
چك�ده

بررسى قـرآن كر#م و روا#ات معـتبـر، نشان مى�دهد كـه پ
امـبر(ص) و امام(ع) غ
ـر از شأن
اصلى ابـالغ پ
ـام االهـى، شـؤون د#گـرى همـچــون شــأن عـادى، وال#ـى و قـضــا#ى ن
ــز
داشته�اند، همان�طور كه دانشمندان كالم، فقـه و اصول، شؤون گوناگونى را براى معصوم
ذكر كرده�اند. توجه و به كارگ
رى درست ا#ن شـؤون در رشته�هاى مختل? علوم اسالمى،
مى�تواند نتا#جى را در ا#ن علوم به بار آورد. در ا#ن مـقاله تالش شده تا به اختـصار، شؤون
مؤثـر در علم اصول توضـ
ح داده شود و مـهم�تر#ن نتا#ج توجـه و به كـارگ
ـرى آن شؤون در
علم اصول بررسى شود. ا#ـن نتا#ج عبارتند از تفك
ك روا#ات قابـل استناد در علم اصول از
روا#ات غـ
ر قـابل استناد، حل تـعارض روا#ات اثبـات�كنندهV برخى مـسائل اصـولى، تع
ـ
ن

وظ
فه در هنگام شك در روا#ات قابل استناد در اصول، و تعر#? سنت.
كل�دواژه	ها

شؤون معصوم، علم اصول، روا#ات قابل استناد، حل تعارض روا#ات، قلمرو سنت.

١*
‰u�« rKŽ —œ ÂuBF� ÊËRý X�Ð—U�

سع�د ض�ائى	فر**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب#ست و�كم، شماره اول، بهار ١٣٩٤

صفحات ٩٣ - ١١٢

* تار#خ در#افت ١٣٩٤/٥/٥؛ تار#خ پذ#رش ��١٣٩٤/١٠/٨.
. Ziyaei.saeid@isca.ac.ir  ار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى؛
** دانش
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مقدمه

شؤون پ
امبر(ص) و امام(ع) ـ مانند صفات آنان ـ از مباحث كالمى است(طوسى، ١٣٨٢: ١/
١٨٤) از ا#ن شؤون، هم مى�توان در علم فقـه استفاده كرد و هم در علم اصـول. در ا#ن مقاله
در صدد#م تـا استفـاده�ها#ى را كه مى�تـوان از شؤون معـصوم در علم اصـول داشت، بررسى
كن
م. از ا#ن رو، پرسش اصلى ا#ن مقاله، ا#ن است كه از شؤون معصوم(ع) چه استفاده�ها#ى

مى�توان در علم اصول داشت؟
براى بررسى پرسش فوق، الزم است از #ـك سو توض
حـى دربارهV علم اصول بده
م؛
و از سوى د#گر، انواع شـؤون معصـوم(ع) را توض
ح داده، نمونه�ها#ـى از روا#اتى ذكر كن
م
كه هرچند به صورت احتمالى، از شؤون غ
ـر از شأن ابالغ معصوم صادر شده است و نتا#ج

اصولى را ب
ان كن
م كه از شؤون مختل? معصوم قابل استفاده است.

ال!) تعر"! علم اصول

علم اصـول را به صـورت�هاى مخـتل? تعـر#? كـرده�اند و نقض و ابرام�ها#ى دربارهV آن شـده
است(براى نمونه ر. ك: ش
خ بهـا#ى، ١٣٨١: ٤١؛ و اصفهانى، ١٤٠٩: ٢٠) مراد ما از علم اصول،
آن قواعد و ضوابط كلى�اى است كه براى استنباط حكم شرعى فرعى ـ اعم از حكم واقعى و
ظاهرى ـ به كـار گــرفـتـه مى�شـود و به كـار گـرفــتن آن، از قـبـ
ل توسـ
ط اسـت، نه از قـبـ
ل
تطبـ
ق(همـان�طور كـه در قـواعـد فقـهى، از قـبـ
ل تطبـ
ق است). ا#ن تعـر#? را بسـ
ـارى از
دانشوران اصولى معاصر ب
ان كرده�اند(موسوى بجنوردى، ١٣٧٩: ١ / ١٤ـ ١٥؛ و ف
اض، ١٤١٩:

١ / ٧) و از بس
ارى از اشكال�ها به دور است.
ناگفتـه نماند كه قواعـد اصولى را مى�توان به چند دستـه تقس
م كرد: ال?) قـواعدى كه

براى اثبات صدور متن د#نى است، نظ
ر حج
ت خبر واحد؛
ب) قواعدى كه در تفس
ر متن د#نى(كتاب و سنت) به كار مى�آ#د؛

ج) قواعـدى كه در استـخراج حكم شـرعى فرعى به كار گـرفتـه مى�شود، ولى از آن دو
قسم ن
ست؛ نظ
ر قاعدهV مالزمه م
ان حكم عقل و حكم شرع. البته تقس
م�بندى�هاى د#گرى

هم از قواعد اصولى شده است(براى نمونه ر.ك: ف
اض، ١٤١٩: ١ / ١٠ـ ١١).
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ب) انواع شؤون معصوم

#كى از پرسش�هاى مـقـدمـاتى، ا#ن است كـه معـصـوم چه شـؤونى دارد؟ به رغم ا#ن�كـه ا#ن
بحث، ماه
ت كالمى دارد، ولى سوگمندانه با#د گفت كه بررسى قابل توجهى در علم كالم
دربارهV آن صورت نگرفتـه است و انواع شؤون معصوم، استقـصا نشده است. از ا#ن رو، در
آغاز، دربارهV هر #ك از شؤون مؤثر در علم اصول توضـ
حى مى�ده
م و سپس روا#تى را ذكر

مى�كن
م كه هر چند به صورت احتمالى از #ك شأن خاص صادر شده است.

١ـ شأن ابالغ

مـراد از شأن ابالغ، شـأنى است كه پ
ـامبـر(ص)، معـصومـانه پ
ام االهى را به صـورت
مستق
م #ا به واسطهV فرشته وحى، از جانب خـداوند متعال در#افت كرده، معصومانه آن را به
مردم انـتقـال مى�دهد. هم�چن
ن امام(ع)، مـعصـومانه پ
ـام االهى را از پ
امـبر(ص) و #ـا امام
پ
ش
ن در#افت كرده، معصومانه آن را به مردم مى�رساند. ا#ن شأن، پشتوانه�هاى محكمى از
آ#ات، روا#ات مـعـتبـر و ادلهV عـقلى دارد كـه در جـا#گاه مناسب بررسى شـده است و بررسى
آن�ها در ا#ن مقاله الزم به نظر نمى�رسد. ا#ن شأن، اصلى�تر#ن و مـهم�تر#ن شأن پ
امبر(ص)

و امام(ع) است.
برخى از روا#اتى كه در زم
نهV مسائل اصـولى وارد شده، از ا#ن شأن صادر شده است. از
ا#ن رو، امرى دائمى و معـتبر است و با#د در استنبـاط، به آن�ها اعتماد كـرد؛ همچون روا#اتى
كه نقل حد#ث را به صورت «نقل به معنا» تجو#ز مى�كند(حر عاملى، ١٣٧٦: ١ / ٥٢٢) #ا روا#اتى

كه برگرداندن احاد#ث متشابه به احاد#ث محكم را واجب مى�شمرند (همان:  ٥٧٣).
اگـر مشـخص شـود كه روا#ت مـعـتبـرى از شـأن ابالغ مـعصـوم صـادر شده، در اثبـات

مسائل اصولى، معتبر و قابل استناد است.

٢ـ شأن تفس�ر و تب��ن

#كى د#گر از شـؤون پ
ـامبـر(ص) و امـام(ع)، شأن تـفسـ
ـر و تب
ـ
ن است. مـراد از ا#ن
شـأن، روشن كـردن مـعناى گـزاره�ها#ى است كـه در قـرآن كـر#م #ا سنت پ
ـامـبـر(ص) آمـده
�o»(اعـراف / ١٦٩). امام(ع) در�« ô« tK�« vK� «u�u?I|ô Ê«» :است؛ مـثًال در قـرآن آمـده است


ن ا#ن آ#ه پرداخته است؛ مثالً به روا#ت ز#ر توجه كن
د:
برخى از روا#ات به تفس
ر و تب
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n� t� :ه حتى بلغ موضعـاً منها قال
عرض على ابى�عبـدالله(ع) بعض خطب اب
X����« Ë tM� nJ�« ô« ÊuLKF�ô UL� rJ� ‰eM| U?L}� rJF�|ô tK�«b��u�« ‰U� r� XJ�«Ë

(بروجردى، vL?F�« t}?� «uK�| Ë bB?I�« vK� t}?� r�uKL�| v�?� ÈbN�« W?Lz« v�« œd�« Ë

.(١٣٩٩: ١ / ٣٢٩
در ا#ن روا#ت، توضـ
ح داده شده كه انتـساب چ
ـزى كه نمى�دان
م از جـانب خداست،
با#د بعد از تحق
ـق و بررسى، با ارجاع آن به كارشناسان معصوم د#ن(امـامان اهل�ب
ت عل
هم
السـالم) باشد. روا#ات د#گرى هم وجـود دارد كه از شـأن تفسـ
ر مـعصومـان دربارهV مسـائل

اصولى وارد شده است و به ذكر ا#ن نمونه، اكتفا مى�شود.
اگـر مشـخص شود كـه روا#تى مـعتـبر، از شـأن تفسـ
ـر معـصوم(ع) صـادر شده، نظ
ـر
روا#ات صادر از شأن ابالغ معصوم، در اثبات مسائل اصولى، حجت و قابل استناد است.

٣ ـ شأن تفر"ع

#كى د#گر از شؤون پ
امـبر(ص) و امام(ع) «شأن تفر#ع» است. مـراد از ا#ن شأن، ب
ان
مفـاه
م ز#رمجـموعه�اى #ك مـفهـوم كلى و عالى است كـه آن مفهـوم عالى در كـتاب و سنت
t� ‰U� q�«» .(نساء / ٢٩)آمده است؛ مثًال در قـرآن كر#م از «اكل مال به باطل» نهى شده است
�U�q»، مفهومى بس
ار گسترده است و كـسب درآمد از راه�هاى مختلفى همچون ربا، قمار،
رشـوه، غـصب و… را در بر مى�گـ
رد؛ بـلكه مـمكن است در طول زمـان و گسـتـرهV زمـ
ن،
راه�هاى جـد#دى براى آن به وجـود آ#د كـه در زمـان و مكان نزول آ#ات و #ا صـدور روا#ات،
وجـود نداشـته اسـت؛ نظ
ر كـسب درآمـد از طر#ق شـركت�هاى هرمى(در صـورتى كـه آن را

مصداق اكل مال به باطل بدان
م).
حال با تـوجه به ا#ن�كه #ـكى از وظا#? پ
امـبر(ص) و امام(ع)، راهـنما#ى مردم بـه ب
ان
فروع و ز#رمـجموعه�هاى مـفاه
م عالى است كـه در كتاب و سنت آمـده است، بد#ن لحاظ،
پ
ـامـبر(ص) #ـا امام(ع)، برخـى از ز#رمجـمـوعـه�ها را ب
ـان كـرده�اند كـه مورد ابتـالى مـردم
زمانشـان بوده است؛ ولى ا#ن ب
ان�ها از شـأن ابالغ و #ا تفسـ
ر پ
امـبر(ص ) و امـام(ع) صادر
نشــده�اند تا اوالً از آن�ها انحــصـار مــفـهــوم كلى و عــالى «»�U� t� ‰U??� q�q» به فـروع و ز#ر
مـجـموعـه�هاى مـذكـور در روا#ات اسـتـفـاده شود، بلـكه امثـال ا#ن مـفـهـوم كلى و عـالى بر
عمـوم
ت فـرازمانى و فرامكانـى خود باقى�اند و قابل اسـتفـاده و استناد در فروع فـراوانند. بر
اساس ا#ن تحل
ل، فـروع در برخى روا#ات ذكر شده؛ نظ
ـر رشوه(طبرسى، ١٣٥٤: ٤ / ٣٧)،
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قمار(حو#زى، بى�تا: ١ / ١٧٥)، قرض گرفتن بدون توان پرداخت(همان، ١٧٦) و ربا(طباطبا#ى،
١٣٩٣: ٤ / ٣٢١). موارد مـذكور در روا#ات برخى از ز#رمـجمـوعه�هاى مـفهوم عـالى، «اكل
مال به باطل» است و به ه
چ وجه به ا#ن ز#رمجموعه�ها منحصر نخواهد بود. ثان
اً اگر در اثر
تحـوالتـى كـه در طول زمـان و گــسـتـردهV زمــ
ن رخ مى�دهد، برخى از مــفـاه
م مــذكـور در
روا#ات، از ذ#ل عنوان عالى مـتعلق نهى شارع خـارج شد، باز جمـود به خرج داده، بگو#
م
چون در روا#ت ذكـر شده، االن هم مـتعلق نهـى شارع است؛ مـثالً ا#ن�كـه تصرف در مـال به
دست آمـده از فروش حـ
ـواناتى همچـون مـوش و خرگـوش چون منفـعت، محـللهV عقـال#ى
نداشته، مصداق اكل مال به باطل بوده است؛ ولى امـروزه چون منفعت محللهV عقال#ى دارد
مثل استفادهV آزما#شگاهى تصرف در چن
ن مالى، اكل مال به باطل ن
ست و از ا#ن رو، متعلق

نهى شارع هم ن
ست.
نمـونهV اصولى روا#اتـى كه مـمكن است از شـأن تفر#ع مـعصـوم(ع) صـادر شده باشـد،
روا#ات ذكـر مـرجـحـات هنگام تعـارض دو روا#ـت است. در برخى روا#ات مـعـتـبـر، فـقط
موافقت با كتاب و مخالفت با روا#ات اهل سنت، به عنوان مرجح ذكر شده است(حر عاملى،
١٤١٦: ٢٧ / ١١٨، حـد#ث٢٩). در برخى روا#ات، فـقط مـوافـقت بـا كـتـاب به عنوان مـرجح
مطرح شده(همان: ١١٠، حـد#ث ١٠؛ و ١١٤، حد#ث٢١) و در برخى فقط مخالفت با اهل سنت
مطرح شده است(همان: ١٢٢، حـد#ث ٤٢). در برخى روا#ات، گفـته شده به روا#تى كـه مورد
اجماع شـ
ع
ان ما است، تـمسك كن
د(همان: ١٠٦، حد#ث١؛ و ١٢٢، حد#ث ٤٣)؛ و در برخى
روا#ات، گـفـتـه شـده كـه بـه هر #ك از دو دسـتـه روا#ت مـتـعـارض تمـسـك شـود، اشكالى

ندارد(همان: ١٢١، حد#ث ٤٠). از ا#ن رو، دانشوران را با مشكل روبه رو كرده است.
مقـتضاى ا#ن�كه ا#ن روا#ات را از شـأن ابالغ #ا تفس
ـر معصوم بدان
م، سـه نوع تعارض

م
ان روا#ات خواهد بود:
١ـ الزمهV ابالغى بودن روا#ات، انحصار اعتبار مرجحات مذكور در #ك روا#ت و عدم
اعتـبار مـرجحات مـذكور در سا#ر روا#ـات است؛ از ا#ن رو، م
ان روا#اتى كـه مرجـحات را

ذكر مى�كند، تعارض خواهد بود.
٢ـ تعارض د#گر در ترت
ب اعمال مرجحـات است؛ مثالً در برخى روا#ات، موافقت با
كتاب، در رتبهV سوم ذكر شده است(همان: ١٠٦، حد#ث١)؛ ولى در روا#ات د#گر، موافقت با

كتاب، در رتبهV اول ذكر شده است(همان: ١١٨).
٣ـ تعــارض ســوم در ناحـ
ــهV توق? و پـرسش از امـام مــعــصـوم(ع) اسـت. در برخى



٩٨

هم
دون

فتا
، ه

كم
 و�

ست
  ب#

ال
س

"

روا#ات، پس از ذكـر مرجـحات مـتعـدد، گفـته شـده كه از عـمل كردن به روا#ات مـتعـارض
دست بكشـ
ـد تا از امام(ع) سـؤال كن
ـد(همان: ١٠٧، حـد#ث١). در برخى روا#ات بدون ذكر
مـرجح گفـته شـده از عمـل كردن به #كى از دو روا#ت مـتعـارض دست بكشـ
د تا از امـام(ع)
بپرس
د(همان: ١٠٨، حد#ث ٥). در برخى از روا#ات، برخى از مرجحـات ذكر شده، ولى از
توق? و پـرسش از امـام(ع) ســخنـى به مـ
ــان ن
ــامــده است(همـان: ١١٨، حــد#ث ٢٩). ا#ن
تعارض�ها در روا#اتى كه در صـدد عالج اخبار متعارضند، عـج
ب است؛ چراكه در ظاهر و
ابتـداى امـر چن
ن به نظـر مى�رسـد كـه آنچـه به هدف عـالج ب
ـمـارى تعـارض است، خـود به
ب
مارى تعارض، مبتال است(هاشمى شاهرودى، ١٤٢٦: ٧ / ١٠). از ا#ن رو، دانشوران تالش
كرده�اند راه حل�ها#ى را براى رفع تعارض اخبار عالج
ه به دست دهند.(طبرسى، ١٣٨٦: ٢ /

١٠٨؛ استرآبادى، ١٤٢٦: ٣٩٠؛ و مازندرانى، ١٤٢١: ٢ / ٣٣١).
به نظر نگارنده، تعارض از آن�جـا ناشى شده كه تصور شـده ا#ن روا#ات، از شأن ابالغ
#ا تفـس
ر مـعصـوم صادر شـده است؛ ولى اگر اخبـار ذكر مـرجحـات را صادر از شأن تـفر#ع
مـعـصوم بـدان
م، ه
چ�#ك از تعـارضـات سه�گـانه نخـواهد بود؛ چراكـه آنچـه مـالك ترجـ
ح
است، وجـود قــرائن غـالبـه اسـت كـه مـوجب علم #ـا اطمـ
نان به صــدور #كى از دو روا#ت
متـعارض اسـت. در برخى از روا#ات، برخى از ز#رمجـموعـه�ها و قرائن، مـوجب حصـول
علم #ا اطـمـ
نان به صــدور #كى از دو روا#ت ذكــر شـده است؛ و در برخى د#ـگر، برخى از
ز#رمجموعه�ها و قرائن د#گر و هم
ن طـور سا#ر روا#ات. از ا#ن رو، ذكر برخى ز#رمجموعه�ها
در روا#ات صادر از شأن تفر#ع، نه به معناى انحصـار مرجحات به آنچه در روا#ات ذكر شده
است؛ و نه به مـعناى ترت
ب مـ
ان مـرجحـات است؛ و نه به معـناى لزوم انتقـال به پرسش از
امـام(ع) پس از نبـود خـصـوص مرجـحـات مـذكـور در روا#ت خـاص است؛ بلكه هرگـاه به
صـدور #كى از دو روا#ت مـتـعارض اطـم
نان #ـاب
م، آن روا#ت، مـقدم خـواهد شـد و فـرقى
نمى�كند كـه اطم
نان از وجـود #ك مرجح در #كى از دو روا#ت باشـد #ا از وجود چند مـرجح
در آن؛ و ن
ــز فـرقى نمـى�كند كـه اطـمـ
نان بـه صـدور #كى از دو روا#ت مــتـعــارض، از راه
مرجحات منصوصه حاصل شده باشد #ا از راه مـرجحات غ
رمنصوصه؛ و ن
ز فرقى نمى�كند
كـه در روا#تى كه مـرجوح اسـت و وثوقى به صدور آن ن
ـست، مـرجحى(اعم از منصـوص و
غ
ـر منصوص) وجود داشـته باشد #ا نداشتـه باشد؛ چرا كه مـالك عام و نها#ى، امـورى نظ
ر
«عالمت بودن بر حـق
ـقت»(ان على كل حق حق
ـقة) است كـه در برخى روا#ات آمده است و
«آنچه موجب علم آوردن است»(ما علمتم انه قولنا فالزموه) كه در برخى روا#ات د#گر آمده،
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نسـبت امثال ا#ـن روا#ات با روا#اتى كه برخى ز#رمـجمـوعه�ها را ذكـر مى�كنند، نسبت عـام با
جـزئى اضافى آن عـام(كلى فـوقانى) اسـت كه در ا#ن�جـا دو نمـونه از ا#ن روا#ات عام را ذكـر

مى�كن
م.
١ـ براى نمـونه در برخى روا#ات، در پاسـخ ا#ن پرسش كـه در مقـام تعـارض دو دسـتـه
روا#ت، چه كار كن
م، آمده است «�UM}�« ÁËœd� «uLKF� r�U�Ë Áu�e�U� UM�u� t�« r�LK� U»(حر عاملى،

.(١٤١٦: ٢٧ / ١٢٠
بنابرا#ن آنچه مـالك كلى و عالى است، علم�آور بودن مرجحـات است و در صورتى كه
بگو#
م مـراد از علم در آ#ات و روا#ات #ا در خـصـوص ا#ن روا#ت، علم عـادى است، #عنى
آنچه مـوجب وثوق و اطم
نان مى�شود ـ نه خـصوص #ق
ن كـه در اصطالح دانشوران منطق و
فلسـفـه به آن علم مى�گـو#ند ـ در ا#ن صـورت، هر روا#تى كـه وثوق و اطمـ
نان به صـدورش
حاصل شود، مقدم خواهـد بود و مرجحاتى كه در اخبار عالج
ه ذكـر شده از قب
ل ذكر فروع
و بعضى از مصاد#ق امورى كه باعث حصول علم #ا وثوق و اطم
نان مى�گردد، خواهد بود.
o�«Ë U?L� Î«—u� »«u?� q� vK�Ë WI?}I?� o� q� vK� Ê«» :٢ـ در روا#ت د#گرى آمده است
�Áu�b� tK�« »U�� n�U?� U� Ë ÁËc»(همان: ١١٠ و ١١٩). ا#ن حد#ث هم مالك ترج
ح� tK�« »U��
روا#ت را، عالمت حق و صواب داشتن ذكـر مى�كند و مى�گو#د حق نشانه�اى دارد و صواب
نوران
تى؛ سپس موافقت با كتاب را #كى از فروع حق و صواب بودن حد#ث ذكر مى�كند؛ از
ا#ن رو، برخى از دانـشـوران برجــسـتــهV علم اصــول مـوافــقت با كــتـاب را #كى از فــروع و
ز#رمـجمـوعه�هاى عـالئم شناخت روا#ت واقعى دانسـته و در توضـ
ح ا#ن حد#ث گـفتـه�اند:
روشن است كـه ا#ن حـد#ث، هر حـق
ـقت و نورى را در بر مى�گـ
ـرد و به مـوافقت بـا كتـاب
منحـصر ن
ـست، موافـقت با كتـاب #كى از فـروع است، نه ا#ن�كه مـرجح به موافـقت كتـاب
اختصاص داشته باشد(وح
د بهبهانى، ١٤١٥: ٢١٠). #كى از نتا#ج تفر#عى دانستن مرجحات،
تعدى از مرجحات منصوصه است، همان�طور كه دانشوران اصولى معتقد به تفر#عى بودن،

چن
ن نظرى داده اند(همان: ٢١٠ـ ٢١٢ و ٢٢٣).
در واقع اگر درست دقـت شود، بنا بر ا#ن د#دگاه كـه روا#ات ذكر مـرجحات، تـفر#عى
است، مـرجح منصوص «هر چ
ـزى است كه نشـانه�اى از حقـ
قت داشـته باشـد»؛ امثـال ا#ن
تعاب
ـر و فروع همچـون موافقت با كتـاب، سنت و اجماع و… ، در روا#ت آمـده است، اما
چون از شـأن تبل
غ و تفـسـ
ر نـ
ست، نمى�تـوان آن را مرجح منـصوص به مـعناى دقـ
ق كلمـه
«مــاورد فى النص بعـنوان الد#ن والشــر#عــة» دانست؛ بـلكه آن�ها برخـى از مـصــاد#ق امــور
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د#نى�اند؛ و امر د#نى، همان عناو#ن فوق خواهد بود.
خالصه ا#ن�كه به مـقتضاى صدور اخبـار عالج
ه از امثال شـأن تبل
غ كه ب
ان�كنندهV حكم

دائمى است:
اوالً تعـارض اخبـار عالجـ
ه، از جـهات مـختل? است كـه رفع تعارض به چاره�جـو#ى
دقـ
ق علمى ن
از دارد و بـه نظر نمى�رسد راه چارهV علـمى معـتبـر و قـابل قبـولى براى آن #افت
شود؛ از ا#ـن رو، در بس
ارى از راه حـل�هاى ب
ان شـده، خدشه شـده است(براى نمونه ر. ك:

بحرانى، ١٤٠٥: ١ / ١٠٠ ـ ١٠٤).
ثان
اً اكـتفا به مرجـحات منصوصـه است. البته ا#ن اكتـفا على القاعـده است؛ بد#ن معنا
كه تعـدى از مرجحات منصـوصه، به ش
وه و دل
ـل معتبـرى چون استفاده از تعـم
م از نص بر
علت ن
از دارد. از ا#ن رو، دانشوران اصولى تالش كـرده�اند ش
وهV معتبر تعـدى از مرجحات

منصوصه را اثبات كنند(براى نمونه ر. ك: ش
خ انصارى، ١٤١٩: ٤ / ١٤١).
ولى اگـر اخبار عـالج
ـه را صادر از شـأن تفر#ع دانسـت
م، مـالك كلى عالمـت حق
ـقت
داشتن است(على كل حق حـق
قة) #ا حصـول علم عرفى(ما علتم انه قولنـا فالزموه) است؛ و
مرجحـاتى كه در روا#ات مختلـ? ذكر شده، از قب
ل فـروع عالمت حق
ـقت خواهد بود. در

نت
جه، اوالً همهV تعارض�هاى م
ان روا#ات مختل? برطرف خواهد شد.
ثان
ـاً از مرجـحاتى كـه در روا#ات صادر از شـأن تفر#ع ذكـر شده، تعـدى خواهد شـد و
همهV امـورى كه نشانهV عـرفى حق
ـقت است #ا موجب وثوق(علم عـرفى) به صدور #كى از دو
خبـر متعـارض مى�شود، از زمـرهV مرجحـات معتـبر خواهد بود، چراكـه مالك، نشـان عرفى
حق
قت داشتن و وثوق به صدور #كـى از دو روا#ت متعارض است، و فروعى كه در روا#ات

ذكر شده، از باب مثال و نمونه خواهد بود و موضوع
تى نخواهد داشت.

٤ـ شأن ارشادى

مـراد از شـأن ارشـادى، ا#ن اسـت كـه پ
ـامـبـر(ص) و امـام(ع) به عـنوان افـراد عـاقل و
خ
رخواه، به امرى كه مصلحت دارد، راهنمـا#ى مى�كنند #ا از امرى كه مفسده دارد، برحذر
مى�دارند؛ ولى ا#ن امـر و نهـ
شـان، امر و نهى از مـوضع ب
ـان نظر د#ن و شـر#عت ن
ست كـه
مخالفت با آن، مخالفت با د#ن و شر#عت به حسـاب آ#د و عقوبت به همراه داشته باشد. ا#ن
بحث در تفكر اصولى سابقه دارد. دانشوران علم اصول، اوامر و نواهى را به اوامر و نواهى
«مـولوى» و «ارشادى» تقـس
م كـرده�اند. در تعر#? امـر ارشادى گـفتـه�اند امرى است كـه به
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داعى نصـ
حت و راهنمـا#ى به مصـالح متـرتب بر فعل مـأموربه صـادر مى�شود، نه به جـهت
جـعل داعى به انجام فـعل. به تعـب
ـر د#گر، امـر ارشادى امـرى است كـه از شأن ارشـاد#ت و
ناصحـ
ت آمر صادر مى�شـود، نه شأن مولو#ت وى. نهى ارشـادى هم آن سنخ نهى است كه
از شـأن ناصحـ
ت ناهى صادر شـده است، نه شأن مـولو#ت وى(اصفـهانى، ١٣٧٤: ١ / ٤١٧،

آل�الش
خ راضى، ١٤٢٥: ٣ / ٢٢٣؛ و ف
اض، ١٤١٩: ٥ / ٣٧).
Vبرخى از روا#اتى كـه به آن�ها براى اثبـات برخى از مـسـائل اصولـى تمسك شـده، جنبـه
ارشادى دارد. براى نمونه بس
ارى از دانشوران اصولى�مسلك، برخى از روا#ات صادر شده

دربارهV احت
اط و توق? را ارشادى دانسته�اند؛ مثالً ش
خ انصارى در ا#ن باره مى�گو#د:
ترد#دى ن
ـست كه امـر در اخبـار توق?، ارشـادى است؛ نظ
ر دسـتورها#ى كـه
پزشك�ها مـى�دهند. هدف از ا#ن دســتـورها آن است كــه انسـان از افــتـادن در
ضـررها در امان باشـد. شـاهد ارشادى بودن ا#ن دسـتـورها آن است كه در آنهـا
حكمت دسـتور به توق?، ب
ـان شده اسـت و بر مخـالفت ا#ن دستـورها عقـابى

مترتب نمى�شود.
تنها چ
ـزى كه ممكن است بر مـخالفت دستـور ارشادى متـرتب شود، هالكت
احـتمـالى است كه مـمكن است در ارتكاب امر شـبهـه�ناك وجود داشـته باشـد.
بنابرا#ن مـطلوب ا#ن روا#ات، آن است كـه انسـان خــود را از در مـعـرض قـرار

دادن هالكت احتمالى بازدارد(ش
خ انصارى، ١٣١٩: ٢ / ٦٩ ٧٠).
بس
ـارى از دانشوران اصولى پس از ش
خ انـصارى هم دست�كم برخى از اوامر احتـ
اط
را ارشــادى دانسـتــه�اند (آخــوند خـراســانى، ١٤١٢: ٣٤٥؛ آل�الشــ
خ راضى، ١٤٢٥: ٦ / ٣٧٤؛ و
بهسودى، ١٤١٧: ٢ / ٢٩٩). ولى دانشوران اخبارى�مـسلك، تصور كرده�اند كه ا#ن روا#ات،
مولوى است؛ و براى اثبات وجوب احت
اط در شبـههV بدو#ه تحر#م
ه به آن�ها تمسك كرده�اند

(حر عاملى، ١٣٧٦: ١ / ٥١٩ ـ٥٢٠).
اگـر روا#تى از شأن مـولو#ت صـادر شده باشـد، مى�توان براى اثبـات مـسائل اصـولى،
بدان اسـتناد كرد؛ ولى اگـر روا#تى از شـأن ارشادى مـعصـوم صـادر شده باشـد، نمى�توان به
عنوان حكم تعبدى به آن استناد كرد، بلكه با#د به عنوان حكمى كه عقل بدان حكم مى�كند #ا
در م
ان عقال را#ج بوده، به آن نگاه كرد. اگر عقل بدان حكم مى�كند #ا عقال هم اكنون چن
ن
حكم و رفتـارى دارند و آن حكم مشمـول ه
چ #ك از ادله�اى كه امرى را فـاقد اعتـبار مى�داند
نشود، مى�توان به آن براى اثبات مـسائل اصولى استناد كرد؛ ولى قلمرو آن مـسألهV اصولى به
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همان اندازه�اى است كه م
ان عقال را#ج است؛ مـثالً عقال در جا#ى كه در اصل وظ
فه، شك
وجود دارد، قاعده را بر برائت از تكل
ـ? مى�دانند، و اگر اصل تكل
? معلوم ولى مكل?�به
مشكـوك است، قاعده را بـر احت
ـاط مى�دانند. از ا#ن رو، روا#اتى كـه هم به احتـ
اط دسـتور
داده، به همـ
ن قلمـرو عقـال#ى(شك در مكل?�به) اخـتصـاص داده مى�شـود؛ همان�طور كـه
برخى از دانشـوران فـقـه و اصول ا#ن مطـلب را در موارد د#ـگرى گفـتـه�اند(تقـوى اشـتهـاردى،

١٣٧٦: ٤ / ٤٣٥ ـ ٤٣٦؛ و ض
ائى�فر، ١٣٩٠: ٢٨٠ ـ ٢٨١).

٥	ـ شأن عادى

مراد از شأن عـادى شأنى است كه افعال طب
ـعى معصوم از وى صادر مى�شـود همچون
خوردن، راه رفـتن و… . ا#ن گونه كـارها از لوازم طب
ـعت انسانى مـعصـوم است و در قرآن

برخى از آن�ها براى پ
امبر(ص) ذكر شده است(فرقان / ٧).
احـتمـال دارد كه برخى از روا#اتى كـه دربارهV مسـائل اصولى وارد شـده، از شأن عـادى
معـصوم باشد؛ اما نگارنده تـا كنون مثالى براى آن ن
افـته است. شأن عـادى به گونه�اى د#گر
در مباحث اصولى تأث
ر دارد و آن ا#ن است كـه برخى از اصولى�ها در تعر#? سنت ق
ودى را
ذكر كرده�اند ـ كـه #كى از آنها ا#ن است كه از افعـال و اقوال عادى معصـوم نباشد ـ و در آ#نده

در ا#ن باره بحث مى�كن
م.

٦ـ شأن وال"ى

مـراد از شأن وال#ـى معـصـوم، آن جنبـه�اى است كه باعـث صدور رفـتـار #ا گفـتـارى به
لحاظ رهبـرى پ
روان #ا مـد#ر#ت جامـعه مى�شود؛ و به ا#ن لـحاظ، معـصوم عمـلى را انجام
مى�دهد #ا دسـتـورى را صادر مى�كـند. گاهى وال#ت در شـكل رهبرى پ
ـروان در دورانى كـه
هنوز شرا#ط تـشك
ل حكومت فراهم نبـوده، تبلور #افته است؛ همـچون دسـتور پ
امـبر(ص)
براى مـهاجـرت پ
ـروان به حبـشه قـبل از هجـرت به مد#نـه #ا دستـور امامـان اهل ب
ت عل
ـهم
السالم به مـباح بودن خمس در برخى زمـان�ها براى ش
عـه بنابر نظر نگارنده(ر. ك: ض
ـائى�فر،
١٣٨٢: ٥٨٢). و گـاهى وال#ت در شكل مد#ر#ـت نظام س
ـاسى بروز پ
ـدا كرده است؛ مـانند
احكام حكومتى كه پ
ـامبر گرامى اسالم(ص) در مد#نه در دوران عـهده�دارى حكومت صادر

كرده�اند #ا احكام حكومتى اى كه حضرت ام
ر(ع) در دوران خالفتشان داشتند.
برخى از دستوراتى كه مـعصومان از شأن وال#ت صادر كرده�اند كاركـردى عملى داشته
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است؛ #عنى براى عـمل بوده است. به تعـبـ
ر د#گر، اگـر آن�ها را دسـتـوراتى صادر از شـأنى
مثل شأن ابالغ مى�دانستـ
م، ماه
تى فقهى داشت؛ مثل دستور پ
امـبر(ص) به جنگ با كفار.
ولى برخى از دسـتورات آن�ها مـاه
ت اصولى و اسـتنبـاطى دارد؛ #عنى اگر آن�ها را صـادر از

شأنى مثل شأن ابالغ مى�دانست
م، با#د در استنباط احكام از آن ها استفاده مى�كرد#م.
مراد ما از احاد#ث صادر از شأن وال#ت، قسم دوم است؛ #عنى روا#اتى كه اگر آن�ها را
صادر از شـأنى مثل شـأن ابالغ بدان
م، با#د به عنوان ضـابطه اى در استنبـاط احكام، از آن�ها

استفاده كن
م.
در برخى روا#ات آمده است:

p�– bF� vM�?�� r� U}?�H� p�}�?�« Ë« Y|b�� p��b�u� X|«—« °Ëd?L�U�« U| (ع)قال ابوعبدالله»
�c?�Q� XM� UL?N|U� p�– ·ö؟ قلت:?� p�}?��« Ë« p�d?��« XM� U?� ·ö�?� p�b�U?� tM� vM��Q�?�
p�– r�KF� s�� tK�«Ë U�« Î«d� b�F| Ê« ô« tK�« v�« ËdL�U�« U| X��« b� :باحدثهما و ادع االخر. فقال
�?{?W?}?I��«ô« t?M|œ v� UM� q�Ëe?� tK�« v�« ¨rJ�Ë v�d(كل
نى، ١٣٦٣: ١ / ٦٧)؛ روا#ات د#گرى� t�«
هم بد#ن مضمون آمده است(حر عاملى، ١٤١٦: ٢٧ / ١٠٩، حد#ث ٧، ٨ و ٩). در ا#ن روا#ت،
قرائن روشنى هست كـه نشان مى�دهد ا#ن دستـور، دستورى صـادر از شأن وال#ت است، نه
دستورى شرعى كه در هنگام تعارض دو دسته روا#ت، با#د روا#ت جد#دتر را مقدم داشت و
به آن عـمل كـرد و روا#ت مـقـدم�تر اعـتبـارى ندارد؛ همـان�طور كـه روا#ت مـعـارض با قـرآن
اعتبارى ندارد؛ از ا#ن رو، على القاعدده نمى�توان در علم اصول به روا#اتى عمل كرد كه در
بردارندهV دستورات وال#ى است، همـان�طور كه برخى از دانشوران #ادآور شده�اند؛ مـثالً مال
مـحـسن فـ
ض كـاشـانى در توضـ
ح ا#ن گـونـه احـاد#ث، آن را حـد#ثى دانسـتـه كـه امـام طبق
مصلحـت حكم مى�كند؛ و حكم مصلحـتى، حكمى وال#ى است(ف
ض، ١٣٦٥: ١ / ٢٨٤؛ و
١٣٩٠: ١ / ٣٠٤). روشن است كـه اصل دستـور به تقـ
ه، امـرى شـرعى است ولى دستـور به
ا#ن�كه در ا#ن مـوضع تق
ه كن
ـد و در موضع د#گر تقـ
ه نكن
د، دسـتورى وال#ى است. پس به
نظر وى هم ا#ن روا#ات از شأن وال#ت صادر شده است و برخى هم صراحتاً گفته�اند: «مفاد
ا#ن روا#ات، قـاعـدهV اصـولى عامى نـسبت به تـمام مكلـفان در تمـام زمـان�ها ن
ـست»(مظفـر،
١٣٨٦: ٣ / ٢٤٩)؛ وى در ادامـه، آن را دستـورى تق
ـه�اى مى�شمـرد(همان: ٢٤٩)، تقـ
ه�اى و
وال#ى بودن ا#ن دســتـور و عـدم دائمى بودن آن، بـا تعـبـ
ـرهاى مــخـتلفى در عــبـارات د#گر
دانشـوران هم آمـده است(امـام خـمـ
نى، ١٣٨٥: ٢ / ٨٤؛ حك
م، ١٤١٤: ٦ / ١٩٧؛ و ١٤١٨: ٧ /

.(٤١٥
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اگر مشخص شود روا#ت معتبرى از شأن وال#ت معصوم(ع) صادر شده، على القاعده
نمى�توان براى اثبـات مسـائل اصـولى، به آن استناد كـرد؛ مگر ا#ن�كـه به روش�هاى معـتبـر،
مالك كلى فرازمـانى و فرامكانى از آن روا#ت استنباط شـود و به اعتبار آن مـالك كلى، مسائل

اصولى به واسطهV آن اثبات شود.
ناگفتـه نماند كه پ
امبـر(ص) شؤون د#گرى نظ
ر تشر#ع، تزك
ـه و تأد#ب و قضاوت هم
داشتـه است، همان�طـور كه امام(ع) هـم شأن قضـاوت، تزك
ـه و تأد#ب و… داشتـه است.
نگارنده آن�ها را در جاى د#گرى توض
ح داده است(ض
ائى�فر، ١٣٩٢: ٣٩٩ به بعد)، اما چون نه
تا كنون نمونهV اصولـى�اى براى آن #افته و نه ثمرهV اصولى�اى براى آن سـراغ دارد، از ذكر سا#ر

شؤون خوددارى مى�كند.
تا ا#ن�جا نمونـه�ها#ى از روا#ات صادر شده از شؤون مخـتل? معصوم ذكـر كرد#م و ن
ز
گفت
م كه روا#ات صادر از كدام شأن، معتبر و قابل استفاده در علم اصول و روا#ات صادر از
كدام شأن، غ
رقابل استناد در علم اصول است. نتا#ج د#گرى همچون رفع تعارض م
ان دو
دستـه روا#ات اصولى را ن
ـز ب
ان كـرد#م. افزون بر ا#ن نتـا#ج، آثار مشـتركى بر بـحث شؤون

معصوم بار مى�شود كه به #ك شأن اختصاص ندارد كه در ا#ن�جا آن�ها را مى�آور#م:

‰u�« —œ œUM��« q�U� ÊQ� “« —Ëb� ÏÁbMM�Å U��« v�u�« ÏtD�U{ ‡±
اگر همهV شؤون معصوم از #ك سنخ باشد، مـثالً از سنخ ابالغ، تفس
ر و تشر#ع، استناد
به آنچه از معصوم از ا#ن سه شأن صادر شـده، هم براى اثبات مسائل فقهى و هم براى اثبات
مسـائل اصولى، صحـ
ح و معتـبر است. در ا#ن صورت، بحث دربارهV ضـابطهV اصولى براى
تشخ
ص آنچه از مـعصوم صادر شده، الزم ن
ست؛ چون مثالً آنچـه صادر شده، چه از شأن
تبل
غ باشـد، چه از شـأن تفـس
ـر، در هر دو صـورت، مى�توان براى اثبـات مسـألهV اصـولى و
فقـهى، به آن روا#ت استناد كـرد؛ ولى اگر آنچه از مـعصوم صـادر شده، م
ـان دو سنخ مردد
باشد، مثالً نمى�دان
م آنچه از معصوم صادر شـده، از شأن تبل
غ است ـ كه استناد به آن معتبر
است ـ #ا از شأن عـادى ـ كه نمى�توان به آن استناد كرد ـ در ا#ن صـورت، ا#ن پرسش اصولى
مطرح مى�شـود كـه بـا چه ضـابطه #ا ضـوابطى، تشـخـ
ـص ده
م كـه آن روا#ت از كـدام شـأن

معصوم صادر شده است؟ در ا#ن باره دو د#دگاه اصلى به چشم مى�خورد:
tI� Ë ‰u�« —œ œUM��« q�U� ÊQ� “« —Ëb� v�Ë« ÏÁb�U� ©n�«

بس
ـارى از دانشوران علم اصول، قاعـدهV اولى را صدور روا#ت از شأن قـابل استناد در
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فقه و اصول دانسـته�اند؛ از ا#ن رو، بدون ه
چ ترد#د و توقفى، به روا#ات معتـبر براى اثبات
مـسائل اصـولى استنـاد كرده�اند؛ همـان�طور كه بـه روا#ات معـتبـر براى اثبـات مسـائل فقـهى
تمسك كـرده�اند؛ بدون ا#ن كه بحـث كنند كه رو ا#ت مورد نـظر از كدام شأن مـعصـوم صادر
شده است. تنها در مواردى كه با مشكلى مواجه شده�اند، گفـته�اند قض
ة فى واقعة و #ا قض
ة
شـخصـ
ة و… امـثـال ا#ن تعابـ
ر كـه نشان مـى�دهد صدور روا#ت، از شـأنى ن
ـست كه قـابل
استناد در فـقه و اصـول باشد. ناگـفته نمـاند كه دانشـوران اخبـارى�مسلك، ضـوابط اثبات و
اسـتنبـاط از متـن د#نى را اساسـاً د#نى دانسـتـه�اند(ر. ك: استـرآبادى، ١٤٢٦: ٩٢ و ٥٧١ ـ ٥٧٢؛ و

بحرانى، ١٤٠٥: ٩ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦ و ٣٦٢).
v�Ë« ÏÁb�U� œu�Ë Âb� ©»

برخى هم معـتقدند قاعدهV اولى در زمـ
نهV مسائل اصولى وجـود ندارد. ا#ن د#دگاه را در
چند محور توض
ح مى�ده
م:

١ـ د#ن و شـر#عت، بن
ـان�گذار برخى از امـور است. در ا#ن مـوارد، على القاعـده د#ن
با#د همهV خـصوص
ات امـرى كه خود بن
ـان گذاشته، از اجـزا، شرا#ط و موانع ب
ـان كند. اما
برخى امـور، امـورى عـقـال#ى است كـه د#ن بنـ
ـان�گـذار آن�ها ن
ـست. در ا#ن امـور، د#ن و

شر#عت، مواردى را ب
ان مى�كند كه نظرش با نظر عقال مخال? است.
٢ـ راه اثبات مـتن د#نى مثًال روا#ات و نـ
ز تفسـ
ر متـون د#نى(آ#ات و روا#ات)، از امور
تأس
ـسى ن
سـت بلكه از امور امـضا#ى است؛ مـثًال همـان�گونه كه بـس
ارى از دانشـوران علم
اصول گفـته�اند مهم�تر#ن دل
ل حجـ
ت خبر واحد، س
ـرهV عقال است(آخوند خراسانى، ١٤٠٩:
٢٨٩؛ اصـفـهـانـى، ١٤٠٩: ٦٨؛ طبـاطبـا#ى، ١٣٧١: ٣٢؛ سـبـزوارى، ١٤١٩: ٤٩٢؛ و امــام خـمـ
نى،

.(١٣٧٣: ١ / ٣١٣
د#ن و شر#عت در زم
نهV تفس
ر متن هم ش
وهV جد#دى اختراع نكرده است، بلكه از همان
ش
ـوه�هاى عقال#ـى بهره برده است(آخوند خـراسانى، ١٤١٢: ٢٨١). از ا#ن رو، دانشوران علم
اصـول، عمـده دل
ل بر اصـول لفظى را سـ
رهV عـقـال#ى دانستـه�اند.(طباطـبا#ى، ١٣٧١: ٣١؛ و
بروجردى، ١٣٦٤: ١ـ ٢ / ٨٩)؛ بلكه برخى از آنان علم اصول را عـلمى دانسته�اند كه از قـواعد
مـقـرر نزد عـقـال براى اسـتنبـاط احكـام بحث مى�كند(طبـاطبـا#ى، بى�تا: ١ / ١٤)؛ و برخى هم
گفـته�اند ظنى ندار#م كـه شارع، اعـتبـار آن را تأس
س كرده باشـد بلكه همهV ظـنون و امارات،
عـقـال#ـى�اند كـه شـارع آن�ها را امـضــا كـرده است(بجنوردى، ١٣٧٩: ٢ / ٤٠؛ نـجـفى، ١٣٨٤؛

ض
ائى�فر، ١٣٨٧: ٨٩ ـ ٩١).
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ق و توسعهV آن چ
زى ب
ان
٣ـ اگر د#ن و شر#عت از ش
وه�اى عقال#ى ردع كـرد #ا در تض
كرد، ا#ن قـر#نه آن است كـه از شأن قابل اسـتناد در اصول صـادر شده است؛ ولى اگـر د#ن و
شـر#عت در ا#ن زمـ
نه ردع، تضـ
ـ
ق و توسـعهV شـ
ـوه�اى عـقـال#ى، چ
ـزى ب
ـان نكرد، بلكه
روا#ت مطلبى را ب
ـان مى�كند كه در نگاه ابتدا#ى، اخـتراعى به نظر مى�رسـد، در ا#ن صورت
با#د به قرائن و شواهد مـوردى اعتماد كرد؛ مـثالً بررسى شود كه آ#ا ناظر به جامـعه�اى خاص
Vاست كـه مـعصـوم در آن زندگى كـرده؛ همـان�طور كـه برخى دانشـوران فقـه و اصـول درباره
برخى روا#ات، چـن
ن گـفــتـه�اند(نجـفى، ١٣٦٥: ٣١ / ١٣٩). در ا#ن صـورت آن روا#ات در

اصول قابل استناد نخواهد بود.
#ا به امـرى عقلى #ا عـقال#ى ارشـاد مى�كند كـه در ا#ن صورت با#د خـود آن امر عـقلى #ا
عقـال#ى را بررسى كن
م و م
ـزان استحكام آن را بسنجـ
م و اگر از اتقـان الزم برخوردار بود،
در اصـول قـابل استـناد خواهـد بود؛ #ا با قـرائن و دال#ل كـافى ثابت كن
م كـه از شـأن تبل
غ #ا

تفس
ر صادر شده؛ در ا#ن صورت ن
ز در اصول، قابل استناد خواهد بود.
بنابرا#ـن به صـورت مطلق نـمى�توان گـفت قــاعـدهV اولى در زمـ
نـهV روا#اتى كـه مــسـائل
اصـولى را ب
ـان مى�كنند، صـدور از شـأنى نظ
ـر شأن تبلـ
غ و تفسـ
ـر است و در علم اصـول
مطلقاً مى�توان به آن ها اسـتناد كرد؛ بلكه با#د به قرائن و دال#ل كافى براى اثبـات صدور شأن

قابل استناد در اصول، اعتماد كرد.

XM� n|dF� ‡≤
بس
ارى از دانشوران علم اصول، سنت را چن
ن تعر#? كرده�اند:

«هى قول النبى(ص) او االمام(ع) او فعلهما او تقر#رهما،(تونى، ١٤١٥: ١٥٧؛ و حك
م،
١٤١٨: ١١٦). اما اگـر براى پ
امـبر(ص) و امـام(ع)، غ
ر از ابالغ و تفـس
ـر شؤونى همـچون
شأن عـادى و ارشادى قائل شـو#م، با#د تعر#? د#گرى از سنت داشـته باش
م تـا قلمرو سنت
محدوتر شـود؛ چراكه دست�كم برخى از گفتـارها و رفتارهاى پ
امبـر(ص) و امام(ع) حاكى
از حكم شـرعى ن
ـست و در نت
ـجـه، در قلمـرو سنت نخـواهد بود؛ همان�گـونه كـه برخى از

دانشوران علم اصول در تعر#? سنت گفته�اند:
«هو قول المـعصوم او فـعله او تقر#ره الغ
ـر العاد#ات»(قمى، ١٣٨٨: ٢ / ٣٣٨؛ مامـقانى؛

١٤١٠: ١ / ٦٨؛ ش
خ بها#ى، ١٣٨١: ٨٧؛ رازى، ١٤٠٤: ٢٦٦؛ و صدر، بى�تا: ٨٥).
برخى هم گفته�اند آنچه از پ
امبر(ص) صادر مى�شود، بر سه قسم است:
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١ـ آنچه از طبع بشـرى آن حضرت صادر مى�شود، نظ
ـر خوردن، آشام
ـدن، خواب
دن
و امثال آن؛

٢ـ آنچه از تجارب وى صادر مى�گردد، نظ
ر تدب
ر جنگى، زراعت، تجارت و امثال آن؛
٣ـ آنچــه از وى به عنوان رســول و مــبلغ از جــانب خـداونـد صـادر مى�گــردد، نظ
ــر
عبادات، تـنظ
م معامالت، و… . بر ا#ن اسـاس، فقط قسم سوم، «تشـر#ع عام» است و به

ا#ن قسم احاد#ث، مى�توان تمسك كرد(آسنوى، بى�تا: ٣ / ٦٣٨).
#كى از دانشوران فـقه و اصول هم گـفته است: «تأسى به پ
ـامبر(ص) تنها در افـعالى از
وى كه از شأن مولو#ت و تشر#ع صادر شده باشد، واجب است»(توح
دى، ١٤١٧: ٣ / ٣٦).


دى را براى
برخى ا#ن تفك
ك و تقسـ
م�بندى را غر#ب دانسته، گـفته�اند نبا#د چن
ن تقـ
سنت ذكـر كـرد؛ چون هـر واقـعـه�اى، در شـر#عت حكمى دارد و فـرقى نمـى�كند كـه فـعل،
مقتـضاى طب
عت انسـان باشد نظ
ر خوردن و آشـام
دن #ا فعل برخـاسته از تجربه باشـد #ا غ
ر
آن. اگر فعل، ارادى باشد، در شـر#عت حكمى دارد؛ چراكه مقتضاى عصـمت پ
امبر(ص)
آن است كه وى مـخال? دستـور خدا انجام نمـى�دهد پس همهV اقسـام افعالى كـه از وى صادر

مى�شود، بر اباحه به معناى اعم داللت مى�كند(حك
م، ١٤١٨: ٢٢٢).
وى در نها#ت گفته است كه تنها احكام اخـتصاصى پ
امبر(ص) نظ
ر جواز ازدواج ب
ش
از چهار هـمسر… . و افـعال غـ
رارادى وى، كـاش? از تشر#ع حكم همـهV مكلفان نـ
ست و

طبعاً جزو سنت ن
ست(همان: ٢٢٣).
به نظر مى�رسـد كه با#د مـ
ان احكام تـكل
فى و وضـعى، فرق گـذاشت: آنچه مـعصـوم
انجـام مى�دهد، به دل
ل عـصمـتش، بر حكم تكل
ـفى(جواز به مـعناى عـام) داللت مى�كند؛
Vغه
ولى لزوماً نمى�توان از آن، حكم وضعى استـفاده كرد؛ مثالً اگر معصوم عـقد ب
ع را به ص
عـربى انشاء كـرده باشد، نمى�توان گـفت به دل
ل عـصمت وى #ا لزوم تبـع
ت از وى، شـرط
صـحت ب
ع، اجراى صـ
غـهV آن به زبان عربى است، آن گـونه كـه برخى چن
ن تصور كـرده�اند
(مراغى، ١٤١٧: ٢ / ١٤٥)، بلكه صح
ح آن است كه بگو#
م چون ا#ن فـعل، از افعال عادى و
عـرفى مـعصـوم است و دل
ـلى بر پ
ـروى از آنان در افعـال عـادى ن
ـست(عـاملى، ١٤١٩: ١٢ /
٥٢٧؛ و طبـاطبــا#ى #زدى، بى�تا: ١ / ٨٧)، پس نمى�توان از اجــراى صـ
ـغـهV ب
ع بـه زبان عـربى،
اشـتـراط عربى بودن را اسـتـفـاده كرد. بـنابرا#ن بر قـ
د «و العـاد#اً»، با#د قـ
ـود د#گرى نظ
ـر
«الوالئ
ـاً» و «التفر#عـاً » را هم به تعر#? سنت اضـافه كـرد؛ همان�گـونه كه برخى ن
ـز به ا#ن

نكته اشاره كرده�اند(صادقى رشاد، ١٣٨٩: ٣٤٥ ـ ٣٤٧).
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نت�جه گ�رى

سنت همـان�گونـه كه منبع احكام فـقـهى است، منبع مـسائل اصـولى ن
ـز هست. از ا#ن رو،
استـناد به روا#ات معـتبـر براى اثبات مـسائل اصـولى صحـ
ح است؛ اما در اسـتناد به روا#ات

معتبر، با#د نكاتى را در نظر گرفت:
١ـ با توجـه به ا#ن�كه مـعـصوم شـؤون مـختلفى دارد، در اسـتناد به روا#ات براى اثبـات

مسائل اصولى، با#د توجه كرد كه روا#ت از كدام شأن معصوم صادر شده است.
اگر مـشخص شـود كه روا#ت از شـأن ابالغ و تفسـ
ر معـصوم است، اسـتناد به آن براى
اثبات مـسائل اصولى، مـعتبـر است؛ و اگر مشـخص شود كه از شـأن عادى معـصوم است،
اسـتناد به آن براى اثبـات مـسائل اصـولى، صـحـ
ح ن
ست؛ چـون حجـ
ت از احكام وضـعى
است و همان�گونه كه گذشت، نمى�توان با آنچه از شـأن عادى معصوم است، حكم وضعى
ثابت كرد. اگر مشخص شود كه روا#ت از شأن وال#ى معصوم است، على القاعده نمى�توان
به آن روا#ت براى اثبات مسـائل اصولى استناد كرد؛ مگر آن�كه به روش�هاى اصولى مـعتبر،
مـالك كلى�اى از حكـم وال#ى به دست آ#د كـه در ا#ن صـورت مى�توان بـه آن مـالك كلى براى
اثبات مسـائل اصولى استناد كرد. اگر روا#ت از شـأن تفر#عى معصوم بـاشد، تنها مى�توان به
عنوان عام كلـى ـ كه فوق روا#اتى ب
ـان كنندهV فروع است ـ براى اثبـات مسـائل اصولى، به آن
تمـسك كرد؛ و به روا#ات ب
ـان�كنندهV فـروع و ز#رمجـموعـه�ها نمى�توان تمـسك كرد. امـا به
روا#اتى كه از شأن ارشـاد معصوم صـادر شده، نمى�توان به عنوان حكم تعبـدى استناد كرد؛
بلكه با#د به آن به عنوان حكـمى كه در ب
ـان عقـال را#ج بوده، نگاه كرد؛ اگـر عقـال هم اكنون
چن
ن حكمى دارند و مـشـمول ه
چ #ـك از ادله�اى نشود كـه امـرى را فاقـد اعـتبـار مى�دانند،

مى�توان به آن براى اثبات مسائل اصولى استناد كرد.
٢ـ اگر مشخص نشد كه روا#ت از كدام شـأن معصوم صادر شده، گروهى از دانشوران
قاعـدهV اولى را صدور از امثـال شأن تبل
غ و تفـس
ر دانسـته�اند. از ا#ن رو، طبق قـاعدهV اولى،
استناد به روا#ت براى اثبات مسائل اصولى استنادى، صح
ح و معتبر خواهد بود؛ ولى بنا بر
د#دگاه نگارنده ـ كه م
ـان امور تأس
سى و امضا#ى فرق گذاشتـه و ضوابط اثبات و فهم د#ن را
از امور امضـا#ى مى�داند ـ قاعدهV اولى در ا#ن زم
نه وجود ندارد، بلـكه با#د به قرائن و شواهد
موردى مراجعـه كرد و اگر قرائن و شواهدى وجود نداشت، استناد به روا#ت مـجهول�الشأن

براى اثبات مسائل اصولى، به دل
ل قانع�كننده�اى ن
از دارد كه به نظر موجود ن
ست.
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٣ـ برخى از روا#ات دربارهV برخى از مـسائل اصولى ـ همـچون مـرجحات مـعتـبر هنگام
تعارض دو روا#ت ـ  در صـورتى كه آن�ها را صادر از شـأن تبل
غ #ا تفسـ
ر بدان
م متـعارضند؛
ولى اگـر آن�ها را مثـالً صادر از شأن تـفر#ع بدان
م، تعـارضى نخواهند داشت. حل تـعارض
برخى روا#ات اصـولى، #كـى از فـوا#د د#گر بهـره�گـ
ـرى از شـؤون مـعـصـوم در علم اصـول

است.
٤ـ با توجــه به ا#ن�كـه مـعــصـوم شـؤون عـادى، وال#ـى و تفـر#عى هم دارد، اســتناد به
روا#اتى كه از ا#ن شؤون مـعصوم صادر شده، براى اثبات حكم وضعى، صـح
ح ن
ست. از
ا#ن رو، نمى�توان گفتـار و رفتار عادى، وال#ى و تفر#عى معصـوم را از ح
ث حكم وضعى،
در قلمـرو سنت به حـسـاب آورد و سنت را به مطلق چ
ـزى كـه از مـعـصوم صـادر مى�شـود،

تعر#? كرد.

"ادداشت:
ا#ن مـقاله از پروژه «مـبانى كـالمى علم اصول» كـه در پژوهشكده فقـه و حقـوق در حال انجـام است،  .١

استخراج شده است.

منابع و مآخذ:

قرآن كر#م.
�١. آخـوند خراسـانى، مـحـمد كـاظم(١٤١٢ق)، كـفا#ةاالصـول، مـوسسـة آل البـ
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ب
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�٣. اصفـهانى، محـمد حسـ
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��٤. آل�الش
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خ راضى، قم،

چاپ اول.
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م و نشـر آثار امـام

خم
نى، تهران، چاپ اول.
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د مـحـمدكـاظم(بى�تا)، حاشـ
ة المـكاسب، اسمـاع
ل
ـان، قم،
چاپ اول.

�٣٤. طبرسى، احمد(١٣٨٦ق)، االحتجاج، دار النعمان، نج?، چاپ اول.
�٣٥. عاملى، س
د محـمدجواد(١٤١٩ق)، مفتاح الكرامة، مؤسـسة النشر االسالمى، قم،

چاپ اول.
�٣٦. ف
اض، محـمداسحاق(١٤١٩ق)، محاضرات فى اصول الفـقه(تقر#رات درس خارج

اصول آ#ت�الله خو#ى)، مؤسسة النشر االسالمى، قم، چاپ اول.
�٣٧. ف
ض كاشـانى، محسن(١٣٩٠ق)، االصول االص
لة، دانـشگاه تهران، تهران، چاپ

اول.
�٣٨. ـــــــــــ (١٣٦٥)، الوافى، مكتـبة االمام امـ
رالمومن
ن على(ع) العـامة، اصفـهان،
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چاپ اول.
�٣٩. قط
ــفى، ســ
ـد مـن
ـر(١٤١٤ق)، الـرافـد فى عـلم االصـول(تـقـر#رات درس آ#ـت�الله

س
ستانى)، مكتب آ#ت�الله س
ستانى، قم، چاپ اول.
�٤٠. قمـى، ابوالقاسم(١٣٨٨)، القـوان
ن المحكمـة فى االصول المـتقنـة، مؤسـسة السـ
دة

المعصومة، قم، چاپ اول.
�٤١. مـازندرانى، مــالصـالح(١٤٢١ ق)، شـرح االصــول من الكافى، دار احـ
ــاء التـراث

العربى، ب
روت، چاپ اول.
�٤٢. مامقانى، عبدالله(١٤١٠ق)، مقباس الهدا#ة، مؤسسة آل�الب
ت(ع)، قم، چاپ اول.
�٤٣. مراغى، سـ
د م
ـرعبدالفـتاح(١٤١٧ق)، العناو#ن، مـوسسة النشـر االسالمى، قم، ،

چاپ اول.
�٤٤. مظفر، محمدرضا(١٣٨٦ق)، اصول الفقه، دارالنعمان، نج?.

�٤٥. موسوى بجنوردى، سـ
د حسن(١٣٧٩)، منتهى االصول، مؤسـسة العروج، تهران،
چاپ اول.

�٤٦. نجفى، محمدحسن(١٣٦٥)، جواهر الكالم، دارالكتب االسالم
ة، تهران.
�٤٧. نجـفى، مـحـمـدعلى،(١٣٨٣)، رسـالة فى الوال#ات، چاپ شـده در: رسـائل وال#ة

الفق
ه، بوستان كتاب، قم، چاپ اول.
�٤٨. هاشمى شاهرودى، س
دمحـمود(١٤٢٦ق)، بحوث فى علم االصول(تقر#رات درس
خارج اصـول آ#ت�الله صـدر)، مؤسسـة دائرة المعـارف الفقـه االسالمى طـبقاً لمـذهب

اهل�الب
ت(ع)، قم، چاپ سوم.


