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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 مهفتوشماره هفتاد، بیستمسال 
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یموردیبررسیاستنباطفقهینددرفرایخیتاریهااثرگذاردادهیهاقالب

مکتبمعاصرنجف

 6/4/5938 :ییدتأ یختار      22/8/5931 :یافتدر یختار

 1 کجور یمحمد کرمان 

 2 یرازیش یدمحمد جواد س یدس
 

متعددد   یها برگرفته از دانش یها مند از انواع داده بهره یندیفرا یاستنباط فقه

دارندد  در   یخیتدار  یاز آنهدا متتدوا   یهدا هده بر د    داده ید  ا ینیآفر دارد. نقش

القدران   متتلد،    یاحدد  ینده  قر ید،  چدو  دل  شنا ته شده در فقه هم ییها قالب

 یهدا  قالدب  یاثرگذار یرو به بررس یش. مقاله پگیرد یو شاهد صورت م ینیهالقر

 یجده نت ید  اسد  و بده ا   یافتها تصاص  یبر استنباط فقه یخیتار یمتتوا یدارا

اسدتنباط   یندد هنندده در فرا  یدی  تع یقدالب  یخی اس  هه هرچند شاهد تار یدهرس

 اندد  یافتهمکتب معاصر نجف راه  یفقه یها ها به استنباط انواع قالب یگرد یس  ن

 اند.    هننده در آ  داشته یی تع یو اثر

 

 یخنجف، فلسفه فقه، تار یهو فقه، حوزه علم یخرابطه تار ی،استنباط فقه :کلیدواژگان

 .یعهفقه ش
                                              

 یو تمرد  اسرالم   یخترار  یشگررا  یمعارف اسالم یدکتر یقم، دانشجو یهحوزه علم یمدرس سطح عال. 1
(m_kermani87@yahoo.com). 
 .(mshirazi@yahoo.com) قم یهخارج فقه و اصول حوزه علم یدمدرس فق. 2
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مقدمه.1

تری به تعامل دو دانش تااریخ و فهاه    ق( نگاه جدی5992اصفهانی) یعةاز زمان شیخ الشر

دانان، فیلسوفان علم تاریخ، فهیهان و فیلسوفان آن، نگااهی   تاریخ هیچ یک از  5شده است.

، اما نگاه تاریخ پژوهان به این تعامل باورمندتر از  اند مند به تعامل تاریخ و فهه نکرده ضابطه

 است.  فهیهان بوده 

نهش آفرینی تاریخ در فهه از موارد تعامل علوم است و کاوش در تعامل علاوم،   مطالعه

رود. بر این اساس، تاا کناون باه جایگااه منطهای       می یکی از مسائل فلسفه علم به شمار 

مطالعات تعاملی تاریخ اسالمی و فهه اسالمی، فلسافه علاوم اساالمی، فلسافه علام فهاه       

ه دلیل ضعف مطالعات فلسفه علم در حوزه مطالعات اسالمی و فلسفه علم تاریخ اسالمی ب

اسالمی، توجهی جدی نشده است. با این حال، طرح آن برای دریافت مسالله ایان مهالاه    

 ضروری است. 

گاه مسلله مهاله و روش پاسخ گویی به  گردد. آن در مهدمه، نخست دو نکته اساسی ارائه می

به حضور تاریخ در مطالعات فههای باه عناوان     آن، بیان خواهد شد. در نکته اول، نگاهی کالن

گاه به استنباط فههی به عناوان بساتر    بخشی از مطالعات تعاملی تاریخ و فهه خواهیم داشت. آن

 تر دریافت گردد.  پردازیم تا قیود دیگر مسلله، ملموس پذیرش داده تاریخی می

حضورتاریخدرمطالعاتفقهی.2

ای،  فهاه در مطالعاات توصایفی و در مطالعاات توساعه      بر اساس مطالعات نویسنده، دانش

نیازمندی خود را به دانش تاریخ نشان داده است. به این معناا کاه در مطالعاات وضاعیت     

 شناسانه و در توسعه مرزهای دانش، این نیازمندی پیدا است.

                                              

، «نگرش تاریخی، افقهای جدیدی را در فقاهت می گشاید گفت و گو با آیرت ا  سرید احمرد مرددی    » .1
 .88، ص2، ش نشریه خط
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.حضورتاریخدرمطالعاتتوصیفیفقه2-1

ای  شده است و کمتر به مطالعات توسعه حضور تاریخ در مطالعات توصیفی فهه متمرکز 

های اثبات شده و یا  های خرد تاریخی و گزاره آن راه یافته است. این حضور در سطح داده

هاای تااریخی در مطالعاات توصایفی      نفی شده، منحصر است و به ساطح حضاور نیریاه   

تاوان   فهه و تاریخ فهیهان را می   خ علم فهه، تاریخ مسائلرسد. سه گونه مطالعاتی ِتاری نمی

 هایی از نهش آفرینی تاریخ در مطالعات توصیفی فهه برشمرد.  گونه

 حضور تاریخ در مطالعات توصیفی تاریخ فقه. 2-1-1

پیرامون دو محاور ادوار فهاه و مسالله حصار اجتهااد،       فهه، بیشتر  ممطالعات تاریخ عل

 تری دارد.  در میان این دو، مطالعه ادوار سهم فزون گیرد. البته شکل می

 5نوشاته احماد تیمورپاشاا،    نظرة تاریخیة فی حدوث المرااه  ارربعرة  های  کتاب

و  ادوار الفهاه االماامی  نوشته آقا بزرگ طهرانای،   توضیح الرشاد فی تاریخ حصر االجتهاد

 علای  نوشاته  ادوار علم الفهاه و ططاواره  ، نوشته استاد جعفر سبحانی تاریخ الفهه االسالمی

 تاریخ فهاه و فههاا  نوشته محمد ابراهیم جناتی،  ادوار فهه و کیفیت بیان آن، الغطاء  کاشف

نوشته  اریخ فهه و فههامروری بر تنوشته محمود شهابی،  ادوار فههنوشته ابوالهاسم گرجی، 

 ای بر فهه شیعه مهدمه، هاشم معروف الحسنی الجعفری نوشته تاریخ الفههجعفری هرندی، 

نوشاته   فرهنگ فهه مطابق مذهب اهل بیات مهدمه کتاب نوشته مدرسی طباطبایی، 

 نوشاته  فهاه امامیاه   حاوالت پیشانهادی در ادوار ت   مهالههاشمی شاهرودی و  سید محمود

                                              
توضیح الرشاد فی تاریخ حصرر  ، آقا بزرگ طهرانیق در قاهره به چاپ رسید. 1411این کتاب در سال . 1

اب را ترجمره کررده اسرت. ر.      ؛ محمود شهابی در جلد سوم کتاب ادوار فقره، ایرن کتر   88ص ، ارجتهاد

 . 191 -151، ص 4، جوار فقهادشهابی، 

http://www.noorlib.ir/View/FA/BookView.rem?BookID=13244
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/64168
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محمد نوشته  تأملی بر نخستین دوران تدوین، فهه اسالمی امامیه، مهاله عییمیاهلل  حبیب

  2آیند.  مطالعاتی از جنس تاریخ علم فهه به شمار می 5کریمی زنجانی اصل

تبیین تاریخ  9ت.توان از تاریخ کمک گرف بی تردید برای مطالعه ادوار فهه و اجتهاد می

کالن فهه و بررسی فراز و نشیب تاریخی آن، نیازمند مطالعه و پژوهش با عنوان تاریخ فهه 

و تا تطور تاریخی یک علم شناخته نشود، پذیرش یک نیریه از سوی متفکاران آن  4است

هایی را پیموده است؟ و چه فاراز   دانستن این که فهه چه دوره 1علم، مشخص نخواهد شد.

، اما سهم فراوان مطالعات ادوار فهه از 6شود ی داشته است؟ سبب اعتالی فهاهت میو نشیب

مطالعات تاریخ علم فهه، مانع رشد این شااخه از مطالعاات توصایفی در تعامال باا تااریخ       

 گردد. می

 . حضور تاریخ در مطالعات توصیفی تاریخ مسائل فقه2-1-2

هاا و شارایه هار عصار باه آن       مندیکه مسائل یک دانش در بستر نیاز با توجه به آن

تواناد باه درو و تبیاین     ها و مطالبات یاک عصار مای    شود، توجه به نیازمندی می عرضه  

                                              
 ،تحقیقات اسرالمی فصلنامه ، «تأملی بر نخستین دورا  تدوین، فقه اسالمی امامیه»، کریمی زنجانی اصل. 1

 .51ر 9، ص 2و 1سال سیزدهم، ش

استاد جعفر سبحانی، مطالعه تاریخی قر  به قر  فقه را علم ادوار فقه نامیده است. ر.   جعفر سربحانی،   .2

 .11/2/1494، تاریخ مراجعه www.tohid.ir،نقش تاریخ در استنباط

، نمایره چکیرده   شه سیاسری شریعه  های تاریخ اجتهاد و تقلید و تأثیر آ  بر اندی چکیده نشست. جعفریا ، 4

هرای   هرا و نشسرت   های علمیه واحرد کرسری   های علمی حوزوی، دفتر اول، معاونت پژوهش حوزه نشست

 . 124، ص51ش، نشست1491علمی، بهار 

 .121، ص 58ش ، 1481پاییز ، مطالعات اسالمی، «پیشنهادی در ادوار تحورت فقه امامیه». عظیمی، 1

 .414، ص ها و مالحظات علم دینی دیدگاه. حسنی و دیگرا ، 5

، 1488، بهمن و اسفند دوماهنامه پژوهه، «نشست نقش علم تاریخ در شکوفایی علوم حوزوی». جباری، 1

 .84، ص41ش 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/15893
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/86553
http://www.noormags.com/view/fa/creator/16489
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/86553
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/152
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/4855
http://www.tohid.ir/
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/64168
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/117
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/Number/3752
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 هاا و  د زاویاه نا توان های تااریخی مای   بحثهای عالمان آن عصر کمک کند؛ چراکه  پاسخ

 5.دنهای یک بحث و نهطه تأثیر آن بحث در کل تفکر دینی را روشن کن ریشه

تواند در تبیین تاریخ مسائل کهن داناش فهاه، واکااوی     براین اساس، دانش تاریخ می

رسش اصلی در آن مسائل، رصد فرار و نشیب تااریخی آنهاا،   پعلل طرح اولیه آنها، کشف 

 ها به دانش فهه یاری رساند. رسشپهای مختلف معاصر به آن  اسخپها و  رشگبررسی ن

ش از ورود به پاسخ مسالله، کاوشای در محادوه    برخی فهیهان در درس خارج فهه، پی

ای تاکنون  کنند، اما چنین شاخه یابی به اقوال در هر مسلله می های فههی برای دست کتاب

از محمد علای قرباانی و    تاریخ تهلید در شیعه و سیر تحول آنسامان نگرفته است. کتاب 

ای به  توان در شاخه راهیمی را مینوشته عباسعلی اب اجتهاد و تهلید و سیر تاریخی آنکتاب 

 نام تاریخ مسائل فههی دسته بندی کرد. 

 . حضور تاریخ در مطالعات توصیفی تاریخ فقها2-1-3

مندی و تعلق هر  تاریخ فهیهان که به شرح حال فهیهان، معرفی ابتکار هر فهیه، روش 

حضور اجتماعی و  فهیه به مکتبی فههی، نهش هر فهیه در شکوفایی و یا رکود دانش فهه و

 پردازد، فضای دیگری برای مطالعات توصیفی است. سیاسی آنها می

موسروعة  ق(، 626)د. نوشاته محای الادین ناووی     طبقات الفقهاء الشرافیة های  کتاب
نوشته سید محماد   مع علماء النجف األشرفنوشته استاد جعفر سبحانی،  طبقات الفقهاء

نوشته محسن بهشتی سرشت،  مشروطه تا انهراض قاجارنهش علما در سیاست از غروی، 

مکتوباات و بیاناات   نوشاته حاماد الگاار،     دین و دولت در ایران، نهش علما در دوره قاجار

نوشته محمد حسن رجبی دوانی در شاخه تاریخ فهیهاان   سیاسی و اجتماعی علمای شیعه

 گیرند. قرار می

                                              
 نگرش تاریخی، افقهای جدیدی را در فقاهرت مری گشراید گفرت و گرو برا        مصاحبه». مددی الموسوی، 1

 . 88، ص2، شماره نشریه خط، «آیت ا  سید احمد مددی
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تار اسات و نهاش شناسای فهیهاان در       طبهات نگاری فهیهان باه علام فهاه، نزدیاک    

تر است. باه خصاو ، دیادگاهی کاه آثاار       های سیاسی و اجتماعی به تاریخ نزدیک حوزه

های متعارف  بیند، منابع کشف و آگاهی تاریخی را محدود به کتاب می فههی را منبع تاریخ 

هاای جعال،    چون متون فههی را به دلیل عدم انگیزه داند، منابع غیرتاریخی هم نمی  تاریخ

و از نهاش تولیادات علام فهاه در     5اناد  د های مساتند و محکام تااریخی مای     دارای ریشه

 دهد. می های تاریخی خبر  دریافت

ایدانشفقه.حضورتاریخدرمطالعاتتوسعه2-2

ای دانش فهه، برخالف مطالعات توصیفی آن، به حوزه استنباط فههای   مطالعات توسعه

های فهیهان در راستای توسعه دانش فهه  ، استنادها و استداللشود. در این حوزه مربوط می

ق( باه طاور جادی، ایان     5992اصفهانی)یعة شود. شاید نخستین بار، شیخ الشر عرضه می

مصاادر اهال سانت،     ازیادی با  حوزه را برای حضور تاریخ شناسایی کرد. ایشان به میزان

 2.پذیرفته بودفکر را ت شیوه بود و تا حدی اینآشنا قضایای تاریخی و رجالی 

های ایشان این بود که  یکی از همتسپس آیت اهلل بروجردی، این مسیر را ادامه داد. 

شاان، آوردن عنصار تااریخی و    ایطرح اصالی  . جاری کند عنصر تاریخ را در فهه و اصول

چنین، هدف اصلی استاد سید مرتضی عساکری در تحهیاق، هماین     هم  9بود.نهش تاریخ 

کرد  های فههی احساس می چراکه خأل عدم حضور تاریخ را در ارتباط با استنباطبوده است؛ 

اهتمام فاراوان دارناد    دید که فهها در عرصه فهاهت به سنت و روایات اهل بیت و می

 ولی به سیره و مسائل تاریخی اعتنایی ندارند.

                                              
تاریخ مراجعه   www.bou.ac.ir، «برد اسناد تاریخی غدیر، تشکیک را از بین می بازخوانی». الویری، 1

15/8/1494. 

 نگرش تاریخی، افقهای جدیدی را در فقاهرت مری گشراید گفرت و گرو برا        مصاحبه». مددی الموسوی، 2

 .88، ص2ش  نشریه خط،، «آیت ا  سید احمد مددی

 .89، صما ه. 4

http://www.bou.ac.ir/
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تار در   راحات وی با این هدف تالش کرد، کتابی بنویسد که اضالع تاریخی فهاهت را 

به بررسی اختیار فهها قرار دهد اما با مراجعه به روایات عجیب اهل سنت درباره پیامبر

چنین، حضور تاریخ در  هم  5روایات سیف بن عمر و عبداهلل بن سبأ و روایات جعلی پرداخت.

ای  های فههی استاد سید احمد مددی الموسوی در حوزه مطالعاات توساعه   فضای استنباط

توان آن را نهطاه اوج مطالعاات حضاور تااریخ در فرایناد       رقم خورده است و می علم فهه

ای  ای ندارد و نیازمند مطالعاه  استنباط فههی برشمرد. با این حال، این امر شکل نیام یافته

 ای ضابطه مند از حضور تاریخ در فرایند استنباط است.   گسترده در راستای ارائه

در جامعه علمی اهال سانت عارب     السیرةزه به نام فهه چنین، بخشی از آنچه امرو هم 

العبار و  شکل گرفته است و در آن، احکام فههای، معاارف و سیاسات باا عنااوینی چاون       

راهی برای تعامل تاریخ و فهاه در مطالعاات    2شود، معرفی میاز سیره پیامبر الدالالت

 باوطی نوشته محمد سعید رمضان  یرةفقة السهایی چون  ای دانش فهه است. کتاب توسعه

دروس نوشته منیر محماد غضابان،    فقة السیرة، غزالی مصرینوشته محمد  ةالسیرفهه و 

 نوشاته   دروس و عبار  السریرة النبویرة  نوشته احمد محمد علیمی،  و عبرها السیرة النبویة

 علی بن نایف شحود، آثاری از این گونه هستند. 

استاد جعفر سبحانی در فضای حضور تاریخ در  اثر در استنباطنهش تاریخ نوشته کوتاه 

ای در پاسخ باه   گیرد. ایشان با رویکردی هنجاری و توصیه می فرایند استنباط فههی جای 

درصادد ارائاه پان      ؟ثر استوم یتاریخ صدر اسالم، چهدر در استنباط فههاین پرسش که 

های تاریخی برآمده  اثر عدم استفاده از دادههای استنباطی برخی فهیهان در  نمونه از اشتباه

 9است.

                                              
 .82، ص41، شماره دوماهنامه پژوهه. ر.   نشست نقش علم تاریخ در شکوفایی علوم حوزوی، 1

، ش تاریخ در آیینه پژوهش، «ای نوین در تاریخ نگاری اسالمی نویسی شیوه ةفقه السیر». ر.   جعفری، 2

 .19-5، ص25

 .11/2/1494تاریخ مراجعه ، www.tohid.ir. ر.   سبحانی، نقش تاریخ در استنباط، 4

http://www.tohid.ir/
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ای دانش فهه؛ یعنی اساتباط فههای متمرکاز     مهاله حاضر بر مطالعات توسعه ن،یچن هم 

است. بر این اساس، حضور تاریخ در محدوده مطالعات توصیفی آن شامل تاریخ علم فهه، 

چنین، این مهاله در  هم ود. تاریخ مسائل فههی و تاریخ فهیهان از موضوع آن خارج خواهد ب

ای تااریخی در فرایناد    ای علم فهه به توصیفی ضابطه مند از راهیابی داده مطالعات توسعه

هاای تااریخی نیسات.     پردازد و دنبال دریافت احکام فههای از داده  های فههی می استنباط

 به دنبال آن است. السیرة هفقچنان که بخش مرتبه مطالعات 

به دنبال پاساخ باه ایان     نهش تاریخ در استنباطسبحانی در متن کوتاه چنان که استاد 

پرسش است که آیا تاریخ در استنباط نهش اثر گذاری دارد؟ و درصدد پاسخ به این پرسش 

هاای اثرگاذاری ارائاه     های تاریخی در فرایناد اساتنباط فههای چاه نهاش      نیست که داده

های تاریخی راه یافته به استنباط عرضه  داده های ؟ تا نگاهی ضابطه مند به نهش اند نموده

 کند. 

ای  بر اساس آنچه تاکنون از حضور تاریخ در فهه ارائه شد، کاوش در مطالعاات توساعه  

باه    اناد  های تاریخی ِاثر گذاری که به استنباط فههای راه یافتاه   دانش فهه برای رصد داده

منیور دریافت و ارائه نگاهی نیام مند از این رهیافت، محوری است که تاکنون پژوهشای  

است. با این حال، مسلله تحهیاق در ایان مهالاه دو قیاد دیگار دارد؛       درباره آن ارائه نشده

هاای خاود را از    کناد و نموناه   ها توجه مای  چراکه به این ضاطبه مندی از منیر قالب داده

 نماید.  های فههی مکتب معاصر نجف گزینش می استنباط

هاای   نباطهای آن در است پیچیدگی مسلله در این است که تاکنون، حضور تاریخ و داده

فههی، حضوری مدیریت شده با استنباط نبوده است. بلکه حضاوری ناخواساته و اجتنااب    

بر این اساس، ارائه ضابطه مند آنچه خود ضاابطه مناد باه اساتنباط راه     5ناپذیر بوده است.

                                              
، 41، ش 1488،دوماهنامره پژوهره  ، «نقش علم تراریخ در شرکوفایی علروم حروزوی    ». الویری، نشست 1

 .88ص
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یابی قهری و ناآگاهانه داشته است، نیازمند تحلیل نیامند خواهد بود. باه   نیافته است و راه

ها در حوزه استنباطی علام فهاه ارائاه     تاکنون الگویی در تعامل فهه با سایر دانشویژه که 

 نگردیده است.  

شویم عالوه بر آن کاه تااکنون نگااهی     شود که متوجه می می تر  مسلله زمانی پیچیده

های تاریخی به استنباط نشده است و فاقد هرگونه، الگویی در  ضابطه مند به رهیافت داده

بیند تا در پرتاو آن   است، استنباط فههی، مطالعه فلسفی و مهمی در خود نمی موارد مشابه

های تاریخی در استنباط مطالعه شوند. بر این اساس، این مهاله باید به مطالعه فلسفی  ،داده

استنباط فههی به عنوان بخشی از مطالعات فلسافه علام فهاه روی آورد تاا براسااس آن،      

هاای ایان    به استنباط را مطالعه نماید. بنابراین، یکی از نوآوریهای تاریخی راه یافته  داده

 است.    مهاله، مطالعه فلسفی استنباط فههی 

مطالعهفلسفیاستنباطفقهی.3

گویی فهیه به پرسشی فههی اسات. ایان    بر اساس مطالعات ما، استنباط فههی فرایند پاسخ

هاای آن برقارار    رتبااطی میاان داده  شود و مادلی ا  های متنوعی تشکیل می فرایند از داده

؛ یعنی استنباط، فراینادی   هستند  مسلله فههی و خروجی استنباط از استنباط بیرون 5است.

 بینابینی میان مسلله و خروجی آن است. 

شود و فهیه باه کنادوکاو در    می بر این اساس پس از طرح مسلله، فرایند استنباط آغاز 

گویی به گزینش داده، روی مای آورد. ایان    گام نخست ِپاسخ پردازد. او در ها می میان داده

تار   تواند از دانش دیگری به دست آید و یا داده فههی دیگری باشد کاه پایش   گزینش می

 بررسی شده است. 

                                              
 شود در حالی که یکری از مسرا ل   . مدل ارتباطی میا  داده ها در فرایند استنباط فقهی تاکنو  مطالعه نمی1

های فقهری   سازی فرایند استنباط مهمی که باید آ  را در مطالعات فلسفی استنباط مورد توجه قرار داد، مدل

 است.
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یابد. در این مهاله، پان  قالاب متماایز     پس از گزینش داده، قالبی به آن اختصا  می

فههی را براساس اساتهراء، شناساایی نماوده ایام کاه      های راه یافته به استنباط  برای داده

ه و قالاب  یا اند از: قالب دلیل، قالب قرینه، قالب احدی الهرائن، قالب محتمال الهرین  عبارت

هاای اثرگاذار    شاهد. قالب شاهد، قالبی اثرگذار در استنباط نیست و چهار قالب دیگر، قالب

 ها در استنباط فههی هستند.  داده

گردناد،   یابی باه اساتنباط از ساوی فهیاه گازینش مای       ایی که برای راهه در میان داده

هاای تااریخی را در    یاابی داده  شاوند. ماوارد متعاددی از راه    هایی تاریخی دیاده مای   داده

مند قرار داد. ما تا کنون چهار  توان یافت و آنها را مورد مطالعه نیام های فههی می استنباط

از: زاویاه ماهیات     اناد  ایم که عباارت  ی، شناسایی نمودهزاویه برای بازشناسی استنباط فهه

های راه یافته به اساتنباط،   یافته به استنباط، زاویه ساحت شناسی داده های راه شناسی داده

هاای راه یافتاه باه     هاای داده  های راه یافته به استنباط و زاویه نموده های داده زاویه قالب

  هاای تااریخی در فرایناد اساتنباط متمرکاز       الاب داده این مهاله تنها بر زاویه ق 5استنباط.

های ما در تحلیل اساتنباط فههای    است. شناسایی و نام گذاری این زاویه به قالب، از یافته

 است.  

نکته پایانی در بخش مهدمه، درباره مکتب معاصر نجاف اسات. ایان مکتاب فههای،      

( در جغرافیاای نجاف سار    ق5923مکتبی در فهه امامیه است که پس از آخوند خراساانی) 

برآورد. این مکتب دست کم در روش استنباطی، شباهتی با پیشینه فههای ایان منطهاه و    

های فههی را در فضاهای علمی امامی رقام زده   سایر مکاتب ندارد و فصلی نو از پژوهش

 است. 

                                              
هرای فقهری مکتر  معاصرر       در اسرتنباط معصوما نقش شناخت عصر ». ر.   کرمانی کجور، پایا  نامه 1

 .1491، دانشگاه باقرالعلوم، «نجف
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هاای اصاولی میارزای ناایینی      یشاه  اناد  سرآغاز یک قرن تالش علمای آن را بایاد در  

. این مکتب، دوره  اند نامیده 2مدرسه محهق نایینیجست. به همین سبب، آن را  5ق(5911)

تأسیس را با میرزای نایینی آغاز کرد و دوره تثبیت و دوره شکوفایی خویش را باا شاتابی   

 ق(، 5459ق(، آیات اهلل خاویی)  5931خیره کننده، به وسیله آیت اهلل سید محسان حکایم)  

 ق( پیمود. 5422ق( و آیت اهلل تبریزی)5411)آیت اهلل سید محمد باقر صدر

گوییبیانمسئلهوروشپاسخ.4

هاای   بر اساس آنچه در مهدمه ارائه شد، مسلله اصلی این مهاله از این قرار است: آیاا داده 

های فههی مکتب معاصر نجف، تنها در قالب شاهد که قاالبی   یافته به استنباط تاریخی ِراه

تا نتیجاه آن، ناکارآمادی     اند ها راه یافته ند استنباط است به استنباطفاقد اثرگذاری در فرای

؟ در صاورت اخیار، آیاا     اند های تاریخی در فرایند استنباط باشد یا قالب اثر گذار داشته داده

های تاریخی تنها در قالب قرینه باه   های اثرگذار آنها واحد است؟ برای مثال، آیا داده قالب

های اثرگذار آنها متعدد و متنوع است؟ در صورت اخیر، این  ند؟ و یا قالبیاب استنباط راه می

های فههای مکتاب معاصار نجاف      های آن در فرایند استنباط ها کدام است؟ و نمونه قالب

 چیست؟ 

پردازد با توجه باه درجاه دوم    روشی که این مهاله براساس آن به پاسخ این مسلله می

براسااس ایان روش پیماوده     مهالهتحلیلی است و فرایندی که این  –بودن آن، توصیفی 

 اند است از : است چهار گام دارد که عبارت

های تاریخی اثار گاذار    که رهیافت داده  هایی فههی الف. شناسایی و گزینش استنباط 

 هااا در بسااتر بازشناساای   هااای تاااریخی در ایاان اسااتنباط   ؛ ب. مطالعااه داده انااد بااوده

                                              
 .111، ص1ج، تصانیف الشیعهالی  ةلاریعا، طهرانی آقا بزرگ. 1

، فیاض؛ 51، ص1ج ،بحوث فی علم األصول ، صدر ؛111، ص 1ج، بحوث فی شرح العروة الوثقى، صدر. 2

 .118، ص 1ج، العروة الوثقىعلى  ةطتعالیق مبسو
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های تاریخی در راستای دساته   ها؛ ج. کاوش در گوناگونی و تنوع قالب داده های داده قالب

 هاای راه یافتاه باه اساتنباط باه هماراه نموناه         های داده بندی آنها و د. دسته بندی قالب

 هر یک. 

قالبدلیل.5

یابند و  می ه ها از آن به استنباط فههی را ای داده ترین قالبی است که پاره قالب دلیل، مهم

هایی که قیاس اساتنباط و   توان به داده هایی با این قالب را می شوند. داده خوانده می5دلیل

کنند، تعریف نمود. بر این اساس، قالب دلیل به تنهایی یا یکی از دو مهدمه آن را ارائه می

دیگر از این  های تواند حاوی صغرای قیاس استنباط یا کبرای آن و یا هر دو باشد. قالب می

 .  هستند  ویژگی بی بهره

گزینی در اساتنباط نادارد و بادون بادیل،      ای که قالب دلیل گرفته است، گاه جای داده

نماید. گاه، بدیل دارد و دلیال یاا    همه را با یکی از دو بخش اصلی قیاس استنباط ارائه می

هایی مانند  فاده از عبارتدالیل دیگری در مسلله وجود دارد. در گونه اخیر،گاه فهیه با است

 رساند.  ارزشمندی یک دلیل را بر سایرین می الدلیل، ةعمد

ای عملی اسات. از   ای که قالب دلیل دارد، گاه حکمی واقعی و گاه وظیفه محتوای داده

گونه اجتهاادی در جانس دال، باه     2گردد. این بعد، دلیل به اجتهادی و فهاهتی تهسیم می

دالیل اجتهادی لفیی در کیفیت داللت، به ظااهر، اظهار و    9شود. می لفیی و لبی تهسیم 

هر دلیل از دو بخش موضوع و حکم تشکیل شده اسات. ایان    4شوند. می نص طبهه بندی 

                                              
 .148-129، ص 2، جالمعجم األصولی . ر.   صنقور، 1

 .151، ص 4 ج ،فرهنگ فقه ؛ هاشمی شاهرودی، 112، ص1ج، انوار الهدایه ، خمینی. 2

 . 151، ص4 ، جفرهنگ فقه ؛ هاشمی شاهرودی، 451، ص1ج ،بحوث فی علم األصول ، صدر. 4

 . 149ص، کفایة األصول ؛ خراسانی، 158ص، بدا ع األفکار، رشتی. 1
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هااای اجتهااادی، لباای  هااای اجتهااادی لفیاای، نوشااتاری و در دلیاال دو بخااش در دلیاال

 5ای هستند. شدههای لبی شناخته  غیرنوشتاری است. امروزه اجماع و سیره، دلیل

های اصول فههی و حدیثی، بیشترین سهم قالب دلیل را در استنباط به خود  اگرچه داده

توانند با ایان قالاب باه     می های تاریخی  ، دادهای دیگری از جمله داده دهند می اختصا  

هاایی معتبار از مناابعی نوشاتاری و یااا      تواننااد، داده مای  هاا   اساتنباط راه یابناد. ایان داده   

یرنوشتاری تاریخی باشند که در صورت نخست از دالیل اجتهاادی لفیای و در صاورت    غ

 اخیر از دالیل اجتهادی لبی به شمار روند.

های مکتب معاصار نجاف    های تاریخی زیادی با قالب دلیل به استنباط با آن که داده 

های  ؛ یعنی داده  شود و همگی غیرنوشتاری هستند نمی ، گونه نوشتاری آن یافت  اند راه یافته

، ادله اجتهادی لبی هستند.  اند های این مکتب راه یافته تاریخی که با قالب دلیل به استنباط

 کنند.  می ها از ذهنیتی مشترو و یا رفتاری خارجی و فراگیر در گذشته حکایت  این داده

شود. این  نامیده می ارتکازشود و گونه اخیر،  می خوانده  سیرهگونه نخست در اصطالح 

ها از حکمی واقعی حکایت دارند و بسیاری از آنها بدون بدیل هستند؛ یعنی تنها دلیل  داده

و قالب دلیل  2. با آن که قالب قرینه، قالب شناخته شده ارتکاز است هستند ای فههی مسلله

یل لبی بهره مند ها از قالب دل ای از ارتکاز یافتن آن کمتر شناخته شده است، بی تردید پاره

  9اند. شده

                                              
المحکرم   ،حکریم ؛ 248، ص 1ج ،بحوث فی علم األصول ، صدر ؛258، ص1ج، تقریرات ،مجدد شیرازی. 1

 .215، ص 4ج، الفقهفی أصول 

، 4ج؛ 518، ص1ج ،التنقیح فی شرح العروة الوثقى، خویی؛ 48، ص2ج، دروس فی علم األصول ،، صدر. 2

 .111ص

. عبرارت  288، ص2ج ،التنقیح فی شرح العروة الوثقى، خویی؛ 414، ص1ج ،شرح العروة الوثقى، صدر. 4

 «.ألنهما دلیال  لبیا  ،ارجماع واررتکازکاا إذا کا  مدرکهما  و»آقای خویی از این قرار است  
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موارد محدودی از رهیافت ارتکاز با قالب دلیال   5. دانند تر می برخی آن را از اجماع قوی

که با توجه به محدود بودن کمی مهاله  2شود های مکتب معاصر نجف یافت می در استنباط

مااییم. در  ن تر سیره در قالب دلیل از پرداخت به ارتکاز صارف نیار مای    و رهیافت گسترده

 کنیم.   های تاریخی را بر محور سیره بررسی می ادامه قالب دلیل ِداده

که   هایی با ماهیت تاریخی هستند داده 9 دانند ها که برخی آنها را از اجماع برتر می سیره

های متنوعی به استنباط راه یابند. مانند آن که  توانند با انطباق بر موضوع خود، در قالب می 

حکایات   1و از حکم واقعی تکلیفی و یا وضاعی  4یابند می دلیل لبی به استنباط راه  در قالب

 شوند.  در استنباط اثر گذار می 2و یا قالب احدی الهرائن 6کنند و یا با قالب قرینه می 

ها در قالب دلیل، از پیشینه چندانی برخوردار نیست و از دو قرن  تجاوز  راه یافتن سیره

کشاف  ق( در 5222و کاشف الغطااء)  8منیومه فههیق( در 5252العلوم)نمی کند. سید بحر

تاوان ماوارد    چناین مای   هام  .  هستند  از نخستین استدالل کنندگان به سیره در فهه 3الغطاء

 51ق( مشاهده کرد.5266)جواهرهای صاحب  فراوانی از سیره را در استدالل

                                              

 .848ص، القضاء فی الفقه اإلسالمی، حا ری. 1
 .199، ص2ج، التنقیح فی شرح العروة الوثقى؛ 481، ص 1ج، مستند العروة الوثقى، خویی. 2
 .  8، ص 15ج ؛  58، ص 8ج؛ 412، ص1، ججواهر الکالم فی شرح شرا ع ارسالم، نجفی. 4
 .148 ، ص2ج، مباحث األصول، صدر؛ 451، ص 1ج ،فی علم األصولبحوث  ، صدر. 1
 .111، ص2ج، دروس فی علم األصول، در. ص5

 .241، ص1ج ،بحوث فی علم األصول ، صدر .1

 .  111ص ،تنقیح مبانی العروة. تبریزی، 8
 برة * بغی ةبالطهرار واحکم علرى اإلنسرا    . دو بیت او از این قرار است  51ص، لنجفیةا الدرة، بحر العلوم. 8

 .ما معه * لسیرة ماضیة متبعة طهاره *وهکاا ثیابه ولتحتمل ا
شرح  ،طاءالغکاشف ؛ 511، ص4ج؛ 289، ص1ج ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ،طاءالغاشف . ک9

 .111، ص1ج ،القواعد

، 14ج؛ 111، ص11ج؛ 8، ص  9ج؛ 281، ص 8ج؛ 118، ص1ج؛ 11، ص1ج ،جواهر الکرالم  . نجفی،11

 . 111، ص15ج؛ 485ص



 931   8931بهار،هفتادوهفتم،شمارهبیستمسال             

و  5ون حجیات ظهاور  با آن که در دوران حاضر، سیره دلیل قواعد اصاولی مهمای چا   

عالمان اصول فهه، آن  9است و استدالل به آن در فهه فراوان شده است، 2حجیت خبرواحد

رسد، تالش شهید صدر که در حدود شانزده صفحه به  کنند. به نیر می را کمتر بررسی می

ها، چگونگی استدالل باه آن، چگاونگی کشاف امضاای     اموری چون چیستی سیره، گونه

 -نخستین تالش جدی در سیره شناسی با رویکارد فههای   4پردازد، آن می معصوم و اعتبار

 اصولی است. 

شوند و گاه این وصف باه   همراه می 6الهاطعهو  1الهطعیهها در آثار فههی با وصف  سیره

گردد. در هر صورت تحهق خارجی سیره برای فهیه قطعی است. با  جهت وضوح حذف می

ها و حدود آنهاا را   رسد، دریافت سیره شود. به نیر می این حال، مدرکی برای آن ارائه نمی

 وجو کرد.  باید در وجدان تاریخی فهیهان جست

تهسایم   8و متاأخر  2ئه شده اسات کاه باه سایره معاصار     هایی از سیره ارا تاکنون گونه

های معاصر با معصاومان   شوند. دیدگاه رای  در میان فهیهان، اعتباری ویژه برای سیره می

                                              
 .  89، ص1ج، دروس فی علم األصول، صدر؛ 219، ص1، جبحوث فی علم األصول ، صدر 1

 .191، ص2ج ،األصولمصباح ، خویی؛ 228، ص4ج  ،الهدایة فی األصول، خویی. 2

؛ 111، ص11ج؛ 8، ص  9ج؛ 281، ص 8ج؛ 118، ص1ج؛ 11، ص1ج ،جررواهر الکررالم. ر.   نجفرری، 4

 . 111، ص15ج؛ 485، ص14ج

 .218 -244، ص 1، جاألصول، بحوث فی علم صدر. 1

 .11، ص1ج، جواهر الکالم؛ نجفی، 289، ص1ج ،کشف الغطاء ،طاءالغکاشف . 5

 .485، ص4ج ،شرح العروة الوثقى فی مصباح الهدى، آملی؛ 289، ص8ج، جواهر الکالم. نجفی، 1

 ، 2ج، مباحررث األصررول، صرردر؛ 118، ص2؛ ج221، 21، ص1ج، دروس فرری علررم األصررول، صرردر. 8

 .111ص

 .128، ص2ج ،مباحث األصول، صدر ؛221، ص1ج، دروس فی علم األصول، صدر .8
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یاا   4سیره متشارعه،  9سیره اصحاب امامان، 2سیره معاصر به سیره معصومان، 5قائل است.

 شود.  تهسیم می 2و سیره عهال 6سیره مسلمانان 1مؤمنان،

اسات، بایش از تحهاق آن، نیازمناد عامال       گاه که گویای رفتاری از معصاوم   ره آنسی

گااه کاه از    کناد. آن  ای سنت؛ یعنی سنت فعلی حکایت مای  دیگری نیست؛ چراکه از گونه

؛ یعنی اصحاب معصومان یا متشرعه؛ یعنی توده امامیه و یا معصومانرفتار پیوسته غیر

، غیر امامیه و یا عهاالی معاصار باا معصاومان     سنیان و یا مسلمانان شامل امامیه و

 حکایت نماید، استدالل به آن عالوه بر قطعیت تحهق، به امضای معصوم نیازمند است. 

تواند قطعی و یا غیر قطعی باشد. برای مثال  از خبرواحاد ثهاه ای، ایان     این امضا می

ت امضای معصوم، ؛ یعنی اگرچه تحهق خارجی سیره قطعی است، قطعی امضا دریافت گردد

ای  های معتبر سایره  رسد، تاریخ این ظرفیت را دارد که هم داده ضروری نیست. به نیر می

اگرچه در نگاه برخی باا آن   5ها باشد. ارائه کند و هم مرجعی برای احراز معاصر بودن سیره

از که استنباط بسیاری از احکام فههی به تاریخ و سیره معصومان وابسته است، بی اطالعی 

 2شود. آن عیبی برای فهیه شمرده نمی

های ما، سه گونه صغرا نماایی، کبارا نماایی و     جا که قالب دلیل، براساس کاوش از آن

؛  هساتند  یابند، این چنین  می هایی که با قالب دلیل به استنباط راه  قیاس نمایی دارد. سیره

                                              
 .241، ص1ج ،دروس فی علم األصول، صدر. 1

،  5ج، جامع المدار  فی شرح المختصر النافع، خوانساری؛ 88، ص9ج، ، مستمسک العروة الوثقیحکیم. 2

 .115ص

 .21، ص1ج، التنقیح فی شرح العروة الوثقى، خویی؛ 281ص، رمطارح األنظا، انصاری. 4

 .285، ص8ج ،تنقیح مبانی العروة ،تبریزی؛ 411، ص2ج ،لنورالساطع فی الفقه النافعا، کاشف الغطاء. 1

 .282، ص1ج، القول الرشید فی ارجتهاد والتقلید ،مرعشی. 5

 .188ص، کتاب الزکاة ،مستند العروة الوثقى، خویی؛ 111، ص1ج ،شرح القواعد، ء. کاشف الغطا1

 .12ص، المکاس  حاشیة، خراسانی؛ 19، ص 8ج، مصباح الفقیه، همدانی. 8
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صاغرای قیااس اساتنباط اسات و     کنناد،   می ها ارائه  یعنی محتوایی که برخی از این سیره

است؛ یعنی هر  ای دیگر، قیاس استنباط  محتوای برخی، کبرای قیاس است و محتوای پاره

 کنند. می دو مهدمه را عرضه 

کنند، قیاسای   می ها در نفی حکم واقعی، قیاس نما هستند و قیاسی که ارائه  این سیره 

دارند و به اصاطالح لساان ندارناد و    استثنایی است و در اثبات حکم واقعی، قیاس نمایی ن

ای که در ادامه از رهیافت سیره با قالاب   کنند. نمونه می تنها یکی از دو جزء قیاس را ارائه 

هاای آیات اهلل    گاردد از میاان اساتنباط    می های مکتب معاصر نجف ارائه  دلیل در استنباط

خفاات در قرائات   شده است و باه یکای از مساائل جهار و ا     گزینش  صالةخویی از کتاب 

اختصا  دارد. سیره در این نمونه، دلیلی لبی و بدون بدیل است و در دو استنباط مارتبه  

 راه یافته است. 

.اخفاتدرركعاتپایانی5-1

آغاز دو رکعت پایانی نمازهای چهار رکعتی و رکعت آخر نماز مغرب که باه اختصاار از   

رائت سوره حمد یا تسبیحات اربعه همراه اسات.  یاد خواهیم کرد، با ق رکعات پایانیآنها به 

یکی از جمله مسائل فههی قرائت و ذکر در این رکعات، حکم جهر و اخفاات آنهاا اسات؛    

یعنی در قرائت حمد و ذکر تسبیحات، جهر واجب تعیینی است یا اخفات؟ یا هر دو واجاب  

 ؟ و یا وجوبی در کار نیست و اخفات مستحب است؟ هستند تخییری

تا بسیاری از  2ق(461و شیخ طوسی) 5ق(442ن مشهور امامی از ابوصالح حلبی)فهیها

دهنااد. در میااان متهاادمان، اباان  ماای بااه وجااوب تعییناای اخفااات رطی  9فهیهااان معاصاار

                                              
 .118ص، الکافی فی الفقه، حلبی. 1

 .229ص ،الحبل المتین، بها ی. 2

 .518، ص2ج، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام العروة الوثقى. یزدی، 4
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هساتند و ساید محماد عااملی      به استحباب قائال   2ق(496و سید مرتضی) 5ق(985جنید)

 9است. این دیدگاه مایل ق( در میان متأخران، به 5113معروف به صاحب مدارو)

نوشته سید الوثهی  العروةق(، در تعلیهه بر 5941در میان معاصران، شیخ علی جواهری)

نمایاد و باه    مای  ق( در وجوب تعیینی اخفات نسبت به تسبیحات اربعه تأمال  5992یزدی)

در  داند؛ یعنی اگار  می تخییر در آن باور دارد. او اگرچه اخفات را احتیاط مستحب در مسلله 

داناد و اگار    مای  چون مشهور، واجب تعیینی  رکعات پایانی، حمد قرائت شود، اخفات را هم

 4نمازگزار تسبیحات اربعه را اختیار نماید، در جهر و اخفات آن مخیر خواهد بود.

نمااز  سایر اذکار جهر و اخفات در سایر رکعات؛ یعنی در رکعات اولیه و حکم با آن که 

شود، دلیل لفیی خاصای بار    های فههی ارائه می در کتابتشهد ه و سجد، ذکر رکوعمانند 

و فهیهان کهن بار وجاوب تعیینای     1شود وجوب تعیینی اخفات در رکعات پایانی دیده نمی

 6. کنند اخفات به دالیلی مانند اجماع و احتیاط استدالل می

اوت که آن را آیت اهلل خویی مانند مشهور به وجوب تعیینی اخفات قائل است، با این تف

پذیرد. ایان سایره، حکایات کنناده رفتااری       می ای تاریخی با ماهیت سیره  از رهگذر داده

اسات؛ یعنای   ، اصحاب و متشرعه در عصر معصومانامامان ،پیوسته از پیامبر

، اصحاب و توده پیروان آنان در قرائت حمد یا ذکر تسابیحات رکعاات   معصومانهمه 

  2شود. از آنان منعکس نمی  و جهر در این رکعات  دندپایانی به اخفات ملتزم بو

                                              
 .421، ص4ج، الشریعة فی أحکام الشیعةذکرى . شهید اول، 1

 .154–152ص، 4ج ،تاکرة الفقهاء، حلی. 2

 .141ص، 8ج ،الحدا ق الناضرة، بحرانی. 4

 . 525، ص2ج، العروة الوثقى، یزدی. 1

 .  519، ص4، جمستند العروة الوثقى ،خویی. 5

 .482، ص1ج، الخالف، طوسی. 1

 .  519، ص4، جالوثقىمستند العروة خویی، . 8
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این داده تاریخی که از سوی آیت اهلل خویی، گزینش شده است، دلیلی لبای باا قالاب    

دلیل منحصر است و محتوای آن، دلیل بر دو مسلله درهم تنیده است. در مسلله نخسات  

اخفات اسات، صاغرا نماا    که درباره جهر است، قیاس نما است و در مسلله دوم که درباره 

 است: آیا جهر در رکعات پایانی، واجب تعیینی است؟ است. مسلله نخست از این قرار 

دهد، منفی اسات. سایره در ایان     می پاسخی که آیت اهلل خویی بر اساس سیره به آن 

پاسخ گویی، عالوه بر آن که دلیل منحصر و بی بدیلی است در محتوا، قیاس نماا اسات؛   

کناد.   عیینی نبودن جهر را که دست کم به معنای اباحه اخفات است، ارائه مییعنی واجب ت

 قیاس مستفاد از سیره در این مسلله و نتیجه آن از این قرار است:

مهدم: اگر جهر در رکعات پایانی، واجب تعیینی بود، سایره فراگیار بار اخفاات شاکل      

شکل گرفته است. نتیجه: جهار   گرفت. تالی: سیره فراگیر بر اخفات در رکعات پایانی، نمی

 در رکعات پایانی، واجب تعیینی نیست.

عالوه بر آن که سیره در مسلله نخست اثر گذار است در مسلله دوم به کار آمده است؛ 

شود. با این تفاوت که در این مسلله،  می یعنی در وجوب تعیینی اخفات از آن بهره برداری 

دارد؛ یعنای قیااس اساتنباط در مسالله دوم، نیازمناد      قیاس نما نیست و فهه صغرا نمایی 

؛ یعنی این سیره، توانمندی ارائه کبرا را ندارد  ای دیگر است تا کبرای قیاس قرار گیرد داده

دهد. به تعبیری دیگار اگرچاه    می و ضمیمه کبرایی به آن، وجوب تعیینی اخفات را نتیجه 

نفی وجوب تعیینی جهر، تمام قیاس استنباط تواند در مسلله اول بر  این سیره به تنهایی می

را ارائه کند، نسبت به اثبات وجوب تعیینی اخفات در مسلله دوم، فاقد این گویایی اسات و  

چاون   تواند مطلوبیت اخفات را برساند؛ چراکه تحهق سیره بار رفتااری مساتحب،     فهه می

  5قنوت امکان پذیر است.

                                              
 .هما . 1
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نماید. این دلیال لفیای    می لیلی لفیی تدارو آیت اهلل خویی کبرای قیاس دوم را از د

در این روایات، زراره   5 کند. بیان میروایت صحیحی است که زراره، آن را از امام باقر

پرسد که در جایی که جهر شایساته نباوده اسات، جهار      حکم نماز کسی را می از امام

در پاساخ   د و اماام نمایا  می نماید و در جایی که اخفات شایسته نبوده است، اخفات  می 

 فرماید:  می
در صورتی که به عمد چنین نموده باشد، نمازش باطل است    بادتد اعتاده     

   2.نمادد

هر جا جهر واجب نباشد، اخفات آید، چنین است که  می کبرایی که این روایت به دست 

ایان  . آقای خویی، سیره پیش گفته را صغرا بارای کبارای برگرفتاه از    واجب تعیینی است

داند؛ یعنی روایت زراره بر بطالن نمااز در صاورت جهار در جاایی کاه اخفاات        می  روایت

؛ یعنای نمااز    نماید. بطالن نماز ریشه در ترو واجب تعیینای دارد  شایسته است، حکم می

 جایی دارد که اخفات در آن، واجب تعیینی است و جهر عمدی، مبطل است. 

گوید  وان قیاس استنباط را بر آن بنا کرد؛ زیرا نمیت این کبرایی است که به تنهایی نمی

گوید که هرجا جهر واجاب تعیینای    که جهر در رکعات پایانی، صغرای آن است و فهه می

جاا کاه جهار     نباشد، اخفات واجب تعیینی است. سیره پیش گفته، گویای آن است کاه آن 

خویی بار اسااس ایان    آقای  9واجب تعیینی نیست، قرائت و تسبیحات رکعات پایانی است.

                                              
 . هما . 1

. متن روایت از این قرار است  112ص، 2ج، تهای  ارحکام؛ طوسی، 414، ص1ج، ارستبصار. طوسی، 2

فی رجل جهر فیما رینبغی ارجهار فیه أو اخفرى فیمرا رینبغری     روى حریز عن زرارة عن أبی جعفر»

ا  فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو  علیه اإلعادة و ارخفاء فیه فقال  أی ذلک فعل متبه عمد فقد نقض، صالته و

 «قد تمت صالته. ریدری فال شئ علیه و

مع ذلرک فراألقوى مرا     و»ست  . عبارت آقای خویی چنین ا 519، ص4، جمستند العروة الوثقىخویی، . 4

کاا المتشرعة  آله و صلى ا  علیه و علیه المشهور للسیرة القا مة من األ مة علیهم السالم وأصحابهم بل النبی
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ای تاریخی با ماهیت سیره،  کند. قیاسی که صغرای آن از داده می قیاس با مشهور همراهی 

فراهم شده است و کبرای آن از روایت صحیحه زراره، دریافت گردیده است. مسلله، قیاس 

 و نتیجه از این قرار است:

 رکعاات پایاانی،   صاغرا: در   مسلله: اخفاات در رکعاات پایاانی واجاب تعیینای اسات؟      

 جهر واجب تعیینی نیسات )سایره(. کبارا: هار جاا جهار، واجاب تعیینای نباشاد، اخفاات           

 )روایات زراره(. نتیجاه: در رکعاات پایاانی، اخفاات واجاب تعیینای         واجب تعیینای اسات  

 است. 

ای تاریخی با ماهیت سیره در دو استنباط فههی آقای خاویی   بنابر آنچه گفته شد، داده

و توده امامیاه را در رکعاات   معصومانست. این سیره، رفتار پیوسته و فراگیر یافته ا راه

گری از سنت فعلی را دارد. بر ایان اسااس،    پایانی گزارش می کند. بنابراین، نهش حکایت

نیازمند امضا نیست. این سیره عالوه بر آن که در هر دو استنباط، قالب دلیل اجتهادی لبی 

استنباط آقای خویی راه یافته است، در نفی وجوب تعیینی جهر، گزین به  دارد و بدون جای

قیاس نما است و هر دو جزء قیاس را ارائه کرده است و در اثبات وجوب تعیینای اخفاات،   

صغرا نما است و به همراه کبرایی که از دلیلی لفیی، دریافت کرده است، قیاس استنباط را 

 دهد. سامان می

                                                                                                          
إ   هاه السیرة بمجردها و متصلة بهم على مراعاة ارخفات فی األخیرتین بحیث لم ینقل الجهر عن أحدهم و

على أمر راجح کالقنوت الای تلتزم به الخاصة مع استحبابها بل غایتهرا   لم تدل على الوجوب رمکا  قیامها

أ  ارخفات مشروع إباحة أو ندبا لکنها تحقق صغرى لکبری تضرمنتها صرحیحة زرارة    عدم وجوب الجهر و

فری رجرل جهرر فیمرا رینبغری       قال  من عدم جواز ارجهار متبه عمد فی کل ما ر ینبغی ارجهار فیه.

، علیره اإلعرادة   خفى فیما رینبغی ارخفاء فیه فقال   أی ذلک فعل متبه عمد فقد نقض ، صالته وارجهار وأ

هی أ  ارجهار فی األخیررتین ممرا رینبغری إلرى الکبررى المسرتفادة مرن         ة بالسیرة وتفبضم الصغرى الثای

 «.هی البطال  فی صورة العمد ینتج المطلوب الصحیحة و
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قالبقرینه.6

هاا در آن باه اساتنباط فههای راه      ای داده ه، قالب مهم دیگری اسات کاه پااره   قالب قرین

یابند. هسته قرینه را چنان که از نام آن پیدا است، همراهای و قارین باودن، تشاکیل      می 

شود.  دیگری است که قالب دلیل دارد و ذوالهرینه خوانده می  دهد. این همراهی با داده می

ت و به تنهایی در دلیل، اثرگذاری دارد. میان قرینه و دلیال،  قرینه در این همراهی تنها اس

ارتباطی از نوع اصل و فرع برقرار است؛ یعنی محور بودن دلیل همیشاه محفاوا اسات و    

ای در  تر از سهم قرینه است و قرینه تنها در دریافت مفهوم واژه سهم آن در استنباط، فزون

 رود. دلیل و یا مراد کلی دلیل به کار می

های متنوعی از قرینه ارائه شده است. تهسیم نخست آن به  ر دانش اصول فهه، تهسیمد

شود که در هنگام انعهااد دلیال    ای گفته می قرینه متصله به قرینه 5متصله و منفصله است.

ای  همراه آن است و قرینه منفصله در آن هنگام، همراه نیسات و همراهای آن باا فاصاله    

  2گذاری این دو قرینه کامال متفاوت است.زمانی رقم خورده است. اثر

.شاود  چنین، قرینه از جهت نوشتاری بودن و نبودن به لفیی و لبای تهسایم مای    هم
9 

تواند بخشی از صدر و یا ذیل دلیل لفیی باشد که در این صورت متصاله   قرینه لفیی می

4شود. تواند نوشتاری دیگر باشد که منفصله خوانده می خواهد بود و می
قرینه لبی باه هار    

های  فرض شود که نوشتاری نباشد. بر این اساس، پیش قرینه متصل و یا منفصلی گفته می

ها و ارتکازهای عمومی و یا رفتارهای فراگیر در یک مهطع زمانی را شاامل   عهلی، ذهنیت

 1شود. می

                                              
 .481-481، ص2، جاألصولیالمعجم  . ر.   صنقور، 1

 .148، ص1ج ،األصولمقارت  . عراقی،2

 .418، ص 2ج، محاضرات فی أصول الفقه؛ خویی، 111، ص 1ج، جود التقریراتا. نایینی، 4

 .124، ص 5ج، التنقیح فی شرح العروة الوثقى، خویی؛ 199، ص4ج ،شرح تبصرة المتعلمین ،عراقی. 1

 481، ص2ج، المعجم األصولی . ر.   صنقور، 5
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.تهسیم دیگر قرینه به معینه و صارفه است
ه این تهسیم دربعد گوناه اثرگاذاری قرینا    5

است؛ چراکه گاه قرینه نسبت به تعیین یک معنا و یا یک فرد، گویایی دارد و گاه به تعیین 

آن کاه   نماید بی زند و تنها بیرون بودن یک معنا و یا فرد از دلیل را حکایت می دست نمی

گوید چاه چیازی    نسبت به باقی مانده، گویایی داشته باشد. به تعبیری دیگر، گاه قرینه می

گوید چه چیزی از آن بیرون است. قرینه نخست، معینه است و  رینه است و گاه میدر ذواله

 قرینه دوم، صارفه است. 

های فههی مکتب معاصر نجاف، قالاب قریناه     های تاریخی در استنباط بسیاری از داده

دهد  می های تاریخی را این قالب به خود اختصا   های داده ترین سهم قالب دارند و بیش

شوند  می تر در کنار دلیل، دیده  های اثرگذار تاریخی در استنباط، بیش ی دیگر دادهبه تعبیر

های فههی مکتب معاصر نجف که از  ای از استنباط . در ادامه نمونه اند و در آن اثرگذار بوده

 شود.  های میرزای نایینی انتخاب شده است، ارائه می استنباط

.استثنایخزدرلباسنمازگزار6-1

هایی است که از آنها، استثنای لباس نماازگزار در پوسات و    عنوان خز، موضوع روایت

؛ یعنی لباس نمازگزار در صاورتی کاه از حیاوان     شود یم، مشخص 2موی غیرمأکول اللحم

هاا مانناد     تهیه شود، باید از حیوان مأکول اللحم باشد اما چند ماورد از غیرماأکول اللحام   

 . دنشو یمحیوانی به نام خز استثنا 

های استثنای خاز، اشاکالی وجاود     از روایت  در اعتبار سندی و داللت حدود سه روایت

آنچه محل کالم واقع شده است، رابطه مفهوم عرفی عصر صادور خاز باا مفهاوم      9ندارد.

                                              
 .24ص ، کفایة األصول ، خراسانی. ر.   1

. حیوا  غیرمأکول اللحم، حیوانی است که خورد  گوشت آ  به دلیلی حرام است. شامل ایرن کره قبرول    2

 شود، مرده است.  کند مثل خو  و یا اگر قبول می کند، بدو  تاکیه شرعی نمی تاکیه نمی

حمد بن م». سند و متن یکی از این روایت ها چنین است  188، ص12ج، ارمام الخو ی موسوعة، خویی. 4

با الحسن الرضا علیه السالم   عن الصالة الت احمد بن یحیى عن معاویة بن حکیم عن معمر بن خالد قال سا

 (.212، ص2ج، تهای  ارحکام، طوسی) «فی الخز فقال  صل فیه
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عرفی امروزی آن است. به این معنا که آیا آنچه امروز عرف عمومی از مفهوم خز دریافت 

نماوده اسات،    های خز از این مفهوم دریافت مای  عصر صدور روایت کند با آنچه عرف می

 یکسان است و یا متمایز هستند؟ 

و  5ق(5266دیدگاه مشهور فهیهان مانند محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر)

در یکسانی خز موجاود در عصار خاود و خاز موجاود در عصار        2ق(5459آیت اهلل خویی)

ق( و عالماه  5199ار است. محمد امین استرآبادی)بر اصالت عدم نهل استومعصومان

از صاحب جواهر، تمسک به اصالت عدم نهال را در آن نپذیرفتاه     ق(، پیش5555مجلسی)

  9بودند.

پاذیرد و تردیاد خاویش را در     مرحوم مجلسی این استثنا را درباه خز زمان خویش نمی

خز خوانده شاده   ماماناشود با آنچه در عصر  این که آنچه در زمان وی خز نامیده می

هاای اساتثنا ارائاه     ای کاه از خاود روایات    کند و در نهایت براساس قرینه می است، مطرح 

قرینه وی که متصل و لفیی است و از ماتن اساتفاده    4نماید به تفاوت آن معتهد است. می

شده است، مبتنی بر بازشناسی حیوانی است که لباس تهیه شاده از ماوی او اساتثنا شاده     

 است.

ها مانند مااهی باا    شود که خز این روایت به تعبیر مرحوم مجلسی از اخبار دریافت می 

ر حالی که خز معروف امروزی میرد و تذکیه آن موت در خارج آب است. د خروج از آب می

میارد.   کند و با خاروج از آب نمای   در میان تجار، چهارپایی است که در خشکی زندگی می

                                              
ثم إ  الظاهر جریا  الحکم على ما »قرار است  . عبارت ایشا  از این 91، ص8ج ، جواهر الکالم. نجفی، 1

 .«فی أیدی التجار مما یسمى فی زماننا خزا ألصالة عدم النقل کما جزم به األستاذ فی کشفه

 .189ر188، ص12ج، ارمام الخو ی ةموسوع. خویی، 2

 .91، ص 8، ججواهر الکالمنجفی، . 4

 .221، ص81ج ،بحار األنوار. مجلسی، 1
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دهد و تمسک به اصاالت عادم نهال و     می وی با این قرینه، به یکسان نبودن آن دو رطی 

 5داند. را مشکل میاماماناتصال عرف زمان خویش به عرف زمان 

مشهور فهیهان همسو است، جریان اصالت عدم نهل در دریافات   آیت اهلل خویی که با

و خز موجود در عصار حاضار را بادون اشاکال     معصومانیکسانی خز موجود در عصر 

 2 کند. بیند و دیدگاه مجلسی را نهد می می

ق( و محمااد امااین  5555ق( همسااو بااا مرحااوم مجلساای)  5951میاارزای نااایینی) 

داند و باا   را مغایر با خز عصر خود میعصومانم(، خز موجود در عصر 5199استرآبادی)

هاای   تا پیش از زماان شاهید اول، لبااس   معصوماناین تمایز که از موی خز در عصر 

شده است و خز رای  در زمان حاضر با جداسازی از پوست، امکان  می  بها بافته  فاخر و گران

کناد و براسااس آن،    مای   سازد، بر یکسان نبودن آن دو تأکید تهیه هیچ چیز را میسر نمی

شمارد. وی در پاسخ به صاحب جواهر، به  روا نمی نمازگزاراستثنای خز امروزی را در لباس 

 9پردازد. نهد تمسک به اصالت عدم نهل می

                                              
 .هما . 1

 .188، 188، ص12، جموسوعة اإلمام الخو یی، . خوی2

 األسرتاذ  شریخنا  قالنعم ». این عبارت از این قرار است  411، 215، 211، ص1ج، الصالة کتاب، ینیینا. 4

 عصرر  فری  األلبسرة  منره  یعمل کا  الای الخز غیر الزما  هاا فی المعروف الخز هاا کو  الظاهر إ  ظله مد

 العصرر  ذلرک  فری  کا  الای الخز فإ  ا  رحمه الشهید زما  قبل ما إلى عنه تأخر ما و السالم علیهم األ مة

 ممرا  الزمرا   هراا  فری  المعرروف  الخز هاا و القیم بأغلى تباع کانت التی الفاخرة األلبسة وبره من ینسج کا 

هراا  ما فی الجواهر من التمسک على اتحراد   و أصال شئ جلده عن منفصال وبره نفس من یعمل أ  ریمکن

الخز للخز السابق بأصالة عدم النقل منظور فیه ألنه إ  أرید من أصالة العدم أصالة عدم نقل معنى ذلک الخز 

إ  أریرد مرن    الای کا  فی السابق فهو مما ر یثبت کو  هاا الخز الموجود فی هاا الزما  هو ذلک الخرز و 

ء على هاا یشکل الصالة فی هاا الخز إ  ثبت بنا أصالة عدم النقل على نحو القهقراء فهو لیس بحجة عندنا و

 .«إر فالجواز مبنی على الجواز فی المشکو  کما ریخفى کونه من محرم األکل و
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مستند میرزای نایینی بر یکسان نبودن با مستند مجلسی متفاوت است. با آن کاه هار   

؛ یعنی مجلسی با تمرکز بر آبزی بودن و نبودن  اند دو جریان اصالت عدم نهل را نهد نموده

دارد و میرزا نایینی با   حیوان، به مغایرت خز عصر امامان با خز رای  در عصر خویش عهیده

تمرکز بر تمایز موی خز عصر امامان با موی خز در عصر حاضر، یکسان نباودن آن دو را  

 باور دارد.

موجود در زمان خود با خاز موجاود در    به تعبیر دیگر، قرینه مجلسی در دوگانگی خز 

عصر معصومان، متصله لفییه است و قرینه میرزای نایینی، متصاله لبیاه اسات. بار ایان      

ای  که به پوست متصل باشد، داده اساس تهیه لباس، در عصر معصومان از موی خز، بی آن

هاای   است کاه از ساوی میارزای ناایینی در کناار روایات       تاریخی از عصر معصومان

 شود؛ یعنی قالب قرینه همراه دلیل دارد. استثنای خز به کار گرفته می

دهاد. یکای خاز اماروزی و      می میرزای نایینی در ابتدا احتمال دو نمونه متمایز خز را  

، دیگری خز موجود در عصر معصومان. سپس بر اساس کاوش در خز عصر معصومان

م عرفی عصار صادور آن را شاامل خاز     پردازد و مفهو به نفی خز امروزی از عنوان خز می

بیند. براساس آن، لباسی را کاه از   داند و آن را معدوم و مفهود در آن عصر می امروزی نمی

داند. به این معنا که دالیل اساتثنای لبااس    خز امروزی تهیه شده است در نماز ممنوع می

ه شده از حیاوان  شود و در ذیل عموم ممنوعیت لباس تهی نمی تهیه شده از خز، شامل آن 

ای صاارفه   غیرمأکول، باقی خواهد ماند. این داده تاریخی نسبت به مفهوم امروزی، قریناه 

 است. 

قالباحدیالقرائن.7

؛ یعنای ناه باه تنهاایی قیااس       همراه دلیل نیسات   داده در این قالب، دلیل و یا قرینه

ای در همراهای باا دلیال     قریناه کند و نه به تنهایی،  استنباط یا صغرا و یا کبرا را ارائه می

هساتند و ناه     پذیرد که خاود ناه دلیال    هایی صورت می است. بلکه قرین بودن آن با داده
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تر در قالاب   پیش 5ای در کنار دلیل، اما به هر روی، نام قرینه بر آن نهاده شده است. قرینه

قرینه گفته شد رابطه قرینه و دلیل، رابطه فرع و اصل اسات و ساهم دلیال در اساتنباط،     

ها در قالب احدی الهارائن از ایان رابطاه خباری      تر از سهم قرینه است اما میان داده فزون

 نیست و قراین از سهم یکسانی در استنباط بهرمندند، بی آن که در یکدیگر اثرگذار باشند. 

دهی و پیادایش   های همسو در راستای سامان ای از داده داده در این قالب در مجموعه

گیرد. به تعبیری دیگر، داده جزیی احتماالی در کناار    قرار می ،  نوع خاصی از دلیل یا قرینه

کناد. ایان قطاع و     اجزای احتمالی و همسوی دیگر، قطع و یا اطمینان فههی را ارائاه مای  

الب دلیل و یا قرینه همراه دلیل بگیارد. در ادبیاات فهیهاان، واژگاانی     تواند ق اطمینان می

هایی با قالب  گویای همسویی داده4تراکم الینونو  9مجموع الهرائن 2،تجمیع الهرائنچون 

 احدی الهرائن هستند.

توان گفت کاه قریناه دو    تر در توضیح قالب قرینه گفته شد، می با توجه به آنچه پیش 

دارد. گوناه نخسات در قالاب قریناه جاای       قرینه همراه قریناه و  ینه همراه دلیلقرگونه 

ای که در نهایت، قریناه   گیرد. گونه اخیر، خود دو گونه دارد؛ نخست قرینه همراه قرینه می 

ای که در نهایت، دلیل می ساازند. ایان    سازند و دیگری قرینه همراه قرینه همراه دلیل می

 گیرند. ی الهرائن جای میدو مورد در قالب احد

کناد و دلیال باه     می برای قالب احدی الهرائن استفاده  قرینه ناقصهشهید صدر از واژه 

دلیال مبتنای بار    و  دلیل احتماالی ، دلیل استهراییدست آمده از همسویی قراین ناقصه را 

                                              
 .112، صصولالمعالم الجدیدة لأل ،صدر. 1

 .99ص ، رضرار رضرر و ةقاعد، سیستانی ؛هما . ر.   2

 .218، 59، ص 2ج ،العروة الوثقىشرح  ،حا ری؛ 114، ص 5ج  ،بحوث فی علم األصول . صدر، 4

، 4ج ،األصرول  الهدایرة فری  ؛ خرویی،  28ص، إفاضة القدیر فری أحکرام العصریر    ،شیخ الشریعة اصفهانی. 1

 .112، ص  4ج  ،األصول ةزبد؛ روحانی، 151ص
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را حدیث متواتر ای از دلیل پدید آمده از تجمع الهرائن  وی نمونه نامد. حساب احتماالت می

برمی شمارد؛ چراکه نخستین خبر اگرچه با احتمال صدق همراه است، قطع آور نخواهد بود 

ای ناقصه بر وقوع حادثه خواهد بود. پاس از شانیدن هماان خبار از شاخص       و تنها قرینه

طاور   دیگر، به جهت تجمیع دو قرینه ناقصه، احتمال وقوع آن تهویت خواهد شد و هماین 

 یابد تا به قطع به وقوع حادثه برسد.  در تواتر ادامه می قراین ناقصه

ای قواعد  پردازد و دریافت پاره شهید صدر به نهش دلیل استهرایی در فرایند استنباط می

مناادی اسااتهرایی شاایخ یوسااف    دانااد و روش فههاای را از ایاان رهگااذر ممکاان ماای  

در دریافات قاعاده    الردرر النجفیرة  و  الحردا ق الناضررة  ق( در دو کتاب 5586بحرانی)

اجماع در نگاه شهید صدر دلیلای برآماده از    5خواند. را نمونه فههی آن می معذوریت جاهل

 2شود. تجمیع قراین احتمالی است که از تراکم آنها اطمینان حاصل می

                                              
نحن هنا نسمی کرل دلیرل   و ». عبارت شهید صدر چنین است  112، ص صولالمعالم الجدیدة لأل ،صدر. 1

مرن أمثلرة الردلیل     و «دلیال استقرا یا»یستمد قوته من تجمع تلک القرا ن أساس القرا ن الناقصة ویقوم على 

هو أ  یخبر  عدد کبیر جردا مرن النراس بحادثرة رأوهرا       التواتر و ،ارستقرا ی بهاا المعنى الای نریده هنا

قرینرة ناقصرة    بر خبره.لکنک رتجزم بالک فتعت بأعینهم فأنت حین تسمع الخبر من أحدهم تحتمل صدقه و

على وقوع الحادثة فإذا سمعت الخبر نفسه من شخص آخر تقوى فی نفسک احتمال وقروع الحادثرة نتیجرة    

یکبر کلما جاء مخبر جدید عنها حتى یصل إلى  هکاا یظل احتمال وقوع الحادثة ینمو و رجتماع قرینتین و

الدلیل القا م »أو « الدلیل ارحتمالی»لای حددناه اسم درجة العلم و قد نطلق على الدلیل ارستقرا ی بالمعنى ا

ر  الدلیل ارستقرا ی لما کا  مرده فی التحلیل العلمی إلى عملیة تجمیع القررا ن  « على حساب ارحتمارت

  .«جمع القوى ارحتمالیة لمجموع القرا ن فهو یتضمن قیاس قوة ارحتمال الناتج عن کل قرینة و

من الواضرح أ  حجیرة    و». عبارت وی چنین است  249، ص 4ج، ح العروة الوثقىبحوث فی شر، صدر. 2

تستند إلى کونه سببا للیقین أو ارطمئنا  بثبوت معقده شرعا على أساس حسراب   کأی إجماع هاا اإلجماع

 .«ارحتمارت وکونه تجمیعا لقرا ن احتمالیة یحصل من تراکمها ارطمئنا 
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در همراهی یک دلیال بساازند. شایخ     ای  توانند قرینه چنین، مجموع این قراین می هم 

ق( در مسلله انتفاع از نجس و متنجس در بررسی مکاتبه ابوالهاسام  5416مرتضی حائری)

آمده است، برای این کاه باه    «کتبوا الی الرجل جعلنا اهلل فداو»صیهل که در آن عبارت 

این نتیجه برسد که پرسش شونده، امام علیه الساالم اسات، باه مجماوع قراینای اساتناد       

 5کند. می

ای کاه   آیت اهلل خویی در بررسی شرط مباشرت در تیمم در مهایساه نساخه شناساانه   

میان کافی کلینی و تهذیب شیخ طوسی درباره روایتای کاه ناام راوی آن در کاافی، ابان      

در تهذیب، ابن سکین منعکس شده است، قراینی را برای صحت نسخه تهذیب  ومسکین 

ای در کنار یک دلیلی  داند و آنها را قرینه نماید و مجموع آنها را اطمینان آفرین می می ارائه 

  2بیند. شرعی می

د. قرائن در قالب احدی الهرائن، لفیی و یا لبی و یا ترکیبی از قرائن لبی و لفیی هستن

مثل روایتی   هستند.  هایی لفیی های تاریخی در صورت استفاده از منابع مکتوب، داده داده

ای تاریخی است و یا از گزارشی تاریخی مانعکس در مناابع مکتاوب     فههی که دارای داده

هاای   مند شود. در غیر ایان صاورت، داده   تاریخی به استنباط راه یابد و از اعتبار الزم بهره

های آیت اهلل تبریزی و اختالفای کاه باا     ای از استنباط هستند. در ادامه نمونه تاریخی لبی

استادش آیت اهلل خویی دارد و مربوط به کتاب صوم و اثبات هالل با حکام فهیاه اسات،    

 شود. می ارائه 

                                              
فدرلة مجموع القرا ن علرى کرو    ». عبارت ایشا  چنین است  59، ص2ج، شرح العروة الوثقى، حا ری. 1

 «ة.واضح مامبی القاسم هو ارا ةالمسؤول فی مکاتب

  ا  ابهاا کلره یطمر  ». عبارت ایشا  چنین است  284، ص11، جالتنقیح فی شرح العروة الوثقى. خویی، 2

 التهرای  و  ةتفید اطمئنا  الرنفس بصرحة نسرخ   ه   القرا ن الماکوراالصحیح هو ابن سکین ر ابن مسکین، ف

 «.الوسا ل الوافی و
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.حکمحاكمدرهالل7-1

زه رمضان حد آغاز و انجام رو 5چون موثهه بکیر بن اعین، هایی هم هالل ماه، در روایت

شاده اسات کاه     های متعددی برای اثبات هاالل ارائاه    قرار داده شده است. از دیرباز ، راه

 شوند.  می برخی مورد وفاق و برخی محل خالف واقع 

ق(، 5992)ةمعروف باه صااحب عارو    محمد کاظم طباطبائی یزدیدر میان معاصران، 

روز، حکام   بیناه و گذشات سای    ششمین راه اثبات هالل را در کنار مشاهده، تواتر، شیاع،

اما آیات اهلل خاویی باا آن     9و آیت اهلل تبریزی با وی هم عهیده شده است 2داند حاکم می

هایی تاریخی از وضعیت دیوان  اختالف این شاگرد و استاد، رهیافت داده 4کند. مخالفت می

 به استنباط فههی است. قضاوت در عصر امامان

همسویی با صاحب عاروه، بخشای از روایات عمار بان       تنها دلیل آیت اهلل تبریزی در

فانی »با عبارت  شود و در آن، امام می است که مهبوله خوانده  حنیله از امام صادق

دهد. باا   فهیه امامی را قاضی در منازعات درونی شیعیان قرار می 1«قد جعتله علیکم حاکما

 فراغت از سند آن در داللت این روایت، سه مطلب مورد وفاق طرفین است: 

                                              
عن أبی عبد ا  علیه )291، ص11ج، الشیعة وسا ل، حر عاملی؛ 111، ص1ج، تهای  ارحکام. طوسی، 1

  (.أفطر للرؤیة السالم قال  صم للرؤیة و

 . 129، ص4ج، العروة الوثقى. محمد کاظم یزدی، 2

 .111ص، ، کتاب الصومالعروةتنقیح مبانی ، تبریزی. 4

 . 88، ص2ج ،الصوم کتاب،مستند العروة الوثقى خویی،. 1

عَنْ عُمَرر  بنرن    ». روایت چنین است  411، ص1ج، تهای  ارحکام، طوسی؛ 18، ص1ج، الکافی، کلینی. 5

ق ال  یَنْظُر ا   إ ل ى ... بَینن هُمَا مُن ازَعَة فِی دَیننٍ أ ون مِیر اثٍعَنْ رَجُل ینن  مِنْ أ صحَاب ن ا  حَنْظ ل ة ق ال  سَأ لْتُ أ بَا عَبندِ اللَّه

عَر فَ أ حنک امَن ا ف لْیَرْض ونا ب ه حَک مرا  ف رإ ن ی ق ردن     ن ظ ر  فِی حَل الِن ا وحَر امِن ا و مَنْ ک ا   مِنْکُمن مِمَّنْ ق دن رَوَى حَدِیث ن ا و

 «.جَعَلْتُه عَل ینکُمن حَاکِما 
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الف. مورد مهبوله، نزاع میان شیعیان امامی است؛ ب. این روایت بر ثبوت منصب قضا  

از سوی قاضی، از معنای لغوی برای فهیه امامی داللت دارد و ج. صدور حکم درباره هالل 

 است. قضاوت که رفع تنازع و مخاصمه است، بیرون 

حال که مهبوله درباره نزاع میان شیعیان امامی است و فهیه امامی، قاضی نازاع قارار    

شود و صدور حکم درباره هالل از معنای لغوی قضاوت بیگانه اسات. اخاتالف در    می داده 

تواند بر اعتبار حکم فهیه اماامی در   ت عمر بن حنیله میاین است که آیا  این بخش روای

هاای اثباات    مسلله هالل ماه که از موارد نزاع نیست، داللت داشاته باشاد؟ و یکای از راه   

 هالل شمرده شود؟ 

آیت اهلل تبریزی چنین داللتی از مهبوله را با کاربست دو داده تاریخی همسو باا قالاب   

 پاذیرد. در مهابال،    مای  ،  هساتند   ای در همراهی مهبولاه  هاحدی الهرائن که در نهایت قرین

 کناد. در اداماه، نخسات دیادگاه      آیت اهلل خویی با نهد هر دو، قرینه بودن آن را نفی مای 

 نماییم.  آیت اهلل تبریزی و سپس نهد آیت اهلل خویی را مطرح می

قاضیان سانی در  در روایت را مشیر به وضعیت خارجی  حاکماآیت اهلل تبریزی، عنوان 

بینااد و بااه بازشناساای رفتااار خااارجی قاضاایان ساانی ِعصاار    ماایمعصااومانعصاار 

در مسلله هالل و رفتار فراگیر توده سنیان آن عصر در دریافت حکم قاضیان معصومان

پردازد. وی این دو داده تاریخی را در راستای دریافت مفهوم عرفی واژه حاکم، به  خود می

؛ چراکاه  5دهاد  به نفوذ حکم فهیه امامی در اثبات هالل رطی می گیرد و براساس آن کارمی

                                              
أقرول   إذا کانرت سریرة    ». عبارت ایشا  چنین است  111ص، ، کتاب الصومتنقیح مبانی العروة، تبریزی. 1

 عدمره و  فی البالد فی ثبوت أوّل الشهر و حاکما ال المسلمین فی زما ، صدور األخبار الرجوع إلى القضاة و

اآلخاین  وحرامها من رواة أحادیثهم وفرض أ ّ ظاهر المقبولة اعتبار هاا المنص  للناظر فی حالل الشریعة 

کو  الیروم   سالمه علیهم یترتّ  على ذلک نفوذ حکمه فی رؤیة الهالل و علومهم من طریقهم، صلوات اللّه و

البردع و رمجرال    دلیل على أ ّ الرجوع إلى القضاة فی ذلک کا  من المخترعات و عیدا  أو رمضانا  ما لم یقم

 .«ة السند فإ ّ عمر بن حنظلة من المعاریف الاین لم یرد فیهم قدحللمناقشة فی المقبولة من جه



 ...یاستنباطفقهینددرفرایخیتاریهااثرگذاردادهیهاقالب 911 

تر از معنای لغاوی آن دریافات داشاته     عرف عصر معصومان از واژه حاکم، مفهومی وسیع

ای اسات در   است. توسعه مفهوم عرفی واژه حاکم از معنای لغوی این واژه، مرهون قریناه 

شاود و   می احدی الهرائن دارند، ساخته کنار روایت که از دو داده تاریخی که هر یک قالب 

شوند. آیت اهلل تبریزی در پرتو این قرینه به  می ای بر اطالق واژه حاکم  این دو با هم قرینه

با این واژه به قاضیان رسمی عصر خاویش توجاه داشاته    رسد که امام این نتیجه می

 5کند. است و همان منصب را برای فهیه امامی جعل می

پذیرد. این دیدگاه هم از سوی آیت اهلل تبریازی و   یی چنین داللتی را نمیآیت اهلل خو

شرح و هم از سوی خود ایشان در  2«آیت اهلل»البته بدون تصریح به نام استاد و با عبارت 

فطر  عید، رؤیت هاللبه حکم ایشان از دیدگاه تاریخی این که  9منعکس شده است. عروة

جعل منصب  بوده است تا در پرتو آن،عصر امام حاکمان ف قاضی ویوظاو رمضان از 

داناد و باه    وی در این امور باشاد را ثابات نمای    اعتبار حکم، گویای از سوی امامقضا 

نگرد و  متعارف بودن مراجعه سنیان آن عصر به قاضیان خود در این امور، با دیده تردید می

بات ایان کاه چناین اماری از وظاایف      با فرض آن، متعارف بودن در میان آنان را برای اث

هاای   از بادعت   شمارد و احتمال آن که این مراجعاه  شرعی قاضیان بوده است، کافی نمی

 4کند. آنان بوده است را مطرح می

                                              
 .هما . 1

 .111ر159ص، هما . 2

 . 88،  88، ص2ج ،الصوم کتاب،مستند العروة الوثقى خویی،. 4

لکن قد یقال إنّه ریثبرت   و». عبارت ایشا  از این قرار است  111 ،159ص، تنقیح مبانی العروة . تبریزی،1

أمّا المقبولة والمعتبرة فلم یثبت أ ّ الحکم برؤیة الهالل وکو  الیوم عیردا  أو   و...  الحاکم بشئ ممّا ذکراعتبار حکم 

لیکرو  جعرل منصر  القضراء والحکرم عاّمرا  أو خاصرا  لشرخص أو          حاکما ال من رمضا  من وظا ف القاضی و

أشخاص دارًّ على اعتبار حکمه فی رؤیة الهالل أو کو  الیوم عیدا  أو رمضا  ومجررد أنّره کرا  المتعرارف عنرد      

 یثبرت  العامّة فی ذلک الزما  الرجوع فی رؤیة الهالل وکو  الیوم عیدا  أو من رمضا  إلى قضاتهم على تقدیره لرم 

 .«مخترعاتهم أنّه کا  من وظیفة القضاة شرعا  بل یحتمل أ  یکو  األمر الماکور من سا ر مبتدعاتهم و
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داند کاه   تر، ایشان مهبوله را مبتنی بر پذیرش این مهدمه تاریخی می به تعبیری روشن

موارد تنازع نبوده است و ورود قاضیان به یان محدود به ضاق هوظیفدر عصر صدور روایت، 

هاالل  بوده است. یکی از مسائل آنان، مسلله  متداول تعارف وتوده سنیان، م ونلش تمامی

حکام آناان در هماه     مردم بر اساس وکردند  بوده است که قاضیان در آن ابراز عهیده می

 در میاان سانیان   ون قضاا لشا حال اگر این مورد از . کردند های اسالمی عمل می سرزمین

اناد، باه طاور     نماوده نصاب   ی را به قضاوتمام علیه السالم شخصشود که ابت اث و باشد

که یکی از آنهاا   قاضیان سنی، برای این قاضی ثابت خواهد بودمناصب طبیعی تمامی آن 

 5.است هاللدر مسلله حکم 

باه داللات    پذیرد تا در پرتو آن، روایت عمر بن حنیلاه  وی این مهدمه تاریخی را نمی

هاای   التزامی بر نفوذ حکم فهیه در هالل داللت داشاته باشاد. وی باا نهاد تااریخی داده     

را نفای   حاکماا تاریخی شاگرد خود، وجود قرینه همراه دلیل را و به دنبال آن اطالق واژه 

که در نهایت به یکسانی  2پذیرد نماید و داللت روایت عمر را بر بیش از موارد نزاع نمی می 

 انجامد.   معنای لغوی و مفهوم عرفی واژه حاکم می

قالبمحتملالقرینیه.8

یافته به استنباط را در آن مالحیه کرد، قالب  های راه ای داده توان پاره قالب دیگری که می

هاای دلیال و قریناه، از اعتباار فای نفساه        محتمل الهرینیه است. این قالب برخالف قالب

خاورد. باا    محروم است و بر خالف قالب احدی الهرائن با داده همسوی دیگری پیوند نمی

باا   9محتمل الهرینیهاین حال، قالبی اثرگذار در استنباط فههی است. از این قالب عالوه بر 

 4شود. یاد می ما یصلح للهرینیهواژه 

                                              
 . 88،  88، ص2ج ،الصوم کتاب،مستند العروة الوثقى خویی،. 1

 .88ص، هما . 2

 .258، ص1ج ،األصولتسدید  ،مؤمن؛ 212، ص2ج ،مباحث األصول، صدر. 4

 .151، ص8ج، ، مستمسک العروة الوثقیحکیم؛ 411، ص2ج، دراسات فی علم األصول. خویی، 1
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مانند ظنی که خود  شود. داده در این قالب، اگرچه خود حجیت نیست، مانع حجیت می

شاود.   حجت نیست اما در صورت تعلق به احتمال مهابل یک حجت، مانع حجیت آن مای 

کناد. باا    مثل دیدگاهی که بر حجیت خبر واحد با قید عدم ظن نوعی به خالف تأکید مای 

توجه به آن که نه حجیت خبر واحد در این دیدگاه مبتنی بر افااده ظان اسات و ناه ظان      

 5حجت است بلکه تنها مانع حجیت شده است. نوعی به خالف آن،

ماند؛ چراکه به تنهایی در کناار یاک    قالب محتمل الهرینیه از جهتی به قالب قرینه می

چون قرینه  تواند اثرگذار باشد، اگرچه ثبات و قرار قرینه را ندارد. به تعبیر دیگر هم دلیل می

رد تردید است. از جهتی باه قالاب   در استنباط اثرگذار است در حالی که قرینه بودن آن مو

احدی الهرائن شباهت دارد؛ چراکه هر دو در صورتی که به تنهایی لحاا گردند، آمیخته با 

ای  با این حال، محتمل الهرینیه در مجموعه  اند. تردید هستند و از اعتبار فی نفسه بی بهره

 همسو برای افاده قطع و اطمینان قرار نمی گیرد. 

نار تمایزهای بنیادی که محتمل الهرینیه با قرینه و احدی الهارائن دارد،  چنین، در ک هم

انحصاری بودن نمود این قالب به اجمال آفرینی قابل توجه اسات؛ یعنای قالاب محتمال     

الهرینیه تنها یک اثر معین در هر استنباطی دارد و آن اجمال آفرینی است. قالاب محتمال   

شده است و بحث مساتهلی دربااره آن    کمتر شناخته  چون قالب احدی الهرائن، الهرینیه هم

الی مباحث اصولی و یا فههی عالمان مشاهده  توان در البه می آن راارائه نگردیده است و 

ای از مباحث عالمان ورود نمودیم تا در  کرد. بر این اساس در ارائه بیشتر این قالب به پاره

 تر عرضه گردد. پرتو آن این اصطالح، تعریف و کارکرد آن شفاف

ای در کالم محفوف به ما یصالح للهرینیاه ارائاه     آیت اهلل خویی در اصول فهه، ضابطه

نماید. در گونه نخست، آنچه  می کند و بر اساس آن دو گونه محتمل الهرینیه را معرفی  می 

در  ظهاور در عارف احتماال    دهد، اگر می خالف ظاهره بودنش را بر قرین شنونده، احتمال

                                              
 .451–419، ص4ج، شرح العروة الوثقى ،حا ری. مرتضی 1
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در نزد شنونده خواهد شد و جمال اوجب اطالع است، م تنها شنونده از آن بی ودارد  تقرینی

دهد، در عرف ظهور در قرینیت بر خالف ظاهر  اگر بداند آنچه احتمال قرینه بودنش را می

 5اجمال نخواهد شد. ندارد، این محتمل الهرینیه سبب

إ  َّ الَّراِین   »یاایی آیاه   شهید صدر در بررسی دالیل قرآنی حجیت خبر ثهه در نهاد گو 
 یَلْعَنُهُمُ أُول ئِکَی الْکِت اب  فِ لِلنَّاس  بَیَّنَّاهُ مَا بَعندِ مِنیَکْتُمُو   مَا أ نز لْن ا مِن  الْبَیِّن اتِ وَالْهُدَى 

 «الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَىمَا طَنزَلْنَا مِنَ »ندانسته است که د یبعبر آن، ابتدا  « اللَّاعِنُو   وَیَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

ماالو تکاذیب ماا    ه تحریم کتمان ببودن آن،  هقرینآیه با توجه به مهصود قرینه باشد و 

 است. بیّنه اهلل تعالى

قرینه بر ایان   «مَا طَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى»کند که اگر  سپس بر این نکته تأکید می 

بنابراین،  2.معنا بوده است و سبب اجمال آیه خواهد شد بر آن همحتمل الهرینیمعنا نباشد، 

چنین، ایشان ارتکاز  هم آیه گویایی و ظهوری نسبت به اعتبار خبر واحد ثهه نخواهد داشت. 

در طهاارت سانیان را محتمال    اماماان فراگیر متشرعه؛ یعنی توده امامیه معاصر باا  

گاردد؛   کفار و نجاسات سانیان مای     های خواند که سبب اجمال روایت الهرینیه معتد به می

چراکه ارتکاز از گونه قراین متصل است و احتمال قرینه متصال معتاد باه، سابب اجماال      

 9خواهد شد.

شاود، تمساک باه     هاشم آملی در صورت وجود آنچه احتمال قرینیت آن داده می میرزا

و مجمال   4شاود  شمارد؛ چراکه ظهوری برای کالم با وجود آن منعهد نمی ظهور را روا نمی

چناین،   هم  1پذیرد. می خواهد بود. آقای میالنی توقف را در صورت وجود محتمل الهرینیه، 

                                              
 . 415ر 411، ص2ج، دراسات فی علم األصول ،خویی. 1

 .181، ص2ج، مباحث األصول، صدر. 2

 . 411، ص4، جبحوث فی شرح العروة الوثقى، صدر. 4

 .245، ص1ج، ارنظارمجمع ارفکار و مطرح ، لی. آم1

فمع وجود محتمل القرینیة ربد ». عبارت ایشا  از این قرار است  198، ص1ج، تحقیق األصول، ینمیال. 5

 «.من التوقّف



 ...یاستنباطفقهینددرفرایخیتاریهااثرگذاردادهیهاقالب 911 

ای  گردد یا هیلت، اگر قرینه معینه دانیم به ماده برمی آقای مؤمن در بررسی قیدی که نمی

گردد، در صورت متصله بودن آن قیاد،   در میان نباشد تا تعیین کند آن قید به کدام باز می

 5خواند. ن را محتمل الهرینیه و اجمال آفرین میآ

محتمل الهرینه در تمایز بنیادین با احتمال الهرینه است؛ چراکه اولی قالبی اثرگاذار در  

گاه در استنباط فههی اثرگذار نیست و همیشاه باا    فرایند استنباط فههی است و دومی هیچ

شده  است که با آن که احتمال باه  گردد. در تمایز این دو، گفته  اصل عدم قرینه، نفی می

معنای عدم قطع که معادل شک به معنای وسیع آن است در هر دو وجاود دارد، آنچاه در   

محتمل الهرینیه، مشکوو است قرینه بودن امری موجود است و آنچه در دومی مشاکوو  

 2است، اصل وجود است.

گاه وجود آنچه احتمال  رسد، قالب محتمل الهرینیه بر دو گونه است؛ چراکه به نیر می 

رود، ثابت نیست و وجود آن احتمالی است؛ یعنی هم اصل وجاود و هام    می قرینه بودنش 

و آنچه محتمال الهرینیاه را از احتماال قریناه متماایز        قرینه بودن، هر دو احتمالی هستند

 ست. کند، معین بودن وجود در محتمل الهرینیه و نامعین بودن وجود در احتمال قرینه ا می

برای مثال در احتمال خالف ظهور، گاه احتمال مشخصی داریم. این محتمل الهرینیاه  

دهایم   است چه اصل وجود آن ثابت باشد و چه آن هم احتماالی باشاد. گااه احتماال مای     

ای بر خالف ظهور باشد، بدون آن که مشخص باشد چه چیزی است. ایان احتماال    قرینه

 ن را نفی می کند. ای است که اصل عدم قرینه آ قرینه

ای کاه   ای که وجاود ثاابتی دارد و گوناه    بنابراین، محتمل الهرینیه دو گونه است. گونه

تاوان در   هاایی از گوناه اخیار محتمال الهرینیاه را مای       وجود آن هم احتمالی است. نمونه

                                              
ر ینبغی الری  فی حصرول اإلجمرال   ». عبارت ایشا  چنین است  258، ص1ج، تسدید األصول، من. مؤ1

 «.رینیته له ظهور فی اإلطالقققد لما یحتمل فإنه مع وجود محتمل القرینیة فی الکالم رینع

 .188،  118، صالقضاء فی الفقه اإلسالمی. حا ری، 2
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هاای آیات اهلل    ای که از قالب محتمل الهرینیه در استنباط های فههی یافت. نمونه استنباط

است و به یکی از مساائل   شود از این گونه است و مربوط به کتاب طهارت  می کیم ارائه ح

 آب حمام اختصا  دارد.    

.احتمالقطعنشدنمادهازحوضچه8-1

شاود. از   های کیفی و کمی تهسیم می آب در فهه امامی از جهت آثار فههی آن به گونه

گونه مطلق آن در بعاد کمای در دیادگاه     5.شود تهسیم می مضافو  مطلقمنیر کیفی به 

 کرشود. گونه محهون به  تهسیم می آب محهونو  آب باران، آب چاه، آب جاریمشهور به 

ای دالیل لفیی، مهدار خاصی  پیمانه معادلی است که در پاره کر 2گردد. تهسیم می قلیلو 

نامی است که از سوی فهیهان بر مهدار  قلیلو  9از حجم و وزن آب، با آن بیان شده است

 کمتر از آن نهاده شده است.

آب مطلق، چه کر و چه قلیل، ویژگی طاهریات و مطهریات از حاد  و خباث دارد.      

 1شاود.  یاد مای  عدم انفعالکه گاه از آن به  4است اعتصامویژگی دیگری که آب کر دارد، 

نجس یاا متانجس اسات، ماادامی کاه      اعتصام به معنای متنجس نشدن آب با برخورد با 

و در صورت تأثر، زوال طهاارت آن طبیعای    6رنگ، بو و یا مزه عین نجس به آن راه نیابد

 خواهد بود.

های قلیل مثل آب جاری و آب باران در حاال باارش، ویژگای     عالوه بر کر، برخی آب

شاوند و در   مای ؛ یعنی با آن که قلیل هستند با مالقات با نجاست، متنجس ن اعتصام دارند

                                              
 .14، ص1ج، العروة الوثقى، یزدی. 1
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صورت تغیر به یکی از اوصاف سه گانه پیش گفته، با زوال طبیعی، طاهریت و مطهریت را 

 باز خواهند یافت. 

های قلیل که اعتصام آن در فهه بررسی شده است، آب حمام است کاه باا    یکی از آب

شاود کاه    مای  هایی، مطارح   شود. این اعتصام در پرتو روایت از آن یاد می ماء الحمامواژه 

ای از این عنوان، تهی هستند. روایات بکار    هستند و پاره مادهای از آنها دارای عنوان  پاره

ماء الحمام ر برأس بره إذا کانرت لره     »فرمایند:  که در آن می ابن حبیب از امام باقر
ام چنین، روایت داود بن سرحان که از ام است. هم مادههای دارای عنوان  از روایت 5،«مادة

هرو بمنزلرة المراء    »فرمایناد:   در پاساخ مای  درباره آب حمام پرسید و امامصادق
 است.  مادههای فاقد عنوان  از روایت« 2الجاری

آیت اهلل خویی آن را در دالیل  9)م د د( به معنای مدد و امداد است. از ریشه  مادهواژه 

 4کند. تعریف می« المهدار المتجلل من الماءما منه یستمد بخروج  ما یمد الماء و»فههی به 

هاا   ای دیگر از روایت های آب حمام، در پاره واژه ماده، عالوه بر رهیافت به برخی از روایت

های آب چاه با ماده در  البته گاه ماده در روایت 1شود. های آب چاه مشاهده می چون روایت

هاای   اه، ، گاه آبی است که از دیوارههای آب حمام، متفاوت است؛ چراکه ماده در چ روایت

                                              
، 1ج، الشریعة وسرا ل   ،حرعراملی ؛ 488، ص1ج، تهای  ارحکرام ؛ طوسی، 11، ص4ج، الکافی کلینی،. 1

آ  را منجبر به عمل  . این روایت به دلیل ضعف بکر بن حبی ، ضعیف است ولی آقای حکیم ضعف119ص

 (.181، ص1ج، مستمسک العروة الوثقى، حکیم) داند داند. بنابراین، آ  را معتبر می مشهور می

. متن روایت از این قرار 118، ص1ج، الشیعة وسا ل، حرعاملی؛ 488، ص1ج ،تهای  ارحکام. طوسی، 2

سرحا  قال قلت   ألبی عبرد ا  علیره   أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبی نجرا  عن داود ابن » است 

 .«السالم ما تقول فی ماء الحمام؟ قال   هو بمنزلة الماء الجاری

 .114، ص1. جالتنقیح فی شرح العروة الوثقى. خویی، 4

 .118، ص1، جهما . 1

 . 44، ص1ج، ارستبصار، طوسی. 5
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های زیر زمینای   ریزد و گاه همان سفره های زیرین چاه به صورت ترشح به آن می قسمت

کند.  های داخل حمام را پر می دار است. ماده در حمام، آب مخزنی است که حوضچه جریان

  5خواند. ماده فورانیه و ماده دوم در چاه را ماده رشحیهتوان گونه نخست ماده در چاه را  می

آب مخازن   2شاود.  ماده جعلیه معرفی میو  ماده طبیعیهچنین برای ماده، دو گونه  هم 

بنابراین، ماده در حمام، ماده فورانیه جعلیه است  9شود. حمام، از گونه ماده جعلیه خوانده می

 شود.  و مراد از آن، آب مخزن است که گاه به تسامح، مخزن خوانده می

هاای آن، آب درون   در روایات  مااء الحماام  در میان فهیهان در این که مراد از عنوان 

ایان آب قلیال اسات و     4 اسات، اتفااق نیار وجاود دارد.     های کوچک داخل حمام  حوض

دهند. حال کاه معناای    وشو می استحمام کنندگان با برداشتن تدریجی از آن خود را شست

ر مخزن حمام و معنای آب حمام ارائه شد، باید گفت که های ماده، گونه ماده د ماده، گونه

شامارد کاه از آن    آقای حکیم، بررسی مسائل متعددی را در اعتصام آب حماام، الزم مای  

هاایی تااریخی در اساتنباط ایشاان اسات. مسالله        میان، دو مسلله است که رهیافت داده

مربوط به انهطاع آب  نخست، شرط کر بودن ماده در اعتصام آب حمام است و مسلله دوم،

 است.  های حمام از ماده  حوضچه

از رهگذر رهیافت داده تاریخی به استنباط آقاای حکایم،    مادهدر هر دو مسلله، عنوان 

شود. با این تفاوت که داده تاریخی در مسلله نخسات، داده تااریخی قطعای و     می بررسی 

داده تاریخی دوم، داده تاریخی احتمالی است. اگرچه میان دو مسلله رابطه هست؛ چراکاه  

                                              
 . 451، ص1ج ،بحوث فی شرح العروة الوثقى ،صدر. 1

، 1ج، بحوث فی شرح العروة الروثقى  ،صدر؛ 111ر 111، ص1. جفی شرح العروة الوثقى التنقیح. خویی، 2

 .424ص

 . 121، ص1، جالتنقیح فی شرح العروة الوثقى. خویی، 4

أنه یظهر منهم ارتفراق  ». عبارت ایشا  از این قرار است  188ص، 1ج، مستمسک العروة الوثقى، کیم. ح1

 .«النصوص هو ما فی الحیاض الصغارعلى أ  المراد من ماء الحمام فی 
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مسلله دوم؛ یعنی انهطاع ماده از حوضچه، در طول مسلله اول؛ یعنی شرط کرباودن مااده   

؛ یعنی پس از آن که قائل به شرط کربودن مخزن برای اعتصام آب حماام   شود مطرح می

ود که اگر اتصال مخزن با آب حوضچه قطع شد و ساپس  ش می شدیم، این پرسش مطرح 

شاود یاا خیار؟ در     مای  آب حوضچه متنجس گردید آیا با اتصال دوباره، آب حوضچه پاو 

 نماییم.  ادامه، این دو مسلله را برپایه رابطه طولی میان آنها، ارائه می

اعتصاام آب  نماید، این است که آیا در  می ای را که آقای حکیم مطرح  نخستین مسلله

ها، کر بودن ماده،؛ یعنی کر بودن آب مخزن شرط است یاا اگار    حمام،؛ یعنی آب حوضچه

مخزن کر هم نباشد، آب حمام معتصم خواهد بود؟ بدیهی است در صورتی که کار باودن   

های دیگر نخواهد بود؛ یعنی آبای   ماده را شرط بدانیم، اعتصام آب حمام در عرض اعتصام

های قلیل دیگر  م آب کر، آب جاری و آب باران نیست. بلکه با آّبمعتصم در عرض اعتصا

های قلیل ِمتصل به کر، متانجس نشادن آن در گارو     چون تمامی آب تمایزی ندارد و هم

 اتصال به کر خواهد بود. 

ها معتصم نیست، بلکه اتصال آن به کر، حکم متعصام را باه آن    در واقع آب حوضچه

چون صاحب حدائق، کر بودن مخازن را شارط نادانیم، آب     دهد اما در صورتی که هم می

است و اعتصام وصف خود  ای از آب قلیل مثل آّب باران است که معتصم  ها، گونه حوضچه

چون رطی مشهور، کر بودن خزانه را شرط  آن خواهد بود. آیت اهلل حکیم، در این مسلله هم

  5پردازد. می داند و به نهد دیدگاه صاحب حدائق اعتصام آب حوضچه می

                                              
 حینئا ریسوغ األخا باطالق المادة الشامل لما دو  الکر و». عبارت آقای حیکم از این قرار است  . هما 1

التقیید بل عمومها لما دو   أل  الحمل على ذلک من قبیل الحمل على الفرد الخارجی الای ریقبل ارطالق و

هو غیر معلوم و بالجملة   روجه للتفکیرک برین مراء     د فی ذلک الزما  والکر موقوف على وجود ذلک الفر

بین المادة بحمل األول على الفرد الخارجی وحمل الثانی على الکلی ثم یتمسک باطالقره فإمرا أ     الحمام و

 «.یحمال معا على الفرد الخارجی أو معا على الکلی
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 مسلله بعادی کاه در طاول مسالله پیشاین و پاس از اختیاار دیادگاه مشاهور طارح           

شود، آن است که حال که کر بودن مخزن، شرط اعتصام آب حمام اسات، در صاورتی    می 

 در زمانی که فاقد اتصال باه مخازن اسات، متانجس شاود، آیاا تطهیار         که آب حوضچه

 5خواهد گرفت؟ پاسخ صاحب عروه مثبت اسات.  به محض برقراری اتصال خزانه، صورت 

 نمایاد و دو دلیال لفیای     مای  آیت اهلل حکیم در ذیل دیدگاه صاحب عروه با وی موافهات  

کند. نخست، تعلیل منعکس در روایت ابن بزیع که مربوط باه آب   بر این تطهیر مطرح می

ده هساتند. آیات   هایی از آب حمام است که دارای واژه ما چاه است و دومی اطالق روایت

پذیرد و اطالق دلیال دوم را در نهایات باا کاربسات      می اهلل حکیم داللت دلیل نخست را 

دهاد. آن دو دلیال    ای تاریخی که قالب محتمل الهرینیه دارد، مورد تردیاد قارار مای    داده

 اند از: عبارت

غیرر  ماء البئر واسع رینجسه شرئ إر أ  یت »: الف. صحیح ابن بزیع از امام رضا 
این روایت اگرچه  2.«  له مادةریحه أو طعمه فینزح حتى یاه  الریح ویطی  طعمه أل

ت غایا را متوجاه     لره مرادة  ألدر مورد آب چاه است، آیت اهلل حکیم تعلیل در آن؛ یعنی 

ه اسات، مانناد آب   مااد اعتصام در آن، شامل هار آبای کاه دارای    حکم داند. بنابراین،  می

  .شود میهای حمام  حوضچه

ب. اطالق نصوصی که در آنها از آب حمامی که ماده دارد، نفی بأس شده است، مانند 

مراء الحمرام ربرأس بره إذا     »: فرمایند که امام میامام باقر از بکر بن حبیبروایت 
ها، شامل صاورتی کاه آب حوضاچه متانجس گاردد       اطالق این روایت 9.«کانت له مادة
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ها، پاو است. چه اتصال پایش از   شود؛ یعنی آب حوضچه میسپس به ماده متصل گردد، 

 تنجس برقرار باشد و چه بعد از تنجس برقرار گردد.

نماید؛ چراکه  می ای تاریخی در اطالق این نصو  تردید  آقای حکیم با کاربست داده 

ر های عصر صدو گاه در حمام رود، ماده هیچ می با توجه به قضیه خارجی بودن آنها، احتمال 

شده است. این احتمال، با آن که بعید  های حمام، منهطع نمی حوضچه  ، از آب این نصو 

 رسد، نصو  را مجمل خواهد نمود.  به نیر می

یعنای   ؛5بنابراین، بیشترین دلیل تطهیر، روایت صحیح ابن بزیع درباره آب چااه اسات  

ه این معنا که احتمااال  شده است. ب ها قطع نمی دهیم ماده در آن عصر از حمام احتمال می

اتصال آنها همیشه برقرار بوده است؛ یعنی کارگران در مدت استحمام مراجعه کنندگان، کر 

 و ابزاری برای قطع آب وجود نداشته است.   اند کرده بودن مخزن را حفظ می

توانند درباره قطع و وصال مااده    های دارای واژه ماده نمی با وجود این احتمال، روایت

های آب حمام  دهند. حال با وجود این احتمال که آقای حکیم آن را در کنار روایت گواهی

هاا نسابت باه اطاالق واژه مااده باا تردیاد         دهد، در مهام بیان بودن ایان روایات   قرار می

ها و در نهایت، تردید  روخواهد شد. این تردید به معنای اجمال واژه ماده در این روایت روبه

 است. در دلیل بودن آنها 

                                              
یردل علیره،    و». عبارت آقای حکیم از این قررار اسرت    192، ص1، جمستمسک العروة الوثقى کیم،. ح1

بناء على ما تقدم فی مبحث الماء الجاری من رجوع التعلیل فیه إلرى الغایرة    صحیح ابن بزیع عن الرضا

فیعم الحکم کل ما له مادة و یستفاد أیضا من نصوص نفی البأس فی ماء الحمام إذا کا  له مادة فإ  اطالقهرا  

نصروص  یشمل ما إذا تنجس الماء ثم وصل بالمادة اللهم إر أ  یحتمل أ  الحمامات فی عصر صدور هاه ال

مرع   قد عرفت أ  النصوص محمولة على األفراد الخارجیة رغیر و ما کانت المادة تنقطع فیها عن الحیاض و

منه یستفاد حکم غیر الحمام لعموم  تکو  النصوص مجملة فالعمدة، صحیح ابن بزیع و إ  بعد هاا ارحتمال و

 «.تأمل إ  کا  مورده البئر فالحظ و التعلیل و
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نتیجه.9

هاا   . این داده اند های دیگر به استنباط فههی راه یافته های تاریخی مانند دادهای دانش داده

؛ یعنای   اناد  های فههی مکتب معاصر نجف راه یافتاه  های اثرگذار در استنباط در همه قالب

برخی قالب قرینه ، برخی قالب دلیل، برخی قالب احدی الهارائن و برخای قالاب محتمال     

 . الهرینیه دارند

ای فههی بود که این امر،  داده تاریخی در مسلله اخفات رکعات پایانی، تنها دلیل مسلله

نهایت اثرگذاری در استنباط است. در مسلله استثنای خز، انصراف قطعای خاز اماروزی از    

ای تاریخی بود و تمسک به اصل عدم نهال را نفای نماود. در     واژه خز، نتیجه کاربرد داده

هاایی تااریخی باود و در     حاکم در مهبوله عمر بن حنیله، مرهون داده مسلله هالل، واژه

 مسلله ماده در آب حمام، داده احتمالی تاریخی سبب تردید و اجمال در دلیل شد.

هاایی قطاع آفارین،     توانناد داده  های تاریخی عالوه بر آن که مای  بر این اساس، داده 

آفرینی در فرایناد اساتنباطی اثرگاذار     مالتوانند با احت اطمینان بخش و یا موثق باشند، می

 های مشکوو تاریخی ظرفیت اثرگذاری در استنباط را دارند.    ؛ یعنی داده گردند
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 ق.1111،دارالهادی

 ق. 1118قم  مؤسسه صاح  ارمر)عج(،  ،تقریر حسن صافی ،الهدایة فی األصول رررررررررررر، .21

 ق. 1118، مکتبة الداوری قم ، چاپ پنجم، هسودیمحمد سرور ب قریرت ،مصباح األصول رررررررررررر، .28

مؤسسرة إحیراء   ، چاپ دوم، قم  ارمام الخو ی ، موسوعةشرح العروة الوثقىالمستند فی  رررررررررررر، .28

 ق.1121، آثار اإلمام الخو ی

مرکرز الغردیر للدراسرات    ، بی جا  شاهرودیمحمد تقریر سید ، صولدراسات فی علم ار رررررررررررر، .29

 ق.1119، اإلسالمی

، مؤسسرة النشرر اإلسرالمی   قرم    اسحاق فیاض، ، تقریر محمدمحاضرات فی أصول الفقه رررررررررررر، .41

 ق. 1119

 ، بی تا.إلحیاء التراثمؤسسة آل البیتقم   ،بدا ع األفکار، حبی  ا ، رشتی .41

 ق.1112، مدرسة اإلمام الصادق علیه السالمبی جا   ،زبدة األصول ،سید محمد صادق، روحانی .42

 ،اسرالمیه چراپ ششرم، بری جرا       ،أحکام الدینتبصرة المتعلمین فی ترجمه و شرح  ،ابوالحسن، شعرانى .44

1485. 

 ، بی تا.مؤسسة النشر اإلسالمیبی جا   ،أحکام العصیر فیإفاضة القدیر  ،شیخ الشریعة اصفهانی .41

 .1411، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمىدوم، تهرا    چاپ، وار فقهاد، حمود، مشهابی .45

 ق.1119، إلحیاء التراثمؤسسة آل البیت قم ، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعةشهید اول، محمد،  .41
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  ق.1491، نجف  بی نا، شرح العروة الوثقىبحوث فی ، سید محمد باقر، صدر .48

الفقه و معارف  ةهاشمی شاهرودی، قم  مؤسستقریر سید محمود ،صولبحوث فی علم ار رررررررررررر، .48

 ق. 1144، اهل بیت

 ق.1111 ،بیروت  دارالکتاب، چاپ دوم، دروس فی علم األصول رررررررررررر، .49

 ق.1118مؤلف،قم  ، کاظم حا ریسید  یرر، تقمباحث األصول رررررررررررر، .11

 ق.1495، النجاح ةنجف  مکتب، چاپ دوم، صوللأل ةالمعالم الجدید رررررررررررر، .11

 .1128، چاپ سوم، بی جا  منشورات الطیار، المعجم األصولیصنقور، محمد،  .12

 ، چراپ چهرارم،  خرسرا   تحقیق سید حسن موسوی، فیما اختلف فیه ارخبارارستبصار طوسی، محمد،  .14

 .1414 ،دارالکت  اإلسالمیة  طهرا 

، چراپ چهرارم،   تحقیق سید حسن موسروی خرسرا   ، فی شرح المقنعة حکامتهای  اررررررررررررر،  .11

 . 1415، دارالکت  اإلسالمیةتهرا   

 ق.1118، اإلسالمیمؤسسة النشر ، قم  لخالفا رررررررررررر، .15

 ، بی تا. ضواءدارار  بیروت، ة الی تصانیف الشیعهلاریعا، آقا بزرگ، طهرانی .11

 ق،1111بی نا،  قم ، محمد علی انصاری تحقیق، توضیح الرشاد فی تاریخ حصر ارجتهاد رررررررررررر، .18

إلحیراء  یتقم  مؤسسة آل الب، چاپ دوم، وسا ل الشیعة إلى تحصیل مسا ل الشریعة ، محمد،عاملی .18

 ق.1111، التراث

 ق. 1111تحقیق محمد حسو ، قم  بی نا، ،شرح تبصرة المتعلمین ،ضیاء الدین ،عراقی .19

 ق.1111، مجمع الفکر اإلسالمی، قم  و دیگرا  حقیق محسن عراقیت ،مقارت األصول ،آقا ضیاء ،عراقی .51

 .58ش ، 1481پاییز، مطالعات اسالمی، «فقه امامیه تحورتپیشنهادی در ادوار »عظیمی،  .51

 ، بی تا.محالتی، بی جا  على العروة الوثقى ةطتعالیق مبسو ،سحاقامحمد ، فیاض .52

بی جرا    و دیگرا ،عباس تبریزیا   یقحقت ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، جعفر ،طاءالغکاشف  .54

 . 1481، رکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمىم

 ق.1122، سعید بن جبیری، بی جا  تحقیق محمد حسین رضو ،شرح القواعد، جعفر ،طاءالغکاشف  .51

 ق.1481نجف، بی نا،  ،لنورالساطع فی الفقه النافعا، علی رررررررررررر، .55

های فقهی مکت  معاصرر   در استنباط معصوما نقش شناخت عصر کرمانی کجور، محمد، پایا  نامه  .51

 .1491، دانشگاه باقرالعلوم، نجف
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 ،تحقیقرات اسرالمی  ، «تأملی بر نخستین دورا  تدوین، فقه اسالمی امامیه»محمد، ، کریمی زنجانی اصل .58

 .2و 1ش  ،1488سال سیزدهم، بهار و تابستا  

 .1414، دار الکت  اإلسالمیة، چاپ پنجم، تهرا   کبر غفاریاتصحیح علی ، لکافیا، محمد، کلینی .58

 1114  بری نرا،   بیروتچاپ سوم،  ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األ مة األطهارمجلسی، محمد باقر،  .59

 ق.

ا  العظمى السیّد المرعشی  هآی ةمکتب، قم  القول الرشید فی ارجتهاد والتقلید الدبن،شهاب سید  ،مرعشی .11

 ق.1122، النجفی

 ق.1111، بی جا  دارالتراث،الینابیع الفقهیةمروارید، علی اصغر،  .11

نگرش تاریخی، افقهای جدیدی را در فقاهت می گشاید. گفت و گرو   مصاحبه»مددی الموسوی، احمد،  .12

 .2، ش1489، خرداد و تیر نشریه خط، «سید احمد مددی با آیت ا 

 ق.1119، سالمیالنشر ار هسسؤمقم   ،تسدید األصول، محمد، من قمیؤم .14

 ق.1115، إلحیاء التراثقم  مؤسسة آل البیت، تقریرات ،مجدد شیرازی .11

 ، 1484، پراییز  آمروزه ، «گاری بر شخصیت علمی، اخالقی و سیاسری میررزای نرا ینی   »نا ینی، مهدی،  .15

 .5ش 

، قم  منشورات مصرطفوی ، تقریر سید ابوالقاسم خویی، چاپ دوم، جود التقریراتانایینی، محمد حسین،  .11

1418 . 

 ق.1111، قم  نشراسالمی، تقریر محمد علی کاظمی، الصالة کتاب، محمد حسین، ینیینا .18

دار   طهرا ، چاپ نهم، آخوندی ، تحقیق علیجواهر الکالم فی شرح شرا ع ارسالم ،محمد حسن، نجفی .18

 .1418، سالمیةالکت  ار

قم  مؤسسه دایرة المعارف فقه ، فرهنگ فقه مطابق ماه  اهل بیتهاشمی شاهرودی، سید محمود،  .19

 ق.1121، ماه  اهل بیت علیهم السالم اسالمی بر

 ق.1122، بی جا  نشر منبع،مصباح الفقیه، رضاآقا  ،همدانی .81

 ،مؤسسرة النشرر اإلسرالمی   ، قرم   مع تعلیقات عدة من الفقهراء العظرام   العروة الوثقىیزدی، محمد کاظم،  .81

 ق.1119
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