
چك�ده
از و�ژگى�هاى برجـسـته در روش اجـتـهـادى وح�ـد بهـبـهانـى، واقع�گرا�ى و اهتـمـام به
شناخت موضوعات احكام و نقشى كـه ا�ن شناخت در دست�ابى نزد�ك�تر به احكام شرع
دارد، مى�باشـد. محقق بهـبهـانى ا�ن و�ژگى را با رو�كردهاى مـختل8 عقلـى، حسّى،
تار�خى، اجـتـماعـى، عرفى و عـقـال�ى، در سـراسر مـبـاحث فـقهى خـود نشـان داده و
آگاهى عـمومى ا�شان به مـوضوعات احكام، فـضاى صدور روا�ات، ن�ـازها و الزامات
اجتماعـى احكام، آن را پررنگ ساخته است. ا�ن رو�كرد، ط�8 گستـرده�اى از مسائل
را در بر مى�گـ�ــرد؛ از لزوم سـازگـارى اســتنبـاط با الزامــات عـقلى و عـقــال�ى تا لزوم
سازگـارى با امور عـ�نى و حسى و طبـ�عى، و ن�ـز شناخت الزامات عـرفى و مقـتضـ�ات
زندگى اجتماعى، و از بهره�گ�رى از واقـع�ات تار�خى متنوع در شناخت مفاد روا�ات و
Nش�عـ�ان و ن�ز جا�گاه و سـ�ره Nدامنه�دار مسلم�ن و سـ�ره Nجمع مـ�ان ادله تا استناد به س�ـره
اهل ب�ت (ع)، و از توجه بـه قلمرو موضـوعات و استناد به آن تا شنـاخت تار�خى موارد
تقـ�ه، و از تأكـ�د بر انصـراف واژگـان به معـانى عرفى تا اعـتقـاد به ضـع8 نسبى اعـتبـار
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مكاتبــات، و از شناخت و�ژگى راوى تا و�ژگـى تعلق حكم به بانـوان. دامنهN گـزارش و
تحل�ل هر آنچه وى به دست داده، بسى گسترده است؛ امـا آنچه در ا�ن مقاله آمده، تنها
گزارشى كلى و اجـمالى از ا�ن رو�كرد در نه محـور و به دست دادن نمونه�ها�ى از آن در

هر محور است.
كل�دواژه�ها

وح�د بهبهانى، روش اجتهاد، موضوع�شناسى، عرف، تق�ه.

فق�ه محقق آ�ت�الله محـمدباقر بهبهانى، مشهور به وح�د بهبهـانى، نقطهN عطفى در فقه ش�عه
است. از م�ان و�ژگى�هاى علمى و تار�خى كه ا�ن فق�ه اصولى و رجالى را به �ك شخص�ت
نامدار و اثرگذار از جمله در مقابلهN با جر�ان اخبارى�گـرى در م�ان فقهاى چند صد سال اخ�ر
درآورده، روش فقاهت و ادب�ات اجتهادى وى، موضوعى قابل توجه و مطالعه است. �كى
Nاز محورهاى مهم در روش اجتهـادى ا�شان كه با�د آن را �ك و�ژگى برجسته و در واقع نقطه
عطفى در روش اجــتـهــادى او به شـمــار آورد و ن�ـازمنـد بررسى و تحل�ل مــسـتــقل است،
واقع�گـرا�ى و اهتــمـام ا�شـان به شناخت نـزد�ك مـوضـوعـات احكام و نقــشى است كـه ا�ن
شناخت در دست�ابى نزد�ك�تر به احكام شرع دارد. بهره�گ�رى از شناخت واقع�ات ب�رونى را
در آثار فقهـى فقهاى د�گر ن�ز گـاه شاهد هست�م، امـا نگارنده، فق�ه د�گـرى را سراغ ندارد كه
در آثار خـود به گسـتردگى وحـ�د بـهبـهانى از ا�ن و�ژگى بهـره ببـرد. ا�شان ا�ن و�ژگى را كـه
مى�تواند الگو�ى اثرگذار در چگونگى استنبـاط از منابع و ادله به دست دهد، بسته به موارد با
رو�كردهاى مـخـتل8 عقلى، حـسّى، تار�خى، اجـتـماعـى، عرفى و عـقـال�ى، در سراسـر
مـباحـث فقـهى خـود پى گـرفتـه و در كنار آگـاهى عـمـومى قابل توجـه و قـابل اتكاى خـود به
موضوعات احكام، فضاى صدور روا�ات، ن�ـازها و الزامات اجتماعى، دستاوردهاى آن را
در كنار ادلهN لفظى مـوجود نشان داده است؛ بو�ـژه كه بارها بر برخى نكات اسـتنادى خود در
ا�ن رو�كرد تأك�ـد كرده �ا بدان استناد جسـته است. ا�شان بدون ا�نكه جداگـانه به بحثى كلى
در ا�ن باره بپردازد و بدون ا�نكه ضرورت و شاخصه�ها و دستاوردهاى كلى آن را از جمله در
نقد برخى د�دگاه�هاى فقهى نشان دهد، در عمل اجتهادى خود، به ا�ن مهم پرداخته و نشان
داده كه استناد به «واقـع�ت ب�رونى»، �ك اصل و نقطهN عط8 در روش اجتهـادى و فقه جناب

محقق بهبهانى است.
شناخت چهارچوب�ها و قاعـده�مند كردن رو�كرد استناد به واقع�ت ب�ـرونى و ن�ز نشان
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دادن دسـتـاوردهاى كلى آن، ن�ـازمند بررسى و پژوهشى جـداگـانه است؛ چنانكه گـزارش و
تحل�ل هر آنچه وح�د بهبهانى به صورت مصداقى به دست داده ن�ز دامنه�اى گسترده�تر از �ك
مـقـاله مى�طلبـد و ا�ـن به رغم آن است كـه نگارش اثر عـمـدهN فـقـهى ا�ـن فـقـ�ـه بزرگ، �عنى
«مـصاب�ح الظالم» مـتـأسفـانه تنهـا تا اوا�ل مبـحث خـمس رس�ـده و جـامعـهN علمى مـا از بق�ـه
ابواب، مـحـروم مـانده است؛ وگـرنه پ�ـداست با حـجم بسـ�ـار فـراوان�ترى از مـصـاد�ق ا�ن
رو�كرد در فــقـه وى روبه�رو مى بود�ـم. آنچـه در ا�ن مــقـاله مى�آ�ـد، تنهـا گــزارشى كلى و
اجمالى از ا�ن رو�كرد و روش اجتـهادى و به دست دادن نمونه�ها�ى از آن است. نگارنده در
پاره�اى مـوارد استنادى و د�دگـاه�هاى جناب عالمـه بهبـهانى، پرسش�ها و مـالحظاتى دارد،
اما پرداخـتن به آن�ها از قلمرو ا�ن مـقاله ب�ـرون است. در ا�ن مقـاله، تنها به بررسى اجـمالى
مـحورها�ـى چند در رو�كرد واقع�گـرا�انه و موضـوع�شناسـانهN ا�شـان پرداخـته و به اجـمـال �ا
اخـتـصـار، نمـونه�ها�ى از اسـتنادات ا�شـان به دست داده مـى�شود. در بـررسى كلى رو�كرد
واقع�ب�نى در اجـتهاد مـحقق بهـبهـانى، با�د به مبـانى قلمرو، چگونگى اسـتناد، مسـائل و ن�ز
دسـتاوردها و پ�ـامـدهاى آن پرداخت. اما آنچـه در ا�ن جـا مورد نظـر است، تنها نشـان دادن
قلمرو كلى و بخشى از مسائلى است كـه وى تالش كرده در سا�هN اهتمام به ا�ن رو�كرد، نظر
خود را در آن مسائل، استوار سـازد. ا�ن منظور را مى�توان از جمله در محورهاى نه�گانه�اى

كه در پى مى�آ�د، به دست داد.

١ ـ واقع�ات ع�نى و طب�عى

بخـشى از رو�كرد واقع�نگرى در روش اجـتـهادى مـحـقق بهبـهـانى، به شناخت و شناسـاندن
برخى از واقع�ات عـ�نى و ب�رونى مربوط مى�شود كه موضـوع كلى �ا متعلق احكام است. ا�ن
امـر ناشى از ا�ن اصل است كـه فـقـ�ـه نمى�تواند به اَسنـاد و ظواهر ادلهN مـوجـود، بسنده كند و
خـود را فارغ از شناخت مـوضوعـات احكام بداند. البـته ا�ن گـزاره در جاى خـود، درست و
قابل دفاع است كه «تشخ�ص موضوع» در مقام امتثال تكل�8 كه به «مكل8» برمى�گردد، كار
فق�ه ن�ست، اما نبا�د ا�ن امر را به مقـام استنباط و اثبات حكم گسترش داد. شناخت موضوع
در مرحلهN استنباط و بو�ژه توجه به ناسازگارى�هاى احتمالى ادلهN حكم با واقع�ات محسوس و
ع�نى، شرط بهـره�مندى درست از ادله است؛ مثالً وقتى پ�امبـر اكرم (ص) علت بازداشتن از
استـفاده از آبى كه با حرارت خـورش�د گرم شـده ا�ن مى�شمارد كـه ا�ن كار ما�هN ب�مـارى پ�سى
مى�شـود، نمـى�توان به صـرف ظاهر تعـل�ل، گـمـان برد تـعل�ل، عـام است و در همــهN مـوارد
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استـفاده از چن�ن آبى، جارى است، �ا بـه حرمت استـفاده از آن گمان بـرد به ا�ن دل�ل كه ز�ان
رساندن به بدن و گـرفتار سـاختن خود به ب�ـمارى پ�سى حـرام است. با�د ا�ن ظاهر را چنانكه
جناب بهبهانى خاطرنشان كرده، با واقع ب�رونى كـه گرفتار شدن به پ�سى، امرى دائمى ن�ست

و تنها گاه اتفاق مى�افتد، سازگار ساخت (١٤٢٤: ٤٩٢/٣ ـ ٤٩٤ و ٣٨١/٣).
چنانكه وى دربارهN روا�اتـى كه در تعـ�ـ�ن اندازهN فـاصلهN چاه آب با چاله �ا چاه فـاضـالب
انسـان و حكم به پاكى و نجاست آن مـ�ـان شمـال و جنوب بودن چاه آب، باال دست بودن و
نبودن و در جهت قبله بودن و نبودن، فرق گذاشته و توج�ه علمى ا�ن فرق�گذارى، عالوه بر
توجه دادن به جـهت طب�ـعى حركت و نفوذ آب�هاى ز�ـرزم�نى كه به نظر ا�ن فـق�ـه ارجمند از
شـمال به جـنوب است، به شرح چـگونگى آن پرداخـته است و جـالب ا�ن�كـه مـالك شمـرده
شدن جهت قـبله در ا�ن روا�ات را ن�ز در راستاى همان حـركت شمال به جنوب د�ده است؛
ز�را به گفتهN وى راوى روا�ت، اهل عراق بوده و قبلهN عراقى�ها در جهت جنوب است و طبعاً
سـمت حـركت آب به طرف جنوب، �عـنى قـبلهN آنان است كـه تفـاوت چشـمگ�ـرى با جـهت
جنوب ندارد و به دلـ�ل ا�ن�كـه جـهت قـبلـه براى مـردم امـرى شناخـتـه�شــده�تر است تا خـود
جنوب، قبله مالك شـمرده شده است. بهبهـانى حركت طب�عى آب را به سـمت اصل و مركز
Nخـود كه به نـظر وى در جنوب زم�ـن است، مى�داند؛ نه شـمال كـه به نظر وى باالدست كـره
زم�ن است و مشرف بر جنوب. تصو�رى كه ا�ن فـق�ه از كرهN زم�ن، به رغم تصر�ح به كروى
بودن آن دارد، ا�ن است كـه زم�ن در در�ا قـرار گـرفتـه و دو سوم آن در آب است و �ك سـوم
ب�رون؛ باال و به تعب�ر وى «قبّهN زم�ن» برابر قطب شمالى است و آب�ها، چه روى زم�ن و چه
در ژرفـاى آن، به ســوى جنوب و در�ا سـراز�ر است. حــركت آب از سـمت راست قــبله به
سـمت چپ آن و بر عكس ن�ز امـرى طبـ�عى است، امـا حركـت به سمت شـمال، بر خـالف
جهت اصلى و طب�عى آن است. اگر در ا�ن روا�ات آمده كه «اِن�ّ مجرى الع�ون كلها مع مهب�ّ
الشمالٍ (مجـراى چشمه�ها همه در جهت وزش باد شمالى است) ن�ز اشـاره به هم�ن واقع�ت
طب�ـعى است (نك: ١٤٢٤: ٣٩٢/٥ ـ ٣٩٤؛ ١٤١٩ال8: ١٦٠/١؛ و ١٤٢٦: ١٦١ ـ ١٦٢). امروزه
شناختى كه مـا از وضع كرهN زم�ن و نقش اصلى قوهN جـاذبهN درونى آن دار�م، مانع از همراهى
با اصل نگاه ا�ن فـقـ�ـه برجسـتـه دربارهN كـرهN زم�ـن و منشأ و جـهت حـركت آب�ها مى�باشـد؛
نگاهى كـه نظر�هN را�ج و حاكم در آن عـصر بوده است. تالش وى در توجـ�ه علمى و طبـ�عى
ا�ن روا�ات، ستودنى است؛ توج�هى كه به صورت نسبى، مطابق واقع است و بو�ژه ارتباط

اندازهN فاصلهN چاه آب با چالهN فضوالت با موضوع جهت قبله را روشن مى�كند.
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توجـه به واقـع�ت ب�ـرونى و طبـ�ـعى را در فـقاهت مـحـقق بهـبـهانى مى�توان در مـسـائل
د�گرى د�د: از جمله توجه دادن به واقع�ت آب چاه در تأك�د بر عدم نجاست آن (الحاش�ة على
مدارك االحكام، ج١، ص١١٥)، استدالل بـه واقع�ت زندگى مردم در توسـعه حكم پاك�كنندگى
خـورش�ـد (٥: ٢١٩/١٤٢٤ ـ ٢١٨)؛ فلسـفـهN تكرار در شـسـتن اعضـاى وضـو (همـان: ٥٢٨/٣ ـ
٥٣٣، و٥٢١/٥ ـ ٥٢٧) تأك�د بر ناسازگـارى وجوب ع�نى نماز جمعه با واقعـ�ات طب�عت آدمى
(١: ٣٩٣/١٤٢٤ ـ ٣٩١)؛ و تأك�ـد بر نادرستى روا�ات رؤ�ت ماه در روز اول شـوال با توجه به
واقع�ت ب�رونى و ا�ن كه امكان ندارد معصومان (ع) بر خالف واقع�ات ب�رونى سخن بگو�ند

(١٤١٩ب: ١٣٠ ـ ١٣٤؛ ١٤٢٦: ٥٠٢ ـ ٥١٣)

٢ ـ واقع�ات اجتماعى

آدمى در رفتار و زندگى اجتـماعى خود، واقع�اتى را بروز مى�دهد كـه صرف نظر از درستى �ا
نادرسـتى آن، �ك اجتـهاد جـامع نمى�تواند به آن�ها بى�اعـتنا باشـد. مالحظهN ا�ن واقـع�ـات در
Nشناخت» مـفاد ادله و ن�ز «امتثـال» حكم، اجتهاد را به واقع نزد�ك�تر مى�كند و نتـ�جه» Nمرحله
آن را كـارآمـدتر مى�سـازد. ترد�دى ن�ـست كـه شـارع حكـ�م ن�ـز با لحـاظ همـهN واقـعـ�ت�هاى
اجتـماعى زندگى و رفتـار انسان و مـصالح نسبى و مـتزاحم موجـود در آن، به تشر�ع پرداخـته
است؛ مـثـال شـارع وص8 عــدالت را با توجـه به مـصـالح مـوجـود در بـخـشى از رفـتـارهاى
اجتماعى شـرط كرده است؛ چنانكه در نماز جماعت، اقتداى به پ�ش نمـاز عادل را خواستار
شده است، اما اگر در احراز ا�ن وص8 ـ كه امرى درونى و داراى آثار ب�رونى است ـ آن گونه
كه مـحقق بهبهـانى �ادآور شده، سخت�گـ�رى شود، بسـ�ارى از موارد مشـروط به آن، معطل
خواهد ماند و اگر تنها به اعتماد به نمازگزاران واگذار شود، با ا�ن واقع�ت مواجه خواهد بود
كـه مـردم عـادى در ا�ن دست امـور، دقت و مـبـاالت الزم را ندارند و چه بسـا صـرف نگاه به

لباس و عمامهN شخص، ما�هN اعتماد آنان شود (١٤٢٤: ٤٤١/١ ـ ٤٤٢و ٤٥٤ ـ ٤٥٥).
نمونهN د�گر، گـفتهN ابن�جن�د اسكافى است كـه به استناد روا�تى كه ش�ـخ صدوق و ش�خ
طوسى آن را نقل كـرده�اند (نك: شـ�خ صـدوق، ٦٨/١٤٣١؛ شـ�خ طوسى، ١٤٠٧: ٢٥/١)، ش�ـر
پستـان زن را كه ناشى از والدت فـرزند دختـر باشد، نجس شـمرده است (نك: ٤٦٠/١). اما
محقق بهبـهانى در همراهى با نگاه اكثر قاطع فقهـا و در كنار ادلهN د�گر، بخوبى نشان مى�دهد
كه ا�ن گفتـه با واقع�ت زندگى اجتماعى و خانوادگـى زنان، بو�ژه در سرزم�ن صدور روا�ت
و ن�ز سـرزم�ن راو�ان آن، كـه مح�طهـاى گرمسـ�رى بوده، سازگـارى ندارد و نمى�توان به آن
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پاى�بند بود (١٤٢٤: ٤٢/٥ ـ ٤٣). عدم شرط ا�مان در مـستحق زكات فطره (همان: ٦٣٨/١٠ ـ
٦٤١)، حكم صرف زكـات در اشتغال به تحـص�ل (همان: ٤٠٧/١٠ ـ ٤١١)، ثبوت حق المارّه
(١٤١٧: ٧٢٨ ـ ٧٢٩ و ١٥٩ ـ ١٦٠) و رضا�ت پدر در ازدواج دختر (همان: ٥٦٣ ـ ٥٦٦) نمونه�هاى

د�گرى از ا�ن دست است.

٣ ـ واقع�ات تار-خى

صدور ادلهN احكام، بو�ژه روا�ـات، در ظروف و شرا�ط زمانى مـختل8 و عوامل گـوناگونى
كه مى�تواند در اصل و داللت و جهت صدور دخالت داشته باشد، فق�ه را ناچار مى�سازد كه
در پى�بردن به مـراد واقـعى گـو�ـنده، �عنى شـارع حك�م، تنهـا بـه ظواهر الفـاظ ادلهN مـوجـود
بسنده نكند. نمـونهN واضح و گسـتردهN آن كـه ه�چ فقـ�هى نمى�تواند اصل آن را ناد�ده بـگ�رد،
دخـالت عنصر تـق�ـه است كـه خاسـتگاه صـدور بخشى از گـفـتارها و رفـتـارهاى امامـان (ع)
مى�باشـد. �كى از محـورها�ى كه مـحقق بهـبهـانى به فراوانى و در جـاى�جاى استـدالل�هاى
خود به آن توجه و اسـتناد كرده، هم�ن واقع�ـات تار�خى است. مى�دان�م زنان حائض و زائو
به شرحى كه فقهـا گفته�اند، نمى�توانند وارد مسجد شوند؛ اما آ�ا مشـاهد مشرفه و حرم�هاى
مـعصـومـان (ع) ن�ز همـ�ن حكم را دارد؟ برخى مـانند شـه�ـد اول آن را �كسـان د�ده(١٤١٩:
٢٧٨/١) و برخى مـانند سـ�دمـحمـد عـاملى استـدالل را براى گـستـرش حكم كـافى ند�ده�اند
(١٤١١: ٢٨٢/١). محقق بهبهانى اشاره مى كند به ا�ن كه دربارهN شخص جنب، روا�اتى آمده
كه او را از ورود به خـانهN پ�امبـران (ع) بازمى�دارد و بع�د ن�ست ا�ـن امر شامل ضر�ح مـقدس
آنان ن�ز بشود، امـا از نظر ا�شان شمول ا�ن حكم نسبت به حـائض و زائو مخدوش است؛ از
جـمله به ا�ن دل�ل تار�خى كـه زنان حـائض و زائو، گاه براى پـرسش از مشكالت خـود وارد
خـانهN امامـان (ع) مى�شـدند. عالوه بر ا�ن كـه خـانهN آنان از زنان و كن�ـزان خودشـان و زنان و
كن�زان خدمه�شـان خالى نبود و ا�ن با توجه به گستردگى و ن�ـاز به آن، اگر مواجه با منع بود،
بى�شك و به روشنى روز، شـهـرت مى��افت. با ا�ن حـال ا�شـان احتـ�ـاط را در ترك ورود به

ضر�ح�هاى مقدس شمرده است (١٤٢٤: ١٥/٤ ـ ١٦).
نمونه�هاى د�گرى را مى�توان در ا�ن مسـائل د�د: ناسازگارى وجوب ع�نى نمـاز جمعه با
واقعـ�ات تار�خى (همان: ٣٦١/١ ـ ٣٦٥؛ ١٤١٩ ال8: ١٤٧/٣)؛ رد روا�ات جـواز سجـده بر ق�ـر
(همان: ٢٧/٨ ـ ٢٩)؛ عدم شـرط ا�مان در مستـحق زكات فطره (همان: ٦٣٨/١٠ ـ ٦٤١)؛ قصر و
اتمام در اماكن چهارگانه (همان: ٤٢١/٣ ـ ٤٣٢)؛ و نفى سهو پ�امبر (ص) (١٤٢٦: ٣٩٠ ـ ٣٩٢).
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نگاه تار�خى جناب بهبهانى به شاخه�اى از مسائل و وقا�ع تار�خى�اى كه اشاره كرد�م،
مـحـدود ن�ـست، بلـكه شـاخـه�هاى د�گرى از ا�ن رو�كرد را در بر مـى�گـ�ـرد. سـ�ـرهN عـملى
مسلمانان، س�رهN ش�ع�ان، رفتار و جـا�گاه امامان معصوم (ع) ن�ز از جملهN ا�ن محورها است

كه در ادامه به اجمال به آن پرداخته مى�شود.

٤ ـ س�ره2 عملى مسلمانان

�كى از كل�ـدواژه�هاى مـحـقق بهـبـهانـى در اجتـهـاد كـه ده�ها بار آن را به كـار برده، اسـتناد به
«روش مسلمانان در همـه جا و همه وقت» است؛ امرى كه آن را با تعب�ـر مكرر «فى االعصار
و االمصار» نشان داده است. ا�شان بارها عمل عمومى مسلمانان در طول تار�خ و در مناطق
مخـتل8 را به و�ژه اگر در مـوضوعى باشد كـه محل ابتال و ن�ـاز عمومى بـوده، دل�ل �ا شاهد
كافى د�ده است؛ مثال در نادرسـتى وضو با آب مضاف، رفتار عمومى مـسلمانان در همه جا
و همـه وقت، شاهـد گرفـتـه است و ا�ن كه با نبـود آب مطلق، سـراغ ت�ـمم مى�روند و نه آب
مضاف (١٤٢٤: ٣٥٥/٣). وى در تأك�د بر عدم وجوب عبادت بر زن حائض در وقت نماز به
عنوان جـا�گز�ن آن، عـدم التزام از سـوى مـسلمـانان و عدم پـاى�بندى دائمى زنان به آن را به
رغم عمـوم�ت ابتال و ن�ـاز به آن، خاطرنشـان كرده است (همان: ص١٥١ ـ ١٥٠). در تأك�د بر
نادرستى نظر ابوحنـ�فه ن�ز كـه در نماز، ترجمـهN حمد و سـوره و اذكار را ن�ز درست شـمرده،
�ادآور شـده كه با توجـه به ن�ـاز موجـود و تنوع بى�شمـار زبانى امت اسـالمى كه با زبان عـربى
آشنا نبودند و چه بسـا فراگ�ـرى نماز به عربى بر آنان دشـوار بود، اگر سخن ابوحن�ـفه درست
بود، ا�ن حكم به سان آفـتاب شهـرت مى��افت و زنان پرده�نش�ن ن�ز از آن آگـاه مى�شدند؛ در

حالى كه چن�ن ن�ست و بلكه در عمل و فتوا كار برعكس شده است (همان: ٢٢٣/٧).
نمـونه�هاى د�گرى از اسـتناد وى به روش مـسلمـانان را مى�توان در ا�ن مـوارد مشـاهده
كرد: محـدودسازى نماز باران به بروز سختى و كـمبود فراگ�ـر و نه صرف ن�از (همان: ٩/٣ ـ
١٠)؛ عدم وجوب طهارت در وقت مردن (همان: ٤٢١/٤)؛ عدم نجاست پوست�ها�ى كه به
صورت عادى از بدن جـدا مى�شود (همان، ج٤، ص٤٥١). جواز تصرف عـادى در زم�ن�هاى
صـحـرا�ـى داراى مـالك (همـان: ١٠/٦)؛ لزوم پاك بودن مــحل سـجــدهN نمـاز (همـان: ١٩)؛
نجــاست آب قـل�ل با برخــورد بـا نجس (١٤١٩ال8: ٧٨/١)؛ حل�ـت نوشــ�ــدن آب گل�آلود

(١٤١٧: ٧٠٥)؛ و حل�ت خوردن پوست (همان: ص٧٠٩).
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٥ ـ س�ره2 عملى ش�ع�ان و اهل ب�ت (ع)

محقق بهبهانى در كنار اهتـمام به س�رهN فراگ�ر مسلم�ن، به صورت خاص به سـ�رهN ش�ع�ان در
طول تار�خ و در مـناطق مـخـتـل8 ن�ـز توجــه و اسـتناد كــرده است؛ چنانكه گــاه به صـورت
خاص�تر، روش اصحاب امامان (ع) و صالحان و فقهـاى ش�عه را ن�ز شاهد گرفته است. از
سـوى د�گر، وى در رو�كرد واقع�ب�نـانهN خـود، نه تنهـا به روش و سـ�رهN امـامـان (ع) اهتـمـام
ورز�ده، بلكه توجه به جا�گاه و شأن آنان را ن�ز �ك اصل در روش اجتهادى خود قرار داده و
در پاره�اى مــوارد، از ا�ن منظر بـه ارز�ابى دل�ل مــوجــود پرداخـتــه است. مــثـالً در مــوارد
�ادشده، جناب بهبهانى در تأك�د بر ثبوت نجاست كـافران، اشاره مى�كند كه ش�ع�ان در همه
جا و همـه وقت به ا�ن و�ژگى شناخته مى�شـدند كه به نجاست كفـار معتقـدند و از آنان پره�ز
مى�كنند؛ به گونه�اى كـه ا�ن امر، شعار شـ�عه شـده و همه، حتى كودكـان ن�ز ا�ن را مى�دانند
(١٤٢٤: ٥٠٦/٤ و ٥١٩؛ ١٤١٩ال8: ١٩٩/٢). نمــونهN د�گر، وجـوب قــرائت سـوره در نـمـاز
است كـه وى گـسـتـره فـتـوا و عمـل به آن را تا جـا�ى د�ده كـه پاى�بندى به آن همـه جـا و همـه
وقت، شـعـار و نشــانهN شـ�ـعـه بوده و ترك آن، شـعــار د�گران شـده است (١٤٢٤: ٣٠٦/٧).

نادرستى سجده بر خوردنى�ها و پوش�دنى�ها ن�ز هم�ن گونه است (همان: ١٩/٨ ـ ٢٠).
ا�شان به استناد جـا�گاه امام (ع) روا�تى را كه مى�گو�د امام صـادق (ع) عذرهN خشك را
با كج كــردن دلو آب، ر�خـتــه و با باقى�مــانده آب، وضـو گـرفــتـه و �ا روا�تـى كـه راوى آن
مى�گـو�د در خانـهN امام رضـا (ع) دسـتشـو�ى را رو به قـبله د�ده، رد مى�كند؛ از جـمله به ا�ن
دل�ل كـه چگونه مى�شـود آنان (ع) د�گران را به ن�كى فـرمـان دهند و خود را فـرامـوش كنند و
چ�زى بگو�ند كه خـود عمل نمى�كنند! ا�شان تأك�د مى�كـند: ا�ن شدنى ن�ست و بسى دور از
جا�گاه آنان است و قطع دار�م كه چن�ن نبوده است. عـالوه بر ا�ن كه شا�د در مورد دوم، آن
منزل، از خـود امام رضـا (ع) نبـوده است؛ ز�را ظاهراً اسـماعـ�ل بن بز�ع كـه راوى موضـوع
است، حـضـرت را در خـراسـان د�ده است و امـام (ع) در خـراسـان، ب�ش�تر اوقـات همـراه
خل�ـفه بود كـه در شهـرها و مناطق مى�گشـت. ا�شان احـتمـاالت د�گرى ن�ز در ا�ن باره ب�ـان

كرده است (همان: ٢٨٩/٥؛ ٢٢٨/٣ ـ ٢٢٩؛ ١٤١٩ال8: ٢١٣/١ ـ ٢١٤).
نمونهN د�گر ردّ گفتهN برخى از فقها و علماى ش�عه و سنى مانند فاضل مقداد و زمخشرى
است كه درود (صلوات) فرسـتادن بر پ�امبر اكرم (ص) را هنگام شن�ـدن و ذكر نام حضرت،
واجب شمرده�اند (نك: فاضل مقداد١٤٢٥: ١٣٣/١). بهبهانى در نقد ا�ن گفته، از جمله �ادآور
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مى�شـود كه اگـر ا�ن امـر واجب بود، پ�امـبـر (ص) و امامـان (ع) در فـاصلهN زمانى دو قـرن و
بلكه نزد�ك به سه قرن روزگـار خود، به آن پاى�بند بودند و د�گران را به آن ملزم مى�كردند و
بر آن تأك�د مى�جسـتند و طبعاً وجوب آن بسى شهرت مى��افت و بر كـسى پنهان نمى�ماند؛ و
به تعب�ـر شاگرد برجستهN وى، شـ�خ جعفر كاش8 الغطاء كـه هم�ن رو�كرد را در نفى وجوب
دارد، اگر ا�ن امـر واجب بود، خط�بـان در خطابه�هاى خود و عالمـان در نوشتـه�هاى خود،
در ا�ن باب، داد سـخن مى�دادند (كـاش8 الغطاء، ١٤٢٢: ٥١٦/٣) در حـالى كـه كــار برعكس
شده و حتى برخى فقها بر عدم وجوب آن، ادعاى اجماع كرده�اند؛ ا�ن در حالى است كه در
بس�ارى از دعاهاى نقـل�شده از امامان (ع) نام پ�امبر (ص) بدون ذكـر صلوات آمده �ا حتى به

جاى آن از تعب�ر «عل�ه السالم» استفاده شده است (بهبهانى، ١٤٢٤: ١٤٤/٨).
محقق بهبهانى در استدالل بر نادرسـتى امامت جماعت نماز بانوان توسط بانوان ن�ز كه
�ك مسئلهN اختالفى م�ان فقـهاى ش�عه است، در كنار ادلهN د�گر خود، به ا�ن واقع�ت تار�خى
ن�ز استناد مى�كند كه نماز، امرى مورد ابتـال است و انگ�زه�هاى به جماعت خواندن ن�ز در آن
فـراوان؛ اگـر امـامت زن روا بود، طبـعـاً ا�ن امـر گـسـتـرش مى��ـافت و آنان داراى پ�ـشنمـاز
شناخـتـه�شـده�اى بودند كـه در خـانه�ها پـشت سـر او نمـاز مى�گـزاردند و همـسـا�گان گـرد او
مى�آمـدند. در حالى كـه به گـفتـهN وى در ه�چ كجـا و ه�چ دوره�اى، هرچند بس اندك، حـتى
�ك مورد سراغ ندار�م كه چن�ن كارى صورت گرفـته باشد؛ با ا�ن كه بانوان چه بسا به نسبت
مردان، ن�ازمندتر به جماعتند. وى مى�افزا�د: بلـكه سراغ ندار�م فاطمه (سالم�الله عل�ها) �ا
كسى از دخـتران وى �ا دختـران و همسـران امامان (ع) چن�ن كـارى كرده باشند. اگـر امامت
زنان درست بود، طبع قض�ه اقتضا مى�كرد كه ا�ـن كار را حضرت فاطمه (سالم الله عل�ها) �ا
�كى از بانوان بزرگـوار د�گر انـجام مـى داد و نوعاً در نـماز جـمـاعت مـردان كـه مـشكالت و
موانع خود را دارد، شـركت نمى كردند؛ در حالى كه د�ده و شن�ده�ا�م كـه زنان همراه مردان
نماز مى�خـوانند و ا�ن امر در برخى جاها و زمـان�ها فراوان بوده است، به رغم فقـدان مانع،

سراغ ندار�م حتى �ك نفر از آنان، امامت كرده باشد (همان: ١٧٦ ـ ٢٧٧).
نمـونه�هاى د�ـگرى از اسـتنادهاى مـحـقـق بهـبـهـانى در ا�ن بـخش را مى�توان در جـواز
(همان: استـفاده از جـوى�ها و رودخانه�ها (همان: ٢٢٨/٤ ـ ٢٢٩)، طهارت مـخالفـان مذهبى 
٥٢٤ ـ ٥٢٨)، فصـول اذان (همان: ٥٠٦/٦)، جـواز رعـا�ت قواعـد تجـو�دى (همان: ٢٢٦/٧ ـ
٢٢٨)، چگونگى سالم پـا�انى نماز (همان: ١٦٦/٨ ـ ١٦٧)، جواز برگـزارى نماز جـماعت به
صورت دا�ره در مسـجد الحرام (همان٣١٠ ـ ٣١١)، جواز ازدواج همزمـان با دو زن فاطمى و
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رد شد�د گـفتـهN برخى اخبار�ـان در نادرستى آن (١٤١٩ب: ١٧٢ ـ ١٧٤و ١٧٧ ـ ١٨٤)، و خدشه
در روا�ات جواز ح�له براى فرار از ربا (همان: ٢٨٩ ـ ٢٩٠) مالحظه كرد.

٦ ـ گستردگى ابتال و ن�از

توجـه به گـستـرهN ابتـال و ن�ـاز عمـلى مسلمـانان به احكام شـرع، �ك اصل در روش اسـتنبـاط
احكام به شمـار مى�رود كه كم و ب�ش نگاه فق�ـهان را به خود معطوف داشـته است. دل�ل ا�ن
توجه، از �ك سو به اقتضائات عرفى و عقـال�ى كمى و فزونى قلمرو ابتال و ن�از برمى�گردد؛
و از سوى د�گـر، به م�زان پاى�بـندى جامعـهN اسالمى به احكام الـزامى و غ�رالزامـى شرع. به
ب�ان د�گر، مـقتضاى طبـ�عى و عرفى و عقـال�ى �ك حكم عام و ابتالى عمـوم، ا�ن است كه
همانند د�گر مـسائل و ن�ازهاى عمـومى عادى، به امرى فراگـ�ر و مستـمر در جامعـهN اسالمى
درآ�د و نوع مـردم از آن آگاه شـوند و ا�ن با ا�ن پ�ش فـرض است كـه بدنهN �ك جـامعـهN د�نى و
بو�ژه اسالمى، نوعاً به گونهN نسبى، پاى�بنـد به احكام د�نى خود است و اگر در برخى مقاطع
ن�ـز اعتناى چشم�گـ�ر به آن نداشـته باشـد، اما نوعـاً چن�ن ن�ـست كه در همـهN مقـاطع مخـتل8
تار�خى و در همهN سرزم�ن�هـا به آن بى�اعتنا باشد. چنانكه مقتضاى نـ�از عمومى به �ك حكم
ن�ـز ا�ن است كه به فـراخـور آن ن�از، حكم، شـهـرت �ابد و محل توجـه و اعـتنا باشد. آنچـه
محـقق بهبـهانى را در بهـره بردن از ا�ن اصل در اجتهـاد، برجسـته كرده، از �ك سـو شناخت
مصاد�ق آن در م�ان احكام مـوجود و از سوى د�گر فراوانى استناد به آن است؛ و ا�ن هر دو،
بخشى از همـان رو�كرد كلى وى به واقع�ـات ب�رونى و لوازم و اقتـضائات عقلى و عـقال�ى و

عرفى و طب�عى آن است.
در ا�ن جا ن�ازى به برشمارى مواردى كه بهبـهانى به ا�ن اصل تمسك جسته، ن�ست اما
براى نمونه اشاره مى�شود كه وى در برابر ا�ن گفتهN ش�خ صدوق كه غسل جمعه را بر مردان و
زنان واجب شمرده (ش�خ صدوق، ١٤١٣: ٦١/١) در كنار نقدهاى چندى كه بر آن وارد كرده و
حتى اصـل ا�ن نسبت را به وى نادرست دانسـته، به ا�ن واقـع�ت ن�ـز توجه داده است كـه اگر
ا�ن غسل واجب بود، از مـسائل مورد ابتالى عـموم بود و به ب�ان وجوب و دستـور به آن ن�از
پ�دا مى�شد و خود راو�ان روا�اتى كـه داللت بر وجوب آن مى�كند، به آن پاى�بند مى�شدند و
د�گران را به آن ملزم مى�ساختند و سا�ر ش�ع�ان ن�ز �ا ا�ن سخن را از آنان مى�پذ�رفتند �ا براى
شناخت تكل�8 خـود سراغ امـامان خود مى�رفـتند و آنان به آن فـرمان مى�دادند، و ا�شـان ن�ز
هم خود هر جمعه به آن پاى�بند مى�شدند و هم د�گران را به آن ملزم مى�كردند. مقتضاى ا�ن
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وضع، ا�ن بود كه موضوع وجوب، م�ان مردان و زنان و حتى نوجوانان، هم در عمل و هم
در گفـتار، را�ج گردد و هر چه زمـان به درازا كشد، ب�ش تر رواج �ابد؛ امـا چگونه است كه
كار، عكس ا�ن شـده و به رغم فزونى روا�اتى كـه به ظاهر وجوب را مى�رسـاند، پ�شـ�ن�ان و
پس�ـن�ان، همه بـر استحـباب آن اتفـاق كرده�اند و حـتى ش�ـع�ان صـالح ن�ز دائمـاً به آن پاى�بند

نشده�اند، چه رسد به د�گران!؟ (بهبهانى، ١٤٢٤: ٩٤/٢ ـ ٩٥).
نمـونهN د�گر، نقد مـحقق بهـبهـانى بر برخى فقـها است كـه در اباحهN خـمس، به روا�اتى
استـدالل كرده�اند كه مفـاد آن عفو خمس از سـوى امامان (ع) مى�باشد. وى افـزون بر استناد
به روا�ات د�گرى كه وجوب خمس را مى�رساند و موافـق «اجماعات نقلى» و شهرت عظ�م
وجـوب آن است، ا�ن امكان را مطرح مى�كنـد كه بر وجـوب خـمس، اتفـاق نظر و «اجـمـاع
واقعى» ن�ز وجود داشته باشد. استدالل بهبهانى ا�ن است كه موضوع خمس، از مسائل عام
البلوى است و ســخت مـورد ن�ـاز است؛ و مــردم، به و�ژه در خـمس نســبت به زكـات، از
پرداخـتن آن، بسـ�ــار امـتناع دارند. اگـر روا�ات عـفـو خـمس بـه صـورت مطلق، درست و
پذ�رفته بود، مـفاد آن ها به سان خورشـ�د م�ان روز، شهـرت مى��افت و بر بانوان پرده نش�ن
ن�ز پنـهان نمى�ماند، چه رسـد به فقـهاى بزرگ و خبـره و جست و جـوگر و آگاه؛ بلـكه سا�ر
شـ�عـ�ان ن�ـز همگى از آن آگاه مى�شـدند و در همـه جا و همـه وقت، در طول تقر�بـاً سه قـرن
امـامت امامـان (ع)، مالك عـمل مى�شـد؛ چون در ا�ن روا�ات آمده است كـه امـ�رالمـؤمن�ن
على (ع) از فاطمـه (س) خواست خـمس را ببخشـد و او بخش�ـد، و در روا�ت صحـ�ح امام
باقر (ع) آمـده است كه د�گران به دل�ل ا�نكه حق�ّ مـا را ندادند، در امر خـوراك و زناشو�ى در
تبـاهى�اند، امـا براى شـ�ـعـ�ـان و فـرزندانشـان، حـالل است. ا�شـان مى�گـو�د: اگـر در ا�ن
روزگار طوالنى كـه براساس ا�ن روا�ات، از دورهN على (ع) آغـاز مى�شود، پرداخـتن خمس
بر ش�ـع�ـان واجب نبود، بر ه�چ فـرد عادى پنهان نمى�مـاند، اما چگونه است كـه بر خبـرگان
پنهـان مانده و در فـتوا و عـمل در همه جـا و همه وقـت، بر عدم بخـشش، آن اتفاق نظر پ�ـدا

كرده�اند!؟ (همان: ٤٥/١١ ـ ٤٦).
بهبـهانى همـ�ن استـدالل را در برابر گفتـهN س�ـد مرتضى كـه پرداختن سـهم سادات را به
كسانى كه انتساب آنان تنها از سوى مادر است، جا�ز شمرده است، ب�ان مى�كند. بنابر تأك�د
ا�شـان، از نگاه تار�خى و گسـتردگى ابتـالى به آن، و از منظر وظ�ـفهN شـارع در ابالغ حكم و
وجود انگ�ـزهN افراد در گـرفتن آن، هرچند به دل�ل اثبـات شرافت سـ�ادت خود، اگـر آن گفـته

صح�ح بود، همانند خود وجوب خمس شهرت مى��افت (١٤٢٦: ٤٥١).
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٧ ـ محدوده زمانى و مكانى تق�ه

چنان كـه مى�دان�م �كى از واقعـ�ت�هاى تار�خى كه از �ك سـو تأث�ر گـستـرده�اى در چگونگى
ب�ـانات امامـان (ع) و ب�ـان احكام گـذاشتـه و از سـوى د�گر فـقهـاى مـا را به تكاپوى شناخت
مـوارد آن، به و�ژه در وقت تعارض اخـبـار و چگونگى جمع مـ�ـان آن ها، واداشتـه، فضـاى
تق�ه�آم�ـز و محدود�ت�ها�ى بوده كه حاكمان وقت و ناسـازگارى و تنگ�نظرى برخى مذاهب
مـخال8 و طرفـداران آن ها ا�جاد مى كـردند و كار را نـه تنها در مـقام «امـتثـال» بلكه در اصل
«ب�ان» احكام، بـر امامان (ع) و راو�ان و شـاگردان فقـ�ه و غـ�رفقـ�ه آنان دشـوار مى�ساخت.
نقش ا�ن عـامل تار�خى چنان بـوده كه فـقـهـاى ما بر پا�ـهN روا�اتى كه راهـكارهاى جمع مـ�ـان
روا�ات متعارض را به دست داده، �ك راهكار را مالحظهN موافقت �ا مخالفت حد�ث با نظر
مذاهب فقهى مخال8 قرار داده�اند و در سنجش اعتبار اَسنادى روا�ات، آن را به وفور به كار

برده اند.
در ا�ن م�ان؛ تنها گذرى كوتاه بر مباحث محقق بهبهانى نشان مى�دهد كه وى با نگاهى
كه به تار�خ اجتمـاعى ش�ع�ان عموماً و امـامان (ع) خصوصاً داشته، �كى از فـقها�ى است كه
به گونه�اى گـسترده در شناخت محـتواى احاد�ث و م�ـزان اعتبار آن ها، به ا�ن عـامل توجه و
اسـتناد كـرده است و بلكه تا آن جـا كـه نگارنده سـراغ دارد، ا�شـان سـرآمـد فقـهـا در ا�ن امـر
است. گـسـتره و ابعـاد اسـتناد بهـبـهانى بـه موضـوع تقـ�ـه و برداشت�ها و تحل�ل�ها�ى كـه در
بس�ارى موارد با چن�ن رو�كردى به دست داده، ن�ازمند پژوهشى جداگانه است، اما آنچه در
ا�ن فــرصـت در بررسى رو�كـرد وى مى�توان به آن اشــاره داشـت، �كى اصل تـوجــه وى به
شرا�ط زمانى متـفاوت و فرق�گذارى م�ان دوره�هاى مخـتل8 ائمه (ع) و حتى تفاوت آن، در
دو زمان مـختل8 از �ك دورهN امـامت است؛ و د�گرى تأك�ـد مكرّرى كه وى در فـرق�گذارى
م�ـان زمان امام باقر (ع) با دورهN امـام صادق (ع) و بو�ژه دورهN امام كـاظم (ع) دارد؛ و سوم،
تاك�د وى بر ضع8 «مكاتبات» در مقا�سه با احاد�ث گفتارى است. ا�ن هر سه، برخاسته از
همـان نگاه كلى تار�خى وى و شناخت روا�ات در كنار توجـه به «واقـع�ت ب�ـرونى» به عنوان

�ك اصل است.
در اصل فرق�گـذارى، از جمله مى�تـوان به ا�ن نكته�هاى جناب بهـبهـانى اشاره كـرد كه
گاه مى�گـو�د روا�ات امام باقر (ع) به نسـبت روا�ات امام صادق (ع) از تقـ�ه دورتر است و �ا
تق�ـه در دورهN امام صادق (ع) شـد�دتر بوده است (١٤٢٤: ١٠٢/١و٣٥٤) و گاه تـأك�ـد دارد كه
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تق�ه در زمـان امام كاظم (ع) نسبت به دورهN امام باقر (ع) و حـتى دورهN امام صادق (ع) و بلكه
نسـبت بـه دورهN امـام رضـا (ع) و ائمـهN بعـدى شــد�دتر بود (همـان: ١٣٥/٢؛ ٣٧٠؛ ١٤١٩ال8:
٢١٠/١). وى از ا�ن نظر مـ�ـان اوا�ل دورهN امـام صـادق (ع) كـه هنـوز بنى�امـ�ـه با بنى�عـبـاس
Nحضرت، فرق مى�گذارد و اشاره مى�كـند كه تق�ه در دوره Nدرگ�ر نشده بودنـد، با اواخر دوره

منصور دوان�قى شدت �افت (١٤٢٤: ٤١٣/٩؛ ١٤١٧: ٤٧٣).
جناب بهـبـهانـى شرا�ط زمـان امـام باقـر (ع) را به دل�ل عـوامل و عللى چند، با شـرا�ط
تق�ه�آمـ�ز زمان امام صـادق (ع) فرق مى�گذارد و از ا�ن رو، در جاهاى مخـتل8، در تعارض
م�ان مـفاد روا�ات، «جهت صدور» روا�ات امـام باقر (ع) را ب�ان واقعى احكـام مى�شمارد و
جـانب آن را مى�گ�ـرد. علل و عواملـى كه وى در ا�ن فـرق�گذارى، در مـجمـوع برشمـرده و

برخى را بارها خاطرنشان كرده، ا�ن هاست:
١ ـ ا�ن فرما�ش امام صادق (ع) كه ش�ع�ان به انگ�زهN هدا�ت��ابى و رشد خود پ�ش پدرم
رفتند و او مطابق واقع به آنان پاسخ داد؛ و با حالت شك، پ�ش من آمدند و در نت�جه، از سر

تق�ه به آنان پاسخ دادم (ش�خ طوسى ١٤٠٧: ١٤٥/٢).
٢ ـ درگـ�رى بنى�امـ�ـه و بنى�عبـاس با �كد�گر در دورهN امـام باقـر (ع)، فرصت مناسـبى

براى آن حضرت (ع) پد�د آورد كه بتواند تقر�باً بدون تق�ه حقا�ق را ب�ان كند.
٣ ـ ستا�ش پ�امبر (ص) از امام باقر (ع) و ابالغ سالم به وى و ا�ن كه او شكافندهN دانش
خواهد بود و از همـ�ن رو لقب «باقر» را از پ�امبـر (ص) در�افت كرد، جا�گاه اجتـماعى وى

را برجسته ساخته بود.
٤ ـ ارتباط مستمـرّ جابر بن عبدالله انصارى با امام باقر (ع) كه از اصـحاب پ�امبر (ص)
بود، باعث مى�شد مـردم بگو�ند هر آنچه حـضرت (ع) مى�گـو�د، از جدّ خود، رسـول خدا

(ص) گرفته است.
٥ ـ مذهب اهل سنـت هنوز كامالً شكلى دقـ�ق و قوى و كـامل و �كپارچه نگرفـته بود و
هنوز تعـصب�ها و حم�ت�هاى بـى�جا رواج ن�افـته بود؛ چنان كـه مذهب شـ�عه ن�ـز گسـترش
ن�افته بود. امام باقـر (ع) ن�ز در نگاه مخالفان در شمار فقـهاى بزرگ شمرده مى�شد (بهبهانى،

١٤٢٤: ٦٢/٣، ٣٧٤/٩ ـ ٣٧٥).
محـقق بهـبهانـى در شناخت روا�ات كه منشـأ صدور آن تقـ�ه بوده، بر �ك اصل د�گر نـ�ز
تأك�ـد ورز�ده است و آن ا�ن كه همـواره تق�ه در مـحدودهN همـان مذهبى كـه در آن زمان �ا مكان
مـتـداول بوده، صـدق مى�كند (١٤١٧: ٣٧٤). وى با توجـه به همـ�ن اصل كـه مـالك در تقـ�ـه،
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مـذهب را�ج در زمـان صـدور روا�ت و نگاه قـاضـ�ـان و حـاكـمـان وقت بوده، بـه نقل از منابع
تار�خى خـاطرنشـان مى�كند: «در دورهN امـام صـادق (ع) عـمـوم مـردم كوفـه بر مـبناى فـتـاواى
ابوحن�فـه و سف�ان ثورى و فردى د�گر، اهل مكـه برابر فتاواى ابن�جر�ح، اهل مد�ـنه به فتواى
مالك و فـردى د�گر، اهل بصره مطابق فتاواى عـثمان و سواده و برخى د�گر، مـردم شام برابر
فتاواى اوزاعى و ول�د، اهل مصر طبق فتواى ل�ث بـن سعد، و مردم خراسان طبق نظر عبدالله
بن مبارك عمل مى�كـردند». وى مى�افزا�د: «كسان د�گرى ن�ز از اهل فتـوا وجود داشتند تا ا�ن

كه مذاهب فقهى آنان در سال ٣٦٥ به چهار مذهب محدود شد» (١٤١٥: ٢٢٠ ـ ٢٢١).
از سـوى د�گر، وى در فـرق�گـذارى مـ�ان اعـتـبـار «مكاتبـات» و پاسخ�هاى نوشـتـارى
امامان (ع) با گـفتارهاى آنان از نظر رعا�ت تقـ�ه، بارها خاطرنشان كـرده كه به دل�ل شرا�ط و
محـدود�ت�ها�ى كه نوشتـه�ها در رعا�ت تقـ�ه دارند، مكاتباتى كـه از امامان (ع) رسـ�ده، در
مقا�سه با احاد�ث گفتارى آنان، اعتبار كمترى دارد و نوعاً در محتوا، ب�ان و ادب�ات، مشكل
دارند. وى كه بارها �ادآور شده اصل ا�ن سخن از جـدّ وى، مجلسى اول است، فزونى تق�ه
در مكاتبـات را ناشى از ا�ن واقـع�ت مى�داند كـه امكان اطالع �افـتن حـاكمـان و مـخالفـان از
نوشـته�ها ب�ش تر بود و همـ�ن امر در نگاه ا�شـان، در فرض تعـارض، ما�هN رجـحان احـاد�ث
گفـتارى بر مكاتبات است. وى كاسـتى�هاى نگارشى موجود در ا�ن مكاتبـات را ن�ز ناشى از
همـ�ن واقــعـ�ت دانسـتــه و افـزوده است: «وگـرنه شــأن امـامـان (ع) باالتر از ا�ـن است كـه
نگارش�ها�ى چن�ن داشـتـه باشند». (از جـمله نك: ١٤٢٤: ٣٤/٨ ـ ٣٥؛ ٢٨٥/٦، ٢٨٦ و ٣١٠؛ و

١٤١٩ ال8: ٣٤٩/٢و ٣٥٩).

٨ ـ انصراف مطلق به فرد شا-ع

�كى از اصـول پا�ه در كــاربرد الفـاظ و حـجـ�ت و داللت ظواهر الـفـاظ، چنان كـه در دانش
«اصول فقه» ن�ز آمده و مى�دان�م، حجـ�ت ظاهر لفظ مطلق و شمول آن نسبت به همهN اصناف
و افرادى است كـه واژهN مطلق بر آن صدق مى�كند؛ مگر ا�نكه به دل�لى عـقلى �ا نقلى، فردى
�ا افرادى از شمـول آن ب�رون رود. از سوى د�گر، كاربرد الفاظ، براى رساندن مـعانى مورد
نظر گو�نـده است و واژه�ها ابزارى ب�ش ن�ست. از ا�ن رو، اگـر به هر دل�ل، معلوم باشـد كه
مقـصود گـو�نده از �ك واژهN مطلق، به رغم وضع لغـوى آن، محـدودهN خاصى از مـصاد�ق و
افراد آن است، طبعاً نمى�توان معناى وضعى و قراردادى لفظ را بر معناى كاربردى آن واژه،
مـقدم داشت و مـراد گو�نـده را ناد�ده گرفت. در مـواردى كه در مـراد گـو�نده شك نباشـد،
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پ�ـداست كه مطابق مـراد او عمل خـواهد شد، چه سـازگار با مـعناى وضعى لفظ باشـد و چه
نباشد؛ چـنان كه در موارد شك، اصل لفظى «اصالة االطالق» و در واقع «اصـالة الظهور» و
ن�ـز حـجـ�ت مـعناى فـراگـ�ـرى كـه ظاهر لفظ مطلق مـى�رسانـد، به عنوان �ك راهكار عـام،

كاربرد دارد.
امـا در كنار ا�ـن راهكار، واقـعـ�ت خــاص�ترى ن�ـز وجـود دارد كـه بـا فـرض آن، د�گر
نمى�توان به ظاهر وضـعى و لغـوى لفظ مطلق استناد كـرد. آن واقـع�ت، انصـراف مطلق و �ا
حـتى عام (بنا بر �ـك نگاه) از برخى افراد و �ا «انـصراف به فـرد شا�ع» اسـت؛ به ا�ن معنا كـه
وقـتى واژه�اى داراى افــراد و مـصـاد�قى شـا�ع و غــ�ـرشـا�ع است و گــو�نده آن واژه�ها را به
صـورت مطلق به كــار مى�برد، همـان شـ�ـوع و رواج، مـانع شـمـول اطـالق نسـبت به افـراد
غ�رشا�ع مى�شـود؛ و لفظ مطلق، در معنا، به همان افراد شا�ع محـدود مى�شود. به عبارت
د�گر، واژهN مطلـق به رغم شـمـول وضـعى و لـغـوى خـود، از افـراد غـ�ــرشـا�ع روى�گـردان
مى�شود و معناى كاربردى آن به همان افراد شا�ع محدود مى�گردد. ا�ن اصلى است كه كم و
Nهمان رو�كرد واقع�گـرا�انه Nب�ش مـورد توجه فـقها بـوده و هست. محـقق بهبـهانى ن�ـز بر پا�ه
خود بارها بر ا�ن اصل تأك�د كرده و آن را در شمار مسائل مسلّم و قطعى آورده است (١٤٢٤:
٥٢٥/٣). نكتــهN اصلى در تحل�ل ا�ـن اصل در نگاه وى، ا�ن است كــه همـواره اسـتــدالل به
عموم، مشـروط بر ا�ن است كه صورتى محدود از معناى واژه در ذهن وجـود نداشته باشد؛

وگرنه ذهن آدمى سراغ آن مى�رود و نمى�توان به اطالق و عموم لفظى، استناد كرد.
جناب بهـبهـانى ا�ن سـخن را به عنوان �ك كبـراى كلى در اسـتدالل بر ا�ن كـه از اطالق
امر به وضو در روا�ات، نمى�توان مطلوب�ت نفسى وضو را اسـتفاده كرد، خاطرنشان مى�كند
و دربارهN وضـو مى�گو�د: «به عنوان �ك امـر د�نى، روشن است كـه وضو براى نمـاز واجب
است و غـ�ـرى بودن ا�ن وضـو، پـ�ش از صـدور روا�اتى كـه به ظاهر مطلـق است و مطلوب
بودن آن را مى�رساند، جزو مسائل ضـرورى آشكار د�ن در اذهان موجود بوده است؛ و قهراً
به مـجرد ا�ن كـه لفظ وضـو به صـورت مطلق شن�ده مـى�شود، ذهن شنونده بـه همان مـعناى
خـاصى كه در خـود دارد، منصـرف مى�شود. چنان كـه در مـحاورات روزمـره، مردم همـ�ن
گونه است كه وقتى سخن از امر به وضو و ت�مّم مى�رود، آنچه از آن مى�فهمند، ا�ن است كه
براى نماز است (همان: ٧٢). تأك�ـد وى در نادرستى استنـاد به اطالق روا�ات در وضو، ا�ن
است كه ا�ن روا�ات پس از مدت�ها كه از ظهور اسالم و گسترش احكام آن سپرى شده بود،
صـادر شـده است؛ آن هم دربارهN حكمى مـانند وضـو كـه آن همه مـورد ابتـال و ن�ـاز بود و در
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شمار ضرور�ات د�ن بوده كه وضو شرط صحت نماز است (١٤١٩ ال8: ١٦/١ ـ ١٧).

٩ ـ تقدم عرف عام بر معناى لغوى و عرف خاص

خاستگاه وضع الفاظ و زبـان، چ�زى جز رساندن هر چه بهتر و راحت�تر مفـاه�م و معانى به
د�گران ن�ست. جا�گاه ابزارى الفـاظ، همان گونه كه ما�هN تقدم مـعناى كاربردى الفاظ مطلق
بر مـعانى وضـعى آن ها مى�شود، در سـا�ر موارد ن�ـز ما�هN تقـدم معـانى محـاوره�اى بر معـانى

وضعى و لغوى مى�شود.
رو�كرد واقع�نگرانهN مـحـقق بهـبهـانى در ا�ن زمـ�نه ن�ز بـاعث شده كـه در تعـارض م�ـان
معـانى وضعى و معـانى عرفى، كـاربردهاى عرفى را مقـدم بدارد و تصر�ح كند كـه «عرف بر
لغت مقدم است» (١٤١٧: ٣٠). وى با تأك�د بر ا�ن كه لغت آن چ�ـزى است كه «مردم» به كار
مى�برند و نه آنچه «خواص» استنباط و اجتهاد مى�كنند، دل�ل آن را ا�ن مى�داند كه لغت امرى
«سمـاعى» است و خطاب خـداوند تعالى ن�ـز متـوجه مـردم است و پ�امـبر (ص) تنهـا با زبان
مـردم خود سـخن مى�گـو�د. ا�شـان ا�ن سخـن را در رّد گفـتـهN «اصمـعى» آورده١ كه به رغم
اذعان به ا�ن كه معناى شا�ع «كعب» پ�ش مردم، همان است كه روى پا قرار دارد، خود، آن
را نپذ�رفـته و اجـتهـاد كرده است (١٤٢٤: ٣١٠/٣). پا�هN سخـن جناب بهبهـانى در ا�ن اصل،
ا�ن است كه امامان (ع) به ش�وه محاورات عرف�ه سخن مى�گفتند. وى هم�ن را به عنوان �ك
اصل راه�گـشـا در فـهم درست روا�ات و سـازگـارى آن با واقع ب�ـرونى مـعـرّفى كـرده است و
موارد بى�شـمارى از گفتـه�هاى امامان (ع) را ذكـر كرده كه ظاهراً اطالق �ا عـموم آن مطابق با
واقع ن�ـست، بر پا�هN هم�ـن اصل كه آنان مطابق مـحاورات عـرفى سـخن مى�گفـتند، شمـرده
است وگرنه سر از ب�ـان خالف واقع در مى�آورد؛ و به عبارت د�گر، همان�گـونه كه عرف در
بس�ارى موارد امورى را به صورت عام و كلى مطرح مى�كند اما مقصود واقعى، وضع غالب
است و نه عـموم، و �ا از مـجاز و تشـبـ�ه بهـره مى�برد، سخنان مـعـصومـان (ع) ن�ز به همـ�ن
روش صادر شده است. وى مثال مى�آورد كه وقتى در روا�ت آمده «خون ح�ض س�اه است»
�ا «خون اسـتحـاضه سـرد است»، مقصـود موارد غـالب است؛ و اگر غـالباً چن�ن نبـاشد، از
باب مجاز �ا تشب�ه است، مانند ا�ن جمله كه «طواف خانه نماز است» و «فقّاع خمر است» و
«تارك نمـاز كافـر است» (١٤١٥: ٤٦٣ ـ ٤٦٤). ا�شان بـر هم�ن اساس، روش فـهم راو�ان در
مـحـاورات و گـفـت�وگـوها را روش فـهم اهل عـرف مـى�شـمـارد؛ نه ا�ن كـه بر پـا�هN قـواعـد

اجتهادى و اصولى باشد كه علماى دوره�هاى بعد بن�ان نهاده�اند (١٤١٩ ب: ٩٠).
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Nخود بر گـفتـه Nاصل �ادشـده در نقد گـستـرده Nمـحقق بهـبهـانى با همـ�ن رو�كرد و بر پا�ه
برخى اخبـار�ان، مانند مـحدث بحرانى كـه قائل به حـرمت و نادرستى ازدواج همـزمان با دو
زن فـاطمى شـده، از جـمله تصـر�ح و تأكـ�ـد كـرده كـه روا�ت مـورد استـناد ا�نان، نه تنهـا بر
نادرسـتى داللت نمى�كند، بـلكه بر صـحت ازدواج داللت دارد! ز�را مـفـاد ا�ن روا�ت، ا�ن
است كه چن�ن ازدواجى ما�هN رنج و مـشقت حضرت فاطمه (س) مى�شـود. نكتهN مورد توجه
جناب بهـبهـانى ا�ن است كه اگـر چن�ن ازدواجى از اصل باطل باشـد و صورت واقع به خـود
نگ�رد، چگونه مى�تواند ما�هN ناراحتى و رنج حضرت (س) باشد؟ ا�ن، خود نشان از صحت
ازدواج دارد؛ و گرنه موضوع ناراحتى، منتفى بود. ا�شان خطاب به اخبار�ان كه تأك�د دارند
مكالمـات امـامـان (ع) به شـ�وهN عـرف عـام بوده و نه قـواعـد اصـولى كـه آن را بدعت د�گران
مى�شـمارند، اظهـار شگفتى مى�كند كـه پس چرا خود به الزمـهN ا�ن اصل كه حـرف حقى نـ�ز
هست، پاى�بـند ن�ـســتند؛ و چـرا فـهم خــود از ا�ن حـد�ـث را بر روش عـرف عــام عـرضــه
نمى�كنند؟! وى در توض�ح مى�گو�د: «وقتى مـردم بشنوند كسى به د�گرى مى�گو�د «با فالن
زن ازدواج نكن، ز�ـرا مــا�هN ناراحـــتى و رنج والـد�ن و ن�ــاكـــان تو مى�شــود و تـو را عــاق�ّ
مى�كنند»، آ�ا جـز ا�ن است كه حتى كـودكان و ناآگـاهان ن�ز از ا�ن جـمله مى�فهمـند كه اصل
ازدواج، صحـ�ح است و وقتى ازدواج شـرعى صورت گـرفت، آن پ�امـد را خواهد داشت؟
(همان: ٢٢٣ ـ ٢٢٢). ا�ن است كه تأكـ�د بر تقدم عـرف عام بر معناى لغوى و عـرف خاص را

ن�ز مى�توان از دستاوردهاى نگاه واقع�ب�ن جناب بهبهانى شمرد.

جمع�بندى و نت�جه�گ�رى

اهتمام به شناخت هرچه واقعى�تر از «واقع�ات ب�رونى» كـه پ�وند مستق�م با موضوعات احكام
دارد، از �ك سو، و شناخت واقعـ�ات ب�رونى و ارتباطى كه ا�ن امر در فـهم درست متون ادله
دارد، از سـوى د�گر، �ك و�ژگى مهم و راهـگشا در روش اجـتهـادى و فقـه مـحقق بهـبهـانى
است. ا�ن و�ژگى كـه مى�توان آن را �ك رو�كرد در فـقـه ا�ن فقـ�ـه به شـمار آورد، به صـورت
كلى از سه خاستگاه توجـه به «طب�عت»، «جامعه» و «تار�خ» برخـاسته است مى�توان و در سه
مـحور عـام و كلى «طبـ�عى»، «اجـتـماعى» و «تار�خى»، هـمراه با ز�رمـجـموعـه�ها�ى چند،
Nدسـته�بندى كـرد. ا�ن و�ژگى، اصلى راهگشـا به دست مى�دهد كـه فقـه و اجتـهاد مـا در دوره
معاصـر با حفظ مواز�ن و چهارچوب�هاى خـود، سخت به آن ن�ازمند است. اجتـهادى كه از
�ك سـو، ر�شه در خـاستـگاه اص�ل و منابع مـاندگـار و روش عقـال�ى خود دارد؛ و از سـوى
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Nد�گر، قابل جدا�ى از تـار�خ خود ن�ست و بدون نگاه به واقع�ـات تار�خى و اجتماعى گـذشته
آن نمى�توان به درسـتى به حقـا�ق آن دست �افت، و عـالوه بر ا�ن ها، با�د پاسخ�گـوى جهـان
تازه با آن همـه تحوالت گـسـترده و با آن همـه فـرهنگ�ها و سنت�ها و خـواستـه�هاى رنگارنگ
باشد. فقاهت اسـالمى و ش�عى تنها در صورتى مى�تواند مشكالت عـلمى و عملى موجود را
پشت سر گـذارد و كارآمدى خـود را در پاسخ�گو�ى به ا�ن همـه ن�از نشان دهد كـه به سان نگاه
واقع�ب�ن و مـوضوع�شناس محـقق بهبـهانى و برتر و جـامع�تر از آن، ابعاد مـوضوع و واقـع�ت
ب�رونى گذشته و حال و آ�نده را ن�ز به درستى بشناسد و پاسخ�گو�ى فقه به ن�ازها و چاره�جو�ى

اجتهاد در مشكالت بر پا�هN مبانى و منابع موجود را شانه به شانهN هم�ن واقع�ات بجو�د.

-ادداشت:
١. ابوسـعـ�د بصـمـعى بصـرى، عـبدالملك بـن قر�ب بن عـبـدالملك، �كى از لغت�شـناسان نامـدار است كـه
مرجعى سرشناس و در شناخت واژگان عربى بس�ار مورد استناد است. وى سال ٢١٥ �ا ٢١٦ق درگذشته

است.

منابع و مآخذ:

١. وح�ـد بهبهانى، مـحمدباقـر بن محمداكـمل (١٤٢٦)، حاش�ـة الوافى، مؤسسة العـالمة
المجدد الوح�د البهبهانى، قم

٢. ــــــــــــــ (١٤٢٤)، مـصـاب�ح الـظالم، ١١ج، مـؤسـسـة العـالمـة المـجـدد الوحـ�ـد
البهبهانى، قم.

٣. ــــــــــــ (١٤١٩ ال8)، الحاش�ة على مـدارك األحكام، ٣ج، مؤسسه آل�الب�ت(ع)،
قم.

٤. ــــــــــــ (١٤١٩ ب)، الرسائل الفقهـ�ة، مؤسسة العالمة المجدد الوح�ـد البهبهانى،
قم.

٥. ــــــــــــ (١٤١٥)، الفوائد الحائر�ه، مجمع الفكر اإلسالمى، ١٤١٥ق، قم.
٦. ــــــــــــ (١٤١٧)، حاش�ة مجمع الفائدة و البرهان، مـؤسسة العالمة المجدد الوح�د

البهبهانى، قم.
٧. عـالمه حلّى، حـسن بن �وس8 بن مطهـر اسـدى (١٤١٣)، مخـتل8 الشـ�عـة فى أحكام

الشر�عة، ٩ج، دفتر انتشارات اسالمى قم، دوم.
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٨. شـ�خ صدوق، مـحـمّد بن على بن بابو�ـه (١٤١٣)، من ال �حضـره الفـق�ـه، ٤ج، دفتـر
انتشارات اسالمى، دوم، قم.

٩. ش�خ طوسى، ابوجعـفر محمدبن�حـسن (١٤٠٧)، تهذ�ب األحكام، ١٠ج، دار الكتب
اإلسالم�ة، تهران، چهارم.

١٠. شـه�ـد اول، عاملى، مـحـمد بن مكى (١٤١٩)، ذكـرى الش�ـعـة فى أحكام الشر�عـة،
٤ج، مؤسسة آل الب�ت (ع)، قم.

١١. عاملـى، محمـد بن على موسـوى (١٤١١)، مدارك األحكام فى شـرح عبـادات شرائع
اإلسالم، ٨ج، مؤسسة آل الب�ت (ع)، ب�روت.

١٢. فـاضل مـقـداد سـ�ــورى، بن عـبـداللّه (١٤٢٥)، كنز العـرفــان فى فـقـه القـرآن، ٢ج،
انتشارات مرتضوى، قم.

١٣. كاش8 الغطاء، جعـفر بن خضر مالكى (١٤٢٢)، كـش8 الغطاء عن مبهمـات الشر�عة
الغراء، ٤ج، انتشارات دفتر تبل�غات اسالمى، قم.


