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 تحلیلی بر قواعد استنباط
 

 ةیدانشیار جامعة المصطفی| العالم سبزواریعلی رحمانی فرد 
 

 چکیده
 مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 

 . انحصار در سماع از معصومین.4. اجتهاد استکشافی. 3. اجتهاد قیاسی. 2اجتهاد به رأی. . 1
دین بوده و  ینص فیه مورد مذمت اولیاال و اجتهاد قیاسی در ما رأی  هاد بهاز انجا که اجت

ن شیعه در رسیدن به حکم شرعی ، اصولیوهایی مبتال استو از منظر عقل و نقل به چالشهست 
و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی  ن دو شیوه اجتهاد کناره گرفتهاز ای

و راه رسیدن  کردهرا نیز نقد و بررسی اصولیون ای از عالمان شیعه شیوه ما دستهاند. اتعریف نموده
در  ،گویدمیاند اگرچه آنچه را اخباری دانسته از معصومینبه حکم شرعی را منحصر به سماع 

ر و مستلزم عسدر سماع از معصوم ولی شیوه انحصار  ،صورت امکان بر سایر طرق مقدم است
 است.  معصومینات ائمه حرج و مخالف تعلیم

به حجیت نیز در بخش نهایی مقاله  داده،پاسخ  بدانمقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و 
 قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است. 

 .اصولیون، اخباریین، حجیت، اجتهاد، استنباط ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

از قواعد استنباط احکام است که گاه به صورت استفاده  ،یکی از مباحث چالشی پرسابقه
نفی کلی و یا اثبات کلی محل تنازع بوده و گاهی هم به نحو سلب جزئی و اثبات جزئی 

گروهی  ؛همچنان ادامه دارداستنباط این دو گونه نزاع در قواعد  .مورد مناقشه واقع شده است
استفاده از آنها را  ای نیزاند و عدهکردهانکار به طور کلی این قواعد را در استنباط احکام 

ای از قواعد طبق به پاره مثبتین .نماینددین و موتور محرکه اسالم معرفی می یعامل بقا
مصالح مرسله و نگرند و استفاده از مثل قیاس استحسان توصیه اولیای دین با نگاه منفی می

ه و به کارگیری این قواعد در مقاصد الشریعه را در رسیدن به حکم شرعی راه انحرافی دانست
 دانند.آن می نه شدموجب تخریب دین و برچیدرا استخراج احکام 

صرف  ،آورنده آن و نگهبانان آن برسدتأیید  پر واضح است که طرق رسیدن به دین باید به
ند راه وصول به شریعت و توانمیعقالیی هستند ن ،اینکه این طرق مانند سایر طرق استنباط

انی های وصول به دین نه به آن آسراهبر این اساس ما معتقدیم  .شرع قرار گیرندیا مصدر 
و  دهندمی امراجعه به فکر خود فتو باو  کنندمیاهب عامه بدان عمل است که بعضی از مذ

پندارند که راه منحصر برای رسیدن به شریعت سماع از ای مینه به آن سختی است که عده
صول و علیکم علینا القاء اال»ند: اهفرمودصحیح همان است که بلکه راه  ،است معصوم

 .«ان تفرعوا
 آن نیز پروراند باید به قواعد استنباطپس کسی که آهنگ معرفت شریعت را در سر می

 حوادث و رویدادها باشد. ،آشنا شود تا بتواند حالل مشکالت
 کاوشی در قواعد استنباط 

 اقسام اجتهادفصل اول: 
 : دشومیاصطالح بر چند معنا اطالق اجتهاد در 
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، )شافعی« القیاس و االجتهاد اسمان بمعنی واحد»گوید: می. قیاس: شافعی در الرساله 1
حنیفه و مدارس در مدرسه ابی (.545و  289 :1418، می؛ حک141 تا:بی، خضری بک ؛477 تا:بی

 .کنندمی تفسیر گونهینهماجتهاد را  ،زیادی از اهل تسنن
الجهد  بذل عن االجتهاد عبارة»گوید: میشوکانی  :ر شخصیکو تفرأی  مل بهع. 2

 هایإل الشارع هدی یالت الوسائل استخدام و رکبالتف هایف نّص  ال واقعة یف مکالح إلی للتوّسل
حنیفه و مدارس زیادی در مدرسه ابی .«هیف نّص  ال مایف لالستنباط( االستحسان و اسیالقک)

  .(453 تا:بی، ؛ ابن خلدون198 تا:بی، شوکانی) ندگیرمیرا به این معنا  از اهل تسنن اجتهاد
 تا:بی، )ابن حزمنامند آن را تأویل هم می ،دشومیکه اجتهاد نامیده  طورهمانرأی  عمل به

و در  واحدا أجرا مأجور، هیعل باغ، مخطئ، مجتهد، متأّول« ل عمارقات»ابوالغادیه  .(161 /4
 «صواب علی أّنه معتذراً ، مجتهداً ، متأّوال إاّل و لم یقتل علیًا »گوید: میملجم این باره ابن 

 (.484 /10همان: )
بنابراین  .نامندرا گاهی تأویل و گاهی اجتهاد میرأی  بر این اساس فقهای عامه عمل به

فقیه وقتی نصی در  :آنها معتقدند .تاس معتبرو تفکر شخصی از رأی  در فقه اهل تسنن
و این اجتهاد را مصدری از مصادر  کندمیشخصی و اجتهاد رجوع  اندیشهبه ه نیافت حادث

 کالم ، شاهدی بر این مدعا«در عرض کتاب و سنت» ، آن همنمایدحکم شرعی تلقی می
 : است، المعالم الجدیدهشهید صدر در 

 تستخدم انتک ( و)یعنی العمل بارأی المعنی هذا حملت لمةکال ان علی دلی االجتهاد لمةک تتبع و
 االجتهاد تذم تیالب أهل أئمة عن المأثورة اتیفالروا السابع القرن إلی األئمة عصر منذ عنه ریللتعب

: 1395، م )صدرکالح مصادر من مصدراً  یالشخص ریکالتف من تخذی یاّلذ یالفقه المبدأ کذل به دیتر و
39.) 

اجتهاد  گونهاما این دو  ،بوده استاجتهاد به این معنا مورد نظر معظم فقهای اهل تسنن 
و مراد از اجتهاد مذموم و باطل در فقه امامیه این  نداردبیت اعتبار و حجیت در مذهب اهل

های نادرست در استنباط های آینده تحت عنوان نفی روشاجتهاد است که در بخش نوعدو 
 خواهد آمد.
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شاف الحکم الشرعی عن هو عبارة عن استک» این است: اما اجتهاد به معنای سوم
به خالف  ،در این تعریف اجتهاد مصدر حکم شرعی و دلیل بر حکم شرعی نیست «.ادلته

به  .دو اصطالح سابق بلکه اجتهاد در این تعریف استنباط حکم شرعی از دلیل یا ادله است
 استنباط حکم از اصول و قواعد ممهده است. عبارت دیگر:

سید مرتضی و شیخ طوسی ، مفید، ین آنها مثل صدوقه در روایات معصومین و تابعآنچ
محسوب دلیل رأی  بهاست و اینکه قیاس و اجتهاد رأی  اجتهاد به معنای عمل به شدهمذمت 

رمز حیات جامعه اسالمی و  ،اجتهاد به معنای استکشاف حکم از ادلهو اما  ندشومین
 نیروی محرکه اسالم است. 

ضروری و بدیهی است  یبط امرضنتوسط قواعد م از ادلهاینکه استکشاف احکام  ضمن
و بر این اساس اجتهاد که عامل حفظ نظام اسالم و وسیله تحفظ بر احکام الهی است و از 

 ،کفایی قلمداد شده و نسبت به هر مکلفی واجب تخییری است ی وواجب نفس فقهیمنظر 
 یا مقلد و یا محتاط. ،باشد بدین معنا که مکلف یا باید مجتهد

 انکار قواعد استنباط ل دوم: فص

 .اندحرام و بدعت خوانده آن راو  مردود دانستهای اجتهاد در اصطالح سوم نیز عده
االحکام  فیالرد علی من قال باالجتهاد و التقلید  فیفوائد المدنیة محدث استرآبادی در 

رد باید اجتهاد حرام است و هر کسی سؤالی داگوید: می)مؤسسه نشر اسالمی(  االلهیه
  :در کتاب مذکور آمده ،داندمیتقلید را هم حرام  ، ویمستقیمًا به روایات رجوع کند

 بن محّمد اإلسالم ثقة اإلمام و نیالصدوق نیاألعلم نیخیالشک نییاألخبار أصحابنا قدماء عند
 و یالرأ ببا و دیالتقل بابفی  به نطق ماک و، (یافکال تابک أوائل یف به صّرح ماک) ینیلکال عقوبی

 و دیالتقل و االجتهاد حرمة یف حةیصر إّنهاو « یافکال تابک من» تبکال یف بما تمسکال باب و سییالمقا
، کلینی) بأمرهم المؤّلفة تبکال کتل یف المسطورة الطاهرة العترة اتیبروا تمسکال وجوب یف

1429 :1/ 51 – 53).  
 ،کافیکتاب اب الرأی و المقاییس تقلید و باز روایات باب  :در جواب باید گفتولی 
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و رأی  این روایات همه ناظر به اجتهاد به .دشومیحرمت اجتهاد و حرمت تقلید استفاده ن
سوم این سلسله روایات از اجتهاد به معنای  . پسقیاس مصطلح در آن برهه از زمان است

صاحب . بر این اساس انصراف دارد (،استکشاف حکم شرعی از قواعد و ادله خاصه)
و  کشف القناع عن وجوه حجیة االجماعو صاحب کتاب  لؤلؤ البحرینق در کتاب حدائ

بر  دیگرانو  ایة المسترشدین شرح معالم الدیندهشیخ محمدتقی اصفهانی در 
باب و کلینی به اخباریگری و اینکه روایات های استرآبادی در نسبت دادن صدوق برداشت

ظر به حرمت اجتهاد به معنای سوم باشد نقدهای متعددی تقلید و باب الرأی و المقاییس نا
 گنجد. این مقاله نمیدر اند که وارد نموده

 ،مثل شیخ حر عاملی -حتی علمایی که روش محمدامین استرآبادی را پذیرفتند 
مرحوم شیخ محمدتقی مجلسی و  ،الله جزائریمرحوم سید نعمت ،وافیصاحب کتاب 

بعضی از همین  ،اندرا نداشته ویهای تندروی - قصاحب حدائ ،محمدباقر مجلسی
 مثل شیخ یوسف بحرانی. ،اندهای فراوانی وارد کردهطعن استرآبادیاخباریین بر 
محمدامین استرآبادی در مدینه  ،دانندنمیاجماع و عقل را حجت ، کتاب هااخباری

صولی فقها به شدت حمله منوره کتابی به نام فوائد المدینة نوشت و در آن به شیوه فقهی و ا
دانست عالمه کتاب و سنت و اجماع و عقل را حجت میچون  ؛به عالمه حلی ویژهبه  ؛کرد

 خودشدر حالی که  ،کردو احادیث را هم به صحیح و ضعیف و حسن و موثق تقسیم می
 .داندمیهمه احادیث کتب اربعه را معتبر 

ن را در استخراج احکام الهی ج در میان اصولییدر هر صورت اخباریین شیوه رای
 .دانندمینوع انحراف  راپذیرند و به کار بردن قواعد اصول فقه در استنباط احکام نمی

تکلیف را منوط به خطاب شارع و  دانندنمیآور ادراکات عقلی را تکلیفاخباریین 
لشارع و ُعِلَم فُعلم ان مناط تعلق التکالیف کلها السماع من ا»گوید: میدانند. استرآبادی می

عدم حجیت حکم عقلی از  (.300 :1426، استرآبادی) «عدم استقالل العقل بتعلق التکلیف
چرا که مدرک احکام در مسائل شرعی غیر ضروری را به  ؛ستم ایشان به خوبی پیداکال
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ن بکالمهم فقد عصمنا عن الخطاء و ا ناان تمسک» :کندمیسماع از صادقین منحصر 
عصم عنه و من المعلوم ان العصمة عن الخطاء امر مطلوب مرغوب شرعًا ن تمسکنا بغیره لم

 (.259 همان:) «و عقالً 
؛ دانندنمیست که قطع حاصل از مقدمات عقلیه را حجت از کلمات اخباریین پیدا
قطع حاصل که آیا از مقدمات عقلیه  صغروین کبروی است نه یعنی نزاع میان آنها و اصولیو

تا: بی، )شیخ انصاریاز کالم استرآبادی فهمیده است  کفایهه صاحب کان؛ چند یا خیرشومی
 (.58 /1: 1417، خویی؛ مبحث قطع /2

 مبحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه 
 ومی إلی االّمة هایإل تحتاج واقعة ّل ک یف تعالی لّله أّن » :آمده است الفوائد المدینةدر 

 هم و نیالد حفظة عند من بطلبه مأمورون الناس و، اً یقطع الً یدل هیعل أّن  و نایمع ماکح امةیالق
 (.280و  216، 25، 75 :همان، استرآبادی)« رکالذ أهل

دارد و برای این  نزد ائمه یهمه حوادث تا قیامت حکم معین استرآبادیاز منظر 
احکام مخزون نزد ائمه خطاب قطعی هست و مردم برای یافتن احکام خود مأمور به طلب و 

بر این  .هستند و این مسئله از ضورریات مذهب است بیتاهل ذکر و اهل سؤال از
است که چرا اینها بر استنباطات  اشکال کردهعقیل و عالمه ابی، اساس نامبرده بر ابن جنید

های استنباطات ظنیه عقلیه را مبتال به کثرت یافته وی .(323 :)هماناند ظنیه اعتماد نموده
 ؛به دالیل عقلی و استنباطات ظنیه را پیروی از عامه تلقی کرده است و اعتماد داندمیخطا 

فرمود:  امام صادق .(124 – 123 :)هماناند از آن نهی نموده اطهارهمان سلوکی که ائمه 
و نیز فرمود:  (70 /27 :1409، حر عاملی)« حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا»
ن   َلو  »

َ
َق  َو  َنَهاَرهُ َصاَم  َو  َلهُ یلَ  َقاَم  َرُجًل  أ ِرهِ َع یَجِم  َحج   َو  َماِلهِ  ِع یِبَجِم  َتَصد  رِف  ی َلم   َو  َده   ع 

هِ  یَولِ  ةَ یَوَل  َماِلهِ  ُع یَجِم  وَن کی َو  هُ یَوالِ یفَ  الل  ع 
َ
هِ  َعَلی َلهُ  اَن ک َما هِ یَعلَ  َلهُ  ِبَدَلَلِتهِ  أ  یفِ  َحق   الل 

  .(269 /17: 1408، نوری)« َثَواب  
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  یدگاه اخباریین در استنباطات ظنید
 ل َو » :اندآیات تمسک نمودهاین اخباریین برای عدم جواز عمل به ظن استنباطی به 

ُف  م   ِبهِ  کلَ  َس یلَ  ما َتق  ِبُعوَن ی ِإن  » ؛(36)اسراء: « ِعل  ن   ِإل   ت  ُرُصوَن ی ِإل   ُهم   ِإن   َو  الظ  « خ 
ن   ِإن  »و  (116)انعام:  نی ل الظ  َحق   ِمَن  یغ    (.36)یونس: « ئاً یَش  ال 

را باطل اصولیون دانند و عمل عمل به ظن استنباطی را حرام می ،با توجه به این آیات آنها
 استرآبادیبه عقیده ؛ زیرا دشومیتعبیر آنها از استنباطات ظنی شامل قطع نیز  .کنندمیتلقی 

 گوید: می فوائد المدینةدر  . ویدشومیمظنونات شمرده  از حس بعیدمقدمات عقلی 
 ألّنه النظر و سبکبال یالنظر یالشرع مکالح لیتحص جوزی ال بأّنه عنهم األخبار تواترت أّنهو

 و القصاص و اتیالد و ثیالموار و حکالمناک ةیالفقه الفروع یف و االصول یف اآلراء اختالف إلی یؤدّ ی
 نیب المشهور هو ماک فائدتهما إذ، تبکال إنزال و الرسل بعث ئدةفا یفتنتف -المشاهد هو ماک -المعامالت

 .(182 :1426، استرآبادی) المعاش نظام تّم یل االختالف دفع اإلسالم علماء
ایشان معتقد است روایات متواتر بر ممنوعیت تحصیل حکم شرعی با نظر و استنباط 

 ،مثل نکاح -صول و فروع فقهی  چرا که این امر منتهی به اختالف آرا در ؛داردداللت عقلی 
رسل و انزال  تاز بین رفتن فایده بعثو منجر به  گرددمی -قصاص و معامالت ، میراث دیات

 معاشو انزال کتب سماوی دفع اختالف و برپایی نظام  تچون فائده بعث ؛دشومیکتب 
 است. 

شریعتی  انزالاز منجر به اختالف گردد خطا است و خداوند متعال ابا دارد  نظر وی آنچه
 (. 183 همان:)که منجر به خطا گردد 

چون اختالف موجب فتنه  ؛است انگیزیفتنه ،اعتبار استنباطات ظنیدیگر از پیامدهای 
 و األحوال و األذهان باختالف ختلفی یاّلذ کالمسل إّن » :(255و  181 همان:)است 

 همان:)« امةیالق ومی إلی االّمة نیب ةکمشتر امکأح مناط تعالی جعلهی ألن صلحی ال األشخاص
190.)  

را اگر ناشی از اختالف روایات باشد منجر  اهاوگوید: اگر اختالف در فتمی استرآبادی
یک روایت در حال ضرورت و تقیه صادر شده و یک  در واقعچون  ؛دشومیبه تناقض ن
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 . حالق استاز امام صادر شده و هر دو حروایت هر دو  وروایت برای بیان حکم واقعی 
 مربوط به اضطرار. دیگرییکی مربوط به اختیار است و 

 ،ین قرار استها و اصحاب ائمه از همی اخباریاختالف میان قدما :ایشان معتقد است
 ؛گویی استمستلزم تناقض ،ی که ناشی از استنباطات ظنیه استایولی اختالف در فتاو

خداوند چنین اذنی  امکان ندارد کهو تناقض باید واجب العمل باشد مچون هر دو حکم 
َزَل  ِبما م  کح  ی َلم   َمن   َو » داده باشد: ن 

َ
هُ  أ ولئِ  الل 

ُ
اختالف  اگر منشأپس  .«اِفُرونکال   ُهُم  کَفأ

 (. 321 همان:)است  «بغیر ما انزل الله»روایت نباشد از مصادیق حکم  ادر فتاو
حال اگر  .انب خداوند استا از جخط امتناع امر به ،یکی از امور مسلم در شریعت

 ؛آید که خداوند امر به خطا نمایدالزم می ،های عقلی و استنباطات ظنی حجت باشدیافته
 .خطا نماید بهپذیرند و قبیح است خداوند متعال بندگانش را امر اطهای عقلی خیافتهچون 

 است: شرح ذیل  طبق آنچه گفته شد اهم دالیل اخباریین در رد اصول فقه و قواعد استنباط به
 «تقلید و باب الرأی و المقاییس». بزرگانی مثل صدوق و کلینی با توجه به دو باب 1

 دانند.اجتهاد را حرام می
و است  تکالیف منوط به سماع از معصومین .آور نیست. ادرکات عقلی تکلیف2

 قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست.
 است. ی فراوانبتال به خطاهای استنباطات ظنیه عقلیه م. یافته3
 ن منع نموده است. از اجتهاد به شیوه اصولیو. آیات و روایات 4
موجب فتنه  و موجب اختالف آرا ،. تحصیل حکم غیر ضروری از طریق نظر و کسب5
 است.
 د.شومیو انزال کتب منتفی  تفایده بعث ،اجتهادات ظنیه حجت باشداگر . 6
د و شومی «ما انزل الله»حکم به غیر موجب . حجیت استنباطات اصولی گاهی 7

 مستلزم کذب است. 
بر  اط، امر به تبعیت از خرودن گاهی به خطا میبا توجه به اینکه اجتهادات اصولیو. 9
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 شارع ممتنع است.
 لزوم وساطت حجت در احکام الهی.. 10

 پاسخ از ادله اخباریین در نفی قواعد استنباط
است. آنها  دلیلبیاند چون صدوق و کلینی اخباری بوده ادعای اینکه بزرگانی اواًل:

شیعه و ن قطعًا اجتهاد رایج در میان اصولیواما  ،اندداشته ایویژهاگرچه به روایات اهتمام 
طبق  !دانستندآیا آنها مثل استرآبادی قرآن را حجت نمی .انددانستهتقلید از آنها را حرام نمی

طعن زد و گفت اینها شیخ مفید و دیگر اصولیین ، طوسیاولین کسی که بر شیخ  ،تحقیق
اند محدث بیت نمودهاند و داخل مکتب اهلمباحث اصولی را از اهل تسنن گرفته

لذا شیخ  داند.میدین  کنندگاناو در کتاب فواید مدینه مجتهدین را تخریب .استرآبادی است
ی نه نیکو است و نه موافق سخن استرآبادگوید: مییوسف بحرانی که خود اخباری است 

خ نه از زمان شی ،گری باید از محدث استرآبادی آغاز شده باشدپس اخباری .صواب است
 صدوق. 

و قد افرط فی نبسة »گوید: می عاکشف القناع عن وجوه حجیة االجمصاحب کتاب 
مرادش  (.207تا: بی، )تستری« االفاضل الیها و حمل کالمهم علیها و ادعاء انهم من اخباریین

سخن استرآبادی هیچ گوید: همچنین میاز افاضل شیخ صدوق و پدرش و کلینی است. 
ست روایات غیر اخباریگری ا بهاهتمام اینها )شیخ صدوق و کلینی(  .اساسی ندارد

 آورده:  دایة المسترشدینهاصفهانی در کتاب 
 لیتحص وجوب و مطلقا ةیالظن ةباألدل العمل حرمة من علمائنا یمتأخر من ةیاألخبار هیإل ذهب فما

 أنه الظاهر بالمرة دیالتقل من المنع و ةیالشرع المسائل یف نیلفکالم علی لهیسب انفتاح و امکباألح العلم
 أنه لزعمه یاألسترآباد نیأم محمد موالنا أحدثه قد نیالمتقدم علمائنا من أحد هیإل ذهبی لم دیجد مذهب
  .687 /3تا: بی، )اصفهانی قدمائنا مذهب

طریقه آنها انکار اجتهاد و  ،کردندقدما بعضًا فقط به متون اخبار عمل میو اگر فقها 
به کرد نه اجتهاد را تحریم میرأی  اجتهاد بهمتون اخبار هم  . عالوه بر آن،ه استتقلید نبود

 کشف حکم از ادله را.  معنای
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 حجت مقدمات عقلیهو قطع حاصل از  نبودهآور که ادرکات عقلی تکلیفنای ثانیًا:
سخنانی  ،است نیست و اثبات تکالیف شرعی منحصر و منوط به سماع از معصومین

 عبارت است از: های فکری اخباریباید دانست که مؤلفه .بنیاد محکمی ندارد واست واهی 
محدود نمودن . 2 ؛اجماع و عقل، . محدود نمودن منابع احکام و نفی حجیت کتاب1

. منع عمل به ظن و 3 ؛ر محدوده پیروی از ائمه و حجیت کتب اربعهاجتهاد و تقلید د
اگرچه  پذیرنددلیل مالزمه بین حکم عقل و شرع را نمی . بنابراین آنهاوسعت دائره احتیاط

درباره  استرآبادیامین محمدزیر ساخت اندیشه  .قبول دارندنیز حسن و قبح عقلی 
 ،بیتی تمامی حوادث در روایات اهلعوجود حکم قطعبارت است از:  اعتباری عقلبی

 از عامه.  هاتأثیرپذیری اصولیو کثرت خطا در احکام عقلی 
روایات دال  لزوم توسیط حجت و برای اثبات ادعای خود به روایات، استرآبادیمرحوم 

مقدمات عقلیه بیش از ظن به حکم  کرده است. از نظر ویتمسک بیت بر رجوع به اهل
 و در نتیجهظن هیچ اعتباری ندارد  ،و به حکم آیات و روایات کندمین استنباطی را افاده

عمل به ظن استنباطی مشمول آیات ناهیه از عمل به ظن است و نهی از عمل به ظن بدین 
 و ایجاد فتنه و جنگ بین مسلمین، لزوم نقض غرض، است که موجب اختالف امت دلیل

 لزوم امر به خطا از جانب شارع است.
 ررسی نقد و ب

خیلی از افعال انسان به  .اندازیمنظری به مسئله حسن و قبح می ،در پاسخ از این دیدگاه
 زدن یتیم.مثل  ؛یعنی حسن و قبح آنها اعتباری استاست؛ جهتی حسن و به جهتی قبیح 

، حسن و مثل حسن عدل و قبح ظلم ؛برخی از افعال و اشیاء ذاتی استحسن و قبح ولی 
 اقتضایی و عرضی است. نیز بعضی از افعال قبح

اند، تردیدناپذیر است و همه پذیرفتهاخباریین هم  حتیحسن و قبح ذاتی که  اواًل:
بیح دانند و عدل را حسن و ظلم را قحسن عدل و قبح ظلم را از بدیهیات می عقالی عالم

یکی  را قبول دارند شارع هم افعالحسن و قبح ذاتی لم اع پندارند. پس اگر همه عقالیمی
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 ؛امری مسّلم باشداز عقال بلکه کل عقل است. پس مالزمه بین حکم عقلی و شرعی باید 
توان گفت حسن عدل مورد قبول همه عقال نمیی را قبول ندارد یچون اگر شارع حکم عقال

 است )اصول فقه مظفر(. 
 «عنهنهیم»ثواب و فاعل  قمستح «مأمور به»فاعل  کندمی درک تنها عقل است کهثانیًا: 

شارع و وعیدهای آن از چه های اگر منکر این معنا شویم صدق وعده .مستحق عقاب است
ها اخباریحال اگر مراد د راهی دیگر داشته باشد. توانمی د؟ آیا به جز عقلشومی راهی ثابت

اگر مرادشان این است که  اماکه بطالنش واضح است.  ، همین باشدمنکر مالزمه هستندکه 
مینیز  ن. اصولیواندهواند مالکات احکام شرعی را درک کند سخن گزافی نگفتتنمیعقل 

کشف کند که مصلحت مدرکه از حکم عقلی د حکم شرعی را توانمی عقل مادامی :گویند
غیر مزاحم با ملزمه  تدرک مصلحباشد و مزاحم مفسده اهم نباشد و فهم این معنا )ملزمه 
مگر ، مالکات احکام توسط عقل مورد انکار استلذا درک  .بسیار مشکل است، (مفسده

 در مواردی که آرای جمیع عقال به چیزی تعلق بگیرد. 
مراد اخباریین این است که بین حکم عقل و شرع مطلقا حتی در قضایایی خالصه: اگر 

ولی اگر مرادشان ، بنیاد استبی مالزمه نیست سخنی ،حکم دارند «بما هم عقالء»که عقال 
 ل درک عقلی نیست حرفشان صحیح است.ه مالکات احکام غالبًا قاباین است ک

ذاتی  :طریقی محض عحجیت قط :گوییممی در مسئله قطع حاصل از مقدمات عقلیه
در صورت گوید: مین قابل نفی و اثبات نیست. شیخ انصاری وگاه اصولیداست این دی

 و کشف دهدمی نشان واقع را ،چون قطع ؛حصول قطع پیروی از آن واجب و الزم است
  (.29 تا:بی، شیخ انصاری)نمایی وجوب متابعت است الزمه این واقعلذا ، کندمی

تنجیز تکلیف را به  ،وجوب عمل طبق قطعگوید: میدر احکام قطع آخوند خراسانی 
 . ویحاکم در این مسئله عقل و وجدان است و نیاز به اقامه برهان نیستو آورد میدنبال 

چون ذاتیات شیء  داندمینلوازم قطع هم قابل جعل تألیفی  و داندمی را ذاتیاحکام قطع 
منجر به اجتماع ضدین ؛ زیرا است و جلوگیری از عمل به قطع ممکن نیست ناپذیرانفکاک
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متعلق قطع  ،قاطع کیست که کندنمیبر این اساس اگر قطع به حکمی پیدا شد فرق  .است
ب امر متعارف است یا غیر متعارف. پس بین سبو چیست و سبب قطع چه چیز است 

و چه چه مقدمات عقلی باشد  ،رساند تفاوتی نیستمی مقدماتی که ما را به این قطع
مثل حسن طاعت و قبح  -چه اینکه عقل اگر حسن و قبح فعلی را درک کند  ؛شرعی

یء د و قطع به مالزمه بین وجوب شگیرمیمالزمه بین حکم عقل و شرع صورت  - معصیت
قطع ) تقطع حاصل از غیر کتاب و سنبنابراین . ین مورد استاز همنیز  و وجوب مقدمه آن

حجیت قطع ؛ زیرا نیستنه ثبوتًا و نه اثباتًا قابل منع و جلوگیری  (،حاصل از مقدمات عقلی
ذاتی است و منع از عمل به آن ثبوتًا محال است و مستلزم تناقض در واقع یا اعتقاد است و 

 شود. نهی ثباتًا هم ممکن نیست تا از عمل بدان قهرًا ا
 قائلند قطع حاصل از مقدمات عقلی مراد اخباریین از اینکه :س باید گفتاسا بر این

مگر اینکه مرادشان آن باشد که از مقدمات عقلی  ،است یاساسسخن بی ،حجت نیست
: باریین این بوداعتقاد محقق خراسانی در توجیه کالم اخ که؛ چناندشومیفطع حاصل ن

 .است و خارج از بحثد شومیصغروی  ،این صورت نزاع که ی استمنع صغر مراد آنها
و بر این اساس قطع  کندمیعنوان  استرآبادیاما مسئله کثرت خطاپذیری عقل که 

 او نیز به نوعیچون دلیل  ؛ام استمتناسخنی ، داندمیحاصل از مقدمات عقلی را معتبر ن
 لیل عقلی به جنگ عقل رفته است. عقلی است و با د

 و، الخطأ من عصمنا فقد المهمکب ناکتمس إن»گوید: می استرآبادیامین  :توضیح
ثابت کرده که عقل خطاپذیر است. ثانیًا:  :با این ادعا اوالً  .«منه نعصم لم رهمیبغ ناکتمس إن

عقل خطاپذیر  ه دلیل: به چباید از ایشان پرسید . حالهای عقلی نداریممعیاری برای یافته
باید حجیت ذاتی آن اگر غیر عقلی است  ؟آیا دلیل شما عقلی است یا غیر عقلی؟ است

 یعقل دلیلاز در حالی که برای اثبات حجیت ذاتی غیر  ،دلیل غیر عقلی را اثبات نمود
 وجود ندارد.
قلی اقیم ان ما ذهبوا الیه بنفسه دلیل و برهان ع :اوالً »گوید: می انوار االصولصاحب 
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ات و ال من الحسیّ علی نفی العقل ثانیًا ان کالمه یوجب بطالن نفسه الّن استدالله لیس من 
 /2: 1429، مجلسی) «بل داخل فی القسم الثالث الذی ال یحصل القطع فیه عندهالریاضیات 

25 .) 
این قضیه یا حکم  ی کهحالدر . داندمیاین قضیه را یقینی  ،عقل خطاپذیریمدعی  آیا

متکی بر حکم عقل است و از فرض حجیت حکم غیر عقل  .عقل است یا حکم غیر عقل
  .آیداول دور الزم می

پس اگر عقل است و  .حکم عقل است ،«خطاپذیری عقل»قضیه  به عبارت دیگر:
نقیض یقنی است و غیر یقینی بودن  و ستیقینی نیخطاپذیر است و احتمال خطا دارد یعنی 

پس هیچ ، بر آن اعتماد نمود تواننمیگر عقل خطاپذیر است و ا حالخالف فرض است. 
دلیل عقلی قابل اعتماد نیست و از طرفی ادراکات غیر عقلی نیز حجیت ذاتی ندارند. پس 

به جهان خارج علم نباید ذات خود که علم حضوری است انسان غیر از علم به خود و آثار 
 داشته باشد.

های عقلی ای تشخیص درستی از نادرستی یافتهاگر مقصود این است که معیاری بر
 و چیست بیت پیامبرتی احادیث منسوب به اهلپس معیار درستی و نادرس ،نداریم

آیا راهی جز عقل هست که صحت و سقم  .پذیرفت راهر حدیث منسوب به پیامبر  تواننمی
 ،را که نقلچ ؛دشومیاصل دین با عقل ثابت مگر نه این است که  !حدیث را تشخیص دهد

دور و  گرنهحجیت ذاتی ندارد و حجیت هر ما بالغیری باید به حجیت ذاتی منتهی شود و
را از دایره دلیلیت بر  یحکم عقل ،به بهانه خطاپذیر بودن توانمیلذا ن .آیدتسلسل الزم می

 حکم شرعی خارج نمود.
های بودن یافته یمبنی بر غیر یقین استرآبادیطبق بیان  گوید:می انوار االصولصاحب 

قطع به حکم  ،بحث ما در جایی است که از مقدمات عقلی ؛ زیراآیداشکال پیش می ،عقلی
این خروج از موضوع بحث و ست یقینی نیگویید یافته عقلی شرعی حاصل شود و شما می

اعتباری عقل در اصول دین است و اگر اصول دین را با اعتباری عقل موجب بیاست. بی
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آید که سؤال پیش میاین کنید میثابت کنید مستلزم دور است و اگر با عقل ثابت  دلیل نقلی
 (. 25 همان:)های عقلی در اصول دین معتبر باشد و در استنباط احکام معتبر نباشد چرا یافته

  :آمده است انوار االصول همچنین در
ادة قریبة من االحساس ممنوع ان ما ذهب الیه من عدم وقوع الخطاء فی الحسیات و ما ینتهی الی م

الماء الی البشر فی بوصول مثاًل بصرات و المسموعات فیقطع االنسان ملوقوع الخطاء الکثیر فی البالوجدان 
فی جمعه و مثاًل خالفه تفصیاًل او اجمااًل و هکذا فی الریاضیات فینکشف الخالف ف الوضوء ثم یکش

 (250 ن:هما) قواعدهتفریقه و ان لم یظهر الخطاء فی 
های عقلی در محسوسات و قریب به حسن موجب صرف وقوع خطا در یافتهاگر پس 

ها اعتباری یافتهنیز بیهای حاصل از مقدمات عقلی در یافته ،ها نیستاعتباری یافتهبی
 . نخواهد بود

قطع حاصل از مقدمات عقلیه اعتبار  کهاگر قائلید  ،خالصه اینکه به قول شیخ اعظم
از آن را تصرف کند و قطع طریقی تواند در هیچ جاهلی نمیاب این است که جو ،ندارد

تحصیل حاصل است و  ت نیزاثبات طریقیچون مستلزم تناقض است و  بیندازد؛طریقیت 
در قطع حاصل از مقدمات غیر عقلی  ،اگر در قطع حاصل از مقدمات عقلی خطا رخ دهد

شیخ )اه دارد در مطالب شرعی هم راه دارد اگر خطا در مطالب عقلی ر و دهدمیهم خطا رخ 
  (.52 – 51 /1همان: ، انصاری

ن هیچ دلیلی مقدمات عقلی حجت است و برای منکرابر این اساس قطع حاصل از 
  .وجود ندارد
حکمی که حجت خداوندی در آن واسطه نشده باشد مردود گوید: می استرآبادی مرحوم

، اعتبار ندارد، دست آمده از طریق سنت نیست است و چون حکمی که با مقدمات عقلی به
انصراف دارد به کسانی که از  ،کرد که روایات داللت بر مدعای فوقمی ایشان باید توجهولی 
مانند ابوحنیفه  ؛رو آوردندرأی  اعراض نمودند و به اجتهاد قیاسی و اجتهاد به بیتاهل

و سنت حکم شرعی را استخراج  این روایات شامل مجتهدانی که از کتاب .شبرمهابن و 
در مواردی که  توانمیتمسک به ثقلین وظیفه همه است. راستی چگونه و د شومین کندمی
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نادیده گرفت و حال آنکه امام خطاب به هشام  ،عقل با قاطعیت به چیزی دست پیدا کرده
اِس  َعَلی ِلّلهِ  ِإن  ، ِهَشاُم  ای»فرماید: می ةً : ِن یحجت الن  ةً  َو ، َرةً َظاهِ  ُحج  ا، َباِطَنةً  ُحج  م 

َ
 َفأ

اِهَرةُ  ُسُل  الظ  بِ  َو  َفالرُّ ن 
َ ةُ  َو  اءُ یاْل  ِئم 

َ ا َو ، اْل  م 
َ
َباِطَنةُ  أ ُعُقوُل  ال   (.16 /1: 1429، کلینی)« َفال 

 گوید: میمرحوم شیخ انصاری 
 به تسبکی و الرحمن به عبدی مما أنه و باطنة حجة أنه و العقل ةیحج علی المتواتر النقل من ورد ما

 به شفکالمن مکفالح الحجج من حجة ضایأ میالسل العقل ونک منه ستفادی مما نحوها و الجنان
 /1 همان:، شیخ انصاریخارج ) من عقل الشرع أن ماک داخل من شرع هو یالذ یالباطن الرسول بلغه مکح

59 .) 
مخزون نزد قطعی  تمامی حوادث تا قیامت دارای حکم :معتقد است استرآبادیمرحوم 

: آورده است فوائداو در  .استدر دسترس بر آنها و دلیل قطعی  هستندائمه معصومین 
بر آن است  مورد نیازقیامت  تاچه یین و طریقه آنها این است که هراخبار مذهب قدمای

حتی اندازه دیه خراش و خیلی از احکام و است. دلیل قطعی از جانب خدای متعال آمده 
 و تخصیص، تفسیر، مثل نسخ ؛استآورده  پیامبر ،مربوط به کتاب الله استاموری که 

  :مخزون است پیامبرتأویل همه اینها نزد عترت 
 ةیالنبو السنن من ریثک کذلک و، ةیالرع أذهان إلی بالنسبة ةیالتعم وجه علی ورد ثرکاأل یف القرآن أّن  و
 إاّل  ةیفرع أو انتک ةیأصل ةیالنظر ةیالشرع امکاألح من نعلمه ال مایف لنا لیسب ال أّنه و. آله و هیعل الّله صّلی

 ظواهر من ال و الّله تابک ظواهر من ةیالنظر امکاألح استنباط جوزی ال أّنه و. نیالصادق من السماع
 أّن  و، همایف اطیاالحت و التوّقف جبی بل رکالذ أهل جهة من أحوالهما علمی لم ما ةیالنبو السنن

 جوزی ال أّنه و، ؤجری لم أصاب إن و افتری و تعالی الّله علی ذبک أخطأ إن تعالی امهکأح نفس یف المجتهد
 (.105 – 104همان: ، )استرآبادی التوّقف جبی فقده مع و نیقی و بقطع إاّل  االفتاء ال و القضاء

در جایی که دلیل فطعی از جانب خدای  استرآبادی ، مرحومبا توجه به عبارت فوق
قطع و مگر در صورت  داندمیرا جایز ن او قضاء و فتو داندمیتوقف را واجب نیست متعال 

د بگوید تمام توانمیپس ن ،با توجه به اینکه دلیل قطعی در همه موارد نیست لیو .یقین
حوادث دارای دلیل قطعی از جانب خدای متعال است. درست است که معصوم بر هر 
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در علم غیر بحث مورد قبول همگان است ولی  حکمی دلیل قطعی دارد و علم معصوم
کند نمیعلم به حکم پیدا و غالبًا غیر معصوم در عصر غیبت معصوم به احکام شرعیه است 

 .داندمیف و احتیاط را واجب توق ،علمدر مورد عدم  ایشانکه خود 
م قطع به حککه ها ثابت شد و بعضی از اخباری استرآبادیدر مباحث گذشته در رد نظر 

، حال اگر محصول مقدمات اگر از مقدمات و استنباطات عقلی حاصل شود حجت است
و از اعتبار  داندمیظن به حکم شرعی را حجت ن استرآبادیمرحوم  ،به حکم بودظن  عقلی،
لذا استنباط احکام از طریق دلیل قطعی  واصل اولی در ظن همین است بله، . داندمیساقط 

خبر متواتر و... بسیار  لة،النص قطعی الد وه قطعی بسیار اندک اما ادل ،اولویت اول است
توقف و  ،باید در همه موارد فقدان نص قطعی و دلیل قطعی استرآبادی، کم است. حال

و اخباری که ظاهرند از نگاه او  داندمیچون ظواهر را هم حجت ن، اختیار کندرا احتیاط 
ماند و پاسخ میقعه در طول زمان بیحجت نیستند. در نتیجه حوادث و رویدادهای وا

و از ادله ظنیه را حجت قرار داده  یرو شارع مقدس بعضاز این .دشومیاحکام الهی تعطیل 
است. ادله  معتبر دانستهامارات را بعضی از هم حتی در زمان دسترسی به امامان معصوم 

ن مفصاًل وره در کتب اصولیو اخبار متوات اعتبار ظنون استنباطی از ادله خاصه مثل سیره عقال
 است.  شدهذکر 

 ،اخبار متواتر و خبر ثقه ،به حکم اطالق این ادله و از طریق ظواهر قرآن به عبارت دیگر:
 ،اعتبار امارات ظنیه ، حکمتبه حکم شرعی نایل آمد توانمیهم حتی در زمان حضور 
تاح باب علم مجبور را در فرض انفاگر شارع بخواهد بندگانش ؛ زیرا مصلحت تسهیل است

اگر مثاًل  ؛ت فراوان برای امت خواهد بودمشقبه تبعیت از علم در احکام دین نماید موجب 
برای یافتن احکام شرعی خود نزد معصوم حاضر  بایدن ، مکلفاخبر واحد ثقه حجت نباشد

ظواهر قرآن و اگر  . همچنیندریافت نمایند از معصوم طور مستقیمو احکام را به 
ان برای رد احتماالت خالف ظاهر و قطعیت مراد قرآن و ، همگحجیت نداشته باشدحدیث 

و از آنان سؤال نمایند و این امر موجب عسر شوند حاضر  حدیث باید به نزد معصومین



17 

 

در زمان معصومین حتی با  د و پر واضح است که اگر ظنون خاصو حرج خواهد ش
به طریق اولی حجت خواهد  ام عصردر زمان غیبت ام ،دسترسی به علم حجت باشند

 بود.
دال بر نهی از عمل به ظن برای عدم حجیت ظن به آیات و روایات  استرآبادیمرحوم 

را از اعتبار ساقط  حاصل از مقدمات عقلی و غیر عقلیاستدالل کرده و به طور مطلق ظن 
ثابت شده عمل به ظن  یدر موارد متعدد؛ زیرا ولی این استدالل عقیم است، است کرده

 . داندمیحتی خود نامبرده ظن را در امور عادی و وجدانی حجت ، است
مستلزم تکلیف مال ال یطاق و عسر و  ،مورد نهی باشداگر ظن به طور مطلق  عالوه بر آن

استنباط احکام  ،چون در این حالت ؛مستلزم تعطیل شدن احکام الهی است و نیزحرج 
ذورات را در پی خواهد داشت و لذا شارع مقدس به محاین و  شدتوقف و تعطیل خواهد م

 . ه استبعضی از ظنون اعتبار بخشید
جواز اجتهاد امر به الزمه بر حرمت اجتهاد این است که  استرآبادیمرحوم یکی از ادله 

انجامد و اختالف موجب فتنه است و به اختالف می گاهیاجتهادات افراد چون  ؛ا استطخ
امر به  ،ون بودن اجتهاد در حقیقتجتهادات خطا است و جواز مأذااز طرفی بعضی از این 

و قبح بر حکیم محال است. امر به خطا از جانب شارع قبیح است و و خطا است اختالف 
در  یتفویت مصلحت و القابوده و و تحلیل حرام مضافًا بر اینکه مستلزم تحریم حالل 

اینکه و خالصه  اندمتعددی دادههای سخاز این اشکال پااصولیون ولی ، در پی داردمفسده 
ثابت حکم جدیدی در کنار حکم واقعی  امارات ظنی ایبر :پاسخ اجمالی باید گفتدر 

با حکم واقعی  لکه حکم مؤدای امارات و ادله ظنیب ،(277 :1409، )آخوند خراسانید شومین
و اما تفویت یست لذا اجتماع مثلین و ضدین در کار ن .طریقی و واقعی :انددو سنخ حکم

چون چنین چیزی در صورتی الزم  ؛در مفسده مانع حجیت امارات نیست یمصلحت و القا
لذا امر به عمل به ظنون ، در کار نباشدبه نام مصلحت تسهیل تری آید که مصلحت قویمی

بلکه امر ، مستلزم محذورات مذکور نیست وامر به خطا  ،خاص و به کارگیری قواعد استنباط
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 وحجیت ید . مضافًا بر اینکه کندمیحیات جامعه اسالمی را تضمین  ،از اجتهادبه جو
این قواعد را  در حالی که امام ،دندارناقع مطابقت وهمیشه با قاعده سوق مسلمین 
 .خطا باشددر موارد قطع به حکم از طریق حجت هم ممکن است  .حجت قرار داده است

و اگر  است همطابق با واقع باشد مطلوب حاصل شد مضافًا بر اینکه عمل به ادله ظنی اگر
چون به حکم  ؛ذور استشارع عمل کرده و معباشد مکلف به امر طریقی نبا واقع مطابق 

 حکم شارع است. و آن همظاهری طریقی عمل کرده 
استنباط به که با قواعد  هایی نیستمخصوص اصولی لزوم اختالف در فتاوا اما مسئله

آیا تمام  .ن نیز موجود استیاختالف در میان اخباری ، بلکه اینرسندحکم شرعی می
اختالف در فهم ادله سپس هستند؟ رأی  بیت همدر فهم احادث و روایات اهل هااخباری

و این اختالف در میان فقها اخباری مسلک نیز  دشومی الفظی باعث اختالف در فتاو
ه بیشتر آنها ظاهرند و همین ظهور ادله لفظی صریح به مقصود نیست بلک همه چون ؛هست

حکمی را ن و مبنایی که دارد از روایت هر فقیهی با توجه به قرایکه چرا  ؛منشأ اختالف است
 .کنداستنباط می

  :نتیجه نهایی
مورد  استنباط شیوه یا ظنی اجتهاد به معنای استکشاف حکم شرعی از ادله قطعی .1

  ؛قبول امامان معصوم بوده و هست
دلیل بر  ،و وجود مخصصات و مقیداترأی  ادیث ناهی از عمل به ظن و تفسیر بهاح. 2

  ؛عدم جواز استنباط احکام شرعی از ظواهر قرآن نیست
 ادعایی روایات کتب اربعهعدم احتیاج به قواعد استنباط به بهانه قطعیت صدور . 3

 ؛ است دلیلیبی
در حصول آن در عصر غیبت  نفی حجیت اجماع به جمیع انواعش به بهانه تشکیک .4

است و لذا مشهور فقهای امامیه اجماع محصل به شرط حصول قطع برای تأملی ناشی از بی
 ؛ کنندمیدانند و بر آن براهین قاطعه اقامه محصل اجماع و اجماع تعبدی را حجت می
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ها مخدوش و به مناقشه ادله وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه از جانب اخباری. 5
 ؛ ده استکشیده شجدی 
د و این نظریه هم از ادله آنها نامت باید مقلد معصومین باشهمه ها در دیدگاه اخباری. 6

 ؛ د و برای زمان غیبت ناممکن استشومیاستفاده ن
 .دلیل محکمی هم بر عدم حجیت حکم عقل ندارند .7

بعضی تا  اگرچه شد؛در همین اموری بود که ذکر عمده ها ها و اصولیاخباری تفاوت
 فرق بین اخباری و اصولی قائلند.  86

 ی بودن قواعد استنباط فصل سوم: عقالی
در مقابل مکتب اخباری که وصول به حکم شرعی را جز از طریق سماع از معصوم جایز 

به حکم شرعی حرام  دستیابیو اجتهاد و به کارگیری قواعد اصولی را جهت  دانندنمی
امارات و قواعد استنباط را از جمله بناهای عقالیی به  هالییک دسته از اصو ،انددانسته

عقال  که بنایاینها معتقدند  .دانندنمیو نیاز به امضا و یا عدم ردع شارع آورند شمار می
طرار عقال و دلیل شیوع و عمومیت آن اض گرددمیحقیقی دارد و به عقل اضطراری باز  أمنش

 د به عقل باز گردد. حجیت آن بای در زندگی است. پس منشأ
ها برای بقا و حیات خود در عمل احکام اضطراری آن دسته از احکامی هستند که انسان

 :اینها معتقدند .نیستیعنی عمل به احکام اضطراری نیازمند استدالل  ؛به آنها نیاز دارند
 ،عقالییلزوم اختالل نظام از عدم عمل به سیره  وها اشتراک سیره عقال در نزد تمام انسان

و  گرددمیبر این اساس سیره عقال به عقل باز  .استسیره عقالیی ل بر غیر قراردادی دلی
 .کنندمیذکر  «بما هم عقال»علمای اصول سیره عقال را به همراه قید  .حجیت آن ذاتی است

ون عاطفیون یا بما هم متشرعه عقال بما هم احتراز از سیر ؛ یعنیًا احترازی استاین قید حتم
از این قید حجیت ذاتی سیره عقالئیه را  ایعده .(227 /2تا: بی، مظفر)بوده است  و...

 علی و» :محمدرضا مظفر در اصول فقه آورده .شارع نیست یکه نیاز به امضااند فهمیده
 نظامهم الختل لوالها و البشر اةیح انتظمت و الناس شیمعا قامت ةیالعمل رةیالس هذه
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 و سندا المتعارفة األخبار من یالقطع العلم وجبی ما لقلة االضطراب لسادهم و یاالجتماع
 (.91 همان:) «متناً 

پس اگر پذیرفته شد که قوام زندگی بشر به عمل به امارات شرعی عقالیی است و عمل 
نکردن به آنها موجب اختالل نظام و موجب حاکمیت اضطراب بر جامعه و به هم خوردن 

در امری قراردادی و بدون استناد به حقایق  سیره عقال توانیمچگونه  د،شومیها زندگی
اصول  ، در حالی که اغلب علمایخارجی دانست و حجیت آن را منوط به اذن شارع نمود

با وجود جمله  :اما باید گفت .دانندی را موجب اختالل نظام مییهای عقالاختالل در سیره
 که وی قائلگفت  توانمیچگونه  ،م مظفردر کلمات مرحو «لقلة ما یوجب العلم القطعی»

در حالی که حجیت ذاتی در جایی  ،است ییعقال و سیره عملی عقال یبه حجیت ذاتی بنا
 بسیاریو  و یقین باشد و قواعد استنباط این ویژگی را ندارنداست که ذات شیء عین کشف 

ن به ردیف قائالدر  توانمیمرحوم مظفر را ناز اخبار موجب علم قطعی نیستند. بنابراین 
 .دانست بناء عقال ذاتی تحجی

 اعتبار ان الوضع بحث یف عرفت کان ثم» آمده:عالمه طباطبایی  کفایهدر حاشیه 
 هیعل بنی ما فهو االجتماع نظام و ةیاإلنسان الفطرة به قتضیی ما ةیاللفظ الداللة و الوضع
  (.205 /2 تا:بی، )طباطبایی «عنه للردع معنی ال و العقالء

 عقال امری فطری است و قابل ردع شارع نیست.  یاین نظر بناطبق 
از فطریات العقول در تقلید جاهل از عالم سیره عقال گوید: می الرسائلمینی در امام خ

 (.123 /2 /2: 1385، )امام خمینیاست 
ذاتی  تن به حجیردیف قائالدر  نائینیاستفاده نمود که محقق  توانمیاز عبارت فوق ن

به  و لی حجیت آنها ذاتی نیستو ،ی هستندیعقال اگرچهقواعد ظنی چون  ؛عقال است یبنا
 این معنا از عبارت ایشان کاماًل پیداست. .واسطه عدم ردع شارع است

 آورده:  انوار الهدایةامام خمینی در 
 بها عملی یالت ةیالئالعق األمارات من ّلهاک نیالمحّقق أصحابنا ألسنة علی المتداولة األمارات أّن  فاعلم
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 نظام الختل بها العمل عن الشارع ردع لو ثیبح أمورهم عیجم و اساتهمیس و معامالتهم یف العقالء
 محرزا اشفاک جعله و له ةیالحج لجعل معنی ال حاله هذا ما و، ةیاالجتماع اةیالح رحی وقفت و المجتمع

غو قول و، الظواهر مثل - ةیالعقالئ الطرق یهها و، العقالء اّفةک عند کذلک ونهک بعد للواقع  خبر و، یاللُّ
 ذیتنف و جعل انتظار ریغ من بها عملونی اّفةک العقالء أّن  تری - ریالغ فعل یف الصّحة أصالة و، دیال و، الثقة

 أّنهک بها عمل الشارع إّنما و، العقالء بناء إالّ  هیإل ونکالر نکمی ثیبح هاحجیت علی لیدل ال بل، الشارع من
 (.105 /1: 1415، )امام خمینیالعقالء  حدأ

امارات و قواعد استنباط رایج نزد اصحاب امامیه کاًل امارات عقالئیه  ،طبق عبارت فوق
ند گیرمیکار عالم این امارات را در معامالت و سیاسیات و امور روزمره به  یهستند که عقال

خورد و موتور حیات اجتماعی می نظام اجتماعی به هم ،شارع از این امور نهی نمایداگر و 
و از نگاه عقلی چنین چیزی ذاتًا حجت و قابل جعل نیست و کاشفیت آن از  گرددمیمتوقف 

جعل کاشفیت  ،چون وقتی خود کاشف و محرز واقع است ؛واقع به جعل جاعل نیست
ا ادیق آن رخواند و مصراتی را طرق عقالیی مینامبرده این چنین اما .تحصیل حاصل است

و  کندمیاصالة الصحة فی فعل الغیر معرفی  و ید، خبر ثقه، قول لغوی، از قبیل ظواهر
نها دلیل این و ت داندمیشاهد این مدعی را عمل و سیره عقال بدون انتظار به تنفیذ شارع 

و در این موارد شارع مانند یکی از عقال است که به همین  داندمیعقال  سیره و سلوک را بنای
 . کندمیفتار شیوه ر

. از کندمیتر از موارد دیگر معرفی ندر مسئله حجیت خبر ثقه و قاعده ید این معنا روش
و عبارت مرحوم امام خمینی که « ال معنی للردع عنه»گوید: میعبارت مرحوم طباطبایی که 

ن به خوبی پیداست که ای ،«ال معنی لجعل الحجیة و جعله کاشفًا محرزًا للواقع»گوید: می
دانش اصول  ،دانند و با توجه به انظار این بزرگاندو بزرگوار حجیت سیره عقالیی را ذاتی می

پس دانش ، های عقالیی مبتنی بر قواعد عقلی استعقالیی و عقلی است و چون سیره ،فقه
عملی است و  لعق ،این عقل ازمراد طبق این مبنا  .اصول فقه مبتنی بر قواعد عقلی است

معمواًل  .ن نشان از حقیقی بودن آن و خروج از عرصه قراداد صرف استفطری بودن آ
های حیات انسان درگیر بوده و های عقالیی در قضایایی استقرار یافته که با ضرورتسیره
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عقل  :لذا گفته شده .احکام عقلی از این قرار استهمه در این دیدگاه  .مایه قوام آن است
 د.شومیتار وجودی انسان است و از او جدا نکات جبلی همگام با ساخافطری ادر

 نویسد: میزای آشتیانی در بحر الفوائد میر
 ثیبح أبدهها و اتیهیالبد أّول هو رهیغ المک و المهک یف یالفطر العقل من المراد أّن  کیعل خفیی ال

 (.36 /1: 1402، آشتیانی) ةتیرنظ إلی بالّنظر عنه عاقل خلوی فال ةیاإلنسان الجبّلة و الّنفوس یف وزاکمر ونکی
از فطریات عقول را تسلط مالک بر ملک خود  تهذیب االصولدر کتاب امام خمینی 

 (.144 /3: 1382، امام خمینی) داندمی
 العقالء بناء ان ظهری هنا من و» :مرحوم طباطبایی در ذیل عبارتی که از او نقل شده آورده

ده از جمله کسانی است که به ذاتی بودن نامبر«. حجة بالذات بمعنی انه لیس حجة یوّسط
 .(312 /2تا: بی، طباطبایی) کندمیی و غیر قابل ردع بودن آنها تصریح یهای عقالحجیت سیره

وجهش خواهد  ،دانسته استرا عدم ردع شارع  ییاما چرا ایشان دلیل حجیت سیره عقال
 آمد. 

حکم به حجیت ظواهر د توانیمدر ظواهر که آیا عقل عقال  یمرحوم بروجردی درباره بنا
 فرماید: می ،کند

 إلی االستدالل مرجع سیاالستناد بحکم العقل ال بسیرة العقالء فل هو حیالصح ان   یف الکإش ال و
 إلی مرجعه بل، مثال ؟«یلم» أو «اّنی»، المقام یف البرهان ان قالی حتی لإلثبات وسطا العقالء بناء جعل

 حیالتقب و نیالتحس إلی کذل رجعی و عقل لکل ةیالضرور امکاألح من مثالً  للظاهر ةیالحج ونک دعوی
 یإلزام مکلح المتضمن المهک ظاهر خالف إذا عبده المولی عقوبة بحسن عقل لک مکحیف، نییالعقل

 ان دون من آخر یإلزام مکح مخالفة هایعل ترتبت ان و وافقه إذا عقوبته قبح و الظاهر خالف إرادة باحتمال
 (.472 /1: 1415، بروجردیالعقول ) سائر من االستمداد و البرهان إقامة إلی کذل إلثبات عقل لک حتاجی

است که یعنی مانند علم و یقین  ؛آیا حجیت ظواهر ذاتی است که در پاسخ به این سؤال
با و حجیت آنها طلبند جهت ذاتی دارد یا ذات ظواهر عین کشف نیستند و حجیت را نمی

به مسئله  ظهور تحجی فرماید: صحیح آن است که برمی ،دشومیعنصر خارجی درست 
لذا هر عقلی حاکم به حسن عقوبت مولی نسبت به  .گرددمیبرتحسین و تقبیح عقلی 



23 

 

در صورتی که  ، آن همبا ظاهر کالمش مخالفت کندعبد  باشد، به شرحی کهمیعبدش 
عقل  ، همچنینپذیردهر را نمیاراده خالف ظاعذر احتمال نیز ظاهر در حکم الزامی باشد و 

در صورتی که عبد با ظاهر کالم مولی موافقت نماید و در  کندحکم میبه قبح عقوبت مولی 
حجیت ظاهر را به عنصر  ،در باب ظواهر اگرچه نامبرده .این حکم نیازمند برهان هم نیست

به ولی این عنصر خارجی  -چون ظواهر عین کشف نیستند  - کندمیمنتسب خارجی 
. ایشان کندمیاهر را شبیه به حجیت ذاتی روشن و بدیهی است که حجیت ظوقدری 

  گوید:می
 صارت المالزمة هذه باعتبار و :عنها ةکمنف ریغ و لها مالزمة ةیخارج لجهة تهایبحج مکالح بل

 عقل کشی ال کلذل و ةیذات ونهاکب قالی ان نکمی مرتبة إلی وصلت حتی العقل عند الواضحات من تهایحج
ة یالحج جهة إلی الیتفص لتفتی لم ان و نیورکالمذ القبح و بالحسن و ةیبالحج مکالح یف العقول من

 (. 509 همان:)
 قول مشهور 

سیره عقال تنها یک  :گوینداینها می .شارع استتأیید  در دیدگاه مشهور حجیت بر اساس
اندیشه آن  أد و چون منشها رواج دارع است که میان تمام انسانیعمل عمومی و عادت شا

رو در ذات خود از این دهدمیعقل بدیهی نیست کشفی به همراه ندارد و واقع را نشان ن
به و قول طبق نظر  .شارع استتأیید  و نیازمند کندمیخود را ثابت ن حجت نیست و ماورای

در کنار  حجیت ذاتی بنا و سیره عقال نفس سیره عقالئیه باید یکی از منابع و دلیل مستقل
، آیدی دلیل مستقل به حساب نمییسیره عقال ،کتاب و سنت باشد. اما بر مبنای مشهور

 . جهت اطالع بیشترهای اثبات سنت به شمار آیدد یکی از راهتوانمیسیره این اگرچه 
سیره  االصول العامهاز نگاه  .مفید خواهد بود (193 /1همان: ، )حکیم عامهاالصول مراجعه به 

لذا  .کندمیصالح و فساد متعلق خود را ثابت ن یابد ومیتحقق بدون دلیل و ابتداًء  ییعقال
نکته در همین نیز و فرق آن با حکم عقلی  یابدنمیشارع حجیت  یجز با عدم ردع یا امضا

  :است
ا ولی این معن« ةیالواقع المفسدة أو المصلحة علی اطالع دیول هیف مکالح نهکمی مایف العقل مکح أنو 
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 به لالحتجاج صلحی ال فهو الواقع عن شفهک عدم مع و کذل هیف شترطی ال البناء هذا ونیست عقالیی در بناء 
 (.193 همان:به ) ملزم ریغ ونهکل المولی علی

 با اینکه محمدرضا مظفر دارد 
جیت و بعضی ذاتیه ح« لو ال هذه سیرة العقالئیه الختل النظام االجتماعی و لسادهم االضطراب الخ

 بناء ازایشان دارد ، داندمیاند. اما خود ایشان هم عدم ردع را الزم کالم ایشان استفاده کردهسیره را از 
قة العقالء الن یلطر هإمضائ و الشارع موافقة نیقیال نحو علی منه شفکستی انک إذا دلیاًل ااّل  ونکی ال العقالء

 (. 172 /2 همان:، الیقین تنتهی الیه حجیة کل حجة )مظفر
عادات اجتماعی در و د گیرمیسیره از عوامل فطری ریشه ن :کوشد بگویدشهید صدر می

 تأثریبل »چون سلوک عقالئیه همیشه از ارتکاز فطری منسبق نیست  ؛آن دخیل است
 عتبری ان نکمی فال، رةیالمتغ العوامل من کذل ریغ إلی ةیالثقاف زاتکالمرت و ئةیالب و بالظروف

ها و شرایط فرهنگ .(247 /1: 1405، )صدر «دیالبع هایماض علی الیدل رةیللس رالمعاص الواقع
های معاصر را دلیل بر سلوک همه سیره توانمیلذا ن، گذاردتأثیر میحاکم بر جامعه در آن 

 گذشته دانست. مردم 
 گوید: می مطارح االنظاردر  مرحوم شیخ انصاری

 السالمة یف بالظن تفائهمکا من معاشهم و معادهم أمور یف الءالعق حال منها شفکستی یالت الموارد إن
 لزم المعلومة المضار و المعلومة المنافع علی اقتصروا لو ثیبح لهم العلم طرق انسداد بواسطة هو إنما

  (.249 /1تا: بی، )شیخ انصاری نظامهم اختالل
 اقع است و اگر عقالاطمینانی به واز باب ظن  صراحت دارد که بنای عقالکالم نامبرده 

، آمد. بر همین اساسیپدید م کردند اختالل نظاممی یدن به واقع به علم و یقین اکتفادر رس
 منتهی االصولسید حسن بجنوردی در  .ننموده استشارع این سیره عقالئیه را ردع 

 و ةیئالعقال الطرق علی اعتمد بل امهکأح غیلتبل خاصا قایطر اخترع ما الشارع أننویسد: می
 و ردعه من بد فال هیف مرغوب ریغ ثرکأ أو طرقهم أحد نظره یف انک فلو هیعل اعتمدوا ما

 پس عدم ردع شارع دلیل بر (.112 /1تا: بی، )بجنوردی اسیالق یف فعل ماک هیعل ریکالن دیتشد
 است.تأیید 
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 عقال و سیره عقالئیه  ینقد ادله حجیت ذاتیه بنا
ثبات ااما بدون تقریر معصوم حکمی را  ،عالم است یرفتار جمعی عقالبنای عقال 

به عمل به ظن اطمینانی از جهت انسداد علم و یقین به واقع  آنهاچرا که فرضًا  ؛کندمین
و  ی حجیتش ذاتی و عین کشف باشدیعقال که بنای کندمیولی این ثابت نمحکوم باشند، 

  .باشد شارع نداشتهتأیید  در اثبات حکم شرعی نیاز به امضا و
و منتهی شدن آن به عقل اضطراری منافی با عدم بنای عقال حقیقی داشتن منشأ . 1
مثل  ؛زمانی ذاتی شیء است که ذات شیء آن را اقتضا کند تحجی ،ذاتی آن نیست تحجی

به عمل به در جهت کشف احکام شرعی که عقال است. پس فرضًا حجیت علم که عین 
گاه ظاهر کالم یا ظاهر این اضطرار هیچ، مضطر باشند لمظاهر کالم یا ظاهر ید یا سوق مس

 .دهدمیید را عین کشف از واقع قرار ن
چگونه ممکن است یک امر  :این است ییذاتی سیره عقالحجیت ن به . دلیل دوم قائال2

قراردادی و قابل تغییر در میان تمام بشر رواج پیدا کند و خود را بر همه تحمیل نماید و به 
ارتباط  هاانسانهای گذشته میان همه به ویژه که در زمان ؛عادات نوعی تبدیل گردد رفتار و

ها یک امر ها و عادتچگونه ممکن است با اختالف فاحش میان عرف !وجود نداشته است
لذا باید  .قراردادی در همه جای عالم پذیرفته شود و به آن ملتزم شوندصرفًا غیر ضروری و 

خضوع تمام جامعه است و موجب  یتکوینی و اضطراری مایه بقانیازهای تنها گفت: 
ل غیر ها دلیسیره عقال نزد تمام انسانها در برابر آن گردیده است. پس اشتراک انسان

 .خواهد بودی یقراردادی سیره عقال
نیاز تکوینی  ،به عمل به خبر ثقه هاانسانجواب این است که فرضًا بپذیریم نیاز همه 

به ظاهر یا خبر ثقه عمل کنند و عقل هیچ کس خالف آن را  ندعالم مضطر یاست و عقال
بر مثاًل ؛ راگیرفعمومی ی یاما بحث این است که آیا این سیره عقال ،تجویز نکند« نوعاً »

عین کشف از واقع است یا عقال در صورتی که واقع برایشان یقینی نیست از  ،عمل به ظواهر
اند. بنابراین سیره تن داده -مثاًل به عمل به ظواهر  -واقع  باب انحصار راه برای رسیدن به



26 

 

اگر ، بله کند.نمیقطع به حکم شرعی را اثبات  ،شارعتأیید  ی به خودی خود بدونیعقال
در این سیره کمتر  . هرچنددشومیقطع به واقع پیدا  ،قرار دهد تشارع این روش را حج

ی را ردع های عقالیشارع در مواردی سیره اما قابل تغییر است و ،حاصل شدشرعی تغییر 
گوییم دلیل اختالل نظام هم می . در موردمعامله به ربویو مثل عمل به قیاس  کند؛می

د شومیاین معنا موجب ن ، ولیموجب اختالل نظام است یدرست است که ردع سیره گاه
وع اختالل عدم وقاز جهت عقالیی به سیره لزوم عمل و ی حجیتش ذاتی باشد یعقالسیره  تا

اعم از مدعی است  بنابراین دلیل مذکور .سیره عقال نیست تحجی بودن مالزم با ذاتی ،نظام
رة یقضی به الفط» :امری فطری استعقالیی و مثبت مدعا نیست. اما اینکه گفته شد سیره 

بودند در فطری عقالیی های اگر سیره :اوالً  «. معنی للردع عنهاالنسانیة و نظام االجتماع فال
 شدند. اثبات اعتبارشان به اختالل نظام و عقل اضطراری متوصل نمی

آیا هر  ،فطری است یامر ،بر عمل به قواعد استنباطعقالیی فرضًا بپذیریم که سیره  :ثانیاً 
چه بسیار  ؟!از هرچه او را به انحراف بکشد در سالمت استتا ابد و امر فطری همیشه 

ن جهت که یک رفتار صرف از آعقالیی سیره  .دشومیشیده که به انحراف ک ییهافطرت
د توانمین ،ها قرار داردجوسازیو ها هوس ،هاو رفتارهای بشری تحت تأثیر جهلاست 

باطل و حجت از ال حجت باشد. بر این اساس شارع  ازحق شاخص درستی برای سنجش 
ئیه حتی بر فرض فطری سیره عقالت لذا حجی .ردع نموده است ی رایهادر مواردی سیره

امارات اصولی و بعضی از قواعد  :گوییمبر این اساس می .متوقف بر عدم ردع است ،بودن
شارع یا عدم ردع شارع هستند تأیید  نیازمند ،آیندبه شمار میعقالیی جمله بنای فقهی که از 

 . استخراج کرداز کتاب و سنت  را این قواعدتأیید  و باید ادله
در راه را اما اگر شارع آنها  ،هستندعقالیی است که قواعد استنباط هرچند  مدعای ما این

این  .ند واسطه در اثبات حکم شرعی باشندتوانمین ،نکرده باشدتأیید  به دست آوردن احکام
 ادامه پیدا خواهد نمود. نوشتار بر این اساس 
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 نتیجه

روایات مأثوره از  این نتیجه به دست آمد که (بیان اقسام اجتهاد)فصل اول در 
است و به هیچ رأی  ناظر به اجتهاد قیاسی و اجتهاد به ،در مذمت اجتهاد البیتاهل

تبیین و تحلیل  به . در فصل دومنبوده است مقصودوجه اجتهاد استکشافی از قواعد استنباط 
یر ظواهر کتاب و عقل و اجماع و سا تو ادله آنها در نفی حجی ادعاهاها به انظار اخباری

 به حکم شرعی از طریق سماع از معصومین ی بودن دستیابیقواعد استنباط و انحصار
الهی منحصر به سماع از راه وصول به احکام که در این مقاله ثابت شد  وپرداخته 

نیست و به کارگیری قواعد استنباط و استفاده از عقل بدیهی و قطعی برای  معصومین
 دین و سیره قولی و عملی آنها مشهود و مورد ئمهتحصیل احکام دینی در تعلیمات ا

آنها بلکه ارجاعات آنها به قواعد و ظواهر کتاب و سنت از جای جای روایات ، استتأیید 
 هاها بر رد اجتهاد اصولیدر بخش مهمی از مقاله به تمام یا معظم ادله اخباری .ستپیدا

قواعد  حجیت ذاتیبه نظریه نیز قسمت آخر مقاله فصل سوم در  .و پاسخ داده شد هاشار
آیند و نیز ادله این نظریه و پاسخ آنها به شمار میعقالیی استنباط از این جهت که قواعد 

عقالیی استنباط به حکم پرداخته شده است که در نتیجه ثابت شد که حتی اگر قواعد 
اند و بدون شارع و امضایتأیید  ردار باشند، نیازمندهم برخو هذاتیحجیت بودنشان از 

 ند طریق وصول به احکام الهی قرار بگیرند. توانمیشارع هرگز ن یامضا
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