
چك�ده
ابالغ پ�ـام االهى كى از شؤون مـهم پ�امـبر(ص) و امام(ع) اسـت. ان شأن، تنهـا شأن
پ�ـامبـر و امام ن�ـست، بلكه معـصومـان، شؤون دگرى نظ�ـر تفرع، تفـس�ـر، والت،

ارشاد و… داشته4اند.
در ان نوشتار تـالش شده است تا برخى از دگر شؤون معـصومان، به اختصـار توض�ح
داده شود و بـا تتبع گـستـرده در رواات حوزه? احكام خـانواده، روااتى بررسى شـود كه
بعضاً تصور مى4شود رواات فقـهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دگرى صادر
شده4اند و در نت�ـجه، قابل استناد در فقه ن�ـستند. پ�امد مهم ان بهره4گـ�رى، آن است كه
برخى از احكام كـه در رواـات آمـده، احكام شـرعى ن�ـست و فـقـ�ـه نـمى4تواند آن4ها را
مسـتند استنـباط خود قـرار دهد. پ�امـد دگر ان بهره4گـ�رى، آن است كـه برخى احكام
مذكور در رواات، از تفرعات احكام فـقهى خواهد بود و ممكن است در زمان ا مكان
دگرى، مصداق حكم فقهى نباشد و نتـوان به جاودانگى آن4ها فتوا داد. استفاده? دگر،
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حل تعارض روااتِ به ظاهر متعارض است.
به گمـان نگارنده، استـفاده از شـؤون معـصوم كى از راه4حل4هاى بسـ�ار مـهم در حوزه?
احكام فقهى زنان و خـانواده است و مى4تواند افق4هاى جددى را پ�ش روى پژوهشگران

ان عرصه قرار دهد.
كل�دواژه	ها

 احكام زنان و خانواده، شؤون معصوم، حكم فقهى، حكم موقت.

 مقدمه

شؤون پ�امبر(ص) و امام(ع) كى از مباحث مهم كالمى است (س�دمرتضى، ١٤١٠ق، ١٢٨/١) كه
ظرفـ�ت فراوانى براى اسـتفـاده در اجـتهـاد دارد، به گمـان نگارنده، همـه? شؤون پ�ـامبـر(ص) و
امام(ع)، به صورت كامل استقصا نشـده است و از ان شؤون در عرصه? علوم مختلh اسالمى ـ
از جمله فقه ـ به خوبى استفاده نشده است؛ در حـالى كه اگر ان شؤون به صورت كامل استقصا
شود و مهم4تر از آن، ان شؤون در ابواب مختلh فقهى به4درسـتى به كار گرفته شود، پ�امدهاى
قابـل توجهى در فـقه، به همـراه خواهد داشت كـه از زمره? آن4ها مى4توان به شناخت دقـ�ق احكام
شرعى مطابق با مقتض�ات زمان، حـل تعارض م�ان رواات، حل تعارض م�ان رواات و قرآن،

و حتى حل تعارض م�ان احكام شرعى و عقل ا عرف به صورت فى4الجمله، اشاره كرد.
از شـؤون معـصوم مى4توان در ابواب گـوناگـون فقـهى استـفاده كـرد؛ ولى از آن4جا كـه
بررسى و تطبـ�ق آن4ها در همـه? ابواب فـقـهى ب�ش از ظرفـ�ت ك مـقـاله? علمى است، در ان
نوشتار ان الگو را در حوزه? مـسائل زنان و خانواده بررسى مى4كن�م و بررسى در ابواب دگر

را به فرصت دگرى وامى4گذارم.
پرسش اصلى نوشتـار حاضر، ان است كه چه نوع اسـتفاده4هاى از شؤون مـعصوم در

احكام فقهى زنان و خانواده مى4توان داشت؟
براى پاسخ به ان پرسش، الزم است از ك سو، انواع شؤون معـصوم(ع) را به اختصار
توضـ�ـح ده�م؛ و از سـوى دگر، نـمـونه4ها و مـثــال4هاى فـقـهـى اى را ب�ـان كن�م كــه باعث

استنباطى متفاوت مى4گردد، هرچند به صورتى احتمالى.

١. شأن ابالغ

كى از اصلى4ترن شؤون پ�امبـر(ص) درافت معصومانه? پ�ام االهى به صورت مـستق�م ا به
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واسطه? فـرشـتـه از خـداوند مـتـعـال و ابالغ مـعـصـومـانه? آن به مـردم است. هـمـچن�ن كى از
اصلى4ترن شؤون امـام(ع)، درافت معصـومانه? پ�ام االهى از پ�ـامبر(ص) و ا امام پ�ـش�ن و
ابالغ معصومانه? آن به مردم است. آات و رواات بسـ�ارى ان شأن را ب�ان مى4كند. بس�ارى
از دانش4وران علم فقه و اصول، قاعده? اولـى را صدور روات از پ�امبر(ص) و امام(ع) براى
ابالغ پ�ـام االهى و حكم شـرعى دانسـته و گـفـته4اند صـدور از شـأن دگر، ن�ـازمند دل�ل و ا

قرنه است (شه�د ثانى، ١٣٧٤، ٢٣٦).
برخى هم گــفـتــه4اند قـاعــده? اولى، صـدور از شــأن امـامت و حـكومت است (اشـقـر،

١٤٢٤ق، ٤٣٨/١).
برخى گفته4اند قاعده? اولى در ان باره وجود ندارد (هادوى، ١٣٧٨، ٣٦ـ٣٨).

به باور نگارنده، قاعده? اولى در زمـ�نه? احكامى كه ب�انگر ك�فـ�ت رابطه? انسان با خداوند
و خـود است، صدور به جـهت ب�ـان حكم شرعى اسـت؛ ولى در زم�نه? احكامـى كه كـ�فـ�ت
رابطه م�ان انسان با دگر انسان4ها ا رابطه? انسان با طب�عت است، قاعده4اى كلى وجود ندارد

كه بر صدور از شأن ابالغ داللت كند بلكه باد به شواهد و قرائن موردى مراجعه كرد.
طبق ددگــاه اول، براى عـدول از قـاعــده? اولى، صـدور روات به جـهـت ابالغ حكم
شـرعى، به دل�ل ا قـرنه ن�ـاز دارم؛ ولى بر اسـاس سـار ددگـاه4ها براى صـدور روات از
شـأن ابالغ، به قرنه و دل�ل ن�ـاز خواهد بـود. ان مطلب، طبق ددگاه دوم و سـوم، واضح
است؛ و طبق ددگـاه چـهـارم، چون احكام خـانواده از سنخ رابطه? انسـان بـا دگر انسـان4ها

است، به صورت طب�عى قاعده? اولى، وجود نخواهد داشت.

٢. شأن تب��ن و تفس�ر

كى دگر از شؤون پ�امبر(ص) و امام(ع)، شأن تب��ن و تفس�ر است. گاهى ك كلمه كه در
قرآن ا روات آمده، به تفس�ر و تب�ـ�ن ن�از دارد؛ نظ�ر «ث�ابهن4ّ» در آه? شرh ٦٠ سوره? نور.
آا در ان آه، مراد ان است كه زنان بازنشسته و از كار افتاده اشكالى ندارد كه تنها چادرشان
را كنار بگذارند ا اشكالى ندارد كه حتى لباس4هاى دگرشان را ن�ز كنار بگذارند. از امام(ع)
در ان باره ســؤال مى4شـود، امـام(ع) مى4فــرمـاد اشكالى نـدارد كـه تنهـا چادرشــان را كنار
بگذارند (حرعاملى، ١٤١٦ق، ٢٠٣/٢٠، حدث٣)؛ و گاهى جمله4اى در قرآن ا روات آمده كه

به تب��ن و توض�ح ن�از دارد؛ نمونه? آن، حدث زر است:
�?M�« s� Âd�V؛ فسـر لى| U?� ŸU{d�« s� Âd?�«قلت له: ارأت قـول رسول4الله)ص(: |



١٠٧

اده
انو

و خ
ان 

ى زن
فقه

ام 
حك

ط ا
تنبا

 اس
 در

وم 
عص

ن م
شؤو

 از 
رى

ه8گ 
بهر

Èc�« ŸU{d�« p�c� Âö� Ë« W|—U� s� Èd�« …√d�« b�Ë UNK�� s�� s� XF{—« …√d�« q� :ذلك! فقال
Âö?� Ë« W|—U� s� b?�«Ë bF� Î«b?�«Ë UN� U�U?� s}K�?� s�� s� XF{—« …√d?�« q� Ë ©’®tK�«Å‰u�— ‰U?�
�?M�« s� Âd�V» (كل�نى،| U?� ŸU?{d�« s� Âd�?| ∫©’®tK�«Å‰u�— ‰U?� Èc�« ŸU?{d�U� f}� p�– ÊU?�

١٣٦٧، ٤٤٢/٥)؛
«برام ان كـالم رسول خدا را كـه فرمـود «آنچه با نسب، باعث مـحرم�ـت مى4شود، با
ش�ردادن هم باعث محرم�ت مى4شود» تفسـ�ر كن! امام فرمود: هر زنى از ش�ر شوهرى كه از
وى باردار شده، فرزند زن دگرى را ـ خواه فرزند دختـر باشد ا پسر ـ ش�ر بدهد، ان همان
ش�ـر دادنى است كه پ�امبـر فرمود باعث محـرم�ت مى4شود؛ ولى اگـر زنى فرزند دگرى را ـ
خـواه پسـر خـواه دختـر ـ از شـ�ـر دو شـوهر شـ�ر بدهـد (عنى مـقدارى از شـ�ـر شـوهر اول و
مقـدارى از ش�ـر شوهر دوم شـ�ر بدهد) ان آن شـ�ر دادنى نـ�ست كه رسـول4الله(ص) فـرمود

باعث محرم�ت مى4شود.»
امـام(ع) در ان روات كالم پ�ـامبـر(ص) درباره? حل�ت و حـرمت نشأت4گـرفتـه از ش�ـر
دادن را تب�ـ�ن كرده است كـه چه نوع ش�ر دادنـى باعث محرمـ�ت و حرمت ازدواج و چه شـ�ر
دادنى باعث حلـ�ت آن است. دسـتـه4اى از رواات حـوزه? خـانواده از شـأن تفـســ�ـر و تبـ�ـ�ن

پ�امبر(ص) و امام(ع) صادر شده است.
همان احتمال4هاى كـه درباره? صدور روات از شأن تبل�غ بود، درباره? صدور روات از

شأن تب��ن و تفس�ر هم قابل طرح است.

٣. شأن تفر,ع

كى از شؤون دـگر پ�امبـر(ص) و امام(ع)، «شـأن تفرع» است. مـراد از شأن تفـرع، ب�ان
مفاه�م زرمـجموعه4اى ك مفـهوم كلى و عالى است كه در كـتاب و سنت آمده است؛ براى
نمـونه در قـرآن كـرم از «اكل مـال به باطل» نهى شـده است (نسـاء ٢٩). اكل مـال به باطل،
مفهوم بس�ـار گسترده4اى دارد كه كسب درآمد از راه4هاى مختلفـى نظ�ر رشوه، غصب، قسم

دروغ، و ربا را در بر مى4گ�رد.
در برخى رواات، بعـضى از ان مـفـاه�م زرمـجـموعـه4اى ذكـر شـده است؛ نظ�ـر ربا
(طبـاطبـاى، ١٣٩٣ق، ٣٢١/٤) قمـار (حـوزى، بى4تا، ١٧٥/١) رشوه (طبـرسى، ١٣٥٤، ٣٧/٤) و
قرض گـرفتن بدون توان پرداخت آن (حوزى، هـمان، ١٧٦). ممكن است تصـور شود كه ان
قبـ�ل رواات از شأن تفس�ـر امام(ع) صادر شده است و در نـت�جه، اكل مـال به باطل به همان
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عناونى كـه در رواات مـعتـبـر آمـده، منحصـر خـواهد بود؛ ولى در واقع، ان رواات ب�ـان
فروع و زرمـجموعـه4هاى آن معناى كلى است و در نتـ�جه، به عناونى كـه در رواات معتـبر
آمده، منحصر ن�ست؛ بلكه هر كارى را در بر خواهد گرفت كه بر آن اكل مال به باطل صدق
كند در هر زمـان و مكانى هرچند در عصـر نزول آه، مـصداق اكل مـال به باطل نبوده باشـد؛
مثـالً در عصر نزول آه اساسـاً چن�ن كارى وجود نداشـته و از مسـائل نوپدد است؛ مثل اكل
مال از طرق شـركت4هاى هرمى. فق�ه اگـر رواتى را صادر از شأن ابالغ و ا تفـس�ر معـصوم
بداند، آنچه در روات ذكر شده، هم جهان4شمـول و جاودانه خواهد بود و هم منحصر؛ اما
اگر آن را صـادر از شأن ابالغ ا تفـس�ر ندانـد بلكه صادر از شأن تفـرع بداند، حتـماً منحـصر
نخـواهد بود بلكه ممكن است زـرمجـموعـه4هاى دگرى در طول زمان و گـستـره? زم�ن پ�ـدا

كند.
نمونه? ان بحث در روااتى كه احكام خـانواده را ب�ان مى4كند، روااتى است كه در ذل

آه? «s}I�L�« vK� ÎUI� ·ËdFL�U� ŸU��  UIDLK� Ë» (بقره/٢٤١) وارد شده است.
اگر در عـقد ازدواج، مهـره تع�ـ�ن شده باشد و قـبل از عمل زناشـوى، طالق صورت
hگ�رد، مـرد باد نصh مهره را به زن بپردازد؛ ولى اگـر مهره تع��ن نشـده باشد، آه? شر
مى4فرمـاد: بر متقـ�ن الزم است كه طبق آنچه مـتعارف است، كـاالى را به زن بپردازند. در

رواات، امور مختلفى به عنوان مصداق كاالى متعارف ذكر شده است.
درباره? ان كالم خداوند متعال كه «و للمطقات مـتاع بالمعروف حقاً على المتق�ن»، در
روات آمـده است كه اگـر مرد پردرآمـد باشد، به هنگام طالق زن، باد به وى عـبد ا كنـ�زى
بدهد؛ و اگـر مـرد كم4درآمـد باشـد، باد به وى گندم ا كـشـمش ا لبـاس ا درهم بدهد (حـر

عاملى، ١٤١٦ق، ٣٠٩/١٢).
در روات دگر آمده اسـت كه در هنگام طالق، به وى چادر ا مقـنعه بدهد (حر عـاملى،
١٤١٦ق، ٣١٠/٢١). در روات دگر ن�ـز گـفـته شـده كـه مـرد پردرآمـد هنگام طالق، به زن،
خانه ا خادم مى4دهد؛ مردى كه درآمد متوسط دارد، به زن لباس مى4دهد؛ و مرد فق�ر به وى

انگشتر ا ك درهم مى4دهد (ش�خ صدوق، ١٤٠٤، ٥٠٦/٣).
برخى از فقها ان روات را روات تفس�رى پنداشته و در نت�جه گفته4اند:

بر كسى كه از اقشار پردرآمد جـامعه است، الزم است خادمى به زن مطلقه بدهد؛ و بر
كسى كـه از اقشار مـتوسط جامـعه است، الزم است لباس ا چادرى بدهد؛ و بر كـسى كه از
اقشار پا�ن جامـعه است، الزم است انگشترى بدهد (ش�خ طوسى، ١٤١٥ق، ٣٧٥/٤). برخى
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از فقهـا مثال4هاى غ�ر از آنچـه در رواات آمده، ذكر كرده4اند؛ ولى با اعـتراض گروه دگرى
از فقها مواجه شده4اند كه چرا چ�ـزى غ�ر از آنچه در رواات آمده، ذكر كرده4اد. ان مطلب
را مـحدث بحـرانى از سـ�د سند نقل كـرده4است (بحرانى، ١٤٠٩ق، ٤٨٣/٢٤)؛ ولى خود وى
ان رواات را ازباب مثال و صادر از شأن تفرع دانستـه و نت�جه گرفته است كه ان رواات،
مـف�ـد حصـر ن�ـست و صحـ�ح هم همـ�ن است كه ان رواـات از باب مثـال و صادر از شـأن

تفرع است.
نمونه? دگر، روات زر است:

�U�u�« d}� vK� ‰b� ÎU�U?�—« rN� ÊU� —e¡، قال: و السند و الهند و القند�«Ë Z�e�« «u��UM�ô»
ل�س ف�هم نج�ب عنى القندهار» (حر عاملى، ١٤١٦ق؛ ج٨٣/٢٠، حدث ٢).

برخى از فـقهـا، ان حـدث را صادر از شـأن ابالغ دانستـه و به كـراهت آن فتـوا داده4اند
(فـ�ض كـاشـانى، ١٤١٠ق، ٢٥٦/٢؛ طبـاطبـاى بروجـردى، ١٤٠٩ق، ٩٣/٢٠؛ حـر عـاملى، ١٤١٦ق،

.(٨٢/٢٠
ولى به نظر مى4رسـد كـه امثـال ان رواات، در مـقام ب�ـان حكم شـرعى ـ كه جـاودانه و
جـهان4شـمول است ـ ن�ـست، بلكه از شأن تفـرعى مـعصـوم صادر شـده است؛ عنى عنوان
جـاودانه و جهـان4شمـول كه مـثًال حكـم كراهت روى آن رفـته، عنوان دگرى است؛ و امـام
مـصداق زمـانى و ا منطقه4اى خـود را ب�ان كـرده است؛ مـثالً كى از صـفات ناپسند و مـورد
كـراهت، عدم وفـادارى نسـبت به شـوهر است و ازدواج با زنانى كـه وفادار ن�ـسـتند، مكروه
است. امام در ان روات، برخى از مـصادق خارجـى چن�ن زنانى را در آن زمان ب�ان داشـته
است، از ان رو، در رواات دگرى از ازدواج با اقوام دگرى نظ�ر خوزى4ها (ر. ك: همان،
٨٣، حـدث ٣) نبطى4ها (ر. ك: همـان، ٨٣، حــدث ٤) نهى شــده است و ان4ها هـم مـصــادق
خـارجى دگرى در آن زمـان بوده4اند. در نتـ�ـجـه نمى4توان ان مـوارد را از احكام فـقـهى كـه
جـاودانه و جهـان4شـمول اسـت، به حسـاب آورد و فـتوا داد كـه ازدواج با زنج4ها، خـزرها،

سندى4ها، هندى4ها، قندهارى4ها، خوزى4ها، و نبطى4ها مكروه است.
نمـونه? دگر ان بحث، رواات مـخـتلفى است كـه درباره? سن بلوغ دخـتر آمـده است و
نگارنده در جـاى دگرى توض�ـح داده كه علت اخـتالف آن4ها، صـدور شـأن تطب�ق مـعصـوم

است؛ نه شأن ابالغ و تفس�ر (ض�ائى4فر، ١٣٩٢، ٣٩٢).
شاد بتـوان گفت كـه بس�ارى از رواات در غـ�ر حـوزه? عبادات و اخـالق�ـات، از شأن
تفـرع است؛ در ان صـورت نمى4توان به آسانـى گفت قـاعـده? اولى، صدور روات از شـأن
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تبل�غ ا تفـسـ�ـر است و آن را مـستند اسـتنبـاط فـقـهى قرار داد؛ بلـكه در صورتى كـه قـرائن و
شواهد دگرى وجود داشت كه باعث اطم�نان گـردد، باد گفت از شأن تفرع، صادر شده

است.

٤. شأن وال,ى

كى دگـر از شـؤون پ�ـامــبـر(ص)، شــأن والت است. پ�ـامــبـر(ص) در مكه اـن شـأن را
داشت؛ بدن صـورت كه پ�ـروان خود را رهبـرى مى4كـرد و پس از استـقرار در مـدنه هم ان
رهبـرى به صورت حـكومت ظاهر گـردد. بنابر اعتـقـاد ش�ـعـه? امـام�ـه، امـامان دوازده4گـانه?
اهل4ب�ت(ع) چه در دورانى كه رسماً عهده4دار حكومت بودند (نظ�ر حضرت ام�رالمؤمن�ن(ع)
در دوران حـاكمـ�تش) چه در دورانى كـه عـمالً مـتصـدى حكومت نبـودند، شرعـاً به منصب
امـامت و والت منصـوب بودند. از ان رو، در هنگـام مقـتـضى، دسـتـوراتى والى صـادر
مى4كردند (مدرسى، ١٣٨٦، ٤٠ـ٤١). بر ان اساس، دستورات والى آنان، به زمانى كه عمًال
عـهـده4دار حكومت بودند، اخـتـصـاص نـخواهـد داشت؛ و به صـورت طبـ�ـعى، به غـ�ـر از
پ�امـبر(ص) و ام�ـرالمؤمن�ن(ع)، احتـمال صدور دسـتور والى از سار امـامان اهل4ب�ت(ع)
وجود خواهد داشت و در نتـ�جه، روااتى كه از شأن والت صادر شده باشـد، على4القاعده
احكامى جاودانه و جهان4شمول ن�ست و در فقه قابل استناد نخواهد بود؛ مگر ان4كه علت و
عنوان عامى از آن استفـاده شود كه قابل تعم�م باشـد. نمونه? ان سنخ روات در حوزه? احكام

خانواده روات زر است:
U?L�?�œ U� vK�?� s� WF?�L�« U?LJ}K� X�d� b?�» :قال لى ابـوعبدالله(ع) و سـل�مان بـن خالد
�c�«R� Ê« ·U?�« Ë vK� ‰u�b�« Ê«d?�J� ULJ�ô WM?|bL�U» ف�ـقال: هؤالء اصـحاب جعـفر» (كل�نى،
١٣٦٧، ٤٦٧/٥)؛ طبق ان روات، امـام(ع) ازدواج مـوقت را بـر دو نفـر از ارانشـان تحـرم
كرده4اند؛ برخى از فقها امثال ان روات را در مـقام ب�ان حكم شرعى تصور كرده4اند. از ان
رو، آن را طرف مـعـارضه بـا رواات حالل بودن ازدواج مـوقت دانسـتـه و تالش كـرده4اند به
گـونه4اى مـ�ـان ان دو دسـتـه روات (رواات حـالل بودن و رواات حـرام بودن) جـمع كنند
(نجفى، ١٣٦٥، ١٥٢/٣٠ـ١٥٣). ولى اگر ما رواات تحـرم را حكم والى امام بدان�م، دگر
تعارضى مـ�ان دو دستـه روات نخواهد بود و قرائـن متعـددى بر والى بودن رواات حرمت

ازدواج موقت، داللت مى4كند كه برخى از آن4ها بدن قرار است:
الh) «حرمت عل�كما»؛ امام طبق ان نقل، حرمت را بر ان دو نفر مقرر كرده است و
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خـصـوصـ�ـت از حـ�ث اشـخـاص، زمـان و مكـان، نشـانه? حكم والى است؛ حكـم فـقـهى
اختصاص به زمان، مكان، و شخص خاص ندارد (امام خم�نى، ١٣٧٩، ١٨٣/٥).

ب) «ما دمـتما بالمدنة»؛ امـام طبق ان نقل، حرمت را براى آنان تا زمانى كـه در مدنه
بوده4اند، مـقرر كـرده است؛ عنى هنگامى كه از مـدنه خـارج شوند، چن�ن حكمى ن�ـست.
ان هم همـانند خصـوص�ت از حـ�ث اشخـاص نشانه? حكم والى است و حكم فـقهى هـمان

گونه كه گفته شد، به زمان و مكان خاص، اختصاص ندارد.
ج) «من قـبلى»؛ ظاهـر ان تعـبـ�ـر آن است كـه حكم از جـانـب امـام(ع) و حكم والى
(امام است، نه حكم شـرعى و فقـهى؛ چرا كه حكم فـقهى و شـرعى از جانب خـداوند است 

خم�نى، ١٣٨٥ق، ٥٠/١).

٥. شأن ارشادى

مراد از شـأن ارشادى، جنبـه4اى است كه پ�ـامبـر(ص) و امام(ع) به عنوان فـردى خ�ـرخواه به
امـرى كه مـصلحت است، راهنمـاى مى4كند ا از امـرى كه پ�ـامـد منفى دارد، نهى مى4كند؛
ولى ان امر و نه�شـان از آن جهت ن�ست كه موال هستند. گـاهى آنان ابتدا به ساكن، مردم را
از كـارهاى كـه مـمكن است در آنده? همـ�ن دن�ـا براشـان پ�ـامـدهاى منفى ا مـشـقت4بار و ا
غ�رقابل جبـرانى داشته باشد، بر حذر مى4دارند؛ ا به كارى كه ممكن اسـت پ�امدهاى مثبت
داشـته باشـد، راهنمـاى مى4كنند. گـاهى ن�ز پ�ـامـبر(ص) و امـام(ع)، طرف مـشورت قـرار
مى4گـ�ــرند و پ�ـامـبــر(ص) و امـام(ع) به عنوان انســان4هاى داراى عـقل و تجـربـه، به مـردم
مشورت داده، آنان را راهنمـاى مى4كنند. چه ارشاد ابتداى و چه مشـورتى كه به درخواست
مـردم صـورت گـرفتـه، مـمكن است از جنـبه? مـولوتـشـان نبـاشـد؛ بلكه از جنبـه? ارشـادى و

خ�رخواهى آن حضرات برخاسته باشد.
hدانشـوران اصـولى، اوامـر و نواهى را به مـولوى و ارشادى تـقسـ�م كـرده و در تعـر
ارشـادى گـفتـه4اند، امـر ارشـادى آن است كه بـه داعى نص�ـحت و راهنمـاى به مـصـالح و ا
مفـاسدى كه بر فـعل مأموربه مـترتب مى4شود، صـادر شده است؛ نه به جـهت جعل داعى به
انجام فـعل. «امر ارشـادى»، امرى است از شأن ارشـادت و ناصحـ�ت آمر صـادر شده نه از

شأن مولوت وى (اصفهانى، ١٣٧٤، ٤١٧/١).
در البه4الى كلمــات فـقـهـا، مـواردى به چـشم مى4خـورد كـه رواتى را حــمل به حكم
ارشادى كـرده4اند، براى نمونه كى از فـقها رواـاتى كه فاصله? مـ�ان چاه آب و چاه فـاضالب
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ب�ان مى4كند، صادر از شأن ارشاد دانسته، در ان باره مى4آورد:
آنچه براى من آشكار شد، ان است كه ان رواات، رواات فـقهى و تشرعى ن�ستند؛
بلكه روااتى هسـتند كه به مـصالح امت، راهنمـاى مى4كنند چون اهل4ب�ت(ع) ملجـأ مردم و
پناهگاه اسـالم و مسـلم�ن بوده4اند و مـردم در هر ن�ـازى به آن4ها مراجـعـه مى4كردند؛ چه امـر
س�اسى ـ اعم از سـ�است مدنى ا تدب�ر منزل ـ چـه مقاصد عالى غـ�رس�اسى؛ پس نبـاد م�ان
رواات فقـهى و غ�رآن خلط كرد و صـح�ح ن�ست كـه ان قب�ل رواات را در كتـاب «وسائل»
قرار داد… ، بـلكه ظاهر ان رواات ان است كه امـامان اهل4ب�ت(ع) در مـقام بـ�ان مصـالح

مردم و محافظت آنان از افتادن در امور هالكت4بار بوده4اند (خم�نى، ١٣٧٦، ٥٢/٢ـ٥٣).
نمونه? روشن آن در حوزه? خانواده، روات زر است:

نقل شـده است كـه زنى به نام بررة از شـوهرش طالق گـرفـتـه بود، ولى شـوهر به وى
التماس مى4كرد كه به زندگى مشتركشان بازگردد. پ�امبر(ص) ماجرا را دد و به زن گفت اى
كاش به زندگى مشتركتان برمى4گشتى. وى گفت: آا به من امر مى4كنى؟ پ�امبر پاسخ داد كه

نه، من به عنوان واسطه و شف�ع، چن�ن مطلبى را مطرح كردم (نورى، ١٤٠٨ق، ٣٢/١٥).
اگر رواتى از شـأن ارشادى معصـوم صادر شده باشـد، به طور كلى قابل استناد در فـقه
نخواهد بود؛ بنابران برخى از فقهـا گفته4اند تنها نهى و امرى كه از شـأن مولوت موال صادر

شده باشد، لزوم اطاعت دارد (توح�دى، ١٣٧٧، ٣٠٢/٢).
نمونه? رواتى كه ممكن است از شأن ارشاد صادر شده باشد، روات زر است:

«به امام(ع) گفـتم مردى از ش�ع�انت با زنى ازدواج كـرد؛ سپس وى را طالق داد؛ بعدًا
تصـم�م گـرفت كـه به وى رجـوع كند، ولى زن قبـول نكرد مگر به اـن شرط كـه دگر وى را
طالق ندهد و زن دگرى نگ�رد. مرد شرط زن را قـبول كرد، ولى بعد از آن مى4خواهد با زن
دگرى ازدواج كند، وظ�ـفـه4اش چ�ـست؟ امـام فـرمـود: كـار بدى كـرد كـه چن�ن شـرطى را
پذرفت. او چه مى4داند كـه در گـذر زمـان، چه تصمـ�ـمى خـواهد گرفـت؛ به او بگو باد به

شرطى كه پذرفته پاى4بند باشد» (ش�خ طوسى، ١٣٩٠ق، ٢٣٢/٣).
اگر مـا ان روات را مثـالً صادر از شأن ابالغ بدان�ـم، ظاهر ابتداى ان جمـله «بئس ما
صنع» (كار بدى كرد) بر حرمت ا دست4كم كراهت پذرش شرط زن، داللت مى4كند؛ ولى
ان داللت در صـورتى است كه امـام(ع) از شأن ب�ـان حكم شـرعى، ان مطلب را ب�ان كـرده
باشد؛ اما به نظر مى4رسـد كه ان جمله جنبه? ارشادى دارد و مراد ان است كـه اگر انسان ان
قب�ل شراط را بپذرد، كار درستى ن�ست؛ چـون ممكن است بعداً پش�مان شود؛ همان طور
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كه برخى از فقها ان حدث را از شأن ارشادى دانسته و درباره? معناى آن گفته4اند:
ان حدث، ارشاد به ان است كه او نمى4داند بعد از پذرش ان شرط پش�مان نخواهد
شـد؛ بنابران بهـتر است كـه ان شـرط را نپذرد ولى اگـر پذرفت، باد بـه شرطش وفـا كند

(غروى، ١٤٢٥ق، ٣٥/٤).
نمونه? دگر، ان روات است: «سألـه بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجـبه المرأة
”Q�ö� W�uM�� W�« ÁbM� X�U� Ê« sJ�Ë ¨ô :تزوجها و هى مجنونة قالالحسناء، اصلح له ان 

�U�b�Ë VKD|ô Ë U�QD| ÊU» (حرعاملى، ١٤١٦ق، ٨٥/٢٠)؛

كى از شـ�عـ�ان از امـام(ع) درباره? مرد مـسلمانى پرسـ�د كـه از زن زباروى كـه دوانه»
است خــوشش مى4آد آا درست است بـا وى ازدواج كند؟ امـام فــرمـود: نه، ولـى اشكالى

ندارد كه با كن�ز دوانه4اش آم�زش كند، ولى از باردار شدنش جلوگ�رى كند. »
ذل روات نشان مى4دهد كـه ان پاسخ، به جهت مفـاسدى است كه بر ان كار مـترتب

مى4شود و نمونه? آن، احتمال سرات دوانگى به كودك است.
برخى از فـقـهـا ان حـدث را صـادر از شـأن ابالغ دانـسـتـه4اند؛ براى نمـونه، صـاحب
وسائل در عنوان باب مى4نوسد: «بـاب كراهة تزوج المجنونة» (همان، ٨٥؛ و ن�ـز ر. ك: ف�ض

كاشانى، ١٤٠١ق، ٢٥٦/٢).
ولى به نظر مى4رسد كه امثال چن�ن روااتى، در مقام ب�ان حكم شرعى كراهت ن�ست،
بلكه از شأن ارشـادى امام(ع) صادر شـده است؛ از ان رو، نمى4توان طبق آن فتـوا داد همان
طور كـه برخى از فـقهـا پس از نقل ان قـب�ـل رواات گفـتـه4اند: ظاهر ان است كـه مفـاد ان
روات، امور ارشادى هستـند كه نه به كراهت موصوف مى4شوند، نه به اسـتحباب (جزائرى،

بى4تا، ٢٧٠).
همـچن�ن نمـونه? احـتـمـالى دگرى هم وجـود دارد (حر عـاملى، ١٤١٦ق، ٥٦٠/٢٠)؛ كه

براى اختصار، از بررسى آن چشم مى4پوش�م.
ناگفته نماند كه به اعتقـاد نگارنده، پ�امبر(ص) والت بر تشرع هم داشته است (ض�اى
فر، ١٣٨٨، ش٧٣/٢١ به بـعد) و احكام تشرعى پـ�امبـر(ص) در فقه قـابل استناد است. ولى از
آن4جـا كه نـمونه4اى از احكـام تشرعى پـ�امـبـر(ص) در حـوزه? خانواده ن�ـافت، آن را از زمـره

شؤون مطرح نكرد.
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نت�جه	گ�رى
«ابالغ»، «تب��ن» و «تشرع»، تنها شـؤون معصوم ن�ستند تا همه? رواات معتـبر معصومان در
اسـتنباط احكـام خانواده قـابل اسـتناد باشند؛ بلكه غـ�ر از ان سـه شـأن، معـصـومان شـؤون
دگرى هم داشـته4انـد كه مـقدار قـابل توجـهى از رواات، از دگر شـؤون معـصـومان صـادر

شده4اند؛ از ان رو، نباد تصور شود كه:
١. چون مـعصـومان شـؤون دگرى نداشتـه4اند، همـه? روااتِ معـتبـر، قابل اسـتناد در
استنبـاط احكام خانواده4اند ا قاعـده? اولى را صدور از شأن تبـل�غ، تشرع و تفسـ�ر دانست و
به4سرعت آن را مسـتند استنباط فقـهى قرار داد بلكه با توجه به ان4كه احـكام خانواده از حوزه?
روابط انسـان با دگر انسان4هـا است، باد به دنبال قـرائن و شـواهد اطم�نان4آور بود تا احـراز
شود روات از شـأن تبل�غ ا تشرع ا تـفس�ـر است؛ و بتوان آن را مـستند استنبـاط فقـهى قرار
داد؛ و در صـورتى كه صـدور بر اساس ان سـه شأن احـراز نشود ـ هرچند با احـراز تعبـدى ـ

نمى4توان بنا بر قاعده? اولى، آن را مستند استنباط فقهى قرار داد.
٢. چون تنهـا پ�ـامبـر(ص)، ام�ـرالمـؤمن�ن(ع) و امـام حسن(ع)، عـمالً مـتـصدى امـر
حكومت شــده4اند، پس در رواات ان سـه بزرگــوار احـتـمـال صــدور از شـأن والت داده
مى4شـود و احتـمال حكم والـى درباره? رواات دگر معـصومـان وارد ن�ـست؛ اما به نظر مـا
احتـمال والى بودن در رواات دـگر امامان هـم داده مى4شود، پس برخى از رواات مـعتـبر

دگر كه صادر از شأن والتند، على4االصول در فقه قابل استناد ن�ستند.
٣. چون معـصومـان غ�ر از شـأن ابالغ، والت و قضـاوت، شأن دگرى نداشـته4اند،
اگـر رواتى از شأن والـت و قضـاوت صـادر نشده بود، حـتـماً بـ�انگر حكم شـرعى و قـابل
استناد در فقه است؛ بلكه برخى رواات معتبر صادر از شأن تفرعند كه در ان صورت، باد
بررسى شود كه آا عنوان مذكور در روات، موضـوع حكم فقهى است ا عنوان عالى كه ان
عنوان زرمجموعه? آن است، موضـوع حكم فقهى است؟ همچن�ن برخى از رواات، صادر

از شأن ارشادند و در ان صورت، در فقه غ�رقابل استناد خواهند بود.
پس در اسـتنباط احكام فـقهى ـ حـقوقى زنان و خـانواده از رواات باد هم همـه? شؤون
معصومان را در نظر گرفت و هم آن4ها را منحصـر به شأن ابالغ، تب��ن و حكومت و قضاوت
ندانست؛ بلكه احتمـال صدور روات از شؤونى نظ�ر تفـرع و ارشاد را در نظر داشت و تنها
در صورتى كه ثابت شود روات صـادر از شأن ابالغ، تشرع و تفس�ر معـصوم است، در فقه

قابل استناد خواهد بود.
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