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Abstract
This article was written for the purpose of researching and 

studying Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī-Yazdī’s theory regarding 
specialized ijtihād. The main question is what is the meaning 
of specialized ijtihād and its necessities? This issue has been 
investigated by the analytical-explanatory method and its most 
important results include, the necessity of using authentic history 
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and considering the circumstances surrounding the issuance of 
naṣṣ (designation) in non-devotional precepts, more strictness and 
precision in khabar al-waḥid (tradition with a single transmitter) 
in matters that are against the rational reliance and procedures 
in non-devotional precepts, presenting a rational interpretation 
of nuṣūs (designations) in non-devotional precepts, the primary 
principle of the validity of criteria in deriving non-devotional 
ḥukm (precepts), the primary principle is to stick to the naṣṣ and 
not to transgress in the devotional precepts and the centrality of 
the concentration and rational procedures in the non-devotional 
precepts and the absence of primary principle of issuing from the 
expression of an infallible religious precept in non-devotional 
precepts, the primary principle of the stability of quantitative 
limitations in devotional precepts and the centrality of rational 
reliance and procedures in non-devotional precepts, identifying 
and distinguishing specific jurisprudential rules for devotional 
and non-devotional precepts, identifying and distinguishing 
specific principles criteria of devotional and non-devotional 
precepts and the necessity of consulting in thematics with experts 
in non-devotional fields.

Keywords: Ḥāʼirī-Yazdī, Specialized Ijtihād, ‘Ibādāt (acts of 
devotion), Mu’āmilāt (Transactions), Difference in Method .
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چکیده 
ایــن مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایدۀ آیت الله حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی 
دربارۀ تخصصی شــدن اجتهاد تدوین شده است و ســؤال اصلی این است: معنای اجتهاد 
تخصصی و اقتضائات آن چیســت؟ این مسئله با روش تحلیلی ـ تبیینی بررسی شده است و 
مهم ترین نتایج آن عبارت اند از: لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتِن مالبســات 
پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد 
در امــور مخالف با ارتکازهــا و رویه های عقالیی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شــیوۀ 
اســتدالل و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائۀ تفسیری عقالیی از 
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عبدالکریم حائری یزدی«. فصلنامه علمی  پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 8 )28(. 67-95.
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نصوص در احکام غیرعبادی،  قاعدۀ اّولِی اعتبار مالکات در اســتنباط احکام غیرعبادی، 
 قاعدۀ اولِی جمود بر نص و عدم تعّدی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های 
عقالیی در احکام غیرعبادی، نبود  قاعدۀ اولِی صدور از شأن بیان حکم شرعِی معصوم در 
احکام غیرعبادی،  قاعدۀ اولِی ثبات تحدید های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها 
و رویه های عقالیی در احکام غیرعبادی، شناســایی و تفکیــک قواعد فقهی اختصاصی 
احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و 

غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع شناسی با اهل تخصص حوزه های غیرعبادی.
کلیدواژه ها: حائری یزدی، اجتهاد تخصصی، عبادات، معامالت، اختالف روش.

طرح مسئله و بیان کلیات
یکی از ایده های آیت الله حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی، تخصصی شدن 
اجتهاد اســت. مراد از ایده این است که پیشــنهادی دربارۀ یک مسئله یا یک رشتۀ 
علمی مطرح می شود، بدون اینکه بررسی همه جانبه ای دربارۀ آن صورت گیرد، ولی 
در آن دیدگاه بررسی هم صورت می گیرد و بر آن استدالل می شود و حتی اشکال های 
احتمالی که دربارۀ آن اســت، پاسخ داده می شود، بلکه گاهی دیدگاه های مقابِل آن 
بررسی و مقایسه می شــود. آنچه آیت الله حائری مطرح کرده است درحِد یک ایده 
است. این ایده به صورِت همه جانبه بررسی نشده، برای آن استداللی فراهم نیامده ، و 

حتی مراد از آن به صورت کامل توضیح داده نشده است.
گرچه ایشان این ایده را در حدود یک قرن پیش طرح کرده است، ولی با گذشت 
مدت بسیار از این طرح تحقیقاتی دربارۀ آن صورت نگرفته است و نه ازجهِت نظری 
بررسی شده و نه ازجهِت عملی به کار گرفته شده است، در حالی که این ایده یکی 
از مهم ترین نیاز های اجتهاد در عصر حاضر است و باید مانند تخصصی شدن دیگر 

رشته های علمی چون پزشکی پیگیری شود.
 برای بررسی این ایده گام های گوناگونی باید برداشته شود، مراد از آن به صورت 
کامل توضیح داده شود، بررسی همه جانبه ای دربارۀ آن صورت گیرد، استدالل هایی 
برای آن فراهم شــود، اشکال های احتمالی آن پاسخ داده شود، دیدگاه یا دیدگاه های 
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مقابل آن بررسی و با آن مقایسه گردد و نیز الزامات و پیامد های آن بررسی شود. همۀ 
این بررسی ها فراتر از گنجایش یک مقاله است، ازاین رو در این مقاله تنها معنای آن 
واکاوی می شود و در گام بعدی اقتضائات آن بررسی می گردد. بنابراین این بخش را 

در دو محور سامان می دهیم: 
1. معنای اجتهاد تخصصی؛

2. اقتضائات اجتهاد تخصصی.
برای بررســی این دو مسئله الزم است از یک سو مبادی تصوری بحث را درحِد 
الزم روشن کنیم و از سوی دیگر به مبانی تصدیقی و پیش فرض های بحث که بررسی 

مسئله بر آن متوقف است، اشاره نماییم. 

الف(مبادی تصوری 
1. تعیین معنای مراد از عبادی 

عبادی و معاملی )غیرعبادی( کاربردهای متعددی دارند )آل کاشــف الغطاء، 1424ق، 
294/1(. مراد ما در این نوشــتار از عبادی، چیزی اســت که دین پایه گذار آن است و 
تعبدی و توقیفی بودن مشــخصۀ اصلی آن است )طهارت های سه گانۀ حدثی، نماز، 

روزه، اعتکاف، حج(. 
2. تعیین معنای غیرعبادی

مراد از غیرعبادی چیزی است که دین پایه گذار آن نیست و تعبدی و توقیفی بودن 
مشــخصۀ اصلی آن نیست، بلکه امری است که درمیاِن انسان های غیرمعتقد به دین 
هم وجود دارد، مانند بیع، اجاره، بیمه که شــریعت نســبت به این ها نقش تأئیدگری 
داشته است و در برخی موارد، همراه با اصالح و تغییر بوده است )وحید بهبهانی، 1415ق، 
97(. بنابراین به غیر از طهارت های سه گانۀ حدثی، نماز، حج، روزه و اعتکاف، همۀ 

باب های فقهی را دربر می گیرد.
3. اجتهاد

اجتهاد تالش علمی ضابطه مندی است که برای دستیابی به حکم شارع صورت 
می گیرد. در نگاه رایج سه مرحله برای اجتهاد وجود دارد که در ادامه ذکر می شود:
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1. احراز اعتبار صدور متن مقدس )آیه یا روایت( از منبع مقدس )خدا یا معصوم(؛1
2. بررسی صدور متن مقدس برای بیان حکم شرعی فرازمانی و فرامکانی، نه بیان 

حکمی دیگر مانند حکم والیی و تقیه ای؛ 
3. بررسی داللت آن بر حکم مورد بحث )شیخ انصاری، 1428ق، 237/1(.

همچنیــن در اجتهاد از ســه امر )قواعد فقهی، ضوابط اصولــی و قرائن موردی( 
اســتفاده می شود. قسم سوم کلی نیست و تحت ضابطه ای درنمی آید بلکه به حسِب 
مورد اســت، ولی دو قسم اول کلی اند و توان اســتفاده در موارد فراوانی را دارند، با 
این تفاوت که قاعدۀ فقهی حکم شــرعِی کلی است که فقیه زیرمجموعه های آن را 
می یابد، ولی ضابطۀ اصولی حکم شرعی نیست، بلکه ابزاری است که با به کارگیری 
آن حکم شــرعی استخراج می شــود. به تعبیر اصطالحی، کار فقیه در قاعدۀ فقهی 
ازقبیِل تطبیق است، ولی کار فقیه در ضابطۀ اصولی ازقبیِل تطبیق نیست، بلکه همانند 

استفاده از ابرازی برای استنباط حکم فقهی است )صافی اصفهانی، 1417ق، 17/1(.

ب( مبادی تصدیقی و پیش فرض ها 
1. تجّزی در اجتهاد ممکن اســت، گرچه برخی در امکان آن مناقشــه کرده اند  

)موسوی زنجانی، 1316ق، 80؛ شریف العمری، 1405ق، 166(.
2. درصورِت تخصصی نشــدن اجتهاد، یک فــرد غیرمعصوم با عمری متعارف 
نمی تواند در همۀ ابواب فقهی ازروِی تحقیق نظر دهد و به همۀ ابواب فقهی در سطح 
رشته های علمی دیگر، علم متعارف پیدا کند )موسوی قزوینی، 1371ق، 449؛ عدنان قطیفی، 

1414ق ، 111/1(. 

محور اول: معنای اجتهاد تخصصی 
دربارۀ معنای آن این پرســش مطرح می شــود که آیا تخصصی شدن اجتهاد تنها 
به این معناســت که روش ها، ضوابط، نکات و ریزه کاری های اجتهاد در همۀ ابواب 

1. با این توضیح که صدور قرآن قطعی است، ولی صدور روایت قطعی نیست.
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فقهی مشــترک اند و مقتضی برای اجتهاد در همۀ ابواب فقهی هست و تنها مانِع آن 
کمبود وقت و کوتاهی عمر از یک ســو و گســتردگی فراوان ابواب فقهی از ســوی 
دیگر اســت؟. مجتهد همۀ نکات و ابزار های الزم برای اجتهاد در همۀ ابواب فقهی 
را دراختیار دارد، ولی دراثِر کمبود وقت، عمر متعارف یک انســان برای به کارگیری 
آن ها در همۀ ابواب فقهی کافی نیســت، ازاین رو به جای اینکه با همۀ ابزار های الزم 
بــرای اجتهاد، در همۀ ابواب فقهی به اجتهــاد بپردازد، با آن ها در یک بخش )مانند 
بخش عبادات یا معامالت( به اجتهاد می پردازد یا افزون بر ابزار های مشترِک الزم برای 
اجتهاد در همۀ ابواب فقهی، برای هر بخشی )مانند بخش عبادات و بخش معامالت( 
ابزار هــای اختصاصی وجود دارد. برای مثال، آیا در بخش عبادات ابزار هایی معتبرند 
که در بخش معامالت معتبر نیستند و برعکس در بخش معامالت ابزار هایی معتبرند 
که در بخش عبادات معتبر نیستند؟ دو احتمال و شاید دو دیدگاه در این باره مطرح 
اســت و تا آنجا که نگارنده بررســی کرده اســت به آن پرداخته نشده است و تنها در 
البه الی برخی کلمات به آن اشــاره شده اســت. برای نمونه برخی دربارۀ خصوص 
ضوابط اصولی تصریح کرده اند که از ابتدای اصول تا انتهای اصول، ضوابط اصولی 

اصاًل به فقه خاصی اختصاص ندارد )مؤمن، 1387، 216(.
برخی هم گفته اند: هر رشتۀ علمی نباید به اندازه ای گسترده باشد که یک انسان 
معمولی نتواند در یک ســوم عمر خویش آن را فراگیرد )قطیفی، 1414ق، 111/1(. ممکن 
است از این عبارت برداشت شود که وجود مانع مشکل است و گویا ازنظِر مقتضی 

مشکلی نیست.
درمقابل، از برخی کلمات احتمال دوم اســتفاده می شــود. بــرای نمونه وحید 

بهبهانی می نویسد: 
 شــیوۀ استدالل در عبادات با شیوۀ استدالل در معامالت متفاوت است و کسی 
که فرق میان این دو را نداند و میان آن دو به تفاوت قائل نباشــد، از اول تا آخر فقه 
خراب کاری فراوانی در فقه ایجاد می کند )وحید بهبهانی، 1415ق، 100(. شــیوۀ استدالل 
معنای گسترده ای است که هم ضوابط اصولی را دربر می گیرد و هم غیر آن را، مانند 

کیفیت استفاده از منابع فقه که بعدًا توضیح آن خواهد آمد. 
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 نگارنده به گزینۀ دوم معتقد است و بر این باور است که افزون بر به کارگیری امور 
الزم مشترک در همۀ ابواب فقهی، تخصصی شدن اجتهاد اقتضائاتی دارد که ازجملۀ 
آن ها روش اســتنباط و شیوۀ استدالل است و اموری که در ادامه می آید، این ادعا را 

تأیید بلکه اثبات می کند:

الف( تصریح برخی فقیهان 
1. وحید بهبهانی می گوید: شــیوۀ اســتدالل در عبادات با شــیوۀ اســتدالل در 
معامالت متفاوت اســت و کسی که فرق میان این دو را نداند و میان آن دو به تفاوت 
قائل نباشد، از اول تا آخر فقه خراب کاری فراوانی در فقه ایجاد می کند )وحید بهبهانی، 

1415ق، 100(.
2. اراکــی از حاج شــیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل می کنــد که هریک از 

باب های فقهی یک متخصص جداگانه الزم دارد )استادی، 1375، 298(. 
3.  امام خمینی دربارۀ روش استنباط و شیوۀ استدالل در باب معامالت می گوید: 
فقیه در اســتنباط مسائل معامالت باید ادلۀ شرعی را با توجه به ورود آن ها در فضای 
عقالیِی محل صدورشان درنظر بگیرد )امام خمینی، 1421ق، 225/2(. خود ایشان در موارد 
متعددی از احکام امضایی نــگاه عقالیی را به کار می گیرد، ازجمله دربارۀ ملکیت 

انفال )امام خمینی، 1421ق، 24/3؛ ضیائی فر، 1390، مکتب فقهی امام خمینی، 272(. 
4.  یکی از شاگردان امام خمینی نیز به اجمال گفته است که استنباط همۀ مسائل 
فقهی به شــیوه ای یکسان نیســت )فاضل لنکرانی، 1427ق، 136 – 137( و ممکن است به 

تفاوت هایی در ابزار های استنباطی در ابواب مختلف فقهی اشاره داشته باشد.
5. یکی دیگر از شــاگردان امام خمینی هم گفته اســت: ملکــۀ اجتهاد در باب 
معامالت با ملکــۀ اجتهاد در باب عبادات فرق می کند و در ادامه علت آن را چنین 
آورده است: استنباط در باب معامالت تنها بر شناخت قواعد فقهی و ارتکازات عرفی 
اســتوار اســت، در حالی که در باب عبادات افزون بر آن ها، به شناخت فن حدیث، 
رجال، اســناد روایات و کیفیت جمع میان ادلۀ متعارض نیاز اســت )سبحانی ، 1415ق، 

 .)62/3
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ب( بررسی روش اجتهادی فقیهان در این دو قلمرو 
کســی که با نگاه برون فقهی و آزروِی دقت به شــیوۀ اجتهاد فقیهان نظر افکند 
درمی یابد تفاوت هایی میان قلمرو عبادات و معامالت ازنظِر شیوۀ اجتهاد وجود دارد 

که برخی نمونه های آن را ضمن بیان تفاوت ها در ادامۀ این مقاله می آوریم.

 ج( اقتضای سنخ احکام عبادی و غیرعبادی 
ســنخ متفاوت احکام عبادی واحــکام غیرعبادی، روش اجتهــادی متفاوتی را 
می طلبد. برای نمونه در ســنخ احکام عبادی توســط شارع تأسیس می شود و باید از 
اول مســتقیمًا حکم، هدف و مذاق شارع را از خالل آیات و روایات به دست آورد، 
ولی سنخ احکام غیرعبادی تأسیسی نیست، بلکه عقالیی است و باید حکم، هدف 
و مذاق عقال را از خالل ارتکاز ها و ســیره های عقالیی به دست آورد، سپس بررسی 
کرد که آیا ادلۀ نقلی مانند آیات و روایات با آن ها مخالف اند یا نه؟ و روشن است که 

این دو شیوه متفاوت اند.

محور دوم: اقتضائات 
در این محور تالش می کنیم تا برخی ابزار های اختصاصی بخش عبادات و بخش 

معامالت را بیابیم و در معرض دید و نقد فقه پژوهان اجتهاد قرار دهیم.
1. لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و فضای صدور برای شناخت احکام غیرعبادی

 احکام تأسیســی با احکام امضایی تفاوت هایی دارند. برای نمونه، شارع مقدس 
در عبادات بنیان گذار اســت و همۀ جزئیات و خصوصیات احکام تأسیســی را بیان 
کرده است، ولی دربارۀ احکام امضایی هرجا مخالف بوده است اظهارنظر کرده است 
و اظهارنظــر نکردِن منفی دربارۀ آن ها به معنای تأیید آن ها اســت، زیرا این دو قســم 
احــکام متفاوتی دارند و باید آن ها را شــناخت تا آن هــا را ازهم تفکیک کرد. برای 
شــناخت آن ها باید فهمید کدام یک از آن ها قبل از ادیان وجود داشــته اند تا احکام 
امضایی به شــمار آید و کدام یک وجود نداشــته اند تا احکام تأسیسی به حساب آید. 
افزون بر آن در قلمرو احکام غیرعبادی و امضایی یک دســته رسم ها و ارتکاز ها در 
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متن جامعۀ صدر اسالم وجود داشته است که به عنوان امور اجتماعی و فرهنگی راسخ 
درمیاِن مردم جامعه به حساب می آمده است. این رسم ها و ارتکاز ها مانند قرینۀ حاّفه 
به کالم )قرائن حالیه و مقالیه( اســت که نمی توان از آیه و حدیث فهم درستی بدون 
اطالع از آن ها داشــت. غالب1 آن ها در آیه و حدیثی به ما منتقل نشده اســت، ولی 
مطلبــی که در آیات و احادیث بیان شده اســت با توجه به وجود آن آداب و رســوم 
بوده است، ازاین رو برخی فقیهان دربارۀ روش استنباط و شیوۀ استدالل در معامالت 
آورده اند: فقیه در استنباط مسائل معامالت باید ادلۀ شرعی را با توجه به ورود آن ها در 
فضای عقالیِی محل صدورشــان درنظر بگیرد )امام خمینی، 1421ق، 225/2(. برای نمونه 
در روایتی آمده اســت: هنگامی که زن پس از عمل زناشویی ادعا کند که مهریه را 
نگرفته است، ولی شوهر بگوید که مهریۀ او را پرداخته ام، زن مدعی است و باید برای 
اثبات ادعایش شاهد بیاورد، ولی مرد منکر است و ادعایش با قسم ثابت می شود )حر 

عاملی، 1414ق،  257/21(. 
به مقتضای این روایت، زن برای نگرفتن مهریه باید بینه بیاورد، در حالی که اصل 
بر نپرداختن است و پرداختن به بینه نیاز دارد، پس مرد باید بینه بیاورد، اما در این روایت 
آمده زن مدعی اســت و باید برای اثبات ادعایش بینه بیاورد. این روایت در صورتی 
درست فهم می شود که رسم زمان صدور شناخته شود. در زمان صدور، رسم رایج بر 
این بوده است که دختر تا مهریه را نمی گرفته است اجازۀ آمیزش نمی داده است )شهید 
اول، بی تــا، 152/1(، ازایــن رو انجام آمیزْش امارۀ گرفتن مهریه بوده اســت و با بود اماره 
گاهی از فضای صدور روایت  نوبت به استصحاب نگرفتن مهریه نمی رسد. پس با آ

می توان فهم درستی از مطلب برداشت می شود.
بنابراین در تفســیر آیات و احادیث در امور غیرعبادی باید از شرایط اجتماعی و 
گاهی کافی یافت، همان طور که برخی  فرهنگی ای که نص در آن صادر شده است آ
یــادآوری کرده اند )ســبحانی، 1419ق، 324(، وگرنه تعمیم حکمی که برای جامعه ای با 
شرایط اجتماعی و فرهنگی دیگری بوده است، به جامعۀ کنونی که شرایط اجتماعی 

1. تنها برخی از آن ها در روایات آمده است. برای نمونه ر.ک: شیخ صدوق، 1361، 254. 
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و فرهنگی دیگری دارد، ازقبیِل قیاس منهی عنه اســت یا دست کم این احتمال وجود 
دارد، در حالی که برای تعمیم حکم به این نیاز داریم که احراز کنیم شرایط یکسان 

است. 

2. سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکاز و رویه های 
عقالیی در معامالت 

این گونه نیســت که همۀ آنچه در جوامع روایی اهل تشــیع و تســنن آمده است، 
همان چیزی باشد که به صورِت گفتار و رفتار از معصومان؟مهع؟ سر زده است. مقدار 
بسیار اندکی از آن ها به شکل متواتر در همۀ نسل ها نقل شده اند، به ویژه دربارۀ مسائل 
فقهی که روایات متواتر بسیاربسیار اندک اند و بیشتر آن ها غیرمتواتر و برخی از آن ها 
گزارش صادق گفتار و رفتار معصومان؟مهع؟ نیستند، ازاین رو برای استفاده از روایات 
در اســتنباط مسائل فقه غیرعبادی به شــوا هد و قرائنی نیاز داریم تا صدور روایات از 
معصوم؟ع؟برای ما احراز شــود، هرچند با احرازی تعبدی. دانشــوران دربارۀ اعتبار 
روایات چند دیدگاه مطرح کرده اند که آن ها را می توان در چهار دیدگاه کلی دســته 

بندی کرد:
الف( حجیت تعبدی خبر ثقه

برخی بر این باورند که شارع مقدس روایاتی که همۀ راویان آن ثقه هستند، تعبدًا 
حجت قرار داده اســت، هرچند که مفید قطع یا اطمینان و حتی ظن نباشــند )خویی، 
1368، 20/1(. طبق این دیدگاه، میان روایتی که در احکام عبادی است و میان روایتی 
که در احکام غیرعبادی است فرق نخواهند بود چون شارع ما را متعبد کرده است که 

در هردو حوزه به روایت شخص ثقه عمل کنیم. 
ب( حجیت خبر مقطوع الصدور

برخی بر این باورند که فقط خبر مقطوع الصدور قابل استناد در فقه است )ابن ادریس 
حلی، 1410ق، 51/1(. بنا بر این دیدگاه، چون مالکات عبادات بر فقیه مجهول است مگر 
آن مقدار که در متون معتبر دینی )کتاب و ســنت( آمده اســت، ازاین رو اگر مطلبی 
در روایتی آمد که برخالف ارتکازها و رویه های عقالیی بود، در قطع فقیه به صدور 
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روایت از معصوم خللی وارد نمی کند یا بســیار دیر باعث ضربه دیدن قطع می شود، 
زیرا مالکات عبادات بر فقیه مجهول اســت، ولی اگر مطلبی در روایتی درزمینۀ غیر 
عبــادات آمد که برخالف ارتکازهــا و رویه های عقالیی بود، در قطع فقیه به صدور 
روایت از معصوم؟ع؟خلل وارد می کند؛ زیرا بسیاری از مالکاِت غیر عبادات بر فقیه 
مجهول نیســت، بلکه علی القاعده همان مالکاتــی را دارند که عقال برای احکام و 

قوانینشان درنظر می گیرند.  
ج( حجیت خبر موثوق الصدور

گروهی بر این باورند که خبر موثوق الصدور نیز در فقه معتبر است )موسوی بجنوردی، 
1380، 113/2(. بنــا بر ایــن دیدگاه نیز با همان تقریب باال، اگر روایتی در عبادات وارد 
شد که برخالف ارتکازها و رویه های عقالیی بود، در وثوق فقیه به صدور روایت از 
معصوم؟ع؟خللی وارد نمی کند یا بســیار دیر باعث ضربه دیدن وثوق می شود، ولی 
اگــر مطلبی در روایتی درزمینۀ غیر عبادات آمد که برخــالف ارتکازها و رویه های 

عقالیی بود، در وثوق فقیه به صدور روایت از معصوم؟ع؟خلل وارد می کند.
د( حجیت خبر مظنون الصدور

گروه اندکی بر ایــن باورند که فقط خبر مقطوع الصدور و موثوق الصدور حجت 
نیســتند، چراکه حجیت این دو برای دســتیابی به بیشــتر احکام فقهی کافی نیست، 
ازاین رو باید خبر مظنون الصدور هم حجت باشــد تا دســتیابی به معظم احکام فقهی 
حاصل شــود )میرزای قمی،  1378، 420/2(. بنا بر این دیدگاه نیز با همان تقریب باال، اگر 
مطلبی در روایات وارد شد که برخالف ارتکازها و رویه های عقالیی بود، در ظن فقیه 
به صدور روایت از معصوم؟ع؟خللی وارد نمی کند یا بسیار دیر باعث ضربه دیدن ظن 
می شود، ولی اگر مطلبی در روایتی درزمینۀ غیر عبادات آمد که برخالف ارتکازها و 
رویه های عقالیی بود، در ظن فقیه به صدور روایت از معصوم؟ع؟خلل وارد می کند.

3. تفاوت در مراجعه به ادله و منابع در عبادات و معامالت 
چون عباداْت اموری توقیفی اند، در شناخت اجزا، شرایط و احکام آن ها اول باید 
به ادله و منابع نقلی )آیات، روایات معتبر، اجماع و سیرۀ متشرعه( مراجعه کرد )وحید 



79

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

معنا و اقتضائات اجتهاد 
تخصصی در عبادات و 

 غیرعبادات براساِس ایدۀ 
آیت الله عبدالکریم 

حائری یزدی

بهبهانی،  1415ق، 476؛ روزدری، 1409ق، 395/1 (، ولی چون معامالت اموری توقیفی نیستند 
در شناخت اجزا، شرایط و احکام آن، اول به ادله و منابع غیرنقلی باید مراجعه کرد، 
سپس باید دید درمیاِن ادله و منابع نقلی )آیات، روایات، اجماع و سیرۀ متشرعه( دلیل 
معتبــری برخالف آنچه در ادله و منابع غیرنقلی آمده اســت، وجود دارد یا نه؟ )حاج 
عاملی، 1424ق، 335/2؛ حلی، 1432ق، 207/1(. پس شیوۀ مراجعه به ادله و منابع در عبادات 
و معامالت متفاوت اســت. وحید بهبهانی نیز در البه الی کلماتش به این فرق میان 

عبادات و معامالت اشاره کرده است )وحید بهبهانی، 1415ق، 100(. 

4. نبود  قاعدۀ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در احکام غیرعبادی 
معصومان؟مهع؟ شــؤون مختلفی داشته اند )شــهید ثانی، 1416ق، 241 و ضیائی فر، 1397، 
399( و آنچه از برخی از شؤون معصومان؟مهع؟ صادر شده، قابل استناد در استنباط و 
نشان دهندۀ موضع شریعت است، مانند شأنی که در ابالغ و تفسیر دارند. ولی آنچه از 
برخی شؤون دیگر معصومان؟مهع؟ صادر شده، قابل استناد در استنباط و نشان دهندۀ 
موضع شــریعت نیستند، مانند آنچه از شــأن حکومتی صادرشده است. محل بحث 
جایی اســت که نمی دانیم روایتی از شؤون قابل اســتناد در استنباط معصومان؟مهع؟ 

صادر شده است یا از شؤون غیرقابل استناد در استنباط است.
آیا  قاعدۀ اولی در صدور روایت از شأن بیان موضع شریعت معصوم است، چه در 
عبادات چه در معامالت، یا برعکس و یا در این باره میان احکام عبادی و غیرعبادی 

فرق است؟ به نظر می رسد باید در این زمینه تفصیل داد:
الف( اگر در حوزۀ عبادات اســت،  قاعدۀ اولی این است که از شأن بیان موضع 
شریعت صادرشده اســت. ادعای خالف آن دلیل معتبر می خواهد، زیرا فرض این 
اســت که شــارع مخترع عبادات است و وی و تبیین کنندگان شــریعت1 باید دربارۀ 
جنبه های گوناگون آن ها اظهارنظر کند، پس مردم باید ببینند معصوم؟ع؟چه می گوید 
یــا چه انجام می دهد، و هرچه می گوید یا انجام می دهد، علی القاعده بیانگر موضع 

1. مشــهوْر شــارع را خدا و پیامبر؟ص؟ می دانند و امامان معصوم؟مهع؟ را تبیین کنندگان شــریعت به شمار می آورند، نه 
تشریع کنندگان احکام شرعی که جاودانه و ابدی اند. 
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شریعت است، 1 مگر اینکه خالف آن به دلیل معتبری ثابت شود، همان طور که این 
مسئله دربارۀ جلسۀ استراحت در نماز احتمال داده شده است )شهید اول، بی تا، 211/1(.

 ب( اگر در حوزۀ غیرعبادات است،  قاعدۀ اولی وجود ندارد که از شأن بیان کنندۀ 
موضع شریعت صادر شده است. ادعای صدور از شأن بیان کنندۀ موضع شریعت به 
قرینه و دلیل معتبری نیاز دارد، چراکه شارع در غیرعبادات بنیانگذار نیست تا انتظار 
داشته باشیم هرچه می گوید یا انجام می دهد علی القاعده به جهت بیان موضع شریعت 
باشد و احتمال بیان از موضع شریعت به دلیل معتبر نیاز دارد، هرچند این دلیل، قرینۀ 
مقام پرسش از حکم مســئله باشد. افزون بر آن، در غیر عبادات چند احتمال وجود 
دارد و احتمال عقالیی صدور از دیگر شئون )غیر از شان ابالغ، تفسیر، تشریع(2 مانند 
شــأن عادی، تطبیقی و حکومتی که بسیار فراوان است. ازاین رو اطمینان یا ظن قوی 
به صدور به جهت بیان موضع شریعت حاصل نمی شود، همان طور که ادعای وجود 
ســیره و یا ارتکازی عقالیی در این باره به دلیل اثبات کننده ای نیاز دارد. همچنین، 
ادعای صدور از شــأنی که بیان کنندۀ موضع شــریعت است نیز به دلیل معتبری نیاز 
دارد. برای هردو طرف احتمال داده می شود و نمی توان گفت  قاعدۀ اولی در یکی از 
دو طرف وجود دارد و کسی که ادعای وجود قاعده در یکی از دو طرف را دارد، باید 
دلیل بیاورد. بنابراین اگر روایتی در حوزۀ غیرعبادات وارد شد که برخالف ارتکازها 
و رویه های عقالیی بود، برای حمل بر صدور از شأن قابل استناد در استنباط، به دلیل 

نیاز است.

 5.  قاعدۀ اولی اعتبار مالکات در استنباط احکام غیرعبادی 
احکام غیرعبادی و امضایی از یک ســو با جامعه ارتباط تنگاتنگی دارند و بیشتر 
در معرض تحول اند، ازاین رو الزم است تا مالکات آن ها شناخته شوند تا در تحوالت 

1. همان طور که در روایاتی از پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ نقل شده است: »خذوا عنی مناسککم« )سید مرتضی، 1415ق، 
254؛ ابن ادریس حلی، 1410ق، 607/1( یا »صلوا کما رأیتمونی اصلی« )سید مرتضی، 1415ق ، 152؛ ابن شهر آشوب، 

.)170/2 ،1369
2. مراد از شأن تشریع معنای خاص آن است، یعنی جعل حکم دائمی ازسوی شارع نه مطلق بیان حکم شرعی، گرچه 

با ابالغ آن ازسوی معصوم؟ع؟)ضیائی فر، 1397، 402(. 
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که قالب ها و صورت های ظاهری آن ها دگرگون می شــوند، مالک های ثابت آن ها 
شــناخته شــود و از دگرگونی ایمن بمانند و خداوند حکیم این را می داند. از سوی 
دیگر، احکام غیرعبادی، اختراعی از شارع نیستند تا تأیید شارع به معنای تأیید قالب ها 
و صورت های ظاهری آن ها به شمار آید، بلکه بیشتر به معنای تأیید مالک های آن ها 
است و ازجهِت سوم مالک های احکام غیرعبادی، عقالیی هستند یعنی علی القاعده 
همان مالک هایی را دارند که عقال برای احکامشــان درنظر می گیرند و قابل فهم و 
درنتیجه قابل استفاده در اجتهادند )منتظری، 1415ق، 270/1، 431؛ منتظری، 1409ق، 361/2، 
760؛ موســوی اردبیلی، 1427ق، 40/1(، مگر در جایی که شــارع حکمی برخالف حکم 
عقال داشــته باشــد که نه مالکش را بیان کرده باشد و نه به شیوۀ معتبر دیگری قابل 
فهم باشد. ازجهِت چهارم مالک های احکام عقالیی غیرعبادی امور مشخصی چون 
عدالت، نظم و امنیت هستند، ولی عبادات، اواًل کمتر در معرض تحول اند، ازاین رو 
نیاز به شــناخت مالک های آن ها کمتر است؛ ثانیًا، احکام عبادی اختراعی شارع اند 
کید بر همان قالب ها و صورت های ظاهری آن ها نیز هست؛  و نظر شــارع به معنای تأ
و ثالثًا، احکام عبادی اموری عقالیی نیســتند تا همان مالک هایی را داشته باشند که 
عقال برای احکامشان درنظر می گیرند و درنتیجه قابل فهم و قابل استفاده در اجتهاد 
نیســتند، بلکه چون امور عبادی توقیفی اند و اصل در آن ها تعبد است )صالح، 1423ق، 
288؛ محمصانی، 1980م، 194(، مگر اینکه به شــیوۀ معتبری، از نص معتبر استنباط شوند 
یا عقل به شــکل قطعی به آن دست یابد )نجفی، 1404ق، 27/23؛ آشتیانی، 1425ق، 369/1(، 
ازاین رو عقل و عقال نســبت به شــناخت مالک های احکام عبادی احاطه ای ندارند 
)همدانــی، 1417ق، 379/13؛ زیــدان، 1390ق، 199؛ نمر، 1987م، 108( و قطع به مالک احکام 
عبــادی از راه غیر نص یا حاصل نمی شــود )جناتی، 1402ق، 401/4، 433( یا بســیار دیر 
حاصل می شود )همدانی، 1417ق، 90/1؛ 210/13(. بنابراین گاهی تعبدی به معنای ناتوانی 
عقال نســبت  به ِادراک مالک آن به کار رفته است )امام خمینی، 1426ق، 313/1؛ منتظری، 

1415ق،  270/1(.  
و اگر مالکات احکام قابل فهم نباشند، قابل استفاده در اجتهاد هم نخواهند 

بود. 
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6.  قاعدۀ اولی جمود بر نص و عدم تعدی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها 
و رویه های عقالیی در احکام غیرعبادی 

 بســیاری از فقیهــان به طورکلی  قاعدۀ اولی را بر جمود بر مــورد آیات و روایات 
دانســته اند و درنتیجــه اصل را بر عدم اعتبار تعدی دانســته اند، چه در عبادات، چه 
در غیر عبادات )آشــتیانی، 1425ق، 369/1؛ عراقی، 1414ق، 252/1(، ولی به نظر می رسد این 
 قاعدۀ اولی به عباداْت عدم تعدی است، زیرا همۀ خصوصیت های عبادات توقیفی، 
ابتدائًا و مستقیمًا در دست شارع است )سبحانی، بی تا، 114/1( و تعدی از آن ها برخالف 
قاعده و به دلیل معتبری نیاز دارد )همدانی، 1417ق، 384/3؛ ســبحانی، 1416ق،  115/1(. این 
 قاعدۀ اولی در غیر عبادات معتبر نیست، زیرا ویژگی های غیرعبادات توقیفی نیستند، 
گرچه تحت نظارت و مداخلۀ شــارع قرار دارند، ولی علی القاعده بر محور ارتکازها 
و رویه های عقال می چرخند و مداخله های شــارع برخالف قاعده و استثنایی و تنها 
درجهِت ابطال ارتکازها و رویه های نادرست عقالیی است. پس علی القاعده هرچه 
عقال معتبر می دانند معتبرند، مگر اینکه دلیل معتبری بر خالفش باشد. ادعای  قاعدۀ 
اولــی جمود بر نص دربارۀ غیر عبادات به دلیل معتبــر نیاز دارد، پس طبق ارتکازها 
و رویه های عقالیی عمل می شــود، مگــر دلیل یا قرینۀ معتبری برخالفش باشــد، 
همان طور که در البه الی کلمات برخی فقیهان به آن اشــاره شده است )محقق اردبیلی، 
1362، 299/10، 394/11، 144/13؛ نجفی، 1404ق،  45/2؛ رشــتی، بی تا، 71؛ نائینی، 1413ق، 409/2؛ 

هاشمی شاهرودی، 1426ق، 15؛ منتظری، 1415ق، 130/2(.

تغییر  احتمال  و  عبادی  احکام  در  کّمی  تحدید های  ثبات  اولی  7.  قاعدۀ 
تحدید های کّمی در احکام غیرعبادی

برخی تحدیدها در فقه کّمی اند، مانند 15 بار شیر خوردن بچه از مادر رضاعی در 
حصول محرمیت، و برخی تحدید ها کیفی اند، مانند شیر خوردن بچه از مادر رضاعی 
به اندازه ای که گوشتش بروید و استخوانش محکم شود. در حصول محرمیت اموری 
که به تحدید های کیفی منوط شــده اند محل بحث نیســتند. ممکن است تحوالت 
زمــان و مکان در تغییر تحدید های کمی مؤثر باشــند و درنتیجــه اموری هم که به 
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تحدید های کّمی منوط شــده اند، دچار تغییر شوند، زیرا تحوالت در امور کمی در 
بســیاری موارد مؤثرند. همچنین گاهی تحدید های کمی در آیات بیان شده اســت 
و گاهی تحدید هــای کّمی در روایات. آنچه محل بحث اســت تحدید های کّمی 
در روایات اســت، چون آنچه در آیات اســت از شأن ابالغ پیامبر؟ص؟ است، ولی در 
روایات احتمال صدور از دیگر شــئون معصوم؟ع؟داده می شــود و درنتیجه احتمال 
تغییــر در آن وجود دارد. افزون بر آن، آنچه در قرآن اســت به جهت ادلۀ جاودانگی 
قرآن، علی القاعده جاودانه است، مگر دلیلی برخالفش باشد، زیرا الزمۀ جاودانگی 

قرآن، جاودانگی مقدار قابل توجهی از احکام آن، ازجمله تحدید های کّمی است.1
به نظر می رسد  قاعدۀ اولی ثبات تحدید های کّمی در احکام عبادی است، زیرا همۀ 
خصوصیت های احکام عبادی، توقیفی و مستقیمًا در دست شارع است و ازجملۀ آن ها 
تحدید های کّمی است، ولی هم تحوالت گوناگون در غیر عبادات وجود دارد و هم 
احتمال تغییر در امور مربوط به تحدید های کّمی فراوان است و هم شارع در این حوزه 
تأییدکننده و اصالح گر است نه بنیان گذار تا آنچه می گوید یا انجام می دهد بر صدور 
از شــأن بیان حکم شرعی حمل شــود. ازاین رو با این احتمال ها، احراز شکل گیری 
 قاعدۀ اولی به شدت تضعیف می شــود، در حالی که ادعای  قاعدۀ اولی به احراز نیاز 
دارد و در صورتی احراز می شود که احتمال عقالیی قوی وجود داشته باشد که موجود 
نیست. پس ادعای  قاعدۀ اولی ثبات تحدید های کمی که در روایات غیرعبادی آمده، 
به دلیل اثبات کننده ای نیاز دارد، ازاین رو ثبات و عدم ثبات باید در هر موردی بررسی 
شود و هرطرف که دلیل معتبری داشت به آن پایبند بود. درنتیجه نمی توان گفت  قاعدۀ 

اولی ثبات تحدید های کّمی مذکور در روایات احکام غیرعبادی است.

8. ارائۀ تفسیری عقالیی از نصوص احکام غیرعبادی 
اگر دربارۀ متون مقدسی که در قلمرو احکام غیرعبادی است چند احتمال وجود 
داشــته باشد، احتمالی برگزیده می شود که با ارتکاز ها و رویه های عقالیی سازگارتر 

 ٍة وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ
َ
1. مثل ِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل )انفال )8(/60(که امری جاودانه نیســت؛ بلکه َوأ

)انفال/60( دستوری جاودانه است.
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باشــد. برای نمونه در آیۀ اول ســورۀ انفال،1 انفال متعلق به خدا و رسول؟ص؟ دانسته 
شده اســت و دو احتمــال دربارۀ آن مطرح شده اســت: یکی اینکه ملک شــخص 
پیامبر؟ص؟ باشد؛ دیگر اینکه مربوط به منصب وی باشد و وی اختیار تصرف در آن را 
داشته باشد )مدرسی یزدی، 1410ق، 113(. برخی فقیهان مطابق ارتکاز عقالیی نظر نداده، 
آن را ملک شــخص معصوم دانسته اند )خوانســاری، 1405ق، 366/5(. برخی از فقیهان 
اینکه انفال متعلق به منصب وی باشــد و وی در آن حق تصرف داشــته باشد مطابق 
ارتکاز عقالیی دانسته اند )امام خمینی، 1421ق، 24؛ شهید صدر، 1417ق، 435(. مقتضای ارائۀ 

تفسیری عقالیی از نصوص احکام غیرعبادی همین دیدگاه است.

9. کسب خبرویت الزم در موضوعات فقهی مرتبط با عبادات و معامالت 
کســب خبرویت دربارۀ موضوعات فقهی مرتبط هر بخش الزم است، به ویژه با 
توجه به این نکته که بیشتر موضوعات احکام عبادی توقیفی اند و موضوعات احکام 
غیرعبادی غیر توقیفی اند )وحید بهبهانی، 1415ق، 97(. این خبرویت در عبادات بیشــتر با 
ممارست و تضلع در آیات و روایات به دست می آید، ولی در غیرعبادات با تخصص 
در هر رشــتۀ علمی به دســت می آید یا دست کم مشاوره با اهل هر رشتۀ علمی مانند 
علم اقتصاد، سیاست و اجتماع الزم است. ازاین رو اظهارنظر فقهی در عرصۀ مسائل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بدون خبرویت و مشورت کافی با اهل خبرۀ هر فن 
به منظور شناخت دقیق موضوع فاقد وجاهت علمی است، ولی در بیشتر موضوعات 

احکام عبادی الزم نیست و وجاهت علمی دارد.

10. شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی هر بخش
همۀ قواعد فقهی ازنظِر گســتره در یک ســطح نیســتند. برخی از آن ها در همۀ 
ابواب فقهی از عبادات و معامالت معتبرند، مانند قاعدۀ نفی حرج )کاشف الغطاء نجفی، 
بی تا، 61؛ ســیفی مازندرانــی، 1425  ق، 7/1( و برخی از آن ها به باب های عبادات اختصاص 

ُسوِل )انفال/1(. ْنفاُل ِلّلِه َو الرَّ
َ
ْنفاِل ُقِل اْل

َ
 .1یْسَئُلوَنَك َعِن اْل
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دارنــد، مانند قاعدۀ فراغ )ســیفی مازندرانی، 1425  ق، 7/1( و برخــی از آن ها به باب های 
معامــالت اختصاص دارنــد، مانند »ما یضمن بصحیحه یضمن بفاســده« )ســیفی 
مازندرانــی، 1425ق، 7/1( و برخــی از آن ها به برخی باب های عبادات اختصاص دارند، 
مانند قاعدۀ امکان )ســیفی مازندرانــی، 1425  ق، 7/1( برخــی از آن ها به برخی باب های 
معامالت اختصاص دارنــد، مانند قاعدۀ حفظ نظام )ایروانــی، 1426ق، 177/1(.1 یکی 
از کارها برای تخصصی شــدِن اجتهاد بررســی دقیق و تفکیک قواعد فقهی ازنظِر 

اختصاص به عبادات و غیر عبادات است. 

11. شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی هر بخش 
 برخــی دانش وران علم اصــول اعتقاد دارند نهی از عبادت بر فســاد آن داللت 
می کند، ولی نهی از معامله بر فســادش داللت نمی کند )آخوند خراسانی، 1412ق ، 186-

187(. بــه برخی هم نســبت داده اند که گفته اند: در عبادات حقیقت شــرعیه ثابت 
اســت، ولی در معامالت ثابت نیست )نجفی، 1405ق، 127(، ولی به این مطلب از زاویه 
تفــاوت اعتبار ضوابط اصولی در عبادات و غیر عبادات پرداخته نشده اســت. به نظر 
می رســد که می توان تفاوت هایی میان ضوابط اصولی عبادات و غیر عبادات درنظر 

گرفت و آن ها را به شکل زیر دسته بندی کرد:
الف( ضوابط اصولی که تنها در باب عبادات اعتبار دارند؛

ب( ضوابط اصولی که تنها در باب غیر عبادات حجت هستند؛
ج( ضوابط اصولی که در هردو باب معتبرند.

گرچه بیشــتر ضوابط اصولی از قسم ســوم اند و ضوابط اصولی مخصوص هر 
بــاب اندک اند، ولی بررســی دقیق و بازنگری در ضوابط اصولــی از زاویۀ تفاوت 
اعتبــار ضوابــط اصولی در عبادات و غیــر عبادات می تواند گام بســیار مهمی در 
تخصصی شــدِن اجتهاد باشــد، زیرا ضوابط اصولی بیشــترین نقش را در اجتهاد 
دارنــد. نمونۀ آن داللت فعل معصوم؟ع؟بر اســتحباب در عبادات، و عدم داللت 

1. برخی تالش ها در زمینه فقه سیاســی صورت گرفته اســت )ر.ک: شریعتی، قواعد فقه سیاسی و سیفی مازندرانی، 
القواعد الفقهیه السیاسیه(.
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فعل معصوم؟ع؟بر استحباب در غیر عبادات است.
در پایان می توان تفاوت اقتضائات میان عبادات و غیرعبادات را چنین دسته بندی 

کرد: 
1. تفاوت ازنظِر روش های استدالل و مراجعه به ادله ومنابع؛ 

2. تفاوت ازنظِر قواعد فقهی اختصاصی؛ 
3. تفاوت ازنظِر موضوع شناسی؛

4. تفاوت ازنظِر ضوابط اصولی و... . 

نتیجه گیری
در این نوشــتار تالش شــد تا در پرتو ایدۀ فقیه ژرف اندیش و آینده نگر آیت الله 
حائری یزدی گامی به ســوی تخصصی شدن اجتهاد برداشته شود. رهاورد این مقاله 

این موارد است:
1. در اولین مرحله، تخصصی شدن اجتهاد در عبادات که غالب آن ها تأسیسی از 
سوی ادیان و شرایع اند، و غیر عبادات که غالب آن ها تأسیسی از سوی دین و شریعت 
نیســتند، بررسی شــد، در حالی که غیر عبادات به حوزه های گوناگون خانوادگی، 
سیاســی، اقتصادی، جزایی و... تقسیم می شــوند و می توان اجتهاد تخصصی را در 

هریک از این حوزه ها پیگیری کرد. 
2. گرچــه ایدۀ تخصصی شــدن اجتهاد از حدود یک قــرن پیش به عنوان یک 
ضرورت مطرح گردیده اســت، ولی این ایده در این مدت پیگیری نشده ، تحقیقاتی 
دربــارۀ آن صورت نگرفته اســت، در حالی که این ایده یکــی از مهم ترین مباحث 

اجتهاد در عصر حاضر است. 
3. دربارۀ معنای تخصصی شــدن اجتهاد مشخص شد که تخصصی  شدن تنها 
به معنای به کارگیری ضوابط و نکات مشــترک در همۀ ابواب فقهی در یک بخش، 
مانند بخش عبادات یا معامالت نیســت، بلکه افزون بر ابزار های مشترک، روش ها، 
ضوابط مخصوص به بخش عبادات یا معامالت هم الزم است شناسایی و از یکدیگر 

جدا شوند. 
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4. تخصصی شدن اجتهاد به اموری وابسته است که یکی از آن ها تخصصی شدن 
ضوابط استنباط است و این بحث یکی از زمینه های الزم و مهم را برای تخصصی شدن 

اجتهاد فراهم می آورد.
5.  این بحث افق جدیدی را پیش روی اجتهاد و دانش اصول باز می کند و زمینه 
را برای شناســایی دیگر تفاوت ها فراهم می آورد. ایــن بحث تفاوت های ژرفی را در 

استنباط به ویژه در استنباط احکام غیرعبادی به همراه می آورد. 
6. مهم تریــن تفاوت هایــی که در این مقاله بررســی شــد عبارت انــد از: لزوم 
بهره گیــری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتن مالبســات پیرامــون محیط صدور نص 
در احکام غیرعبادی؛ ســخت گیری و دقت بیشــتر در خبر واحد در امور مخالف با 
ارتکازها و رویه های عقالیی در احکام غیرعبادی؛ تفاوت در شیوۀ استدالل و مراجعه 
به ادله و منابع در عبادات و معامالت؛  قاعدۀ اولی اعتبار مالکات در استنباط احکام 
غیرعبــادی؛  قاعدۀ اولی جمود بر نص و عدم تعدی در احکام عبادی و تأسیســی و 
محوریت ارتکازها و رویه های عقالیی در احکام غیرعبادی؛ نبود  قاعدۀ اولی صدور 
از شــأن بیانگر موضع شــریعت در احکام غیرعبادی؛  قاعدۀ اولی ثبات تحدید های 
کّمی در احکام تأسیســی و احتمال تغییر در تحدید هــای کمی احکام غیرعبادی؛ 
ارائۀ تفســیری عقالیی از نصوص در احکام غیرعبادی؛ لزوم مشــورت با متخصص 
در موضوع شناســی احکام غیرعبادی؛ تفکیــک قواعد فقهی اختصاصی عبادات و 
معامالت؛ و در نهایت، شناســایی و تفکیــک ضوابط اصولی اختصاصی عبادات و 

معامالت.
7. بنابراین می توان گفت تخصصی شــدن اجتهاد، ازنظِر روش های استدالل و 
مراجعه به ادله و منابع، ضوابط اصولی، قواعد فقهی اختصاصی، موضوع شناسی و... 

تفاوت هایی دارد.
این ها بخشــی از فرق های میان این دو حوزه اســت. امید است با تتبع گسترده و 
تأمل فراوان، فرق های دیگری که میان این دو حوزه است، روزبه روز بیشتر شناخته و 
ارائه شود و با گشودن بابی در این زمینه، به سوی هرچه بیشتر تخصصی شدن اجتهاد، 

گام های بزرگی برداشته شود.
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