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سده های  آثار  در  قیاس  اصطالح  معانی  از  یکی  چکیده: 
مبنای  بر  آحاد(  اخبار  ویژه  روایات)به  ارزیابی  نخستیبن، 
کتاب، سّنت و دیگر شواهد است که به دالیل مختلف گاه 
از آن به »قیاس« تعبیر شده است و لذا نمی توان به محض 
معنای  به  را  آن   

ً
سریعا متون  در  اصطالح  این  مشاهده 

می رسد  نظر  به  همچنین  دانست.  فقهی  معروف  قیاس 
بازنگری  مورد  باید  امامیه  بین  در  ویژه  به  قیاس  مسأله  که 
قرار گیرد و چه بسا همان گونه که آیت اهل سیستانی تالش 
به  مربوط  تاریخی  گزارش های  و  روایات  تا  است  نموده 
ارائه  آن  از  جدیدی  برداشت های  نماید،  بازخوانی  را  قیاس 
گردد و فهم ما از روایات مرتبط را دگرگون سازد. این در حالی 
به  ه 

ّ
حل مکتب  از  ویژه  به  امامیه  اصولی  آثار  در  که  است 

این سو، گاه از قیاس به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی خبر 
واحد و همچنین به عنوان یکی از مرّجحات باب تعارض 
از  سخن به میان آمده است و دست کم به عنوان مؤّید و 

باب »تجمیع قرائن« گاه مورد توّجه قرار گرفته است.

بازخوانی  آحاد،  اخبار  ارزیابی  قیاس،  کلیدی:  کلمات 
قیاس، تجمیع قرائن

| حمید رضا تمدن

قیاس از نگاهی دیگر



Looking at Qīyās from Another Angle
Hamid Reza Tamadon
Abstract: One of the meanings of the term 
Qīyās in the works of the first centuries is the 
evaluation of narrations (especially Akhbār 
Aḥād) based on Quran, traditions and other 
evidence which for various reasons are some-
times interpreted as «Qīyās» and therefore 
should not be considered as soon as it is seen in 
texts to mean the famous jurisprudential Qīyās. 
It also seems that the issue of Qīyās, especially 
among the Imamiyyeh, should be reconsidered, 
and perhaps, as Ayatollah Sistani has tried to 
explain the narrations and historical reports 
related to analogy, new interpretations of it 
can be presented and our understanding of the 
narrations may be transformed. This is while in 
the ‘Usuli works of the Imamiyyeh, especially 
from the school of Hillah onwards, Qīyās is 
sometimes mentioned as one of the criteria for 
evaluating the Aḥād Akhbār and also as one of 
the preferences in the case of the conflicting 
Hadith, and at least as a confirmation of Hadith 
and a part of «evidence collection».
Keywords: Qīyās, Evaluation Aḥād Akhbār, 
Collection of Evidence

ى خر
ُ
)القياس( من زاويٍة أ

محيد رضا متّدن
کتابـات القـرون  اخلالصـة: إّن أحـد معـاين مصطلـح )القیـاس( يف 
 أخبـار اآلحـاد  ـ بنـاًء عـى 

ً
وىل هـو تقیـمي الروايـات ـ  وخصوصـا

ُ
األ

خرى، حیث يعّبر عن ذلك 
ُ
الكتاب والسّنة وغیرها من الشواهد األ

 وألسـباب خمتلفـة  ـ بكلمـة )القیـاس(. ومـن هنـا فـال ميكـن 
ً
ـ  أحیانـا

ملجـّرد مشـاهدة هـذا االصطـالح يف النصـوص اإلسـراع يف اعتبـاره 
مبعناه الفقهي املعروف.

 بني 
ً
کمـا أّننـا نـرى ضـرورة إعادة النظر يف مسـألة القیـاس وخصوصا

اإلمامّيـة، وذلـك مثلمـا سـعی فیـه آيـة اهّلل  السیسـتاين مـن مراجعـة 
تفاسـیر  مي  وتقـد بالقیـاس،  اخلاّصـة  خيّيـة  التار واألخبـار  الروايـات 

جديدة هلا، وتغیير فهمنا للروايات ذات الصلة باملوضوع.
صولّيـة 

ُ
األ اآلثـار  يف   

ً
أحیانـا احلديـث  ورد  مبـا  ر أّنـه  حـني  يف  هـذا 

إىل اآلن  ـ عـن القیـاس  ـة و
ّ
 مـن مدرسـة احلل

ً
لإلمامّيـة ـ  وخصوصـا

 من 
ً
باعتباره أحد معايير تقیمي خبر الواحد، وکذلك باعتباره واحدا

، مثلما قد تّتجه 
ً
ّيـدا  من کونه مؤ

ّ
مرّجحـات بـاب التعـارض، وال أقـل

.
ً
األنظار حنوه من باب )جتمیع القرائن( أحیانا

املفـردات األساسـّية: القیـاس، تقیـمي أخبار اآلحـاد، مراجعة القیاس، 
جتمیع القرائن.
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درباره قیاس و ماهیت آن از دیرباز در کتاب های مربوط به اصول فقه و در روایات شیعه و سّنی سخن 
به میان آمده اسـت. برای نمونه در کتبی همچون بصائر الّدرجات و الکافی روایاتی درباره قیاس وجود 
ِي َو 

ْ
أ ِبَدِع َو الّرَ

ْ
م   َباُب ال

ْ
ِعل

ْ
دارد کـه البتـه گاه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفته اند. برای نمونه در »ِکَتـاُب َفْضِل ال

ع( و از مشایخ  َمَقاِییس « از کتاب کافی گزارشی درباره »محّمد بن حکیم« که خود از یاران امام کاظم)
ْ
ال

برخی از اصحاب اجماع همچون  ابن ابی عمیر و احمد بن ابی نصر و حسن بن محبوب بود، آمده که 
گون مسکوت باقی مانده است. طبق این گزارش، محّمد بن حکیم نزد امام  به نظر می رسد به دالیل گونا

ع( رفته و عرض می کند: کاظم)

قربانت گردم! ما در دین دانشمند شدیم و از برکت شما خدا ما را از مردم بی نیاز کرد تا آنجا که جمعی 
از مـا در مجلسـی باشـیم، کسـی از رفیقـش چیـزى نپرسـد؛ چـون آن مسـئله و جوابـش را در خاطـر دارد بـه 
واسـطه منتـی کـه خـدا از برکـت شـما بـر مـا نهـاده، امـا گاهـی مطلبـی بـراى مـا پیـش می آیـد کـه از شـما و 
یم توجه می کنیم و  پدرانت درباره آن سخنی به ما نرسیده است. پس ما به بهترین  وجهی که در نظر دار
راهی را که با اخباِر از شما رسیده موافق تر است انتخاب مي کنیم. فرمود: چه دور است، چه دور است 
ک شد اى پسر حکیم. سپس فرمود: خدا  ک شد از همین راه هال این راه از حقیقت. به خد ا هر که هال

لعنت کند ابوحنیفه را که می گفت: علی چنان گفت و من چنین گویم.

، قسـمت پایانی این گزارش اسـت که محّمد بن حکیم به همراه خود، یعنی هشـام بن  نکته تأّمل برانگیز
حکم می گوید: 

به خدا من از این سخن مقصودى نداشتم، جز اینکه مرا به قیاس اجازه دهد. )الکافی، ج 1، ص 165(

حـال مسـئله ایـن اسـت کـه مقصـود از »قیـاس« در ایـن گـزارش و روایـات ماننـد آن چیسـت؟ آیـا از ابتـدا 
قیـاس را آن گونـه کـه بعدهـا در کتـب مربـوط بـه علـم اصـول مطرح شـد می فهمیدند؟1 در این بیـن آنچه از 
روایات شیعی برمی آید این است که امامان با چیزی به نام »قیاس« مخالف بوده اند و با این حال برخی 
از اصحـاب ایشـان ماننـد فضـل بـن شـاذان و یونـس بـن عبدالرحمن، هم در عصر خودشـان و هم پس از 
.ک به:  آن در آثـار رجالـی بـه دلیـل عمـل بـه قیـاس یـا گرایش بـه آن مورد طعن قـرار گرفته اند. )بـرای نمونه ر

اختیار معرفة الرجال، ص 499-498(

گونـی را می تـوان بیـان کـرد کـه شـاید مهم تریـن آنها اختـالف محدثان  در تبییـن علـت ایـن امـر دالیـل گونا
و متکلمـان در شـیوه  فهـم دیـن و مواجهـه بـا روایـات باشـد. )همـان: 483 و 489 و 506( بـر همیـن پایـه 
ی از نصـوص را  کـه محدثـان هیچ گونـه فـراَرو کـه سیدحسـین مدرسـی طباطبایـی معتقـد اسـت  اسـت 

1. القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفة. )غزالي، المستصفی ...، 
ج 2، ص 167؛ آمدي، اإلحکام ...، ج 2، ص 164(
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جایز نمی دانسـتند و به شـدت با آن برخورد می کردند. بنابراین  چنین به نظر می رسـد که به دلیل همین 
مشـابهت ظاهـری یـا حتـی تشـابه اسـمی، هـر گونـه اسـتدالل و تحلیـل عقلـی در عرف مذهبـی دوره های 
اّولیـه، قیـاس شـناخته می شـد و اصحـاب حدیـث نیـز دسـتوراتی را کـه دربـاره نهـی از عمـل بـه قیـاس در 
روایات و اخبار وجود داشت، شامل آن می دانستند. )مدرسی طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ص 

)35

در هر حال آنچه مسلم است این است که عده ای از اصحاب امامان و فقیهان دوره های بعد همچون 
گرفتنـد. در ایـن میـان آیـت اهلل سیسـتانی تحلیلـی نـو از  »ابـن جنیـد« بـه همیـن دلیـل مـورد طعـن قـرار 
قیاس گرایـی آنهـا و بـه طـور خـاص دربـاره »ابـن جنیـد« ارائـه داده  کـه فـارغ از صحت وسـقم آن دربـاره این 
عـده و عملکردشـان، قابـل توجـه اسـت و حتـی در بیـن آثـار اصولـی اهـل سـنت می تـوان شـواهدی بـرای 
آن یافـت کـه تـا کنـون کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. خالصـه دیـدگاه آیـت اهلل سیسـتانی ایـن اسـت 
ی طـرح نسـبت قیـاس علیـه اصحـاب امامیـه، برخـی وجـوه را ذکـر کـرده و از آنهـا بـا  کاو کـه ایشـان در وا
عنـوان »علـل موّهـم اخـذ بـه قیـاس« نـام بـرده اسـت کـه یکـی از آن وجـوه بـه معنـای خـود قیـاس و تفـاوت 
ی بازمی گـردد. طبـق ایـن دیدگاه، مقصود از قیاس در گزارش های یادشـده »مقایسـه  آن بـا برداشـت امـروز
مضمـون روایـات بـا قـرآن و سـنت )قطعیه(« اسـت. آیت اهلل سیسـتانی تصریح می کند کـه نباید آنچه ابن 
ی معتقد به نقـد داخلی اخبار بوده اسـت. )الرافد، ص 12(  جنیـد انجـام مـی داد را قیـاس نامیـد، بلکـه و
بـه دیگـر بیـان چه بسـا ابـن جنیـد و افرادی همچـون یونس بن عبدالرحمن جزء دسـته ای قـرار می گرفتند 
که در قبول خبر سخت گیر بودند و آنها را با محکمات کتاب و سنت می سنجیدند. بنابراین باید این 
یابی روایات اشـاره کرده انـد و اتفاقًا در آن  یت قرآن در ارز گزارش هـا را در کنـار روایاتـی فهمیـد کـه بـه محور

روایات فعل »قیاس کن« به کار رفته است. برای نمونه: 

َحاِدیُث 
َ ْ
ـاَلُم َتِجیُئَنا َاأل ْیـِه الّسَ

َ
ُت ِللّرَِضـا َعل

ْ
: ُقل

َ
ُه َقـال

َ
ّن
َ
ـاَلُم أ ْیـِه الّسَ

َ
َحَسـِن ْبـِن َجْهٍم َعِن َالّرَِضـا َعل

ْ
َي َعِن َال ُرِو

َحاِدیِثَنـا. )بحـار األنـوار، ج 2، ص 
َ
 َو أ

َ
ی ِکَتاِب اهلَِل َعّزَ َو َجـّل

َ
 َما َجاَءَك َعّنَا فَِقْسـُه َعل

َ
َعْنُکـْم ُمْخَتِلَفـًة َقـال

)224

در هـر حـال پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا آنچـه آیـت اهلل سیسـتانی دربـاره مقایسـه مضمـون روایـات بـا کتاب 
و سـنت بیـان کـرده و از رهگـذر آن دربـاره »موافقـت و مخالفـت حدیـث بـا قـرآن« دارای مبنـای خاصـی 
اسـت، شـواهدی هم دارد؟ آیا تا کنون کسـی قیاس را این گونه معنا کرده اسـت؟ در این نوشـتار به برخی 

از نمونه ها در آثار اهل سنت اشاره می شود.

الف( گاهی در برخی از کتب علم اصول به ویژه اصولیان مذهب »حنفی« تعبیر »قیاس األصول« به کار 
رفته اسـت که البته نباید آن را با »مخالفة األصول« و همچنین »معنی األصول« یکسـان پنداشـت. البته 
آنچه از مجموع عبارات اصولیان اهل سـنت درباره این اصطالح برمی آید این اسـت که درباره مدلول و 
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ی وجود دارد. برای نمونه سمعانی  همچنین محدوده آن و حتی معنای خود »أصل« اختالف نظر بسیار
در قواطع األدلة ... به همین دلیل بر اصولیان حنفیه می  تازد. )قواطع األدلة، ج 2، ص 377(

کـه  کـرده  ب( اسـمندی ضمـن نقـد ادلـه حنفیـه بـرای استنادشـان بـه »قیـاس األصـول« عباراتـی را ذکـر 
نشـان دهنده همیـن مقایسـه مضمـون خبـر بـا قواعـد عامـه قطعیـه اسـت. )بـذل النظـر فـی األصـول، ص 
473( شـاطبی نیـز ایـن وجـه اسـتدالل نـزد حنفیـه را همین گونـه )بـه معنـای اصـل مقطـوع بـه( معنـا کـرده 

است. )الموافقات، ج 3، ص 20( بنابراین مقصود قیاس مصطلح در علم اصول نیست.

ج( ابن عبدالبر در اإلستذکار ضمن سخن گفتن از اصطالح یادشده، عبارت »األصول المجتمع علیها« 
یابـی اخبـار آحـاد دانسـته، تالش  را نیـز بـه کار بـرده و عـالوه بـر اینکـه ایـن اصـول را معیـار ابوحنیفـه در ارز
ی نشـان می دهـد که »اصول«  کـرده اسـت تـا مقصـود از عبـارت یادشـده را توضیـح دهد. ظاهر عبارات و
.ک به: اإلسـتذکار، ج 6،  را اعـم از کتـاب و سـنت و ادلـه عامـه قطعیـه مـورد توافـق می داند.2 )برای نمونه ر

ص 475 و ج 7، ص 326(

د( برخـی از پژوهش هـای جدیـد دربـاره کاربسـت اصطـالح »قیـاس« و »قیاس األصول« در سـنت اصولی 
حنفـی نشـان می دهـد کـه بسـنده کردن بـه تعبیـر »قیاس« صرفًا بـرای رعایت اختصار بوده و مـراد از آن در 
ی از موارد همان »قیاس األصول« است، یعنی در پژوهش های یادشده مقایسه ای میان مثال های  بسیار
فقهـی مخالفـت خبـر واحـد بـا »قیـاس« و »قیـاس األصـول« در آثـار حنفی و غیر آن انجام شـده که نشـان 
.ک به: رّد  می دهد مقصود هر دو یکی بوده و نمونه های یادشده نیز کاماًل یکسان هستند. )برای نمونه ر

الحدیث من جهة المتن، ص 417(

ه( بـه نظـر می رسـد عـالوه بـر میـراث فقهـی و اصولـی اهـل سـنت می تـوان در منابـع کهـن حدیثـی و حتـی 
فقهی امامیه نیز مواردی از عمل فقیهان به مقایسه مضمون خبر واحد با اصول قطعیه را یافت که البته 
عمدتًا در منابع با عنوان »مخالفة أصول المذهب« به کار رفته است. برای نمونه شیخ طوسی در کتاب 
اإلسـتبصار و در باب »بول الخشـاف« یک روایت را به این دلیل که مخالف با اصول مذهب تشـخیص 
یس حلی  داده، نپذیرفتـه و آن را حمـل بـر تقیـه کـرده اسـت3 یـا می تـوان به این نکته اشـاره کرد که ابـن ادر
یسـت مرتبه تعبیر »اصول مذهب« را به کار برده و آن را مبنای عمل خود قرار  در کتاب سـرائر بیش از دو

، معتـز الخطیـب در کتـاب رّد الحدیـث مـن جهـة المتـن نمونه هـا و مصادیـق فقهـی قائـالن بـه »قیـاس  2. از میـان فقه پژوهـان معاصـر
.ک به: رّد  ری کـرده که برای پژوهشـگران سـودمند اسـت. )برای نمونـه ر األصـول« را از البـه الی کتـب فقهـی و اصولـی اهـل سـّنت گـردآو

الحدیث من جهة المتن، ص 416-410(
3.  فأمـا مـا رواه أحمـد بـن محمـد عـن محمـد بن یحیی عن غیاث عن جعفر عن أبیه علیهما السـالم قال: ال بأس بدم البراغیث والبق 
بـول الخشاشـیف. فالوجـه فـي هـذه الروایـة أن نحملهـا علـی ضرب مـن التقیـة ألنها مخالفة ألصول المذهب ألنا قد بینـا أن کل ما ال  و
یحها.  ة في بوله والروایة األولی تؤکد هذه األصول بصر ة في بوله والخشاف مما ال یؤکل لحمه فال تجوز الصال یؤکل لحمه ال تجوز الصال

)اإلستبصار، ج 1، ص 188(
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ی به نقد آرای شیخ طوسی و دیگران پرداخته  داده است. درست بر همین پایه است که در موارد بسیار
یـس این قاعده مشـهور را که »عضو کامـل در مقابل  اسـت. بـرای نمونـه در بـاب قصـاص اطـراف، ابـن ادر
عضـو ناقـص قصـاص نمی شـود«، بـه عنـوان اصـول مذهـب تلقـی کـرده و بـر اسـاس آن بـا یکـی از فتاواى 

شیخ طوسی مخالفت نموده است.4

( آیـت اهلل سیسـتانی عباراتـی را کـه محقـق حلـی در معـارج بـه نقـل از شـیخ مفیـد نقل کـرده، همین گونه  و
تفسیر کرده است. اعتقاد شیخ مفید طبق گزارش معارج )ص187 (  چنین است: 

، آن اسـت که همراه آن دلیلی وجود داشـته باشـد که موجب علم به آن شـود و این  خبر واحِد قاطِع عذر
کمی از قیاس باشد.5 دلیل می تواند اجماع یا شاهدی از عقل یا حا

توضیحـات محقـق حلـی پـس از ایـن عبـارت نشـان دهنده آن اسـت کـه مقصود شـیخ مفید برای ایشـان 
چندان روشن نیست؛ زیرا این سخن را در صورتی که مقصود از قیاس همان »برهان« باشد، درست و در 
صورتی که »قیاس مردود فقهی« مدنظر باشـد، نامقبول خوانده اسـت. آیت اهلل سیسـتانی مقصود شـیخ 
مفید از قیاس را همان مقایسه  خبر واحد با مسلمات کتاب و سّنت می داند.6 )مباحث الحجج، ص 
کم بـر احکام بیان شـده در کتاب و  7( پـس بایـد دیـد کـه آیـا مضمـون خبـر بـا اهـداف و همچنین روح حا
؟ به نظر آیت اهلل سیسـتانی روش اصحاب امامـان نیز همین  سـنت متناسـب و هماهنـگ اسـت یـا خیـر

بوده است و خبر را در این صورت می پذیرفتند.

( البته به نظر نگارنده، حتی تفسیر آیت اهلل سیستانی درباره این عبارت، تنها منعکس کننده بخشی از  ز
کت اسـت؛ یعنی آثار متقدم فقهی و گاه حدیثی اهل سـنت به ویژه  ماجرا بوده و درباره بعد دیگر آن سـا
در مبحـث نقـد حدیـث و اخبـار آحاد نشـان دهنده آن اسـت که گاهی مقصـود از موافقت یا مخالفت با 
قیاس نزد برخی از فقیهان سنی همان قیاس معروف فقهی یا قیاس جزئی بوده و به عنوان قرینه ای برای 

رد یا قبول و حتی تخصیص حدیث به کار می رفته است.7

از میـان فقیهـان امامیـه، عالمـه حلـی در نهایـة الوصـول ... بابـی را بـه همیـن مسـئله اختصـاص داده و 
ذیـل آن قیـاس را بـه معنـای رایـج آن، یعنـی الحاق فـرع به اصل به دلیل وجود علت جامع اسـتفاده کرده 
اسـت. جالب توجه اسـت که عالمه پس از اشـاره به اختالف عالمان امامیه بر سـر حجیت انواع قیاس 
از احتمال تخصیص خبر واحد به قیاس در صورت منصوص بودن علت آن سخن گفته و ظاهرًا آن را 

.ک به: فقه اهل بیت علیهم السام، ج 47، ص 134. 4. برای یافتن توضیحات بیشتر ر
ربمـا یکـون ذلـک  5. قـال شـیخنا المفیـد)ره(: خبـر الواحـد القاطـع للعـذر هـو الـذی یقتـرن إلیـه دلیـل یفضـی بالنظـر فیـه إلـی العلـم، و

کما من قیاس. اجماعا أو شاهدا من عقل، أو حا
رده من اإلشکال. مة، ال ما ذکره صاحب المعارج لیرد علیه ما أو

ّ
6. و المراد من القیاس مقایسة المضمون مع األصول المسل

7. شواهد و مصادیق این نوع استعمال بسیار فراوان است. برای نمونه ابوالحسین بصری، اسمندی و بسیاری دیگر از اصولیان اهل 
.ک به: المعتمد فی أصول الفقه، ج 3، ص 163؛ بذل النظر فی األصول، ص 474( سنت چنین کرده اند. )ر
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گـون در این باب پرداخته و گزارشـی نسـبتًا جامع از  پذیرفتـه اسـت.8 آن گاه بـه بیـان نظـرات مذاهـب گونا
مسئله ارائه داده است.

چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه در میـان امامیـه تـا کنـون بـه قیـاس از ایـن منظـر نـگاه نشـده و همـواره میان دو 
مقام »دلیل بر حکم  بودن« و »مؤید یا مرّجح« آن بودن خلط صورت گرفته اسـت. عبارات سـّیدمجاهد 

ی کند. در کتاب سودمند مفاتیح األصول می تواند ما را در روشن کردن مسئله یار

إنمـا قدمنـا مـا قدمنـا لکـون اتفـاق الکتـاب و الخبـر إذا اتفقـا دلیـال لمـا أردنـاه و قـوة لمـا نحـن مبّینـوه مـن 
ذلـك إن شـاء اهلل تعالـی و منهـا مـا ذکـره فـي المعـارج فقـال ذهـب ذاهـب إلـی إن الخبرین إذا تعارضـا و 
کان القیاس موافقـا لمـا تضمنـه أحدهمـا کان ذلـك وجهـا یقتضـي ترجیـح ذلك الخبر علی معارضـه و 
یمکـن أن یحتـج لذلـك بـأن الحق في أحد الخبرین فال یمکن العمل بهما و ال طرحهما فتعین أن یعمل 
بأحدهما و إذا کان التقدیر تقدیر التعارض فال بّد من العمل بأحدهما من مرجح و القیاس مما یصلح 
أن یکـون مرجحـا لحصـول الظـن بـه فتعیـن العمـل بما طابقه ال یقـال أجمعنا علـی أن القیاس مطروح في 
الشـرع ألنـا نقـول بمعنـی أنـه لیـس بدلیـل علـی الحکـم ال بمعنـی أنـه ال یکـون مرجحـا ألحد الخبرین علی 
اآلخـر و هـذا ألن فائـدة کونـه مرجحـا کونـه دافعـا للعمل بالخبر المرجـوح فیعـود الراجح کالخبر الّسـلیم 

عن المعارض و یکون العمل به ال بذلك القیاس ... .9

نتیجه 
بنـا بـر شـواهدی کـه یـاد شـد، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه یکی از معانـی اصطالح قیـاس در آثار سـده های 
یابی روایات )به ویژه اخبار آحاد( بر مبنای کتاب، سنت و دیگر شواهد است که به دالیل  نخستین، ارز
مختلف گاهی از آن به »قیاس« تعبیر شده است. بنابراین نمی توان به  محض مشاهده این اصطالح در 
متون سـریعًا آن را به معنایی که امروز برای ما شـناخته شـده اسـت تفسـیر کرد. همچنین به نظر می رسـد 
که مسـئله قیاس به ویژه در بین امامیه باید بازنگری شـود. چه بسـا همان گونه که آیت اهلل سیسـتانی تالش 
یخـی مربوط به قیـاس را بازخوانی کند، برداشـت های جدیدی از  کـرده اسـت تـا روایـات و گزارش هـای تار
آن ارائه شود و فهم ما از روایات مرتبط را دگرگون کند. این در حالی است که در آثار اصولی امامیه به ویژه 

8. عبـارات عالمـه حلـی چنیـن اسـت: »فنقول :خبر الواحد والقیاس إذا تعارضـا ، فـإن أمکـن تخصیـص أحدهمـا باآلخـر خـّص بـه. 
ة یجمع بینهما، ومن منع کان حکم الخبر المخّصص للقیاس کالمن

ّ
، وأّما القیاس فعند من یجوز تخصیص العل أّما الخبر فظاهر

، تنافیا بالکلیـة، وکان کل واحد منهما مبطال  إن لـم یمکـن الجمـع بینهمـا ولو بوجه مـا وال اقتضی أحدهما تخصیص اآلخر افـي لـه. و
إن کان قد ثبت بغیره، فالقیاس یسـتدعي  ، فأصـل ذلك القیاس إن ثبـت بذلك الخبر قّدم الخبر إجماعا؛ و لـکّل مقتضیـات اآلخـر

ة المخصوصة وحصولها في الفرع«. )نهایة الوصول إلی علم األصول، ج 3، ص 446(
ّ
ثبوت حکم األصل والتعلیل بالعل

قـد  نعـم  بمضمون الخبر عند معارضة القیاس متعینـا،  العمـل  کان  حجـة،  یکن القیاس عندنـا  لـم  لّمـا  »و  همچنیـن: 
ـة قطعیة العلّیة و الثبـوت فیهما قّدم و إن 

ّ
قـوى حینئـذ قبولـه، فیتعّیـن الترجیـح، فـإن کانت العل ـة، فاأل

ّ
یکون القیاس منصـوص العل

کان األصل ثابتا«. )تهذیب الوصول إلی علم األصول، ص 236(
صول، ص 716.

ٌ
9. مفاتیح األ
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یابی خبر واحد و همچنین به  ، گاهی از قیاس به عنوان یکی از معیارهای ارز ه به این سو
ّ
از مکتب حل

عنوان یکی از مرّجحات باب تعارض سخن به میان آمده و دست کم به عنوان مؤید و از باب »تجمیع 
قرائن« گاهی مورد توجه قرار گرفته است.


