شوهر اول نمى

شـود. در   نوبت نهم که براى همیشه آن زن بر شـوهر سـابقش حـرام مـى    

یرد، ثانیاً دو نفر شـاهد  طالق شرط است که اولًا در حال پاکى زن صورت گ

طـالق، مبغـوض الهـى اسـت.      عادل در حین طالق حضور داشـته باشـند.  

یعنى طالق در عین اینکـه    پیغمبر خدا فرمود: ابغَض الْحاللِ عنْداللَّه الطَّالقُ

  حرام نیست مبغوض و منفور خداوند است؛ و این خود سرّى دارد.

مبارات نیز دو نوع طالق بائن است. . کتاب الخُلع و المبارات. خُلع و 2

طالقى است که کراهت از طرف زوجه است و زوجه مبلغى به مـرد  » خُلع«

کنـد کـه مـرد     پردازد و یا از همه و یا قسمتى از مهر خود صرف نظر مى مى

شـود   حاضر به طالق شود، همینکه مرد طالق داد حق رجوع از او سلب مى

رده پس بگیرد، در این صورت زوج نیز مگر اینکه زوجه بخواهد آنچه بذل ک

  حق رجوع دارد.

با این تفـاوت کـه   » خُلع«نیز نوعى طالق بائن است مانند » مبارات«

کند براى طالق.  کراهت طرفینى است و در عین حال زوجه مبلغى بذل مى

حد معین نـدارد ولـى در   » خُلع«تفاوت دیگر این است که مقدار مبذول در 

  که بیش از مهر زوجه نباشد.مشروط است » مبارات«

در جاهلیت نوعى طالق بوده است بـه ایـن   » ظهار«. کتاب الظِّهار. 3

یعنى تو نسبت به » انْت علَى کَظَهرِ امى«گفت:  ترتیب که زوج به زوجه مى

من مانند پشت مادرم هستى. و همین کافى بود که زوجـه مطلقـه شـناخته    

طالق نیسـت ولـى اگـر    » ظهار«نظر اسالم شود. اسالم آن را تغییر داد. از 

کسى چنین کارى کند باید کفّاره بدهد و تا کفاره نداده است نزدیکى با آن 

  زن بر او حرام است. کفّاره ظهار آزاد کردن یک بنده است؛ اگر ممکن نشد،
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  دوماه متوالى روزه گرفتن، و اگر ممکن نشد شصت مسکین اطعام کردن.

یعنى سوگند خوردن، ولـى در اینجـا منظـور    » ایالء«. کتاب االیالء. 4

سوگند خاص است و آن اینکه مردى براى زجر همسرش سوگند یـاد کنـد   

که براى همیشه و یا مدت معین (بیش از چهارماه) بـا او نزدیکـى نخواهـد    

کنـد بـه یکـى از دو     کرد. اگر زن شکایت کند حاکم شرعى او را مجبور مى

زوجه. اگر مرد سوگند خـود را نقـض کنـد البتـه     کار: نقض سوگند یا طالق 

باید کفّاره سوگند خود را بپردازد. نقض سوگند همه جا حرام اسـت ولـى در   

  اینجا واجب است.

نیز مربوط اسـت بـه روابـط خـانوادگى زن و     » لعان«. کتاب اللِّعان. 5

شوهر. لعان به اصطالح نوعى مباهله یعنى نوعى نفـرین طرفینـى اسـت و    

صورتى است که مردى همسر خود را متهم به فحشـاء نمایـد و یـا    این در 

فرزندى را که آن زن در خانه او آورده از خود نفى کند و بگوید فرزنـد مـن   

نیست. البته نفى ولد مستلزم متهم سـاختن بـه عمـل فحشـاء نیسـت زیـرا       

  به وجود آمده باشد. -نه زنا -ممکن است فرزندى از طریق شبهه

متهم به فحشاء کند و نتواند چهار شاهد عادل اقامـه  اگر کسى زنى را 

 یعنى حد متهم ساختن جارى شود. همچنین » قَذف«کند، برخود او باید حد

است اگر مردى همسر خودش را متهم سازد. چیزى که هست اگـر مـردى   

همسر خودش را متهم سازد به فحشاء یک راه دیگر وجود دارد و آن اینکـه  

گر لعان محقَّـق شـد هـر چنـد حـد قـذف از او سـاقط        نماید، ولى ا» لعان«

شود. لعان در حضـور حـاکم    گردد اما آن زن براى همیشه بر او حرام مى مى

طور که گفتیم لعان نوعى مباهله است یعنـى   گیرد. همان شرعى صورت مى

نوعى نفرین طرفینى است. ترتیب کار این است که مـرد در حضـور حـاکم    

 گیـرم کـه در ادعـاى خـود     خدا را گـواه مـى  «گوید:  ایستد و چهار بار مى مى
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لعنت خدا بر مـن اگـر در ادعـاى خـود     «گوید:  در نوبت پنجم مى» صادقم.

گویـد:   ایستد و چهار بـار مـى   سپس زن در حضور حاکم مى» دروغگو باشم.

در نوبـت  » گیرم که او (شوهر) در ادعاى خود کاذب اسـت.  خدا را گواه مى«

  ».ا بر من اگر او در ادعاى خود صادق باشد.خشم خد« گوید: پنجم مى

محقق شد زن و شوهر بـراى همیشـه از   » مالعنه«اگر به این ترتیب 

  گردند. یکدیگر منفصل مى

یعنى آزاد کردن بردگان. در اسالم یک سلسله » عتق«. کتاب العتق. 6

مقررات در مورد بردگان وضع شده است. اسالم برده گرفتن را منحصـراً در  

داند و هدف از برده گـرفتن بهـره کشـى از     اسیران جنگى مشروع مىمورد 

هـاى مسـلمان    آنها نیست بلکه هدف این است که اجباراً مدتى در خـانواده 

واقعى زندگى کنند و تربیت اسالمى بیابند و این کار خود به خود به اسـالم  

گـردد. و در حقیقـت دوران بنـدگى داالنـى      و تربیت اسالمى آنها منجر مى

کنند. پس  است که بردگان از آزادى دوره کفر تا آزادى دوره اسالم طى مى

هدف این نیست که بردگان برده بمانند، هدف این است که کافران تربیت 

اسالمى بیابند و در حالى آزادى اجتماعى داشـته باشـند کـه آزادى معنـوى     

ذا اسالم اند. از این رو آزادى بعد از بردگى هدف اسالم است. له کسب کرده

یعنى آزادى فراهم کرده است. فقها نیز نظر به » عتق«برنامه وسیعى براى 

اند تحت عنوان  بابى که باز کرده» رقّ«است نه » عتق«اینکه هدف اسالم 

  ».کتاب الرّقّ«است نه » کتاب العتق«

ــى ــا م ــز اســت: آزادى ارادى و   فقه ــد چی ــات آزادى چن ــد: موجب گوین

داى کفاره یا صرفاً براى رضاى خدا بـرده را آزاد  بالمباشره که مالک براى ا

اى قسمتى از او مثلًا نصف یـا ثلـث یـا     کند. دیگر سرایت، یعنى اگر برده مى

 کنـد. سـوم   این آزادى به همه او سرایت مى ربع یا عشر او به علتى آزاد شد
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یعنى پدر و مادر و پدران و مادران » عمودین«مملوك عمودین واقع شدن. 

ه باال برود و دیگر فرزندان و فرزندان فرزندان هرچه پایین بـرود.  آنها هرچ

مقصود این است که اگر کسى مملوك پدر یا مادر یا جد یا جده یا فرزند یـا  

شود. چهـارم عـوارض متفرقـه مثـل      نوه خود قرار گیرد خود به خود آزاد مى

  ابتالى به کورى یا جذام و غیره که خود به خود موجب آزادى است.

. کتاب التدبیر و المکاتبۀ و االستیالد. تدبیر و مکاتبه و استیالد سـه  7

کنـد   این است که مالک وصیت مى» تدبیر«موجب از موجبات آزادى است. 

این است که برده با مالک خود » مکاتبه«که برده بعد از مردنش آزاد باشد. 

تصریح شـده   کند که با پرداخت وجهى آزاد شود. در قرآن قرارداد منعقد مى

که اگر چنین تقاضایى از طرف برده شد و در آنها خیـرى تشـخیص دادیـد    

تواند خود  یعنى ایمانى در آنها تشخیص دادید (یا اگر تشخیص دادید که مى

اى هـم از   شود) تقاضاى او را بپذیریـد و سـرمایه   را اداره کند و بیچاره نمى

است کـه کنیـزى از مالـک    این » استیالد«ثروت خود در اختیار او بگذارید. 

خود حامله شود. اینچنین زن بعد از فوت مالک قهـراً در سـهم فرزنـد خـود     

شود خـود بـه خـود     گیرد و چون هیچ کس مالک عمودین خود نمى قرار مى

  گردد. آزاد مى

. کتاب االقرار. اقرار به حقوق قضایى مربوط است. یکى از موجبـاتى  8

قرار خود او است. اگر کسى بـر دیگـرى   کند ا که حقى را بر انسان ثابت مى

ادعا کند که فالن مبلغ از او طلبکار است باید دلیل و شاهد اقامه کند، اگـر  

شاهد و دلیلى نداشته باشد ادعایش مردود است. اما اگـر خـود آن دیگـرى    

یک نوبت اقرار کند به اینکه مدیون است، این اقرار جاى هر شاهد و دلیلى 

  العقالء على انفسهم جائز. کند. اقرار را پر مى

عاله. 9 از نظر ماهیت شبیه اجاره انسانهاست.» جعاله«. کتاب الج  



 3کلیات علوم اسالمی / ج   126

اجیر گرفتن انسانها به این نحو است که انسان کارگر یا صنعتگر مشخصـى  

گیرد فالن عمل معین  کند که در مقابل فالن مبلغ مزدى که مى را اجیر مى

شـود بلکـه صـاحب     ى اجیر نمىشخص معین» جعاله«را انجام دهد. ولى در 

کند که هرکس فالن کار را بـراى مـن انجـام دهـد      کار اعالن عمومى مى

  پردازم. فالن مبلغ به او مى

. کتاب االیمان. ایمان (به فتح الف) جمع یمین است که بـه معنـى   10

اگر انسان سوگند بخورد که فالن کار را خواهم کـرد، آن کـار    سوگند است.

دد، یعنى سوگند تعهدآور است، اما به شرط اینکه سـوگند  گر بر او واجب مى

به نام پیغمبر یا امام یا قرآن شرعاً تعهـدآور   به نام خدا باشد (علیهذا سوگند

نیست)، دیگر اینکه آن کار جایز باشد، پس سوگند براى انجـام کـارى کـه    

سـوگند مشـروع مثـل     حرام یا مکروه است بالاثر است و تعهـدآور نیسـت.  

سوگند یاد کند که فالن کتاب مفید را از اول تا آخر مطالعه کند و یـا  اینکه 

کند که روزى یک مرتبه دندان خود را مسـواك کنـد. حنْـث     سوگند یاد مى

  یعنى تخلف سوگند مستلزم کفاره است.

بـراى   -بـدون سـوگند   -. کتاب النذر. نذر نوعى تعهد شرعى است11

هـاى   کنـد کـه نافلـه    نسان نذر مىصیغه مخصوص دارد. مثلًا ا انجام کارى.

گوید: للَّه على ان اصلّى النوافـل کـل یـوم. در سـوگند      یومیه را بخواند و مى

شرط بود که مورد سوگند مرجوح نباشد یعنى حرام یا مکروه نباشد. علیهـذا  

ولى در نذر شرط است که متعلَّق نذر راجـح   سوگند بر امر مباح مانعى ندارد.

د که براى دین یا دنیا مفید باشد. پس نذر براى امرى باشد یعنى کارى باش

  که رجحانى ندارد و فعل و ترکش على السویه است باطل است.

فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر این است کـه ایـن هـر دو    

  طور که پیمان با بندگان خدا باید محترم هماننوعى پیمان با خداست. 
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 (قودفوا بِالْعاو) پیمان با خدا نیز باید محترم شمرده شود. 1شمرده شود  

کننـد کـه بـه اراده خـود      خورند و یا نذر مـى  معمولًا افرادى سوگند مى

آورنـد تـا    اعتماد ندارند، از راه سوگند یا نذر براى خود اجبـار بـه وجـود مـى    

د قـوى االراده هرگـز از   تدریجاً عادت کنند و تنبلى از آنها دور شود. اما افرا

آورند. براى آنهـا تصمیمشـان فـوق     این طرق براى خود اجبار به وجود نمى

العاده محترم است. همینکه اراده کردند و تصمیم گرفتند، بدون هیچ اجبـار  

  آورند. خارجى به مرحله اجرا درمى

                                                           

 1مائده/ . ١



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهى چیزهایى است که محقق حلّـى  

اصطالح کرده است. احکام در اینجا تعریف خـاص نـدارد؛   » احکام«آنها را 

» حکـم «آنچه که نه عبـادت اسـت و نـه عقـد و نـه ایقـاع، محقـق آن را        

  است:گوید: احکام دوازده کتاب  اصطالح کرده است. محقق مى

. کتاب الصید و الذّباحه. صید یعنـى شـکار حیـوان، ذبـح یعنـى سـر       1

  بریدن حیوان.

مقدمتاً باید بگوییم که هر حیوانى کـه حـالل گوشـت اسـت خـوردن      

شده باشد » نحر«یا » ذبح«گوشتش آنگاه حالل است که به ترتیب خاصى 

یله و یا (در بعضى حیوانات) به وسیله سگ شـکارىِ تعلـیم یافتـه و یـا وسـ     

  آالت فلزى شکار شده باشد.

  اگر حیوان ذبح شرعى شده باشد و یا مطـابق مـوازین شـرعى شـکار    
  

ل ��ه  نهم و دهمدرس 
�

کام)۴(ا�واب و ر�وس �سا : ا�  
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شـده اسـت و آن را   » تذکیـه «گوینـد آن حیـوان    شده باشد اصـطالحاً مـى  

اسـت.  » میته«گویند  نامند، و اگر تذکیه شرعى نشده باشد مى مى»  مذکّى«

آن حرام است. ذبـح شـتر    نجس است و استفاده از -دانیم چنانکه مى -میته

  شود. نامیده مى» نحر«شکل خاص دارد و 

شکار مربوط است به حیـوان حـالل گوشـت وحشـى ماننـد آهـو، بـز        

کوهى، گاو کوهى و امثال اینها. علیهذا حیوان اهلـى ماننـد گوسـفند و گـاو     

شود بایـد   شود. سگى که وسیله آن سگ شکار مى نمى  اهلى با شکار حالل

فتح الم) یعنى تعلیم یافته باشد. شـکار بـا سـگ تعلـیم نیافتـه      (به » معلَّم«

حالل نیست، همچنانکه شکار با حیوانات دیگر غیر سگ نیز حالل نیسـت.  

در شکار با ابزار غیر حیوانى شرط است که آهن باشد و الاقل فلزى باشد و 

 باید تیز باشد که با تیزى خود حیوان را از پا درآورد. پس شکار با سـنگ یـا  

عمود آهنى حالل نیست. در شکار و ذبح هر دو شـرط اسـت کـه متصـدى     

عمل مسلمان باشد و با نام خدا آغاز کند. شرایط دیگر نیز هست که مجـال  

  ذکر آنها نیست.

» اشـربه «یعنـى خوردنیهـا و   » اطعمـه «. کتاب االطعمۀ و االشربۀ. 2

اده از اسـالم یـک سلسـله دسـتورات دارد در مـورد اسـتف       یعنى آشامیدنیها.

ولـى آداب   -مواهب طبیعى از نظر خوردن و آشامیدن که باید آنهـا را آداب 

نامید. صید و ذباحه از این قبیل بود و اطعمه و اشـربه نیـز از    -الزم االجراء

یعنـى امـور مفیـد و    » طیبـات «طـور کلـى    این قبیل است. از نظر اسالم به

د بـراى انسـان حـرام    یعنى امور نامتناسب و پلی» خبائث«متناسب، حالل و 

است. اسالم به بیان این کلى قناعت نکرده است، درباره یک سلسـله امـور   

تصریح کرده است که از خبائث است و باید اجتنـاب شـود، و یـا از طیبـات     

  است و استفاده از آنها بالمانع است.
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اطعمه (خوردنیها) یا حیوانى است و یا غیر حیوانى. حیوانى یـا دریـایى   

صحرایى و یا هوایى. از حیوان دریایى فقـط مـاهى حـالل اسـت     است و یا 

دار، و حیوان صحرایى بر دو قسم است: اهلى و وحشـى. از   آنهم ماهى فلس

میان حیوانات اهلى گاو، گوسفند و شتر حالل گوشت است بدون کراهت، و 

اسب و قاطر و االغ حالل گوشت است ولى مکروه اسـت. گوشـت سـگ و    

حیوانات وحشى گوشـت درنـدگان و همچنـین گوشـت      گربه حرام است. از

حشرات حرام است ولى گوشت آهو، گاو وحشى، قوچ وحشـى، االغ وحشـى   

حالل است. گوشت خرگوش با اینکه درنده نیست طبق فتواى مشهور علمـا  

  حرام است.

پرندگان: گوشت انواع کبوترها (کبک، مرغابى، مـرغ خـانگى و غیـره)    

کارى حـرام اسـت. در مـواردى کـه شـرعاً      گوشت پرندگان ش حالل است.

اى، دو چیز عالمت حرمت قـرار داده   تصریح نشده به حلّیت یا حرمت پرنده

شده است: یکى اینکه در حین پرواز بیشتر بالهاى خود را صـاف نگـه دارد.   

دیگر اینکه چینه دان یا سنگدان یا در پشـت پـا عالمـت برآمـدگى خـاص      

  نداشته باشد.

هر نجس العـین خـوردن و آشـامیدن آن حـرام اسـت.      اما غیر حیوان: 

همچنین است متنجس یعنى طاهر العینى که وسیله یـک نجـس تنجـیس    

» معتد به«شده باشد. همچنین هر چیزى که مضر به بدن باشد و ضرر آن 

باشد یعنى از نظر عقال با اهمیت شمرده شود حـرام اسـت. لهـذا سـمومات     

ضرر قطعى  -مثلًا سیگار -فالن چیز حرام است. اگر طب تشخیص دهد که

کنـد و موجـب کوتـاهى عمـر      دارد به بدن، مثلًا قلب یا اعصاب را خراب مى

کند، استعمال آن حرام اسـت. امـا اگـر ضـرر      شود و یا تولید سرطان مى مى

  حرام نیست. -مانند تنفس در هواى تهران -باشد» غیر معتد به«
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سقط جنین شود و یـا خـوردن   خوردن زن حامله چیزى را که منجر به 

اى از قـوا را از کـار    کسى چیزى را که منجر به اختالل حواس شود و یا قوه

مثلًا خوردن مرد چیزى را که منجـر بـه قطـع نسـل او شـود و یـا        -بیندازد

حـرام اسـت. خـوردن     -خوردن زن چیزى را که منجر به نازایى دائمى شود

نباشـد. نوشـیدن مسـکرات مطلقـاً     گل مطلقاً حرام است، خواه مضر باشد یا 

حرام است؛ همچنانکه خوردن مال غیر بدون رضاى مالک حرام است، ولى 

  این حرمت، حرمت عارضى است نه ذاتى.

بعضى از اجزاى حالل گوشت حرام است از قبیل سـپرز، بیضـه، آلـت    

تناسلى؛ و همچنین بول حیوان حرام گوشـت و شـیر حیـوان حـرام گوشـت      

  حرام است.

ب الغصب. غصب یعنى استیالى جابرانه بر مال غیر. غصب اولًا . کتا3

حرام است، ثانیاً موجب ضمان است، یعنى اگر در حالى کـه مـال در دسـت    

غاصب است تلف شود، هرچند تقصیرى در حفظ مال نکرده باشـد، غاصـب   

ضامن است. انسان هر تصرفى در مال غصبى بکند حرام است. وضـوى بـا   

  لباس غصبى و در مکان غصبى باطل است.آب غصبى و نماز با 

طور که غصب یعنـى اسـتیالى عـدوانى     ضمناً باید دانسته شود همان

موجب ضمان است اتالف نیز موجب ضمان است. مثلًا اگر کسى بـا سـنگ   

شیشه کسى را بشکند ضامن است هر چند آن شیشه تحت تسـلط عـدوانى   

اگر کسى مباشرتاً مال او نیامده است. تسبیب نیز موجب ضمان است؛ یعنى 

کسى را تلف نکند ولى موجباتى فراهم کند کـه منجـر بـه خسـارتى بشـود      

اى (مثلًـا پوسـت    ء لغزنـده  ضامن است. مثلًا اگر کسى در معبر عمـومى شـى  

خربزه) بیندازد و عابرى در اثر آن بلغزد و خسـارتى مـالى بـر او وارد شـود     

 ضامن است.
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ت یـک شـریک      عبارت» شُفعه«. کتاب الشُّفعه. 4 است از حـق اولویـ

طـور مشـاع در مـالى شـریک      سهم شریک دیگر. اگر دو نفر به براى خرید

باشند و یکى از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شریک او بـه همـان   

  میزان که دیگران واقعاً خریدارند خریدار باشد، حق اولویت دارد.

ده (زمین بایر) یعنى زمینـى  . کتاب احیاء الموات. موات یعنى زمین مر5

که وسیله ساختمان یا وسیله کشاورزى و امثال اینها زنده نشده است. زمین 

  نامند. پیغمبر فرمود:. مى» عامر«احیا شده را در فقه 

لَه واتاً فَهِىضاً میا ارنْ احم .  

  اى را زنده کند آن زمین از خود او است. هرکس زمین مرده

  زیادى دارد که در فقه مسطور است.احیاء موات مسائل 

یعنى پیدا شده. در اینجا احکـام اشـیائى کـه    » لُقَطَه«. کتاب اللُّقَطَۀ. 6

شود. لقطه یا حیوانى اسـت   شوند و صاحب آنها معلوم نیست ذکر مى پیدا مى

یا غیر حیوانى. اگر حیوانى باشد و به نحوى باشد که خطرى متوجه حیـوان  

ر اختیار بگیرد، و اگـر خطـر متوجـه آن اسـت، مثـل      نیست حق ندارد او را د

تواند آن را در اختیار بگیـرد ولـى بایـد صـاحب آن را      گوسفند در صحرا، مى

جستجو کند، اگر صاحبش پیـدا شـد بایـد بـه او تحویـل داده شـود، و اگـر        

صاحبش پیدا نشد مجهول المالک است بایـد بـا اجـازه حـاکم شـرعى بـه       

حیوان اگر اندك باشد، یعنى کمتر از حدود نیم  مصرف فقرا برسد. لقطه غیر

تواند به نفع خـود تصـرف کنـد و اگـر      مثقال نقره مسکوك باشد، یابنده مى

بیشتر باشد باید تا یک سال در جستجوى مالک اصـلى باشـد (مگـر اینکـه     

در  ها) اگر مالک اصـلى پیـدا نشـد    ء پیدا شده قابل بقا نباشد مانند میوه شى
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اى که در حرم مکـه پیـدا شـده     یان لقطه حرم یعنى لقطهاینجا فرق است م

باشد و غیر آن. اگر در حرم مکه پیدا شده باشد باید یکى از دو کار را بکند: 

یا صدقه بدهد به قصد اینکه اگر صاحبش پیدا شد عوضش را به او بپـردازد  

و یا نگه دارد به نیت اینکه صاحبش پیدا شود. و اگر لقطه غیـر حـرم باشـد    

ان یکى از سه کار مخیر است: یا براى خود بردارد بـه قصـد اینکـه اگـر     می

صاحبش پیدا شد عین یا عوض آن مال را به او بدهد، و یا صدقه بدهـد بـا   

  همین قصد، و یا نگهدارى کند به امید اینکه صاحبش پیدا شود.

عالمت باشد جستجوى صاحب اصـلى ضـرورت    ء پیدا شده بى اگر شى

  ابتدا مخیر است میان سه امر باال. از همان ندارد و

دانیم کـه در اسـالم    . کتاب الفرائض. مقصود کتاب االرث است. مى7

قانون ارث هست. قانون ارث در اسالم اختیارى نیست، یعنـى مـورث حـق    

ندارد که از پیش خود براى ورثه سهم معین کند و یا همه ثروت خود را بـه  

  شود. میان ورثه شکسته و تقسیم مىیک نفر اختصاص دهد. مال مورث 

دهند، با وجود طبقـه   وراث از نظر اسالم طبقات مختلفى را تشکیل مى

  رسد. قبلى نوبت به طبقه بعدى نمى

هـا (در صـورت نبـودن فرزنـدان)      طبقه اول والدین و فرزنـدان و نـوه  

  باشند. مى

و طبقه دوم اجـداد و جـدات و بـرادران و خـواهران (و اوالد بـرادران      

  خواهران در صورت فقدان خود آنها) هستند.

  باشند. ها و اوالد آنها مى ها و داییها و خاله طبقه سوم عموها و عمه

البته آنچه گفته شد مربوط به وراث نَسبى بود، وارث غیـر نسـبى هـم    

برند.  باشند و با همه طبقات ارث مى داریم. زوج و زوجه وارث غیر نسبى مى

  برنـد  طبقات نسـبى و یـا زوج و زوجـه چقـدر ارث مـى      اما اینکه هریک از
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  مسائل زیادى دارد که مستقلًا در فقه باید بخوانید.

یعنى داورى. در عرف امـروز فارسـى کلمـه    » قضاء«. کتاب القضاء. 8

تـوان   شود. مسائل قضاء آنقدر زیاد است که نمى به کار برده مى» قضاوت«

ه نظام قضائى اسـالم نظـام خاصـى    گوییم ک وارد شد. اجمالًا همین قدر مى

است. عدالت قضائى در اسالم فوق العاده مورد توجه است. در اسالم همان 

اندازه که درباره شخصیت علمى قاضى دقت زیاد شده کـه بایـد در حقـوق    

اسالمى صاحبنظر و مجتهد مسلّم باشد، دربـاره صـالحیت اخالقـى او نیـز     

اید مبرّا از هرگونه گناه باشد ولـو  نهایت اهتمام به عمل آمده است. قاضى ب

گناهى که مستقیماً با مسائل قضائى سرو کار ندارد. قاضى به هیچ وجه حق 

طـور وافـر از بیـت     ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد. بودجه قاضى بایـد بـه  

 -المال مسلمین تأدیه شود. مسند قضا آنقدر محترم است که طـرفین دعـوا  

شد آنچنانکه تاریخ در سیره على علیه السـالم  هرکه باشد ولو خلیفه وقت با

باید با کمال احترام بدون هـیچ گونـه تبعیضـى در پیشـگاه      -دهد نشان مى

نقـش  » سـوگند «مسند قضاء حاضر شوند. اقرار و شهادت و در برخى موارد 

  مؤثرى در اثبات یا نفى دعاوى در نظام قضائى اسالم دارد.

توابــع کتــاب قضــاء اســت، . کتــاب الشــهادات. کتــاب شــهادات از 9

همچنانکه اقرار نیز چنین است. اگر کسى بر کسى ادعـایى مـالى کنـد، یـا     

کند و یا انکار. اگر اقرار کند کافى است براى اثبات مـدعاى   طرف اقرار مى

مدعى و حکم قاضى، و اگر منکر شود بر عهده مدعى است که بینـه یعنـى   

شود. بر  اشته باشد مدعا ثابت مىشاهد اقامه کند. اگر شاهد جامع الشرایط د

  منکر نیست که شاهد اقامه کند.

شود و اگر قسـم بخـورد قـرار     منکر در موارد خاصى مکلف به قسم مى

 البینۀ علـى «شود. این قاعده در فقه مسلّم است که:  منع تعقیب او صادر مى



 135  هـفق

یعنى بر مدعى است که شاهد اقامه کند و » المدعى و الیمین على من انکر

منکر سوگند است. مسائل قضاء آنقدر زیاد است که برخى کتب مسـتقل   بر

  که در این باب نوشته شده است برابر همه کتاب شرایع محقق حلّى است.

. کتاب الحدود و التعزیرات. کتاب الحدود و التعزیرات مربوط اسـت  10

به مقررات جزائى اسالم، آنچنانکه کتاب القضاء و کتاب الشـهادات مربـوط   

د به مقررات قضائى اسالم. در اسالم درباره بعضى تخلفات مجازات معین بو

اى  و مشخصى مقرر شده که در همـه شـرایط و امکنـه و ازمنـه بـه گونـه      

اى  نامنـد. ولـى پـاره    مى» حدود«این گونه مقررات را  شود. یکسان اجرا مى

مجازاتهاست که از نظر شارع بستگى دارد بـه نظـر حـاکم کـه بـا در نظـر       

کنـد. اینهـا را    فتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یـا مشـدده اجـرا مـى    گر

پـردازیم. ذکـر    مـى » حـدود «نامند. اکنون به ذکر بعضى از  مى» تعزیرات«

  خواهد. تفصیلى همه حدود وقت بیشترى مى

یعنى مرد زن دارى کـه همسـر در    -الف. حد زناى محصن و محصنه

رجم یعنـى   -شوهر در اختیار او استاختیار او است و یا زن شوهردارى که 

سنگسار است و حد زناى غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است مگـر  

  در زناى با محارم که حدش قتل است.

ب. حد لواط کشتن با شمشیر یا از کوه انداختن یا سوختن اسـت و بـه   

  قولى یا دیوار بر روى او خراب کردن است.

یا زنى به زنا بدون شاهد معتبـر،   ج. حد قذف، یعنى متهم ساختن مرد

  هشتاد تازیانه است.

  د. حد شرب خمر یا هر مسکر مایع هشتاد تازیانه است.

. حد دزدى بریدن انگشتان دست راست است به شـرط آنکـه مـال    ـه

  حداقل معادل یک چهـارم مثقـال هجـده نخـودى طـالى مسـکوك       دزدى
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  باشد.

و سـلب امنیـت از   یعنى هرکسى که به قصـد ارعـاب    -و. حد محارب

یکـى از سـه امـر اسـت و      -مردم، مسلّح شود و در میان مردم ظـاهر شـود  

اختیار آن با حاکم است که متناسب با شرایط یکى را انتخاب نماید: کشـتن  

دار زدن و یا بریدن یک دست از یک طرف بدن و یک پـا   (با شمشیر) یا به

  و پاى راست.از طرف دیگر، یعنى دست راست و پاى چپ و یا دست چپ 

معینـى  » حـد «همچنانکه گفتیم در مواردى که براى مجازات خاصـى  

توانـد هرطـور کـه مصـلحت بدانـد       برقرار نشده است حکومت اسالمى مى

  نامند. مى» تعزیر«مجازات نماید. اینچنین مجازاتهایى را 

. کتاب القصاص. قصاص نیز نوعى مجـازات اسـت ولـى در مـورد     11

وارد کردن کسى زیانى جانى بر کس دیگر. قصـاص  جنایتها یعنى در مورد 

یعنى کسى که جنایـت بـر او   » مجنى علیه«در حقیقت حقى است که براى 

وارد شده است یا ورثه او (در صـورتى کـه منجـر بـه قتـل او شـده باشـد)        

مقررات اسالمى قائل شده است. جنایتى که حاصل شده است یا قتل است 

دو یا عمد است یا شبه عمـد و یـا خطـاى    و یا نقص عضوى و هریک از این

  محض.

جنایت عمدى این است که آن جنایـت از روى قصـد صـورت گرفتـه     

میـرد،   زنـد و او مـى   باشد مثل اینکه کسى کس دیگر را به قصد کشتن مى

اعم از آنکه با آلت قتّاله مثلًا با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیـر قتّالـه مثلًـا    

و کشتن طرف بوده است کافى است که عمد سنگ. همین که قصد جدى ا

  شمرده شود.

شبه عمد این است که در فعل خود قاصد هست ولى آنچه واقع شـده  

 منظور نبوده است. مثلًا شخصى به قصد مجـروح کـردن کسـى او را چـاقو    
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زنـد و   گردد، یا مثلًا طفلى را به قصد تأدیب مى زند و منجر به قتل او مى مى

دهـد   جمله است کار پزشک که به قصد معالجه دوا مـى  میرد، و از آن او مى

  گردد. شود و سبب قتل مریض مى ولى دوایش مضر واقع مى

اما خطاى محض این است که اصلًا قصدى نداشته است، مثـل اینکـه   

شـود و منجـر بـه قتـل      کند و تیر خالى مـى  کسى تفنگ خود را اصالح مى

کند و منجـر   در جاده حرکت مى طور عادى اى به گردد، و یا اینکه راننده مى

  گردد. به کشتن فردى مى

در مورد قتل عمد و شبه عمد، وراث میت حـق قصـاص دارنـد، یعنـى     

شـود. ولـى در    حکومت اسالمى، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام مى تحت نظر

  شود بلکه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد. خطاى محض قاتل اعدام نمى

دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و ماننـد   . کتاب الدیات.12

قصاص حقى است براى مجنى علیه (و یا ورثه او) بر جانى، با ایـن تفـاوت   

که قصاص نوعى معامله به مثل است ولى دیه جریمه مـالى اسـت. احکـام    

  دیات نیز مانند احکام قصاص مفصل است.

سـبت، مسـئله   فقها در ذیل کتـاب القصـاص و کتـاب الـدیات بـه منا     

  کنند. ضمانت طبیب و ضمانت مربى (مؤدب) را طرح مى

اش  گویند: اگـر طبیـب حـاذق نباشـد و در معالجـه      در مورد طبیب مى

اشتباه کند و منجر به قتل مریض شود ضامن اسـت، و اگـر حـاذق باشـد و     

بدون اجازه مریض یا اولیاء مریض معالجه کند و سبب مرگ مریض گـردد  

ست، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مـریض یـا ولـى مـریض     باز هم ضامن ا

دست به کار شود باید قبلًا ذمه خود را برى نماید، یعنى با مریض یـا اولیـاء   

مریض شرط کند که من حداکثر کوشش خود را خواهم کرد اما اگـر احیانـاً   

 منجر به مرگ مریض شد من متعهد نیستم. در این صورت فرضاً منجر بـه 
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ض و یا نقص عضوى شود ضامن نیست. اما اگـر شـرط نکـرده و    مرگ مری

  گویند ضامن است. دست به کار شود، بعضى از فقها مى

مربى و مؤدب نیز اگر بدون هیچ ضرورتى کودك را بزند و منجـر بـه   

قتل یا نقص عضو او بشود ضامن است. اگـر واقعـاً در شـرایطى اسـت کـه      

کند و اتفاقاً منجر بـه مـرگ یـا     کند که کودك را تنبیه ضرورت ایجاب مى

شود، باید قبلًا از اولیاء کودك اجازه بگیـرد والّـا ضـامن     نقص عضوى او مى

  است.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طور اجمال در این چند درس بحث کردیم معلوم شد کـه در   از آنچه به

شود به طورى که اگر خـود آن مسـائل    متنوعى مطرح مىفقه مسائل بسیار 

را فى حد ذاتها بخواهیم مطالعـه کنـیم گـاهى میـان آنهـا کمتـر شـباهتى        

اى را در بـر نگرفتـه    بینیم. هیچ علمى مانند فقه مسائل مختلف الماهیه نمى

است. مثلًا اگر عمل نماز یا روزه یا اعتکاف را بـا بیـع و اجـاره یـا اطعمـه و      

یـا قصـاص و دیـه مقایسـه کنـیم کمتـرین شـباهتى میـان آنهـا           اشربه و

یابیم، هریک از آنها یک مقوله کار از مقوالت مختلـف کارهـاى آدمـى     نمى

است. اگر بخواهیم مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهى مطرح اسـت مـورد   

اى از  مطالعه قرار دهـیم خـواهیم دیـد کـه چگونـه هـر قسـمتى بـه جنبـه         

 ى تعلق دارد.هاى حیات بشر جنبه

ل ��� درس یازدهم
�

 ��وع �سا
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برخى موضوعات فقهى صرفاً در زمینه انجام بعضـى وظـایف فطـرى    

مربوط به پرستش است که یک تجلى از تجلیات فطرى روان آدمى اسـت،  

یعنى یک سلسله آداب و مقررات است در زمینـه ایـن تمایـل فطـرى، و در     

حقیقت مربوط است به تنظیم عالقه پرستش میان مخلوق و خالق خـودش.  

برخـى مربـوط اسـت بـه خـدمات و       روزه، اعتکاف از این قبیل است. نماز،

تعاونها، و اسالم عنایت خاص دارد که این گونـه کارهـا کـه یـک سلسـله      

زکات، خمـس. و از   کارهاى اجتماعى است توأم با روح پرستش باشد مانند

این قبیل است مسـئولیتهاى اجتمـاعى و سیاسـى از قبیـل جهـاد، امـر بـه        

از منکر، سبق و رِمایه. بعضى مربوط است به رابطـه انسـان   معروف و نهى 

با نفس خودش از قبیل وجوب حفظ نفس، حرمت اضرار بـه نفـس، حرمـت    

خودکشى، حرمت عزوبت (در بعضى موارد). بعضى مربوط است بـه شـرایط   

بهره مندى انسان از مواهب طبیعى و حدود آن که صرفاً در روابط انسان با 

اطعمه و اشربه، صید و ذباحه و حتى احکام البسـه   ود.ش طبیعت خالصه مى

  و امکنه و احکام ظروف و اوانى از این نوع است.

بعضى دیگر مربوط است به روابط انسان با طبیعت و مواهب طبیعى از 

یک طرف و انسانهاى دیگر ذى اسـتحقاق ماننـد او از طـرف دیگـر، و در     

به افراد دیگر در بهره منـدى  حقیقت مربوط است به اولویتهاى افراد نسبت 

از مواهب طبیعى، یعنى مربوط است بـه مالکیتهـاى ابتـدائى و بالعـوض از     

قبیل احیاء موات، زراعت، ارث، تملک محصول کـار خـود و امثـال اینهـا. و     

بعضى مربوط است به نقل و انتقالهاى اقتصادى مانند بیـع، اجـاره، جعالـه،    

خانوادگى مانند نکاح، طالق، ظهـار،   هبه و صلح و غیره. و بعضى به حقوق

برخـى   ایالء، لعان. برخى به حقوق قضـائى ماننـد قضـاء، شـهادات، اقـرار.     

 مربوط است به حقوق جزائى و جنـائى ماننـد حـدود، تعزیـرات، قصـاص و     



 141  هـفق

دیات. برخى مربوط است به ضمانات مانند غصب، حواله و غیـره. و برخـى   

و سرمایه یـا میـان سـرمایه و کـار     مربوط است به شرکتهاى میان سرمایه 

مانند شرکت مضاربه، مزارعه، مساقات. برخى داراى چند جنبه اسـت ماننـد   

حج که هم عبادت است و هم تعاون است و هم کنگره اجتماعى. یا سبق و 

رمایه که از نظر شرطبندى، مالى است و به امور مـالى و روابـط اقتصـادى    

ن عملیـات سـربازى اسـت بـه     مربوط اسـت و از نظـر اینکـه هـدف تمـری     

  شود. مسئولیتهاى اجتماعى و سیاسى مربوط مى

البته واضح است که همه این کارهاى متنوع جزء یک دستگاه و یـک  

منظومه است و در یک هدف نهایى که سعادت آدمى است اشتراك دارنـد.  

دانیم که این اندازه وجه اشتراك در میان مسائل علـوم مختلـف هـم     اما مى

ائل علوم قضائى و سیاسـى و علـوم اقتصـادى و علـوم روانـى و      هست. مس

اجتماعى همه در این کلى شرکت دارند و همه علوم مختلف و متنـوع بشـر   

  دهند. از نظر تأثیرشان در سعادت بشر منظومه واحدى را تشکیل مى

آید که آیا فقه واقعاً یـک علـم نیسـت     اینجا قهراً این پرسش پیش مى

ت؟ خصوصاً با توجه به اینکه مسائلى که فقـه در حـوزه   چندین علم اس  بلکه

خود طرح کرده و در زیر یک چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده 

شوند و احیاناً مبادى تحقیق و متد تحقیق در آنها نیز با یکدیگر مختلـف   مى

  و متفاوت است.

ر پاسخ این است که فقه یک علم است نه چندین علـم. بـا اینکـه اگـ    

مسائلى که فقه در زیر چتر خود قرار داده است اگر بنا شود با مبدأ استداللى 

دهد ولى نظـر   و تجربى مورد تحقیق قرار گیرد علوم مختلفى را تشکیل مى

نگرد همه در حوزه علم واحـد   به اینکه فقه از زاویه خاص به این مسائل مى

 گیرند. قرار مى
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نگـرد کـه بـراى     از این زاویه مىتوضیح اینکه فقه به این مسائل تنها 

افراد بشر در شریعت اسالمى درباره همه اینهـا مقرراتـى از نظـر روایـى و     

ناروایى و از نظر درستى و نادرستى و امثال اینها وضـع شـده اسـت و ایـن     

تـوان بـه دسـت     مقررات را وسیله کتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل مى

وى آن موضوعات که برخى طبیعت روانـى  آورد. از نظر فقیه، اختالفات ماه

فردى دارد و برخى طبیعت اجتماعى، برخى طبیعـت قضـائى دارد و برخـى    

طبیعت اقتصادى و غیره، مطرح نیست و تأثیرى نـدارد و موجـب دوگـانگى    

فعـل  «بینـد و آن رنـگ    شود. فقیه همه آنها را با یک رنگ خاص مـى  نمى

کند و بـا یـک    ادى استنباط مىاست و احکام همه را از یک نوع مب» مکلف

دهد. این اسـت کـه فـى المثـل      متد همه را مورد تحقیق و مطالعه قرار مى

  گیرد. اعتکاف و بیع و نکاح و حدود در یک ردیف قرار مى

ولى اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسالمى که باید از ادلّـه  

کنیم، یعنى اگر بخـواهیم  اربعه آنها را استکشاف کنیم در آن مسائل مطالعه 

با مبادى به اصطالح اسـتداللى و تجربـى و عقلـى خـالص در موضـوعات      

نامبرده مطالعه کنیم، ناچاریم که اختالفـات مـاهوى و طبـایع گونـاگون آن     

موضوعات را مد نظر قرار دهیم. آنوقت است که ناچاریم با مبـادى مختلـف   

را مطالعـه کنـیم و از ایـن     هاى مختلف آنها و با متدهاى مختلف و در حوزه

  نظر مسائل نامبرده علوم مختلفى را تشکیل خواهند داد.

   تقسیمات

کننـد.   همه ارباب علوم مسائل علوم خود را به نحوى تقسیم بندى مـى 

مثلًا منطقیین مسائل منطق را به بخش تصورات و بخـش تصـدیقات، و یـا    

 لمعنى االخـص، و یـا  حکماى الهى حکمت الهى را به امور عامه و الهیات با
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انـد؛ فقهـا    اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم کرده اصولیون علم اصول را به

  چطور؟.

ایم که مسائل فقهـى بـه بخشـهاى     تنها تقسیمى که تاکنون برخورده

متعدد تقسیم شده و هر بابى از ابواب فقه در یک بخش جداگانه قرار گرفته 

است که ابـواب فقـه را بـه     است همین تقسیم محقق حلى در کتاب شرایع

عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده اسـت؛ و بعـد از محقـق حلّـى     

عالمه حلّى در کتاب تذکرة الفقهاء به نوعى خـاص ابـواب فقهـى را گـروه     

بندى کرده است و شاید فرصتى بیابیم و توضیحاتى در اطراف بیان عالمه 

د خود انـدك توضـیحى دربـاره    حلّى بدهیم. شهید اول در کتاب نفیس قواع

تقسیم محقق حلّى داده است ولى سایر فقها نه به تقسـیم معـروف محقـق    

اند. عجیب ایـن اسـت    اى دیگر تقسیم کرده اند و نه خود به گونه توجه کرده

که حتى شارحان کتاب شرایع نظیر شهید ثـانى در مسـالک و سـید محمـد     

ــى در جــو   ــوه او در مــدارك و شــیخ محمــد حســن نجف اهر کــوچکترین ن

انـد، چـرا؟ آیـا ایـن      توضیحى درباره تقسـیم محقـق نـداده و از آن گذشـته    

طـور کلـى    له تقسـیم بـه  اند یا اساساً عنایتى به مسئ تقسیم را جالب ندانسته

  اند؟ نداشته

به شکل دیگرى تقسیم کرده است به  1یکى از فقهاى متأخر و معاصر

این ترتیب: عبادات، معامالت، عادات، احکـام؛ ولـى کـوچکترین توضـیحى     

درباره این اقسام و اینکه چه ابوابى داخـل در عبـادات اسـت و چـه ابـوابى      

 معامالت یـا عـادات یـا احکـام، و اساسـاً تعریـف هرکـدام اینهـا        داخل در 

                                                           
نجفى خوانسارى از درس مکاسب مرحوم آیۀ اللَّه نائینى، تقریرات مرحوم آقا شیخ موسى . ١

دانم که این تقسیم ابتکار خود آن مرحوم است یا اقتباس از  اول کتاب البیع. من اکنون نمى

 دیگرى است.
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اى  فقهاى معاصر ایـن اقسـام بـه گونـه    چیست نداده است. در السنه و افواه 

شود به این ترتیب: عبادات، معامالت، سیاسات، احکـام. ولـى    دیگر ذکر مى

این بنده تـاکنون ایـن تقسـیم را در کتـابى ندیـده و توضـیحى دربـاره آن        

  ام. نشنیده

حقیقت این است کـه هـیچ یـک از تقسـیمات فـوق جالـب بـه نظـر         

عبادات را یـک بخـش قـرار داده کـه     رسد. محقق حلّى در تقسیم خود  نمى

نیاز بـودن   جاى ایراد نیست ولى در بخشهاى دیگر نیازمندى به صیغه و بى

از آن، و طرفینى بودن صیغه یا یکطرفى بودن آن را مـالك تقسـیم و جـدا    

کردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهـى قـرار داده اسـت. در نتیجـه     

یکـى برقـرارى   ـ     ق خانوادگى استنکاح و طالق که هر دو مربوط به حقو

در دو گروه مختلـف قـرار    -پیوند زناشویى است و دیگرى گسسته شدن آن

اش طرفینـى اسـت و    اند، فقط به دلیل اینکه یکى عقد است و صـیغه  گرفته

اش یکطرفى است. و همچنین اجاره و جعاله بـا   دیگرى ایقاع است و صیغه

دلیل اختالف در عقد و ایقاع بـودن   همه قرابت ذاتى و ماهوى میان آنها به

اند. سبق و رمایه  از یکدیگر جدا شده و هرکدام در بخش جداگانه واقع شده

به دلیل اینکه مشتمل بر عقد است از جهاد که به خاطر آن تشریع شده بـه  

کلى جدا شده است. اقرار که از توابع کتاب القضاء است در بخشـى غیـر از   

ه اسـت. کتـاب القضـاء و کتـاب االطعمـۀ و      بخش کتاب القضاء واقـع شـد  

االشربۀ و کتاب االرث بدون هیچ مشابهتى به دلیل اینکه نه عبادتند و نـه  

  اند. عقد و نه ایقاع، داخل در یک گروه شناخته شده

و هم در دو تقسـیم  » محقق«که هم در تقسیم » احکام«اساساً کلمه 

باشد، اصطالحى است نه  تواند داشته دیگر آمده است در اینجا مفهومى نمى

  از تـوان شـمرد و نـه    چندان مناسب براى ابوابى که نـه از عباداتشـان مـى   
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  نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات. عقود و

شهید اول با آنکه در قواعد به توضیح مختصر تقسیم محقـق پرداختـه   

را رعایـت   و تلویحاً از آن دفاع کرده است، خود عملًـا در کتابهـاى خـود آن   

نکرده است. در لمعه که آخرین کتاب او است ترتیب ابواب فقهى با ترتیب 

  آنها در شرایع یکسان نیست.

رسد تنها بخشى که بحـق بخـش مسـتقل شـناخته شـده       به نظر مى

بخش عبادات است، از آن رو که در این بخش به ماهیت و طبیعـت عمـل   

جهت رعایت گردد، یعنـى   توجه شده است. و اگر در سایر بخشها نیز همین

ماهیت و طبیعت موضوعات فقهى را در نظـر بگیـریم کـه برخـى طبیعـت      

قضائى دارند و حقوق مربوط به آنها حقوق قضائى اسـت و برخـى طبیعـت    

اقتصادى دارند و برخى طبیعت جزائى و برخـى طبیعـت سیاسـى و برخـى     

بخشـها   طبیعت اخالقى و برخى طبیعت دیگر، تقسیم فقه از نظـر ابـواب و  

  گیرد. شکل دیگرى به خود مى
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