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** دانش(ار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.

*** محقق پژوهشكده5 فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى(نو�سنده مسئول).

چك�ده

اند�شـه5 اخبـارى در قرن �ازدهم شكل گـرفت و بر حوزهDهاى شـ(عى، تأث(ـرات مخـتلفى
نهاد. ا�ن مـقاله در صدد بررسى عنصـر احت(اط در فـقه دوره5 پ(ش از شكلDگ(ـرى اند�شه5
اخـبـارى و مـقـا�سـه5 آن با دوره5 پس از افـول ا�ن جـر�ان است. به عـبـارت د�گر، سـؤال
اصلى ا�ن مـقاله، ا�ن است كه چـه تشابهDها و تما�ـزها�ى در فقه ا�ن دو دوره، نـسبت به
مـسأله5 احـت(ـاط وجـود دارد؟ در پى پاسخ به ا�ن مسـأله، ا�ن سـؤال طرح مىDشود كـه آ�ا
اند�شــه5 اخـبـارى در ا�ن تمــا�زها نقش داشــتـه است �ا خــ(ـر؟ به نظر مىDرســد در كنار
نگاهDهاى مـشـترك، تفـاوتDها�ى در نوع نگاه بـه ا�ن عنصر، در دو دوره5 �ـادشده وجـود
دارد و پس از اخـبارىDهـا احتـ(ـاط در فتـوا به صـورت كـامالً چشمDگـ(ـرى افزا�ـش �افتـه
است. با توجـه به وجود اند�شـه5 اخبارى در مـ(ان ا�ن دو دوره، مىDتوان �كـى از عوامل

مهم زم(نهDساز در ترو�ج روح(ه5 احت(اطگرا�ى را وجود اند�شه5 �ادشده دانست.
كل�دواژه�ها

احت(اط، اند�شه5 اخبارى، فقه امام(ه، روح(ه احت(اطDگرا�ى.
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پ�ش�گفتار
ا�ن مقاله در صدد بررسى عنصر احت(اط در فقه دو دوره5 پ(ش از شكلDگ(رى اند�شه5 اخبارى و
مـقا�سـه5 آن با دوره5 پس از افول ا�ن جـر�ان است. سـؤال اصلى، ا�ن است كه چه تشـابهDها و
تما�زها�ى در فـقه ا�ن دو دوره در مسأله5 احتـ(اط وجود دارد؟ پاسخ به ا�ن مسـأله، ا�ن سؤال
را در پى دارد كه آ�ا اند�شه5 اخبارى در ا�ن تما�زها نقش داشته است �ا خ(ر؟ به رغم نگاهDهاى
مشـترك، به نـظر مىDرسد تفـاوتDها�ى در نوع نگاه به ا�ن عنصـر، در دو دوره5 مذكـور وجود
دارد و پس از اخبـارىDها، احتـ(اط در فـتوا و عـمل، كامالً چشمDگـ(ر بوده است. با تـوجه به
وجود اند�شه5 اخبارى در م(ـان ا�ن دو دوره، مىDتوان �كى از عوامل مهم زم(نهDساز در ترو�ج
روح(ـه5 احتـ(اط گرا�ى را وجـود ا�ن اند�شه دانست. تـوجه و�ژه5 اخبـارىDها به روا�ات بحث
احـتـ(ــاط، بسط دامنه5 احـتـ(ــاط به شك در تكل(h در شـبــهـات تحـر�مـ(ـه، بـر خـالف نظر
اصولىDهاى پ(ش و پس از اخبارىDها و ن(ز توص(هDهاى مكرر آنان به توقh و احت(اط در فتوا،
مىDتواند ا�ن ادعـا را تقو�ت كـند. به عبـارت د�گر، با بررسى آثار احـت(ـاط در فقـه دورهDهاى
پ(ش از اخـبارىDها و پس از افـول آنان، به وجـود ر�شه و دلـ(لى در وراى ا�ن آثار پى مىDبر�م
كـه در حقـ(قـت انعكاس آن دل(ل، باعث بروز تفـاوتDها�ى در فضـاى حـاكم بر فقـه دو دوره5
مــذكـور شــده است. به �قــ(ن، در صــورت وجـود تمــا�ز در ا�ن دو دوره، نمـىDتوان نقش
اخبارىDها را كه واسطه5 م(ان ا�ن دو دوره بودهDاند، به عنوان �ك عامل معرفتى، دستDكم در
حد زمـ(نهDسازى، در رو�كرد به احـت(اط ناد�ده گـرفت �ا حتى ناچ(ـز دانست؛ بلكه با�د به آن
توجه و�ژه داشت. در ا�ن مقاله، رو�كرد به احت(ـاط در فقه پ(ش از اخبارىDها و نگاه بزرگان
اند�شه5 اخـبارى و رو�كرد به احـت(ـاط در فقه پـس از اخبارىDها، به شـ(وه5 توصـ(فى ب(ـان شده
است. با توجـه به آنچـه ب(ان شـد، الزم است در آغـاز معناى لغـوى و اصطالحى احـت(ـاط و
و�ژگىDهاى آن را در فقه و در اند�شه5 اخبارى ب(ان كن(م تا بتوان در ادامه، عنصر احت(اط را در
دو دوره5 پ(ش و پس از اند�شه5 اخبـارى، به صورت توص(فى، بررسى كرد و موارد مـشترك و

متما�ز ا�ن عنصر در آن دو دوره را ب(ان نمود.

١ـ بررسى عنصر احت�اط و و�ژگى�هاى آن در فقه و اند�شه( اخبارى

براى روشنDتر شـدن ابعـاد بحث احـتـ(ـاط، ابتـدا بجـا است مـعناى لغـوى آن بررسى شـود و
سپس معناى اصطالحى و اقسام آن در فقه و در اند�شه5 اخبارى، تب((ن گردد.
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١ـ١ـ معناى لغوى احت�اط
احتـ(اط از باب افتـعال از ماده5 «حـوط» است. در كتابDهاى لغـت، در �ك جمعDبندى
كلى، حوط به معناى «محافظت و نگهدارى» (جوهرى، ١٤١٠ ق، ج ٣، ص ١١٢١؛ ابن منظور،
١٤١٣ ق، ج ٣، ص ٣٩٥؛ زبـ(ــــــدى، ١٤١٤ ق، ج ١٠، ص ٢٢٥؛ ابن اثـ(ــــــر، ١٣٦٧ ش، ج ١، ص
٤٦١)، «در بر داشـتن» (ابنDفـارس، ١٤٢٠ ق، ج ١، ص ٣٢٧)، «دفع مـضــرات و دسـتـ(ــابى به
مـصـالح» (ابن اث(ـر، پـ(ـشـ(ن؛ ابن منظـور، پ(ـشـ(ن؛ و فـ(ــومى، بىDتا، ج ٢، ص ١٥٧)، و «انتـخـاب
مطمئنDتر�ن راه» (ابنDمنظور، پ(ش(ن؛ و فـ(ومى، پ(ش(ن) آمده است. البته شا�د بتوان اصل معنا را
همـان در بر داشتـن دانست؛ الزمه ا�نDكـه چ(ـزى، چ(ـز د�گر را در بر گـ(رد، حـفظ آن شىء
احاطهDشده است و الزمه5 حفظ، دست(ابى به منافع و دفع مضرات است. پس با ا�ن ب(ان، سه
معناى اصلـى �ادشده، به �ك معنا برمىDگـردد. البتـه معناى «األخذ باألوثق» مـعناى د�گرى
است كـه به نظر مىDرسد در كـتابDهاى مـتأخـر لغوى مـانند «لسان العـرب» و بعـد از آن آمده
است. با انتـخـاب مطمئنDتر�ـن راه، مىDتوان به نها�ـت محـافظت و نگهـدارى دست �افت.
پس مىDتوان گفت ا�ن مـعنا با �ك واسطه، به معناى اصلى ا�ن ماده مـرتبط مىDشود. در �ك
جـمعDبندى، بـا توجـه به ا�نDكـه �كى از داللـتDهاى باب افـتـعـال، مـبـالـغـه است، مىDتوان

احت(اط را در لغت «احاطه بر همه5 جوانب و نها�ت محافظت» معنا نمود.
◊U}��« v�öD�« ÈUMF� ‡±‡≤

نزد فقها و اصولىDها «احت(اط» به سه معناى كلى به كار رفته است:
±‡ ªv��U?I� q}�œ در كـتابDهاى فـقـهى پارهDاى از احـت(ـاطهـا به روا�ات خـاص، مسـتند

هستند كـه در برخى ابواب فقهى جـر�ان دارد. البته در مـصاد�ق ا�ن مسـأله اختالفـاتى وجود
دارد، ولى در بس(ارى از كتابDها احتـ(اط در دماء و فروج به دل(ل وجود روا�ات دال بر لزوم
احـت(ـاط١ در ا�ن دو مـسأله، پذ�رفـته شـده است.٢ در ا�ن مـوارد در حالت شـك، استنبـاط
برخى فقـها وجـوب احتـ(اط به صورت مطـلق است؛ چه مقرون بـه علم اجمالى بـاشد و چه

غ(رمقرون، و چه شبهه وجوب(ه باشد و چه تحر�م(ه.٣
≥‡ ªÈœUN��« q}�œ احت(اط در ا�ن معنا، �ك اصل عملى است كه وظ(فه5 عملى مكلh را

هنگام شك تعـ(ـ(ن مىDكنـد و باعث مىDشـود مكلh با واقع احـتـمـالى، مـخـالفت نكند و در
نتـ(جـه، از عـقاب ا�من باشـد. البـته ا�ن اصل بـا عنوان «اصالة االشـتـغال» ن(ـز بسـ(ار به كـار
مىDرود. ا�ن معناى احت(اط، در بس(ارى از متون فقهى و اصولى وجود دارد.٤ در مجموع،
آنچـه از كـتابDهاى فـقـهى و اصـولى به دست مىDآ�د، ا�ن است كـه احـت(ـاط به مـعناى اصل
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عـملى، داراى و�ژگىDها و مـختـصـاتى است كه با آنDهـا شناختـه مىDشـود. ا�ن و�ژگىDها را
مىDتوان به ا�ن شكل برشـمرد: وجـود تكل(h فعلى احـتمـالى؛ شك در احراز تكل(h فـعلى
hاحتمالى؛ عدم وجود دل(ل قطعى بر خالف احت(اط؛ كاشف(ت احت(اط از انجام وظ(فه5 مكل
در برابر مـوال و شـارع و به عبـارت د�گر، قطع به جـلب مصلـحت و ثواب �ا دفع مـفسـده و

عقاب با انجام احت(اط.
اصل عـملى بودن در ا�ن جا �عنـى احتـ(اط، كـاشفـ(ت از واقع ندارد، بلكه تنهـا وظ(فـه5
عملى مـكلh را در حالت شك تع(ـ(ن مىDكند؛ در ا�ن صورت مكـلh با احت(ـاط، به امتـثال
حكم واقــعى مــشكوك، قطـع مىD�ابد؛ هرچنـد به آن حكم به صــورت تفــصــ(لى، از روى
وجدان (قطع) �ا تعبد (دل(ل ظنـى معتبر) آگاهى ن(ابد. طبق ا�ن ب(ـان، به نظر مىDرسد كسانى
كـه احــتـ(ــاط را از امـارات شــمـردهDاند و آن را كــاشh از واقع دانســتـهDاند، راه بـه صـواب
نبردهDاند.٥ �كى از نكاتى كـه در كتـابDهاى فقـهى و اصولى وجـود دارد، تقسـ(م احت(ـاط به
الزم و ن(كو (غ(ـرالزم) است و عناصر �ادشده، در هـر دو نوع احت(ـاط است. �عنى با وجود
ا�ن عناصر و مؤلفهDها، احت(اط امرى ن(كو خواهد بود، اما لزوم احت(اط نزد فقها و اصولىDها
عالوه بر موارد مذكـور، ن(ازمند عناصر د�گرى ن(ز هست: پس از فحص و جسـتجوى كامل
از دل(ل باشد (در شبـهات حكم(ه و شـبهات موضوعـ(ه بنا بر برخى اقوال)، دل(ل ظنى معـتبر
خــالف احـتــ(ـاط نـبـاشــد، علم به وجــوب �ا حــرمت و شك در نوع تكل(ـh باشـد و اگــر
«مكلDhّبه» مردّد ب(ن افراد مختلh باشد، آن اطراف، غ(رمـحصور نباشد. البته شا�د با تأمل
ب(شDتر بتـوان عناصر د�گرى ن(ـز بر موارد پ(ش گـفته افـزود كه البـته مـانند مورد آخر، بـه همه5
موارد احتـ(اط وجوبى مربوط ن(ست، بلكه بخـشى از احت(اطهاى وجـوبى را در بر مىDگ(رد.
پس بر اساس ا�ن عناصـر در موارد شك در تكل(h، احـت(اط لزوم ندارد. ذكـر ا�ن نكته الزم
است كـه پس از ش(خ انصـارى و با ابتكار وى، ا�ن و�ژگىDها به تفـص(ل وارد دانش اصـول و
فقـه شده است و در دورهDهاى پ(ش از ش(خ، به ا�ن صورت مـنقح نبوده است؛ هرچند اصل
احت(ـاط استفاده مىDشده است. فـقها و اصول(ان براى حـسن احت(اط، مـحدود�تDها�ى قائل
شدهDاند؛ از جمله ا�نDكه: بـاعث اختالل نظام نشود (خو�ى، ١٤٢٢ ق، ج ٢، ص ٤٨٨؛ خو�ى،
١٤١٨ ق، ج ١، ص ٦٣ و ٦٥؛ مـشك(نى، ١٤١٣ ق، ج ٤، ص ٣١٦؛ و حــائرى �زدى، بىDتا، ج ٢، ص
٦٦ و ٦٧)؛ باعث عسر و حرج و ضـرر شد�د نشود (وح(د بهبـهانى، ١٤١٦ ق، ص ٨٦؛ انصارى،
١٤١٦ ق، ج ١، ص ١٩٥؛ خـــو�ى، ج ١، ص ٦٣ و ٦٥؛ و خـــمـــ(ـنى، ١٤١٨ ق، ج ٧، ص ٢٢٢)؛ با
احت(اط در جهت د�گرى مخالh نباشد (خو�ى، ١٤١٨ق، ج ٢، ص ٤٨٨)؛ باعث محروم شدن
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مكلh از عـبادت و لذت طاعت نشـود (وحـ(د بهـبهـانى، ١٤١٦ ق، ص ٨٦)؛ و باعث به سـخره
گـرفـتـه شــدن امـر مـوال نشـود (انصـارى، ١٤١٦ ق، ج ٢، ص٥٠٨). بسـ(ـارى از ا�ن مـوارد را
مىDتوان از مصاد�ق �كى از عناصر احت(اط �عنى عدم وجود دل(ل قطعى بر خالف احت(اط، به
شـمار آورد. بنابرا�ن اگـر ا�ن عنوان كلى به جـز مـوارد �ادشده، مـصـاد�ق د�گرى هم داشتـه

باشد، باز مانع حسن احت(اط خواهد شد.
≤‡ »��{ªt}I� qL� —œ ◊U گاهى فق(ه در ب(ان نت(جه5 نها�ى استنباط، احت(اط مىDنما�د. ا�ن

نوع احت(اط، در نظر و اسـتدالل ن(ست؛ بلكه در مقام عمل و فتـواست. در واقع فق(ه در ا�ن
حالت، از دادن فتوا پـره(ز مىDكند. ا�ن نوع احت(اط، به معناى لغـوى آن بس(ار نزد�ك است
و در حق(ـقت فق(ه براى ا�نDكـه نسبت به اوامر شارع، نهـا�ت تحفظ را داشته باشـد و مصالح
احكام را از دست ندهد و از مفاسد آنDهـا دورى نما�د، چن(ن احت(اطى را در مقام افـتا اعمال
مىDكند. ا�ن نوع احت(اط را مىDتوان «روح(ه5 احتـ(اطگرا�ى» نام(د. تفاوت معناى دوم و سوم

احت(اط، در چند مسأله روشن مىDشود:
الh) در صـورت وجـود شرا�ط و عـناصر اصل احـتـ(ـاط الزم، فـق(ـه به احـتـ(اط فـتـوا
مىDدهد و در صورت وجود عناصر كلى احت(اط، فـق(ه ابتدا بر اساس ادله فتوا مىDدهد و پس
از آن، حكم احت(ـاطى را ب(ان مىDكند. ا�ن نوع، همان احـت(اط مستـحب مصطلح است. در
ه(چ كدام از دو صورت مذكور، مقلد نمىDتواند به فـق(ه د�گر رجوع كند؛ اما در معناى سوم
احت(اط، فق(ه فتوا نمىDدهد بلـكه در ب(ان حكم مسأله، احت(اط مىDكند و طبق آنچه در نظرش
به تحفظ اوامـر شارع نزد�كDتر است، حكم مىDنمـا�د. به ا�ن احت(ـاط، «احت(ـاط مطلق» ن(ز
مىDگـو�ند. پس بر اسـاس مـعناى دوم، مـقلد حق رجـوع به فقـ(ـه د�گر را ندارد؛ بر خـالف
معناى سوم كه بر ط(ق آن، مقلد مىDتواند �ا به حكم مرجع تقل(د خود عمل نما�د �ا به مجتهد
اعلم بعدى رجوع كند. برخى فـقها و اصول(ان به ا�ن نكته اشاره نمـودهDاند. �كى از ا�ن فقها
آخوند خـراسانى است. او در حاشـ(هDاش بر كالم صـاحب جواهر در احـت(اطهـاى واجب كه
رجوع به سـا�ر مجـتهـدان زنده را با رعا�ت ترت(ب اعلمـ(ت جا�ز دانسـته، مىDنو�سـد: «بلكه
رجوع بـه غ(ر در آنDهـا نكند، مگر در صورتى كـه مسـبوق به تأمل و اشكال بـاشد. » (نجفى،
١٤١٥ ق، ص ١١). از ظاهر ا�ن كالم به دست مىDآ�د كه او رجوع در هر نوع احت(اطى را جا�ز
نمىDداند؛ بلكه تنها در مواردى كـه ادله براى مجتهد محل تأمل و اشكال باشـد، رجوع مقلد

را به غ(ر، جا�ز مىDداند. موارد د�گرى ن(ز در ا�ن باره وجود دارد.٦
ب) منشـأ احتـ(ـاط به مـعناى دوم، �ك بحث اصولـى است كه به دل(ل بـه نت(ـجـه نرس(ـدن
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مجتهد در ادله و امارات، به اصل عملى احت(اط، عمل مىDكند و طبق آن فتوا مىDدهد. اما منشأ
مـعناى سوم، تورع و تـقوا است؛ �عنى مـجـتهـد هرچند خـود داراى مبنا �ـا فهم خـاصى از �ك
روا�ت در �ك مـسـأله است، امـا از آنDجـا كـه آن مـبنا �ا آن اسـتظهـار مـثـال بر خـالف مـشـهـور
فقهاست، احتمال مىDدهد كه ا�ن مبنا �ا برداشت صح(ح نباشد، پس ا�نDجا محل شبهه است.
در نگاه مجتهد، تقوا و ورع اقتضـا مىDكند كه به ا�ن احتمال، توجه و�ژه نما�د و نظر خود را در
قالب احتـ(اط ب(ان نما�د تا مقلد در انتـخاب فتواى او �ا رجوع به غـ(ر، مخ(ر باشد. در حـق(قت
مجـتهـد با ا�ن عمل مىDخـواهد احتـمال عمل بـه خالف مصلحـت واقعى را به حداقل بـرساند.
مرحوم نائ(نى مالك دورى از شـبهات را چن(ن ب(ان مىDكند: «التحرز عن الشبـهات بمالك آخر و

هو كون اإلحت(اط موجباً للتقوى الموجبة لكمال النفس. » (نائ(نى، ١٣٥٢ ش، ج ٢، ص ٢٠٢).
ج) مـجتـهـد زمانـى اصل احتـ(ـاط را جارى مىDكنـد كه نتـواند از امـارات و ادله به دل(ل
فقدان �ا اجـمال نص �ا تعارض نصوص، حكم مسـأله را استنباط كند؛ اما احتـ(اط به معناى
سوم در مـواردى است كه مجتـهد به ادله5 مسـأله به اندازه5 كافى مراجـعه نكرده و از او استفـتاء
شده است (�زدى، ١٤٠٩ ق، ج ١، ص ٢٤؛ صـدر، ١٤٢٠ ق، ص ٢٥٣؛ و استـادى، ١٣٧٠ ش، ص
٣٦)؛ �ا نظر خود را مخالh مشهور مىD�ابد (قمى، ١٤١٥ ق، ج ١، ص ٣٠٩؛ و حس(نى ش(رازى،
١٤٢٦ ق، ج ٤، ص ٤٠٢)؛ �ا از امارات و اصـول عمل(ه به قرار كـافى نرس(ده و حـجت شرعى
از آنDها براى او احراز نـشده است (نجـفى، ١٤١٥ ق، ص ١١؛ حك(م، ١٤١٤ ق، ج ٦، ص ٢٩٩ و
ص ٣٠٠؛ حـسـ(نى شــ(ـرازى، پ(ـشـ(ن؛ و اسـتــادى، پ(ـشـ(ن)؛ �ا در مـوضـوعــات عـرفى، شك در

تشخ(ص موضوع وجود دارد (حربى، ٢٠٠٧ م، ص ٧٥ و ص ٧٦)؛ و… .
د) تفاوتDهاى قبلى م(ان اصل احت(اط الزم و مستـحسن با احت(اط در فتوا مشترك بود،
اما با�د توجه داشت كه موارد مهم در اصل احـت(اط، موارد لزوم آن است. تفاوت مهم اصل
احـتـ(ـاط الزم با احـت(ـاط در فـتـوا، در ا�ن است كـه وقـتى مىDتوان به لزوم اصل احـتـ(ـاط در
مسـألهDاى حكم داد كه آن مـسأله با علم اجـمالى همـراه باشد؛ اما احـت(ـاط در فتوا بـا توجه به
مواردى كه در تفاوت قبلى ب(ـان شد، بر علم اجمالى، متوقh ن(ست و هرجا فـق(ه در مستند
فتـواى خود ترد�د داشـته باشـد و ب(ان فتـوا در نظر وى مخـالh ورع و تقوا باشـد، در صدور

فتوا احت(اط مىDكند (حك(م، ١٤١٤ ق، ج ٦، ص ٣٠٠).
با توجه به آنچـه گذشت، روشن شد كه احتـ(اط در كالم فقـها، سه معنا دارد. احـت(اط
در معـناى اول، به دل(ل خاص مـستند است و به نوع اجـتهـاد و استنبـاط فقـ(ه از دل(ل مـربوط
hهاى اجـتهادى مـختلDخ فـقه، ادله5 خـاص در مسائل فـقهى برداشت�شود. در طول تارDمى
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فق(ـهان را در پى داشته است و چه بسا فـقهاى �ك دوره ن(ز اسـتنباطهاى متفـاوتى از آن داشته
باشند. بنابرا�ن در ا�ن تحق(ق ا�ن معناى احت(اط محل بحث ن(ست و آنچه در ا�ن مقاله در دو

دوره5 پ(ش و پس از اخبارىDها بررسى مىDشود، عنصر احت(اط به معناى دوم و سوم است.

٣ـ١ـ احت�اط در اند�شه( اخبارى
آنچـه از عبـارات مـحدث اسـترآبادى در كـتـاب «الفوائد المـدن(ـة» به دست مىDآ�د، ا�ن
است كـه او درباره5 احـت(ـاط وارد بحث تحل(لـى نشده است و بـه صورت گـذرا، تنهـا در چند
مورد به آن اشاره كرده است و موارد اختالف خود با اصولىDها و مجتهدان را به تفص(ل تب((ن
ننمـوده است. به هم(ن دل(ـل نمىDتوان به همه5 ابعـاد نظر او در مـسأله5 احـت(ـاط، آگاه شـد. به
طور كلى او در برخـى قـسـمتDها احـتـ(ـاط را از مـصـاد�ق توقh دانـسـتـه �ا آن را به صـورت
مستقل به كار برده است (استرآبادى، ١٤٢٦ ق، ص ١٣٦، ٢٤٦، ٣٤٣ و ٣٤٦). مثالً او از روا�ات
ائمه(ع) استـفاده مىDكند كه آنDها در مسائلى كه حكـمش را به طور مشخص ندان(م، توقh و
در برخى از ا�ن موارد احت(اط را واجب نمودهDاند (پ(ش(ن، ص ٢٨٠ و ٢٨٨). به نظر مىDرسد او
در ا�ن موارد، به معناى اصطالحى اصول(ان از اصل احت(اط، نزد�ك شده است. او در همه5
مـوارد شك و شـبـهــه و حـتى ظن، توقh را الزم و واجب مىDداند و ا�نDكــه با�د در فـتـوا و
عمل، احـت(ـاط نمود. او صـر�حاً در همـه5 شبـهات چه وجـوب(ه (ر.ك: پ(شـ(ن، ص ٣٣٢) و چه
،hباشـد، به وجـوب توق h)م(ـه (ر.ك: پ(شـ(ن، ص ٣٢٥)، وقـتى شبـهـه در اصل تكل�تحـر
حكم مىDكند. البته وجوب احت(اط را تنها در شبهات تحر�م(ه ـ و نه وجوب(ه ـ مىDداند (ر.ك:
پ(ش(ن، ص ٣٤٦). به طور كلى در حسن احت(اط و وجوب توقh در شبهات ـ چه منشأ شبهه،
شك باشد �ا ظن؛ و چه شبـهه در تكل(h باشد �ا در مكلDhبه؛ در بخشDهاى مخـتلh كتاب
خود، قلمDفرسا�ى مىDكند. البته از ظاهر كالم مـحدث استرآبادى و محدث بحرانى به دست
مىDآ�د كه آنDها در شبهات وجوب(ـه هنگام شك در اصل تكل(h، در جا�ى كه شبهه در دَوَران
مـ(ـان وجوب و اسـتـحـبـاب و جا�ـى كه شـبـهـه در دَوَران مـ(ان وجـوب و غـ(ـراسـتحـبـاب و
غـ(ـرحــرمت است٧، به تفــصـ(ل مـعــتـقـد بودهDانـد: در صـورت اول، احـتــ(ـاط را واجب
مىDدانسـتـهDاند (اسـتـرآبادى، ١٤٢٦ ق، ص ٣٣٤؛ و بحـرانى، ١٤٠٥ ق، ج ١، ص ٦٨)؛ بر خـالف
صورت دوم. تعب(ر احت(اط در فتـوا ن(ز براى اول(ن بار به شكل گسترده توسط استرآبادى ذكر
گردد: (ر.ك: استرآبادى، ١٤٢٦ ق، ص ٣٤٥). محـدث بحرانى ن(ز راه استـرآبادى را ادامه داده

است (ر.ك: پ(ش(ن، ص ٤٤ و ٨٢).
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٢ـ بررسى تطب�قى عنصر احت�اط در دو دوره( پ�ش و پس از اخبارى�ها
براى تبـ((ن و تحل(ل عنصـر احتـ(اط در ا�ن دو دوره، ابتدا بـا�د فضاى حـاكم در دوره5 پ(ش از
اخبار�ان درباره5 احت(اط و پس از آن فضاى حـاكم بر فقهاى پس از محدث بحرانى (كه دوران

افول اخبارىDها به شمار مىDآ�د) در مسأله5 احت(اط، بررسى گردد.

١ـ٢ـ جا�گاه احت�اط در دوره( پ�ش از اخبارى�ها (با تأك�د بر آثار عالمه حلى)

مناسب است كه در ا�ن باره، ابتدا به اجمال، كتـابDهاى فقهى عالمه حلى را مرور كن(م
و به طور كلى نظرات وى را درباره5 احـت(ـاط ببـ(ن(م تا به ا�ن ترت(ب، فـضاى حـاكم بر فقـه دوره5
نزد�ك به اخبـارىDها، نسبت به مـسأله احتـ(اط، با تحل(ل عـبارات مهمDتر�ن اسـتوانه فـقهى آن
دوره روشن گـردد. عالمـه به طور كلى در كـتابDهاى فـقـهى متـعـدد خود، احـت(ـاط را هم در
معناى لغوى٨ و هم در معناى اصطالحى به كار برده است كه در ادامه به آنDها اشاره مىDشود.

◊U}��« ÂËe� œ—«u� v�—d� ‡ n�«

استـفاده از اصل احـت(ـاط الزم ـ �عنى در مواردى كـه اشتـغال ذمـه5 �ق(نى با عناصـر د�گر
احتـ(اط وجود دارد ـ در كتـابDهاى مختلh عـالمه به چشم مىDخورد. در اصل ا�ن مـسأله،
نكتـه5 بحثDبرانگ(ـز و اختـالفىDاى در عبـارات عـالمه �افت نمىDشـود. در ا�ن قـسمت، تنهـا
درباره5 برخى مـصاد�ق و مجـارى جر�ان اصل احـت(اط و كـ(فـ(ت امتثـال آن، كه بعـدها ن(ز در
عبارات اصول(ـان و فقها محل اختالف بوده است، نكاتى از عـبارات عالمه مىDتوان در�افت

كه به آنDها اشاره مىDشود.
ـ به نظر مىDرسد وى به وجوب مـوافقت قطعى در اطراف علم اجمالى، معـتقد است.
مـثـالً در «تحـر�راألحكام» در بحث طالق، در ا�ن مـسـأله كـه مـردى دو زن �ا ب(شDتر دارد و
�كى از آنDها را بدون تع((ن (واحدة غ(رمـع(نة) طالق مىDدهد و قبل از تع((ن از دن(ا مىDرود،
اگـر زنان حـامله باشـند، مىDنو�سـد: «اعـتـددن بأبعـد االجل(ن و سـواء أكـان الـطالق بائنا أو
رجع(ـا تغل(با لجانب اإلحـت(اط» (حلى، ١٤٢٠ ق، ج ٨، ص ١٦٥). در ا�نDجا، علم اجمالى به
طالق �كى از طرف(ن (اطراف) وجـود دارد و اگر صرف مخالفت قطعـى حرام بود، نه ا�نDكه

موافقت قطعى واجب باشد، عده نگه داشتن �كى از زنDها كافى بود.
ـ �كى از نكات قـابل توجـه در عـبارات عـالمـه، نفى برخى احـت(ـاطهـاى فـقهـاى قـبلى
است. وى در مـوارد مـتـعـدد، در حكمى كـه فـقهـاى قـبلى به دلـ(ل احتـ(ـاط در مـسـأله ب(ـان
كـردهDاند، تشك(ك مىDكند و مـعتـقد است كـه آن احتـ(ـاط با اصل برائت ذمه، منافـات دارد.
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مثالً وى در بحث «جلسـه استراحت» ب(ان مىDدارد كه س(د مـرتضى به وجوب آن حكم نموده
و �كى از دال�ل وى ن(ز «اصل احـت(اط» است؛ امـا مشهور به اسـتحبـاب آن حكم نمودهDاند و
قـول صـحـ(ح ن(ـز قـول مـشـهـور است؛ ز�را احـتـ(ـاط با برائت ذمـه، مـعـارض است (حلى،

مختلDhالش(عه فى أحكام الشر�عة، ١٤١٣ق، ج ٢، ص ١٣٩ و ١٧٢، و ج ١، ص ٤٩٨ـ٥٠٠).
q}�œ b|R� Ê«uM� t� ◊U}��« “« ÁœUH��« ‡ »

مراجعه به عبـارات عالمه در كتابDهاى مختلh فقهى او، مـا را به ا�ن مسأله مىDرساند
كـه او در پارهDاى مـوارد، از اصل احـتـ(ـاط بـه عنوان �ك پشـتـ(ـبـان براى دل(ـل �ا دال�ل د�گر
بحث، استـفاده مىDكند. در حقـ(قت، نقش احت(ـاط در ا�ن موارد، معـاضدت دل(ل �ا دال�ل
د�گر است. براى تبـ(ـ(ن ا�ن مـسأله، به نمـونهDاى از كـالم وى اشـاره مىDشود. در تذكـره در
بحث مطهـرات آمـده است كه آب سـاكن ب(ش از حـد كـر با برخورد به نـجاست، اگـر تغـ((ـر
ن(ابد، نجس نمىDشود. وى در ادامه مىDنو�سد: «و قض(ة الشرط التنج(س عند عدم البلوغ و
ألنه أحوط» (حلى، تذكـرة الفقـهاء، ١٤١٤ق، ج ١، ص ١٨). پس او مـعتـقـد است اقـتضـاى ا�ن
شـرط (بلوغ كـر) آن است كه اگـر كـمتـر از كـر باشـد، نجس مىDشـود. دل(ل د�گر او در ا�ن
باره، احت(اط است. ظاهر كالم عالمه نجس شدن حتمى است نه احتمال نجس شدن. حال
در ا�ن مسـأله از طرفى بحث مفـهوم شرط، مـربوط به مرحله5 ظهـور است و اصل احتـ(اط به
مرحلـه5 پس از ظهور مربوط مـىDشود. پس مراد عـالمه ا�ن است كـه اگر مـفهوم شـرط به هر
دل(ل، ظهـور نداشت، اصل احتـ(اط، نجس شـدن حتـمى كمـتر از كر را اقـتضـا مىDكند. از
طرف د�گر عناصر احـت(اط الزم در ا�ن مـسأله وجود ندارد؛ ز�را علم وجـود دارد كه ب(ش از
كر نـجس نمىDشود، امـا شك در نجس شدن �ا نشـدن كمـتر از كـر، موجـود است (شك در
اصل تكل(ـh). پس مـراد عـالمـه در ا�نDجـا نمىDتواند احــتـ(ـاط الزم باشـد. به دو صـورت
مىDتوان عبارت او را تحل(ل نمود٩: الh) ا�نDكه بگو�(م احتـ(اط به كمك مفهـوم شرط آمده
تا مـوانـع اسـتظهـار بـرطرف گـردد و در حكم قــر�نه براى مـفــهـوم شـرط در ا�نDجــا باشـد.
ب)Dا�نDكـه عكس حالت اول لحـاظ شود؛ �عنى هـرچند در ا�نDجا شك در تكل(h است امـا
اصل احـتـ(اط حـاكم است به دل(ل وجـود مـؤ�دى كـه در مرحـله5 استظـهار وجـود دارد و آن،
احـتمـال مـفـهوم شـرط در ا�ن مـسألـه است. با توجه بـه تقدم رتبـه5 مـرحله5 اسـتظهـار (مرتبـه5
امارات) بر مرحله5 اصل عـملى، احتمال دوم با مـواز�ن فقهى سازگارتر مـىDنما�د؛ اما ظاهر
كالم عـالمه به و�ـژه به ضمـ(مه مـوارد د�گر در البهDالى عـبارات او، احتـمال اول را تقـو�ت
مىDكند. مثالً وى در بحث نماز، ا�ن مسأله را طرح مىDكند كه اگر زن در حال نماز شك كند
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كه حائض شده �ا خ(ر، وظ(فهDاش چ(ست؟ پس از ذكر روا�تى در ا�ن مسأله، ب(ان مىDكند كه
در طر�ق ا�ن روا�ت، ضعh وجود دارد ولى چون موافق احت(اط است، اشكالى ندارد كه به
مـضمـون آن عمل شـود. در ا�نDجـا در حقـ(قت روا�ت را بـه دل(ل ا�نDكه مـؤ�دى دارد (اصل
احت(اط)، كنار نگذاشته است. (حلى، منتهى المطلب، ج ٢، ص ٤٠٥).١٠ پس در ا�ن قسمت،
در حق(قت احت(اط به عنوان مؤ�د دل(ل د�گر در استنباط قرار مىDگ(رد و باعث تقو�ت آن دل(ل
مىDشـود. در ا�ن صــورت حكم مـسـأله تنـهـا وظ(ـفـه5 عـملـى مكلh را ب(ـان نمىDكـند، بلكه
كاشـف(ـت از واقع ن(ز دارد؛ و دل(ل مـسأله در مـرتبه5 امـارات قرار مىDگـ(رد، نه اصل عـملى.
ش(خ ن(ز در «رسائل» در توج(ه احت(اطهـاى موجود در عبارات س(د مرتضى و ش(خ طوسى به

مؤ�د بودن آنDها اشاره نموده است (انصارى، ١٤١٦ق، ج ١، ص٣٣٣).
در پا�ان بحث بررسى احت(اط در دوره5 پ(ش از اخبارىDها تذكر دو نكته5 مهم ضرورى مىDنما�د:
١ـ در كـتـابDهاى عالمـه و فـقـهـاى نزد�ك به عـصر او (هـماننـد شهـ(ـد�ن)، به عنصـر
مـخاطـب در فتـوا كـامـالً توجه شـده است؛ به همـ(ن سـبب در كـتـابDهاى فتـوا�ى صـرف �ا
كتابDهاى ن(مهDاستداللى و متوسط فقهى كه معـموالً براى مخاطبان عام و غ(رمجتهد نگاشته
شـده است، فـتـواى به احتـ(ـاط، به ندرت د�ده مىDشـود. مـثـالً مـوارد احـت(ـاطى عـالمـه در
«ارشــاد» و «تبــصــره» كــمــتــر از انگشــتــان �ك دست است و هـمـچـن(ن در «أجــوبه» كــه
ن(مهDاستداللى است و براى مخاطب خاصى نگاشته شده ن(ز هم(ن مسأله د�ده مىDشود. پس
از او ن(ز در كـتاب «لمعه» شـه(د اول كـه جنبه5 فتـوا�ى داشته و حتى شـرح شه(ـد ثانى بر آن كه
ن(مهDاستـداللى است، هم(ن امر مشاهده مىDشود. ا�ن فـقها تنها در كتابDهاى مـفصل فقهى
خود، به ب(ـان مسـائل احت(ـاطى در سطحى نسبـتاً وس(ع پرداخـتهDاند كـه البته باز هـم نسبت به

مسائل احت(اطى كه در كتابDهاى فقهى پس از اخبارىDها وجود دارد، بس(ار كمتر است.
٢ـ تا آنDجا كه نگارنده جـستجو نمود، در ه(چ �ك از كـتابDهاى فقهى فتـوا�ى عالمه،
احت(اط و توقh در فتوا (حتى �ك مورد) �افت نشد و ا�ن امر نشان مىDدهد كه فقهاى پ(ش از
اخبـارىDها معـتقد بـودهDاند هنگامى كه فـق(ه با تالش خـود با استـفاده از ادله و روش صـح(ح
فـقهـى، به حكمى (هرچند ظنى) در مـسـأله مىDرسـد، حجـ(ت آن تمـام است و جـا�ى براى
ترد�د وجود ندارد؛ ز�را مـقدمات آن را شـارع تأ�(د كرده است و هرچند نتـ(جه5 نهـا�ى ممكن
است ظنى باشـد و احتـماالت د�گرى ن(ـز در مسـأله وجود داشـته باشـد، ا�ن ظن هم به دل(ل

اعتبار مقدمات و مبادى آن، معتبر خواهد بود.
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پ(ش از پرداختن به ا�ن بحث، ذكـر �ك نكته الزم به نظر مىDرسد؛ با توجـه به ا�نDكه از
م(ـان ا�ن سه فق(ـه تأث(رگذار در فقـه پس از افول اخبارىDها، صـاحب جواهر در عرصه5 فـقه،
صاحب تأل(ـفى مفـصلDتر و مبسـوط است، طب(ـعى خواهد بود كه بسـ(ارى از مـثالDها در ا�ن

قسمت، از كتاب «جواهر الكالم» ذكر شود.
U�ÅÈ—U��« “« fÄ Ë g}Ä ÏÁ—Ëœ Ëœ „d�A� ◊UI� ‡≤‡≤‡±

ـ احت(ـاط به معناى اصطالحى، به عنوان امرى واجب و الزم بس(ار به كـار رفته است.
تعابـ(رى ماننـد «االحت(ـاط الواجب» (نجفى، جـواهرالكالم، ج ١٥، ص ٥٢٦ و ج ٢٤، ص ١١٦) و
«وجوب االحتـ(اط» (نجفى، جـواهرالكالم، ج ١٠، ص ٨٥؛ و انصارى، كتـاب الطهارة، ١٤١٥ ق، ج
١، ص ٣١٧) در عبارات فقهاى ا�ن دوره د�ده مىDشود. عـالوه بر ا�ن، همه5 كتابDهاى فقهى

ا�ن فقها و فقهاى بعدى، مشحون از تعاب(ر احت(اط و أحوط است.
ـ احـت(ـاط به عنوان مـؤ�د ن(ـز در عـبـارات صاحب جـواهر وجـود دارد و حـتى برخى از
عـبارات او در ا�ن باره صـر�حDتر از عـبارات گـذشـتگان است؛ مثـالً در بحث صلوة عـارى،
روا�ت مرسـلهDاى نقل مىDكند و در ادامه مىDنو�سـد: «إذا انضمDّ االحتـ(اط إلى خـبره و شـهرة
العمل به تع(ن العـمل على وفقه من غ(ر حاجـة إلى مراعاة ص(رورته حجـة باإلنجبار» (نجفى،
جـواهرالكالم، ج ٨، ص ٢٠٠)؛ پس نظر صـاحب جـواهر بر ا�ن است كـه احـتـ(ـاط مىDتواند به

جاى ضعh سند و براى جبران ضعh آن، به روا�ت كمك نما�د.
U�ÅÈ—U��« “« g}Ä ÏÁ—Ëœ U� Á—Ëœ s|« e|UL�� ◊UI� ‡≤‡≤‡≤

نگاه به احـت(ـاط در ا�ن دوره، تفـاوتDها�ى با دوره5 پ(ش از اخـبارىDها دارد. در ادامـه به
مهمDتر�ن تفاوتDها�ى كه اسـتقصا شده است، اشاره مىDشود. البتـه با�د توجه داشت كه همه5
ا�ن تما�زها اهم(ت �كسانى ندارند و تأث(ر برخى از آنDها بر فقه، كمتر و برخى ب(شDتر است.

١ـ روح(ـه احتـ(اطگرا�ى در عـبارات مخـتلh «جواهر» به چشم مىDخـورد. مثـالً در جا�ى
آمده است: «الحزم عدم ترك االحت(اط فى كث(ر مما سمعت من المسائل، لعدم تحر�رها فى كالم
أحد من العلماء هنا و عـدم وضوح أدلتها من الكتـاب و السنة فتأمل» (پ(ش(ن، ج ١٦، ص١٤٥D). بر
اساس ا�ن عـبارت، هر جـا كه فـق(ـه در دل(ل مسألـه، به آ�ه و روا�تى نرسد و مـسأله سـابقهDاى در
كالم فقهاى پ(ـش(ن نداشته باشد، با�د احت(اط كند. در حالى كـه پ(ش از دوره5 اخبارىDها، عالمه

�ا فقهاى د�گر مسائل جد�د طرح مىDكردند و در آنDها فتواى احت(اط داده نمىDشد.
٢ـ با مراجعه به ادله5 مذكور در «جواهر» به ا�ن نت(ـجه مىDرس(م كه برخى احت(اطهاى الزم
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از ا�ن كـتاب آغـاز شده و سـابقه نداشـته است. مـثـًال در ا�ن بحث كه «لو وطأ الحـائض عمـدًا
عالماً بالتحر�م قبالً، فعل حراماً»، م(ان فقها اختالف است كه ا�ن عمل حرام، كفاره هم دارد
�ا خ(ر؟ عالمه در «مختلh» قول به وجوب كفاره را به ش(خ در «جمل»، «خالف» و «مبسوط»
منتـسب مىDكند. در مـقـابل از مفـ(ـد، ابنDبابو�ه، سـ(ـد مرتـضى، ابن براج، ابن ادر�س، ابن
حمزه و ش(خ در «نها�ه» قـول به استحباب را نقل مىDكند (حلى، مختلh الش(عه، ج ١، ص ٣٤٨).
مـحقق در «مـعـتبـر» (حلى، المـعـتبـر، ١٤٠٧ ق، ج ١، ص ٢٣١)١١ وعالمـه در «مخـتلh» (حلى،
مختلDhالش(عه، ج ١، ص ٣٤٩) و «منتهى» (حلى، منتهىDالمطلب، ج ٢، ص ٣٨٧) ن(ز به استحباب در
مسأله، حكم نمودهDاند. البـته محقق، بر خالف عالمه، به حسن احـت(اط براى قول به وجوب
ن(ز اشاره نمـوده است؛ ولى عالمه با اصل برائت، عدم وجـوب كفاره را نت(جـه مىDگ(رد. وى
روا�ات دال بر وجوب و روا�ات دال بر عـدم وجوب را ذكر مىDكند و ب(ـان مىDدارد كه روا�ات
دال بر وجوب، از نظر سند ضع(h و از نظر داللت ن(ز معارض با روا�ات دسته5 د�گر هستند و
جمع مـ(ان ا�ن دو دستـه، در صورت پذ�رش دستـه5 اول، حمل ا�ن دستـه بر استحـباب است.
صاحب جواهر پس از ا�نDكه از نظر سند و داللت برخى روا�ات مـورد استناد عالمه را در باب
عـدم وجوب كـفـاره رد مىDكند، در نهـا�ت به لزوم احـت(ـاط در مـسـأله و وجوب كـفـاره حكم
مىDدهد. وى در توج(ـه حكم خود مىDنو�سد: «كل ذا مع إعـراض من سمعت من األصـحاب
عنهـما و فـ(ـهم من ال�عمـل إال بالقطع(ـات، مـضافـًا إلى أنهم البـص(ـرون الناقـدون للروا�ات،
لكونهـا خرجت من أ�د�هـم و هم أعرف بهـا من غ(ـرهم» (نجفى، جـواهرالكالم، ج ٣، ص ٢٣٣).
پس صاحب جواهر معتقد است از آنDجا كه در م(ان آن دسته از فقها كه در ا�ن مسأله به وجوب
حكم نمـودهDاند، افراد بسـ(ـار دق(ق و ناقـدى وجود دارد، به همـ(ن دل(ل نمىDتوان به راحـتى از
فتـواى آنDها به وجوب كفاره گـذشت. ولى عالمه در مقـابل، با وجود علم به ا�ن فتـوا، وقتى
روا�ات و سا�ر ادله را بررسى مىDكند و مـسأله را اختالفى (و نه اجـماعى) مىD�ابد، بدون ه(چ
روح(ه5 احت(اطگرا�ى در فتـوا، به استحباب حكم مىDكند؛ و به ا�ن صورت، كلفت مالىDاى را
نفى مىDكند كه با احت(اط بدون دل(ل بر ذمه5 مـكلh قرار مىDگ(رد. نمونهDهاى د�گرى ن(ز در ا�ن

باره وجود دارد (مثالً ر.ك: نجفى، جواهر الكالم، ج ٤، ص ١٣٤).
٣ـ صاحب جـواهر تعاب(ـرى در مدح احـت(ـاط ذكر نموده است كـه سابقـهDاى در فقـهاى
پ(ش از اخبارىDها ندارد. مثـالً تعب(ر «االحت(اط الذى هو ساحل بـحر الهلكة ال�نبغى تركه» با
اندك تفـاوتDها�ى، در موارد مـتـعددى در «جـواهر» ب(ان شـده است.١٢ شبـ(ه ا�ن تـعبـ(ر را
شهـ(د ثـانى، تنها در �ك مـورد، در اجازهDاش به شـ(خ محـمد بن مـحمـد اله(جـانى گ(ـالنى
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آورده است (عاملى، رسائل الشـه(د الثانى، ١٤٢١ ق، ج ٢، ص ١٤٧). محدث بحرانى از تعاب(رى
نظ(ر آنچه ب(ـان شد در «حدائق» بس(ار استـفاده كرده است.١٣ ا�ن تعاب(ر بعـد از «جواهر» ن(ز
در كـتابDهاى فـقـهى د�ده مىDشـود. ذكر ا�ن نكـته در ا�ن قـسـمت، الزم مىDنمـا�د كه آنچـه
صاحب جواهر ب(ان نموده، فى نفسه و به خودى خـود كالم صح(حى است؛ �عنى احت(اط،
راه نجـات از هلكات است، امـا اسـتفـاده از احـتـ(ـاط در سطح وس(ـع و ذكر ا�ن عـبـارات به
صـورت متـعدد در «جـواهر»، روحـ(ه احـتـ(اطگرا�ى باالى او را نشـان مىDدهد و با توجـه به
نزد�كى زمان ح(ات صاحب جواهر با دوره5 اخبارىDها، احتمال ز�ادى دارد كه به دل(ل ه(منه
و تسلط سنگ(ن اخبارىDها بر فضاى فقه و فقاهت ش(عه در طى ب(ش از دو قرن، ا�ن نوع نگاه

و ا�ن همه تأك(د كه پ(ش از آنDها د�ده نشده، كامالً متأثر از آنDها باشد.
٤ـ �كى از تما�زهاى دوره5 پس از اخبارىDها با پ(ش از آن ـ كه با اطم(نان مىDتوان به نبود
آن در فقـه قبل از اخـبارىDها حكم داد ـ بحث احـت(اط و توقـh در فتوا در كـتابDهاى فـتوا�ى
است كه مخـاطبان آن عموم مردم هسـتند. زم(نهDهاى ا�ن مسأله از اخبـارىDها شكل مىDگ(رد
كه به صورت گسترده به توقh و احت(اط در فتوا حكم مىDنما�ند. پس از افول اخبارىDها ا�ن
امـر در كـتـابDهاى صـاحب جـواهر، شـ(خ انصـارى، صـاحب عـروه و سـا�ر فـقـهـا نمـا�ان
مىDشـود. ا�ن مسـأله آن قـدر روشن است كـه ن(ازى به بررسى تـفصـ(لى ندارد و تنهـا به چند
مورد از آن تعاب(ر اشاره مىDشـود. معموالً مواردى كه فق(ـه فتواى نها�ى خود را نداده است و
از عبـارات او نمىDتوان به نظر نهـا�ىDاش دست �افت، از بارزتر�ن موارد ا�ن مـسأله به شـمار
مىDآ�ند؛ عـباراتى مـانند «الثانى ال�خلو مـن قوة و إن كـان األحوط األول»١٤ و «األحوط فى

مثله اجراء الحكم(ن لمراعاة اإلحت(اط» (�زدى، ١٤٠٩ ق، ج ٢، ص ١٤٤)١٥
در مواردى ن(ـز حكم به احـت(اط با احـت(ـاط در فتـوا درهم آم(ـختـهDاند. مثـالً در «عروه»

تعب(ر «نعم ال�بعد… و لكن األحوط مراعاة اإلحت(اط»١٦ آمده است.
٦ـ بحث احت(اط در احـت(اط، �كى د�گر از مم(زات ا�ن دوره است. در مـوارد متعدد در
�ك مسأله5 خاص، به احت(اط حكم شده است؛ و مـجدداً در آن احت(اط ن(ز �ك حكم احت(اطى
د�گر ذكر شده است (احت(ـاطهاى متداخل). در مواردى فقها تا چهار احـت(اط متداخل در �ك
مسـأله ب(ـان كردهDاند. مـثالً در بحث مـعناى اصطالحى احتـ(اط گـذشت كه احـت(ـاط مىDتواند
hنسـبت به شــارع است و مكل hـرا احـتـ(ـاط نوعى انقـ(ــاد تام مكل�داراى مـراتب باشـد؛ ز
مىDتواند نسبت به حكم شارع با رعا�ت احت(اط به مقـصود واقعى نزد�ك شود. اما گاهى فق(ه
در فهم خود از ادله، به ا�ن نت(جه مىDرسد كه با انجام مرحلهDاى از احت(اط، غرض موال تأم(ن
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مىDشود؛ ولى اگر مكلh بخـواهد به مرتبه5 اطم(نان باالترى نسبت به ات(ـان غرض موال دست
�ابد، مىDتواند (نـ(كوست) كـه با احـتـ(اط بـ(شDتر به ا�ن امـر دست �ابد. در حـقـ(ـقت در ا�ن
موارد، گاهى احـت(اط اول، حسن دارد و نه الزام؛ و گـاهى الزام دارد؛ اما احت(ـاطهاى بعدى
در هر دو حالت در نظـر مجتـهد و فقـ(ه، لزومDآور ن(ـست و از سنخ احت(ـاطهاى ن(كو به شـمار
مىDرود كه مكلh با ات(ـان هر كدام از آنDها، نسبت به احـراز مقصود شـارع اطم(نان ب(شDترى
مىD�ابد. البته با�د توجه داشت كه در ا�ن مسأله، مـقصود و غرض موال و واقع، حكم متعدد
ن(ست و واقع بـ(شDتر از �كى ن(ست و احتـ(اط هم همـچنان براى احراز مقـصود واقـعى شارع
اسـتفـاده مىDشـود. بنابرا�ن مـتعلق احـتـ(اط و به تبع آن خـود احـت(ـاط مىDتواند داراى مـراتب
باشد. البـته با�د توجه داشت كـه ا�ن تحل(ل با همه5 موارد احـت(اط، سازگـارى ندارد و تنها در
مواردى است كه مجتهد بتواند براى احراز مـقصود شارع، چند مرتبه لحاظ كند. شا�د بتوان
�كى از بارزتر�ن مـصاد�ق ا�ن مسـأله را در جا�ى دانست كه علم اجـمالى به وجـوب �ا حرمت
اطراف شبهه وجود دارد. در ا�ن حـالت اگر مبناى مجتهدى ا�ن باشد كـه تنها مخالفت قطعى
حرام است، ولى مـوافقت قطعى واجب ن(سـت؛ از باب احت(اط، بـه لزوم فعل �ا ترك �كى از
اطراف، حكم مىDنما�د؛ اما با ا�ن حكم، او حسن احـت(اط در فعل �ا ترك همه5 اطراف را نفى
نمىDكند و آن را احـت(ـاط باالتر و آكد نسـبت به احـت(ـاط قبلى مىDداند. با توجـه به محـدود�ت

مقاله در ا�نDجا به ذكر �ك نمونه اكتفا مىDشود.
ـ در جواهر در بحث نمـاز جمعـه، در مسأله5 وجـوب قرائت سوره5 جـمعه و منافـق(ن در
ركـعت اول و دوم، به عـدم وجـوب ا�ن قـرائت حكـم شـده و روا�ات وارد در ا�ن مـسـأله بر
استـحباب مـؤكد ا�ن قـرائت، حمل شده است. صـاحب جواهر در ادامـه مىDنو�سد: «و إن
كان األحـوط عدم تركهـما إال للعذر كالسـفر و المرض و خـوف فوات الحاجـة بل أحوط منه
االقتصار على األعذار الصـالحة إلسقاط الواجب» (نجفى، جواهر الكالم، ج ١١، ص ٣٨٦).١٧
در ا�نDجـا نظر اولى وى اسـتحـباب اسـت و بنا بر احتـ(ـاط الزم، آن را واجب مىDداند؛ مگر
ا�نDكـه به دل(ل مطلق عـذر، ترك شود؛ و در ادامـه احتـ(اط ن(كـوتر از احتـ(اط قـبلى را در ا�ن

مىDداند كه واجب باشد، مگر در عذرها�ى كه صالح(ت اسقاط واجب را دارند.
آنچه تاكنون ب(ان شد به مراتب احت(اط نـسبت به �ك مسأله و �ك واقعه مربوط بود. اما
در عبارات ا�ن فقها نكاتى وجود دارد كـه نمونه5 د�گرى از احت(اط آكد را نشان مىDدهد؛ و آن
مـؤكـد بودن احتـ(ـاط در جـا�ى است كـه قوت مـحـتـمل، باالتر باشـد. مثـالً در ا�ن مـورد به
عبارتى از صـاحب عروه اشاره مىDشود. او معـتقد است در جا�ى كه مـكلh در صحت نماز



٨٥

رى
خبا

شه/ ا
ند0

از ا
س 

و پ
ش 

ى پ!
ه6ها

دور
قه 

در ف
ط 

حت!ا
صر ا

 عن
سى

برر

شك كند و احت(اط، اقـتضاى حسن �ا لزوم اعاده داشته باشد، اگـر نماز واجب باشد، اعاده5
نماز، احـت(ـاط مؤكد است نسـبت به جا�ى كـه نماز مـستحب است: «االحـت(ـاط باإلعادة فى

الفر�ضة آكد من النافلة» (پ(ش(ن، ج ١، ص ٥٠٤).
در پا�ان ا�ن بخش مناسب است به ا�ن نكته اشاره شود كه افـزا�ش روح(ه احت(اطگرا�ى
پس از اخبارىDها، بعـد از ا�ن فقهاى بزرگ ن(ز تا زمـان حاضر همچنان بر فضاى فـقهى سا�ه

افكنده است كه به نمونهDها�ى از آن به صورت گذرا اشاره مىDشود:
ـ كتـابDهاى فتـوا�ى �كى از بارزتر�ن ا�ن نمـونهDهاست. در كتـاب «مجـمع الرسائـل» كه
متن اصلى آن رسـاله5 عملى صاحب جواهر و حـواشى آن از ش(خ انصارى، آخوند خـراسانى،
س(دمحمدكـاظم �زدى، م(رزاى ش(رازى و محمدباقر ش(ـرازى است، كمتر مسألهDاى مىDتوان
�افت كـه در آن احـت(ـاط نشـده باشـد. در «عروةالوثقـى» كه مـحـشى به حـاش(ـه5 بزرگـانى چون
م(ـرزاى نائ(نى، ش(خ عـبدالكر�م حـائرى، آقاض(ـاء عراقى، سـ(د ابوالحسن اصـفهـانى، ش(ح
مـحمـدحـسـ(ن كـاشDhالغطاء، سـ(د حـسـ(ن بروجـردى، س(ـد مـحـسن حك(م، سـ(ـد احمـد
خوانسـارى، امام خـم(نى، آقاى خـو�ى و آقاى گلپـا�گانى است ن(ز همـ(ن مسألـه به وضوح به
چشم مىDخورد.١٨ بنابرا�ن احـت(ـاط از كتب اسـتداللى وارد كـتب فتـوا�ى شده است. نمـونه5
د�گرى كه شـه(د مطهـرى ب(ان مىDكند، در بحث حـجاب، درباره5 حكم نظر به وجه و كـف(ن و
پوشش آن است. وى به برخى فـتـاوا در ا�ن باره اشـاره مىDنمـا�د و در ادامـه مىDنو�سـد: «امـا
فـقـهاى مـتـأخـر و معـاصـر غـالبـاً در ا�ن دو مـسأله از اظـهارنظر صـر�ح در رسـالهDهاى عـمل(ـه
خوددارى كردهDاند و معموالً طر�ق احت(اط مىDپو�ند… بىDگمان حس احت(اط �كى از موجبات

پره(ز از فتواى به جواز نظر و عدم لزوم پوشش است» (مطهرى، ١٤٢٠ ق، ج ١٩، ص ٥٥٨).
ـ گزارشDها�ى از برخى فـقها نقل شـده كه مبناى آنDها بر ارجـاع مقلدان به احتـ(اط بوده
است. مـثـالً آقاى حـائرى در «دررالفـوائد» نقل مىDكند كـه بناى اسـتـاد اسـات(دش، مـ(ـرزاى
ش(ـرازى بر ارجاع مـقلدانش به احتـ(اط بوده است» (حائرى �زدى، بىDتا، ج ٢، ص ٦٧). شهـ(د
مطهـرى ن(ز از قـول آقـاى بروجردى نقـل مىDكند كه وى گـاهى به فـتوا�ى بر خـالف احـت(ـاط

وجوبى مىDرس(د ولى آن را نقل نمىDكرده است (مطهرى، ج ١٩، ص ٥٩٧).

٣ـ برخى چالش�ها و ابهام�ها درباره( عنصر احت�اط و روح�ه( احت�اطگرا�ى
هرچند ا�ن مقـاله در صدد بررسى عنصـر احت(ـاط در دو دوره5 پ(ش و پس از اخبـارىDهاست، ب(ان
چند ابهام درباره5 اصل احت(اط و روح(ه احت(اطگرا�ى، مىDتواند به تكم(ل شدن بحث كمك كند:
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أـ روح(ه احت(اط گرا�ى در سه حوزه با مشكل روبه رو است:
الh) در اصل حكم مسائل و موضوعات مـستحدث و جد�د؛ نفس جد�د بودن ـ �عنى
ا�نDكه پس از زمان معصومان(ع) و به عبارتى پس از عـصر تشر�ع و تب((ن شكل گرفته است ـ
به خـصـوص مسـائل و مـوضـوعات جـد�د مـعـاصر كـه در ابواب مـخـتلh فـقهى بـ(ان شـده
است١٩، باعث مىDشـود استـنباط حكم از مـتـون د�نى به سخـتى انجـام گ(ـرد و مـعمـوالً در
فتـاواى فقـهى كمـتر حكـم صر�حى در ا�ن باره به چشم مىDخـورد. در ا�نDگونه مـسائـل اگر
عمومات و اطالقات �ا انحاء د�گر استظهارات وجود داشته باشد، به آنDها تمسك مىDشود؛
در غ(ر ا�نDصورت به نظر مىDرسد با توجه به نبود دل(ل در مسأله، نمىDتوان به جر�ان احت(اط
در آنDها حكم نمـود، بلكه تا زمـانى كه شـ(وهDهاى اسـتظهـار محـدود به مواردى است كـه در
علم اصـول كنونى مورد قـبول است، با�د به برائت و جـواز حكم شود. در ا�ن باره توضـ(ح
ب(شDترى الزم اسـت؛ به نظر مىDرسـد كــه با�د حـدود و جـا�ـگاه احـتـ(ــاط در روشDشناسى
اجـتهـاد و استنـباط، روشن و براى گـستـرش دامنه5 تمكن فـهم از ادله تالش شـود و مبـاحث
جد�دى در علم اصول به بحث كـش(ده شود تا در صورت اثبات حـج(ت، از آنDها براى فهم
استـفاده شـود. مباحـثى مانند امكان و چگونگـى اصول فقـه حكومتى (در صـورت وجود) و
تفـاوت آن با اصـول فــقـه مـوجـود، اهداف و مـقـاصـد شـارع، مـذاق شــر�عت، ارتكازات
مـتشـرعه، بنائات جـد�د عـقال�ى، امكان تأث(ـرگذارى كـارآمـدى در حجـ(ت، جا�گاه تبـدل
موضوع در استنباط حكم و… . به طور كلى، هرچه دامنه5 روشDهاى استنباطى از ادله كمتر
باشـد، خود به خـود دامنه5 عـمل به احتـ(ـاط و سا�ر اصـول عمـل(ه توسـعه مـىD�ابد. البتـه ا�ن
موضوع به دانش اصول منحـصر ن(ست و سا�ر دانشDهاى مرتبط با امر استنبـاط فقهى، مانند
رجال را ن(ـز شامل مىDشود؛ اما طبـ(عى است كه به دل(ل رابطـه5 اصول با فقه، ا�ن مـسائل در
دانش اصول نمود ب(شDترى داشته باشـد. برخى فقها ن(ز جر�ان احت(اط در مسـائل مستحدث

را الزم نمىDدانند (نجفى، مجمع الرسائل، ص ٨، حاش(ه محمدباقر ش(رازى).
ب) در لسان و ادب(ـات قانونى مـسائل حكومـتى؛ از آنDجا�ى كـه حاكم و قانونDگـذار جامـعه5
اســالمى براى اداره5 جــامـعــه با�د حكم نـهـا�ى را صــادر كند، به هـمـ(ن دلـ(ل نمىDتواند خــود و
كارگزاران خود را در ا�ـن امور به احت(اط ملزم كند؛ ز�را اوالً در بس(ـارى مواقع باعث هرج و مرج
�ا عـسـر و حـرج �ا دورى مـردم در نظام اسـالمى از احكام د�ن االهى خـواهد شـد؛ و ثان(ـاً حـاكم
hهاى مختلDن امر باعث سردرگمى بخش�را ا�د؛ ز�و احت(اط نما hتواند در ب(ان حكمى توقDنمى

جامعه، اعم از بخشDهاى مد�ر�تى، اجرا�ى و شخص(تDهاى حق(قى و حقوقى خواهد شد.
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ج) در مسـائل اجتـماعى و عـمومى مـتداول مـ(ان مـردم؛ مسـائلى كه مـربوط به جامـعه
است و حكم آنDها براى فـرد به تنـها�ى، بـدون لحاظ او در جـامـعـه، مـصـداق نمىD�ابد، از
موارد مـشكل جر�ان احت(ـاط است؛ ز�را در غالب ا�ن موارد، رعـا�ت احت(اط باعث عـسر و
حـرج و مشـقت مىDشـود. ا�ن مسـأله را اجمـاال از روا�ات ن(ـز مىDتوان استـنباط كـرد. مثـالً
روا�اتى كـه به حل(ت كاالهـاى موجـود در بازار مسلمـ(ن و جـواز خواندن نمـاز با آنDها حكم
نمودهDاند، به خـصوص با تعاب(رى مانند ا�ـنDكه د�ن خدا وس(عDتر از ا�ن سخـتDگ(رىDهاست
(صدوق، ١٤١٣ ق، ج١، ص ٢٥٧)، �ا ا�نDكه ا�ن مـسأله س(ـره5 ائمه بوده است (كل(نى، ١٤٠٧ق،
ج٣، ص ٤٠٤، ح ٣١؛ و طوسى، ١٤٠٧ ق، ج٢، ص ٢٣٤، ح ٩٢١)، �ا اگر غ(ـر از ا�ن باشد براى
مسلمـانان بازارى باقى نمىDماند (كل(نى، ج ٧، ص ٣٨٧، ح ١؛ صدوق، ج ٣، ص ٥١، ح ٣٣٠٧؛
و طوسى، ج٦، ص ٢٦١، ح ٦٩٥)، مىDتوانند شاهدى بر ا�ن ادعا باشند. برخى فـقها ن(ز به ا�ن
مسـأله اشـاره نمودهDاند. مـثالً شـ(خ جعـفر كـاشDhالغطا در بحث سوق و �د مـسلمان، بـ(ان
مىDكند كه اگر از �د �ا سوق مسلمانان، ح(وان، پوست �ا متعلقات آن به دست آ�د، حكم به
طهارت و تذك(ه و ذبح شرعى آن ح(وان مىDشود. وى در ادامه مىDنو�سد: «و ما �ؤتى به من
بالد الكفار كالبرغـال و القضاغى و نحوه البأس به إذا أخذ من �د المسـلم(ن أو من سوقهم و
الظاهر أن اإلحت(اط فى مثله من األمور العامة المتداولة ل(س بمطلوب» (كاشh الغطاء، بىDتا، ج
٢، ص ٣٩٦). در ادامـه مثـالDهاى د�گرى هم ذكـر مىDكند. شهـ(د صـدر ن(ـز معـتقـد است از
مذاق شـارع و اهتمـامش به انتظام بخـش(ـدن به همه5 شـؤون زندگى بشر به دست مىDآ�د كـه به
مـرجـعـ(ت احـتـ(ـاط، راضى ن(ـست. وى در ادامـه از عـقل ن(ـز براى ب(ـان ا�ن مـسـأله كـمك
مىDگ(رد و مـعتقد است مرجـع(ت احت(اط، باعث تعطـ(لى شر�عت مىDشود (صدر، ١٤١٧ ق،

بحوث فى علم األصول، ج ٤، ص ٤٤٤).
ب ـ مناسب است در پارهDاى امـور مـرتبط با بحث احـتـ(ـاط، قـواعدى تعـ(ـ(ن شـود تا به

كمك ا�ن قواعد بتوان در مراحل استنباط، به صورت شفاف با بحث احت(اط روبهDرو شد.
ـ در مواردى كـه عناصر احتـ(اطِ الزم، تمام ن(ـست، آ�ا باز هم مىDتوان به احتـ(اط الزم
حكم نمود؟ و ن(ز اگر در وجود برخى عناصـر، شك وجود داشت، اصل بر احت(اط است �ا
خ(ـر؟ �ك پاسخ سر�ع ا�ن است كـه در مواردى كه عناصـر احت(ـاط، تمام ن(ـست �ا در وجود
آنDها شك است، به طور كلى در صورت امكان، احت(اط امرى حسن باشد. پاسخ د�گر ا�ن
است كه در مـسأله تفـص(ل داده شـود. با توجه به توالى فـاسدى كـه قبالً گـذشت، در احكام
اجتماعى، حكومتى و مسائل مستحدثه نمىDتوان به حسن احت(اط، حكم كرد؛ اما در مسائل

فردى عبادى مىDتوان به حسن احت(اط حكم نمود.
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ـ با توجـه به ا�نDكـه فـقه، مـسـؤول(ت تعـ(ـ(ن احكام مكلفـان را برعـهـده دارد، بنابرا�ن
رسالت فقهـا كشh و استنباط احكام شرعى است. حال در مواردى كه فـق(ه به هر دل(ل قادر
به استنباط حكم شرعى نباشد، بدون درنظرگرفتن شرا�ط مكلفان و با وجود بروز مشكالتى
مانند سرگـردانى آنان در تشخ(ص حكم و به عسر و حرج افـتادن آنDها و مانند آن، آ�ا وى باز
مىDتواند در فتوا احتـ(اط كند؟ به نظر مىDرسد توجه به ا�ن نكته، باعث كاهش مـوارد احت(اط

در فتوا در كتابDهاى فتوا�ى خواهد شد.

٤ـ جمع�بندى و نت�جه�گ�رى

بررسى احت(ـاط به معناى اصل عملى، نشان مىDدهد كه در دو دوره5 مورد بحـث، در استفاده
از ا�ن اصل، تفـاوت چشمگ(ـرى وجود ندارد و فـقـ(هـان چه پ(ش از اخبـارىDها و چه پس از
آنDها از ا�ن اصل بهــره بردهDاند. البـتـه با تنقــ(ح ابعـاد و و�ژگىDهاى اصـول عـمـل(ـه ـ توسط
اصولىDهاى متأخر مانند وح(د بهبهانى و ش(خ انصارى ـ در دانش اصول، تا حدودى كاربرد
ا�ن اصل در فـقـه شـفـافDتـر شـده است. با توجـه به آنچـه در قـسـمتDهـاى قـبلى ب(ـان شـد،
مىDتوان تما�ـز اصلى ا�ن دو دوره را در بحث احت(ـاط، در روح(ـه5 احت(ـاطگرا�ى دانست؛ در
دوره5 پ(ش از اخبارىDگـرى ا�ن روح(ه بس(ـار كمرنگ است، در حالى كـه پس از افول اند�شه5
اخبارى ا�ن روح(ه تقو�ت مىDشود و انعكاس آن به صورت كامالً روشن در كتابDهاى فقهى

نما�ان مىDگردد. به طور كلى مىDتوان ا�ن روح(ه را در دو حوزه مشاهده كرد:
±ªÊU?N?}?I?�  U?}�œ« —œ Æ همـانDگـونه كـه ب(ـان شد، در كـتـابDها�ى همـچـون «جـواهر

الكالم» عبـارات متـعددى در مدح احـت(ـاط �ا تعاب(ـرى با ا�ن مضـمون د�ده مىDشود كـه فقـ(ه
هرجـا دل(لى ن(ابد با�د احـت(ـاط كند. ا�ن ادب(ات و تعـاب(ر، از شـكلDگ(ـرى فضاى خـاصى در

رو�كرد به احت(اط و اهم(ت آن نزد فق(ه حكا�ت دارد كه پ(ش از اخبارىDها د�ده نمىDشود.
≥ªÊU?N?}?I?� qL?� —œ Æ اوج روحـ(ـه5 احـت(ـاطگرا�ـى ا�ن است كـه فقـ(ـه پس از مـبـاحث

استداللى و اجتهادى، از ب(ان حكم نها�ى مسأله و فتواى خود، خوددارى ورزد و به احت(اط
در مسأله حكم نما�د؛ به عبارت د�گر، در فتوا توقh و احت(اط نما�د.

مقا�سـه5 دو دوره5 فقهى محل بحث نـشان مىDدهد كه در كتابDهاى اسـتداللى هر دو دوره،
احت(اط و توقـh در فتوا وجود دارد؛ هرچند ا�ن مسأله پس از اخـبارىDها ب(شDتر د�ده مىDشود.
در مقابل ا�ن امر در كتابDهاى ن(مه استداللى و فـتوا�ى پ(ش از اخبارىDها، احت(اطگرا�ى در فتوا
به ندرت و به صــورت انگشت شــمـار د�ده مىDشــود، در حـالى كــه پس از آنان ا�ن مـســأله در
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البهDالى كـتـابDهاى فـتـوا�ى به وفـور �افت مىDشـود. البـتـه با�د توجـه داشت كـه بخـشى از ا�ن
احت(اطهـا به دل(ل تفاوتDهاى شرا�ط زمانى ا�ن دو دوره است. با وجود اند�شه5 اخـبارى در م(ان
دو دوره5 فقهى محل بحث، مىDتوان ادعا نمود كه ا�ن اند�شه، زم(نه5 تقو�ت روح(ه5 احت(اطگرا�ى

در فتوا را فراهم نموده است. توجه به چند نكته مىDتواند به تقو�ت ا�ن ادعا كمك كند:
الh) گسـترش جـر�ان اصل احتـ(اط به شبـهات بدو�ه تحـر�م(ـه و توقh در برخى شبـهات
بدو�ه وجوب(ه توسط اخبارىDها تب((ن شد و بزرگـان اخبارى، استداللDهاى مختلفى ن(ز بر ا�ن امر
اقامـه نمودند. ا�ن ادعا و اسـتداللDهاى آن را بعدهـا وح(د بهـبهانى و به صـورت گستـردهDتر ش(خ
انصارى نقـد و رد كردند؛ امـا به هر حال، طبـ(عى بود كـه ذهن فق(ـهان را نسـبت به بحث احتـ(اط

حساسDتر از گذشته نما�د و باعث شود با سختDگ(رى ب(شDترى از بحث احت(اط عبور كنند.
ب) در تار�خ تحوالت فـقه، فقـها در مقـاطعى نسبت به دسـتهDاى از روا�ات در �ك بحث
توجه و�ـژهDاى داشتهDاند و بـه آن عمل كردهDاند؛ و در مـقابل، دسـته5 د�گرى از روا�ات مـرتبط با
همان مسأله كـمتر محل توجه فق(ـهان قرار مىDگرفتهDاست؛ �ا در برههDاى از زمان، فـهم مشهور
فـقهـا نسـبت به دستـهDاى از روا�ات با فـهم فقـ(هـان در زمـان د�گر، متـفـاوت بوده است. مثـال
مشـهور ا�ن مـسأله، روا�ات مربوط بـه «منزوحات بئر» است كـه فقـهاى پ(ش از عالمـه حلى به
آنDها عـمل و از آنDها وجـوب را برداشت مىDكـردند؛ اما پس از وى دسـتـه5 د�گرى از روا�ات،
مبناى عمل فق(هان قرار گرفت و روا�ات مربوط به منزوحات، بر استحباب حمل شد. روا�ات
بحث احتـ(اط و توقh را ن(ـز مىDتوان از مصاد�ـق ا�ن نكته دانست؛ ز�را تا پ(ش از اخـبارىDها،
در مـتـون فقـهى و اصـولى كـمـتر اثرى از آنDها د�ـده مىDشود؛ امـا ا�ن روا�ات را اسـتـرآبادى به
صـورت گـستـرده ذكـر كـرد و اخـبارىDهـاى پس از وى ن(ـز با توجـه و�ژه به ا�ن روا�ات، باعث
ورود گسترده5 آنDها به مباحث فقهى و اصـولى شدند. توجه اخبارىDها به ا�ن دسته از روا�ات،

مىDتواند �كى از عوامل مهم در شكلDگ(رى روح(ه5 احت(اطگرا�ى پس از آنDها باشد.
ج) در البهDالى كتـابDهاى اخبار�ان، توصـ(ه به احـت(اط در فـتوا و پره(ز از فـتوادادن به
صـورت گـسـتـرده به چشم مىDخـورد.٢٠ بزرگـان اخـبـارى ماننـد محـقق بحـرانى و عـالمـه
مـجلسى و شـ(خ حـر عاملـى خود فـقـهـا�ى متـبـحـر و نزد فـقهـا از جـا�گاهى و�ژه برخـوردار
بودهDاند؛ به هم(ن دل(ل فقهاى بعدى از آرا و نظرات فـقهى آنان بهرهDمند گشتهDاند. با توجه به
ا�ن نكته، تأث(رگذارى اخبارىDها بر فقهـاى پس از خود، به خصوص در آن دسته از مبانى كه
در اند�شـه5 اخبـارى از جا�ـگاه و�ژهDاى برخوردار بوده، دور از ذهن نـ(ست. به نظر مىDرسـد
روح(ـه5 احتـ(اطگرا�ى دست كم در سـه حوزه5 مـسائل مسـتحـدثه، مسـائل حكومتى و مـسائل

اجتماعى دچار ابهام است و در بس(ارى از موارد مذكور، به عسر و حرج منجر مىDشود.



شم
وش

تاد
هف

م، 
ست

  ب!
ال

س

٩٠

�ادداشتها:
D١. براى روا�ات احتـ(اط در بحث فروج ر. ك: عاملى، شـ(خ حر: وسائل الش(ـعة، ج ٢٠، ص ٢٥٨ و
٢٥٩، ح ٢٥٥٧٢ و ٢٥٥٧٣؛ و ج ٢٧، ص ١٥٩، ح ٣٣٤٧٨؛ و براى روا�ات احـتــ(ـاط در بحث

دماء ر. ك: همان، ج ٢٧، ص ٢٣٥.
D٢. ر. ك: عاملى كركى: جـامع المقاصد، ج ١٣، ص ١٢؛ اردب(لى: مجـمع الفائدة و البرهان، ج ١،
ص ١٤٤؛ بهبهانى: الرسـائل األصول(ة، ص ٤١٩ و الرسائل الفقه(ـة، ص ١٨٠؛ آخوند خراسانى:
كفا�ة األصول، ص ٣٢٢ و درر الفوائد، ص ١٣٢؛ بجنوردى، حسن: القـواعد الفقه(ة، ج ٣، ص

٣٦؛ و نائ(نى: أجود التقر�رات، ج ٢، ص ٨١ و ١٧١.
D٣. ر. ك: بجنوردى: پ(ش(ن؛ اراكى، مـحمدعلى: أصول الفقـه، ج ١، ص ٦٥٥؛ و مكارم ش(رازى:

أنوار األصول، مقرر احمد قدسى، ج ٣، ص ٢٠٣.
D٤. ر. ك: انصـارى، شـ(خ مــرتضى: فـرائد األصـول، ج ٢، ص ٥٠٦؛ عـراقى، ضـ(ـاءالـد�ن: نهـا�ة
األفكار، ج ٣، ص ٢٧٤؛ اصـفهـانى، محـمدحـس(ـن: الفصـول الغرو�ة، ص ٣٥٢؛ خـو�ى، س(ـد
ابوالقاسم: التنق(ح، ج ٣، ص ١٧١؛ مشك(نى، ابوالحسن: حواشى المشك(نى على الكفا�ة، ج ٤،
ص ١٤٢؛ مجـاهد، محمـد: مفات(حDاألصـول، ص ٣٤٧؛ و صدر، محمـدباقر: مبـاحث األصول،

مقرر س(د كاظم حائرى، ج ٣، ص ٤٨٨.
D٥. ر. ك: حس(نى، احمد: مقاله احت(اط �ا راه سوم، مجله فقه، ش ٢٩ و ٣٠.

D٦. ر. ك: �زدى، محـمدكاظم: العـروة الوثقى (محـشى)، حاش(ـه احمد خـوانسارى، ج ١، ص ٢١؛
آملى، م(ـرزا هاشم: اإلجتـهاد و التـقل(د، ص ٣٨٠؛ صدر، رضـا: اإلجتـهاد و التـقل(د، ص ٢٥٣؛
حس(نى شـ(رازى، صادق: ب(ان الفـقه فى شرح العروة الوثقى، ج٤، ص، ٤٠٢؛ و اسـتادى، رضا:

برخى از مبانى احت(اطات در كتابDهاى فقهى، مجله ك(هان اند�شه، ش ٣٧، ص ٣٥.
D٧. البـته در حـالتى كـه شـبهـه در دوران مـ(ان وجـوب و اسـتـحبـاب و كـراهت و جواز باشـد، اظهـارنظر

ننمودهDاند.
D٨. براى مــعناى لـغـوى ر.ك: حـلى، ارشــاد األذهان، ج١، ص ٢٩٣؛  قــواعــد األحكام، ج١، ص

.Dالش(عه، ج ٣، ص ١٧٨ h٢٦٣؛ تذكرة الفقهاء، ج ٩، ص ٥٢ و ج ١٤، ص ٤٩ و مختل
D٩. البته تحل(ل د�گرى ن(ـز در ا�ن باره وجود دارد؛ ا�نDكه گفته شود در زمـان عالمه هنوز رابطه5 امارات و
اصول عـمل(ه روشن نبـوده است؛ به هم(ن دل(ل در كـنار �كد�گر �ا در مواردى اصـول عملى مـقدم بر
امارات ذكر مىDشدهDاند. به نظر مىDرسد ا�ن ب(ان، نگاه سـادهDاى به ا�ن مسأله و ب(انگر كم دقتى علمى
فقـهاى پ(شـ(ن و به دور از انصاف است و پذ�رش آن مـشكل مىDنما�د. بنابرا�ن با فـرض عدم پذ�رش

چن(ن نكتهDاى، �كى از دو احتمال باال قابل تصور خواهد بود.
D١٠. موارد د�گرى ن(ز در كالم وى �افت مىDشود. مثالً ر. ك: منتهى المطلب، ج ٥، ص ٨٤.

D١١. وى پس از ذكر روا�ات طرفـ(ن در وجوب و عدم وجوب كفـاره مىDنو�سد: «فاألولى الجمع بـ(نهما
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باالستحباب و عدم الوجوب» (المعتبر، ج ١، ص ٢٣١).
D١٢. ر. ك: جــواهـر الكالم، ج ٨، ص ٤٨؛ ج ١٢، ص ٦٥ و ٣٢٨؛ ج ١٣، ص ١٦٤؛ ج ١٤، ص
٢٢٨؛ ج ١٦، ص ١٣١؛ ج ١٧، ص١٣٩ و ١٨٤؛ ج ١٨، ص ٢٣٢؛ ج ١٩، ص ٤٤٣؛ ج ٢٢،
ص ٢٤٠؛ و ج ٢٤، ص ٢٠٧. عبـارت «مهما أمكـن االحت(اط كـان أولى» ن(ز در «جواهر» ب(ـان شده

است (همان، ج ٣، ص ٢٧٦).
D١٣. �كى از تعاب(ر او چن(ن است: «فاألرجح الوقوف على ساحل االحت(اط» (بحرانى الحدائق الناضرة،
ج ١، ص ١١٠، ١١٧ و ٥٢٢؛ ج ٢، ص ١٨٤؛ ج ٣، ص ٢٨ و ٨٧؛ ج ٧، ص ١٧١؛ ج ١١،

ص ١٣٣؛ و ج ١٥، ص ٢٢٠ و ٢٦٠ و ٢٧٧).
D١٤. همـــان، ج ٤، ص ١٧٣؛ ج ٥، ص ١٩٥؛ ج ٦، ص ١٥٢؛ ج ٨، ص ١٢٩؛ ج ٩، ص ٣٠٩؛
ج ١٤، ص ١٨٥؛ و ج ١٨، ص ٣٣٧ و ٣٥٢؛ انصارى، پ(ش(ن، رسائـل فقه(ه، ص ٢٢٧؛ أحكام
الخلل فى الصلـوة، ص ١٤٠ و ٣٣٥؛ كتـاب الصـوم، ص ١٩٢؛ كـتاب النكـاح، ص ٢٢٩؛ كتـاب
الصلوة، ج ١، ص ٨٧، ١٦١، ٤٦٨؛ كـتــاب الطهـارة، ج ١، ص ٤٢٦؛ ج ٣، ص ٣٨٩، ج ٤،

ص ١٠٣ و ٢٧٣؛ و �زدى، پ(ش(ن، العروة الوثقى، ج ١، ص ٤٨، ٤٩، ٥٥ و ٤٢٩ و….
D١٥. عالوه بر موارد فوق ر. ك: نجفى، پ(ش(ن، مجمع الرسائل (محشى صاحب جواهر)، ص ٢٧.

D١٦. در بحث أقل طهر ب(ن حـ(ض و نفاس، صاحب عـروه مىDگو�د مشهـور گفتهDاند اقل طهـر در ح(ض
متقدم و نفاس با�د ده روز باشـد؛ ولى أقوى عدم اعتبار ده روز در ح(ض متـقدم است، هرچند اعتبار
ده روز در حـ(ض مـتـأخر از نفـاس بعـ(ـد ن(ـست ولى أحـوط در ا�نDجـا هم مـراعات احـتـ(ـاط است.

(�زدى، ج ١، ص ٣٦٢) و ٥١٩؛ و ج ٢، ص ١٥٨ و ٦٠٤).
D١٧. براى مــالحظه نمــونهDهاى ب(شDتر ر. ك: همــان، ج ٣، ص ٣٠٠؛ ج ٥، ص ١٦٥؛ ج ١١، ص
٣٨٦؛ ج ١٣، ص ٢٣٠ و ٣٧٠؛ ج ١٤، ص ١٢ و ٢٥٤؛ ج ١٩، ص ٣٥٦؛ و ج ٢١، ص ١٢٦؛
انصـارى، پ(ـش(ـن، كتـاب الصلوة، ج ١، ص ٨٧؛ �زدى، پ(ـشـ(ن، ج ١، ص ٦٣؛ ١١١، ١١٢،
١١٤، ٢١١، ٣٤٥، ٣٦٦، ٤٠٤، ٤٠٩، ٤٨٧، ٤٩٩، ٦٥٤، ٧٣٣؛ و ج ٢، ص ١٨، ١٤٤، ٢٤٢،

٢٦١، ٦٠٨ و ٨٢٣.
D١٨. در ا�ن كتاب احت(اط و مشتقات آن ب(ش از ٦٧٠٠ مرتبه تكرار شده است (با وجود فتوا�ى بودن آن).

D١٩. براى آگاهى از برخى از ا�ن موضوعات ر. ك: جناتى، ابراه(م: فقه و زمان، ص ٩٢ـ٩٥.
D٢٠. استرآبادى: الفوائد المدن(ـة، ص ٣١٢ـ٣٧١؛ بحرانى: الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٤ و ١٣١،
و ج ٥، ص ٣٤٣؛ همـو: شــرح الرسـالة الصـالتـ(ـة، ص ٨، همـو: األنوار الحــ(ـر�ة، ص ١٣٠؛
مجلسى، محمد باقـر: بحار األنوار، ج ١٠٦، ص ٩٣ و ج ١٠٧، ص ٧٧؛ همو: مالذ األخ(ار، ج
٨، ص ٥٢٦؛ همـو: مرآة العـقول، ج ١٣، ص ١٦؛ عـاملى، ش(خ حـر: وسائل الشـ(عـة، ج ٢٧،
ص ١٥٤؛ همو: الفـصول المهمـة، ج ١، ص ٥١٩ و ٥٨٣؛ و همو: الفوائد الطوسـ(ة، ص ٢١٨،

.٤١٣، ٤٧٥



شم
وش

تاد
هف

م، 
ست

  ب!
ال

س

٩٢

منابع:
١. ابن اث(ـر، مـجــدالد�ن جـزرى: النهـا�ة فى غـر�ـب الحـد�ث و األثر، قم، مـؤسـسـه مـطبـوعـاتى

اسماع(ل(ان، چاپ چهارم، تابستان ١٣٦٧ش.
٢. ابنDفارس، احمد رازى: معجم مقا�(س اللغة، ب(روت، دارالكتب العلم(ة، چاپ اول، ١٤٢٠ق.
D٣. آخوند خراسانى، محمدكاظم: كفا�ة األصول، قم، مؤسسه آل الب(ت(ع)، چاپ اول، ١٤٠٩ق.

D٤. ـــــــــــــ: درر الفوائد فى الحاش(ة على الفرائد، تهـران، مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة
الثقافة واإلرشاد اإلسالمى، چاپ اول، ١٤١٠ق.

D٥. اراكى، محمدعلى: أصول الفقه، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ١٣٧٥ش.
D٦. استادى، رضا: برخى از مبانى احت(اطات در كتابDهاى فقهى، مجله ك(هان اند�شه، ١٣٧٠، ش٣٧.
D٧. استرآبادى، محمد ام(ن: الفوائد المدن(ة، قم، دفتر انتشارات اسالمى، چاپ دوم، ١٤٢٦ق.
D٨. اصفهانى، محمدتقى: هدا�ة المسترشد�ن، قم، مؤسسه النشر اإلسالمى، چاپ دوم، ١٤٢٩ق.

D٩. اصـفـهـانى، مـحـمـدحـسـ(ن: الفـصـول الغـرو�ة فى األصـول الفـقـهـ(ـة، قم، دار إحـ(ـاء العلوم
اإلسالم(ة، چاپ اول، ١٤٠٤ق.

D١٠. آملى، مـ(رزا هاشم: اإلجـتـهاد و التـقل(ـد، مقـرر ضـ(اءالد�ن نجـفى، قم، نو�د اسـالم، چاپ
اول، ١٣٨٨ش.

D١١. انصـارى، ش(ـخ مرتضى: المـكاسب، قم، كنگره جـهانى بـزرگداشت شـ(خ اعظم انصـارى،
چاپ اول، ١٤١٥ق.

١٢. ـــــــــــــ: فـرائد األصول، قم، مـؤسسة النشـر اإلسالمى التـابعة لجمـاعة المـدرس(ن بقم،
چاپ پنجم، ١٤١٦ق.

١٣. ـــــــــــــ: رسائل فـقه(ه، قم، كنگره جهانى بزرگـداشت ش(خ اعظم انصارى، چاپ اول،
١٤١٤ق.

١٤. بجنوردى، حسن: القواعد الفقه(ة، قم، نشر الهادى، چاپ اول، ١٤١٩ق.
D١٥. بحرانى، �وسh: الـحدائق الناضرة فى أحكام العـترة الطاهرة، قم، دفـتر انتشـارات اسالمى،

چاپ اول، ١٤٠٥ق.
D١٦. ـــــــــــــ: شرح الرسـالة الصالت(ة، بوشهر، ناشر مـحمدبن ش(خ عبدالمـج(د، چاپ اول،

١٤٠٣ق.
D١٧. ـــــــــــــ: األنوار الح(ـر�ة و األقمار البدر�ة األحمـد�ة، بىDجا، شبكه جهانى آل عـصفور،

بىDتا.
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D١٨. بهشتى، ابراه(م: اخبارىDگرى، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحد�ث، چاپ دوم، ١٣٩٠ش.
D١٩. جناتى، محمد ابراه(م: ادوار فقه و ك(ف(ت ب(ان آن، تهران، ك(هان، ١٣٧٤ش.

D٢٠. جوهرى، اسماع(ل بن حماد: الصحاح، ب(روت، دار العلم للمال�(ن، چاپ اول، ١٤١٠ق.
D٢١. حائرى �زدى، عبدالكر�م: دررالفوائد، قم، چاپخانه مهر، بىDتا.

٢٢. حس(نى، س(د احمد: مقاله احت(اط �ا راه سوم، مجله فقه، ١٣٨٠، ش ٢٩و٣٠.
D٢٣. حسـ(نى ش(ـرازى، س(ـد صادق: ب(ـان الفقه فى شـرح العروة الوثقى، قم، دار األنـصار، چاپ

دوم، ١٤٢٦ق.
D٢٤. حك(م، محمد سع(د طباطبا�ى: المحكم فى أصول الفقه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، ١٤١٤ق.

D٢٥. حلى، عالمه حسن بن �وسh: إرشـاد األذهان، تحق(ق فارس حسون، قم، انتشـارات جامعه
مدرس(ن حوزه علم(ه قم، چاپ اول، ١٤١٤ق.

D٢٦. ـــــــــــــ: تـحر�ر األحكام الشرعـ(ة على مـذهب اإلمامـ(ة، قم، مؤسـسه امـام صادق(ع)،
چاپ اول، ١٤٢٠ق.

D٢٧. ـــــــــــــ: تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل الب(ت(ع)، چاپ اول، ١٤١٤ق.
D٢٨. ـــــــــــــ: قواعد األحكام فى معرفة الحـالل و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسالمى، چاپ

اول، ١٤١٣ق.
D٢٩. ـــــــــــــ: مـختلh الش(ـعه فى أحكام الشر�عة، قـم، دفتر انتشـارات اسالمى، چاپ دوم،

١٤١٣ق.
D٣٠. ـــــــــــــ: منتهى المطلب فى تحقـ(ق المذهب، مشهد، مجمع البـحوث اإلسالم(ة، چاپ

اول، ١٤١٢ق.
٣١. حلى، مــحـقق نـجم الد�ن: شـرا�ـع االسـالم فى مــسـائل الحــالل و الحـرام، قـم، مـؤســسـه

اسماع(ل(ان، چاپ دوم، ١٤٠٨ق.
D٣٢. ـــــــــــــ: المعتبر، قم، مؤسسه س(د الشهداء(ع)، چاپ اول، ١٤٠٧ق.

D٣٣. خم(نى، س(ـد روح لله: توض(حDالمسائل محشى، قم، دفتر انتـشارات اسالمى، چاپ هشتم،
١٤٢٤ق.

D٣٤. خمـ(نى، س(د مـصطفى: تحر�رات فىDاألصول، قـم، مؤسسه تـنظ(م و نشر آثار امام خـم(نى،
چاپ اول، ١٤١٨ق.

D٣٥. خو�ى، س(د ابوالقاسم: التنق(ح فى شرح العروة الوثقى، قم، بىDنا، ١٤١٨ق.
D٣٦. ـــــــــــــ: مصباح األصول، قم، مؤسسة إح(اء آثار اإلمام الخوئى، چاپ اول، ١٤٢٢ق.
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D٣٧. سبحانى، جعفر: أدوار الفقه اإلمامى، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ١٤٢٤ق.
D٣٨. شاهرودى، سـ(دمحـمود؛ و د�گران: فـرهنگ فقه مطابق مـذهب اهل ب(ت(ع)، قم، مؤسـسه

دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل ب(ت(ع)، چاپ اول، ١٤٢٦ق.
D٣٩. صدر، س(د رضا: اإلجتهاد و التقل(د، قم، دفتر تبل(غات حوزه علم(ه قم، چاپ اول، ١٤٢٠ق.

٤٠. صدر، محمد باقر: المعالم الجد�دة، قم، كنگره شه(د صدر، چاپ دوم، ١٣٧٩ش.
D٤١. ـــــــــــــ: بحـوث فى علم األصول، مقرر مـحمود حـس(نى شاهرودى، قم، مؤسـسه دائرة

المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل ب(ت(ع)، چاپ سوم، ١٤١٧ق.
D٤٢. ـــــــــــــ: مباحث األصول، مقرر س(د كاظم حائرى، قم، ١٤٠٨ق.

D٤٣. صدوق، مـحمد بن على بن بابو�ه: من ال�حـضره الفق(ـه، قم، دفتر انتشـارات اسالمى، چاپ
دوم، ١٤١٣ق.

D٤٤. ص(ـمرى، مـفلح بن حسن: غا�ةالـمرام فى شرح شـرائع اإلسالم، ب(ـروت، دارالهادى، چاپ
اول، ١٤٢٠ق.

D٤٥. طوسى، ابوجـعفر مـحمـد بن حسن: تهـذ�ب األحكام، تهران، دار الـكتب اإلسالمـ(ة، چاپ
چهارم، ١٤٠٧ق.

D٤٦. عاملى، ش(خ حر: وسائل الش(عه، قم، مؤسسه آل الب(ت(ع)، چاپ اول، ١٤٠٩ق.
D٤٧. ــــــــــــ: الفـصول المهمـة فى أصول األئمة، قم، مؤسـسه معارف اسالمـى امام رضا(ع)،

چاپ اول، ١٤١٨ق.
D٤٨. عـاملى، شهـ(د ثانى ز�نDالد�ن بن عـلى: حاشـ(ة اإلرشـاد، تحقـ(ق رضا مـختـارى، قم، دفتـر

تبل(غات اسالمى حوزه علم(ه قم، چاپ اول، ١٤١٤ق.
D٤٩. ــــــــــــ: رسائل الشه(د الثانى، قم، دفتر تبل(غات حوزه علم(ه قم، چاپ اول، ١٤٢١ق.
D٥٠. عاملى كركى، محقق ثانى على بن حس(ن: جامع المـقاصد فى شرح القواعد، قم، مؤسسه آل

الب(ت(ع)، چاپ دوم، ١٤١٤ق.
D٥١. عـاملى، شـهـ(د اول مـحـمـد بن مكى: ذكـرى الشـ(ـعة فـى أحكام الشـر�عة، قـم، مؤسـسـه آل

الب(ت(ع)، چاپ اول، ١٤١٩ق.
D٥٢. عراقى، ض(اءالد�ن: نها�ة األفكار، مقرر محـمدتقى بروجردى، قم، دفتر انتشارات اسالمى،

چاپ سوم، ١٤١٧ق.
D٥٣. فخرالمـحقق(ن، محمـدبن حسن بن �وسh: ا�ضاح الفوائد فى شرح مـشكالت القواعد، قم،

مؤسسه اسماع(ل(ان، چاپ اول، ١٣٨٧ق.
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D٥٤. قمى، س(د حسن طباطبا�ى: كتاب الحج، قم، مطبعه باقرى، چاپ اول، ١٤١٥ق.
D٥٥. كاشh الغطـاء ش(خ جعـفر: كشh الغطاء عـن مبهـمات الشر�عـة الغراء، اصـفهان، انتـشارات

مهدوى، بىDتا.
D٥٦. كل(نى، ابوجـعفر مـحمـد بن �عقـوب: الكافى، تهران، دار الكتب اإلسـالم(ـة، چاپ چهارم،

١٤٠٧ق.
D٥٧. مجاهد، س(د محمد: مفات(حDاألصول، قم، مؤسسه آل الب(ت(ع)، چاپ اول، ١٣٩٦ق.

D٥٨. مجلسى، محمدباقر: بحار األنوار، ب(روت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، ١٤١٠ق.
D٥٩. ــــــــــــ: مالذاألخ(ار فى فـهم تهذ�ب األخبار، تحق(ق س(د مـهدى رجائى، قم، انتشارات

كتابخانه آ�ة الله مرعشى نجفى، چاپ اول، ١٤٠٦ق.
D٦٠. مـشك(نى، ابوالحسن: حـواشى المـشك(نى على الكفـا�ة، قم، انتشـارات لقمـان، چاپ اول،

١٤١٣ق.
D٦١. مطهرى، مرتضى: مجموعه آثار، ج ١٩، تهران، صدرا، چاپ اول، ١٤٢٠ق.

D٦٢. مكارم شـ(ـرازى، ناصـر: أنوار األصـول، مـقـرر احـمـد قـدسى، قم، مـدرسـة اإلمـام على بن
ابىDطالب، چاپ دوم ١٤٢٨ق.

D٦٣. نائ(نى، محـمدحس(ن: أجود التـقر�رات، مقرر ابوالقـاسم خوئى، قم، مطبعة الـعرفان، چاپ
اول، ١٣٥٢ ش.

D٦٤. نجـفى، محـمـد حسن: جـواهر الكالم فى شـرح شـرائع االسالم، ب(ـروت، دار إحـ(اء التـراث
العربى، چاپ هفتم، ١٤٠٤ق.

D٦٥. ــــــــــــ: مجمع الرسـائل (محشى صاحب جواهر)، ترجمـه محمدباقر ش(ـرازى، مشهد،
مؤسسه صاحب الزمان(ع)، چاپ اول، ١٤١٥ق.

D٦٦. نرم افزار جامع فقه اهل ب(ت ٢، مركز تحق(قات كامپ(وترى علوم اسالمى نور.
D٦٧. نرم افزار جامع اصول فقه ٢، مركز تحق(قات كامپ(وترى علوم اسالمى نور.

D٦٨. وح(ـد بهبهـانى، محـمدباقر: الرسـائل األصول(ة، قم، مـؤسسه عـالمه وحـ(د بهبـهانى، چاپ
اول، ١٤١٦ق.

D٦٩. ــــــــــــ: الرسائل الفقه(ة، قم، مؤسسه عالمه وح(د بهبهانى، چاپ اول، ١٤١٩ق.
D٧٠. �زدى، سـ(د مـحـمدكـاظم طبـاطبا�ى: العـروة الوثقى فـ(مـا تعم به البلوى، ب(ـروت، مـؤسسـة

األعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، ١٤٠٩ق.


