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عقل )1(

نادرست  از  برای تشخیص درست  انسان  دلیل  مهم ترین  عقل 
است و مذهب شیعه در میان مکاتب اسالمی، همیشه به عقل گرایی 

معروف بوده است.
آیا فقهای بزرگ شیعه در استنباط احکام از عقل نیز استفاده 

می کنند؟
اگر عقل درباره موضوعی حکم داد، آیا شرع هم این یافته های 

عقل را حجت می داند؟
آیا اگر عقل مالزمٔه یک حکم شرعی با امر دیگر را کشف کند، 

می توان براساس آن حکم کرد؟
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از مهم ترین راه های تشخیص حق از باطل، که زیربنای سایر منابِع فهم و درک معارف دینی 
و بشری می باشد، عقل است. ده ها آیٔه قرآن و صدها روایت معصومان  بیانگر اهّمیت عقل 
در فهم صحیح شریعت است. از این رو خداوند متعال کسانی را که از عقل خود بهرٔه درست 

نمی برند، این گونه نکوهش می کند: 
مُّ الُبکُم الَّذیَن الَیعِقلوَن«1. واِبّ ِعنَد الّلِٰه الصُّ »ِانَّ َشرَّ الدَّ

و علّت شقاوت اهل جهّنم را عدم توّجه به دالیل نقلی یا ادلّٔه عقلی می شمارد: 

عیِر«2. »َو قالوا لَو کُّنا نَسَمُع َاو نَعِقُل ما کُّنا فی َاصحاِب السَّ

لذا امام کاظم  می فرماید: 

ُسُل َو االَنِبیاُء  ا الّظاِهَرُة َفالرُّ ًة باِطنًَة. َفاَمَّ ًة ظاِهَرًة َو ُحجَّ تَیِن: ُحجَّ »ِانَّ لِّلِٰه َعلَی الّناِس ُحجَّ
ا الباِطنَُة َفالُعقوُل«3. ُة َو َامَّ َو االَئِمَّ

دربارٔه جایگاه عقل در قرآن تحقیق کنید. آیا می توانید آیات دیگری 
دربارٔه ارزش تدبّر و تعّقل بیابید؟

فّعالیت

آنچه در اصول فقه محّل بحث و تأمل است، ضوابط و شرایط بهره گیری از عقل در استنباط 
احکام شرعی است. اصولیان  معتقدند دلیل عقل عبارت است از »هر حکم عقلی ای که نتیجٔه 

آن قطع به حکم شرعی باشد«. 

1. سورٔه انفال، آیٔه 22.

2. سورٔه ُملک، آیٔه 10.
3. کلینی، محمدبن یعقوب؛ کافی، ج1، ص16.
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 حّجیت عقل 
حّجیت عقل از امور بدیهی است و نیاز به دلیل و برهان ندارد. دلیل اساسی برای عقاید 
اسالمی که فروع دین نیز برگرفته از آن می باشد، عقل است. اما چنان که در تعریف آمد، آن دلیل 
عقلی هنگامی حّجیت دارد که برای شخص قطع به حکم شرعی حاصل کند، و اگر ایجاد ظّن 
یا گمان کند هیچ گونه حّجیتی ندارد. همچنین آن دسته از احکام عقلی حّجت اند که برخاسته 
از عقل سلیم یا عقل فطری باشند؛ نه عقل آمیخته با هوا و هوس و تمایالت نفسانی و عاطفی.

 قاعدۀ مالزمه
خداوند متعال برای اینکه بشر را به مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند، اموری 
را واجب یا مستحب کرده و برعکس، برای اینکه آدمیان از مفاسد دور بمانند آنها را از پاره ای 

کارها منع کرده است. 
این مصالح و مفاسد به نحوی است که اگر خود انسان نیز به آنها آگاه گردد عقلش همان 
حکمی را می کند که شرع کرده است؛ خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا جان، 
مربوط به فرد باشد یا اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا حیات باقی. پس هرجا که آن 
حکمت ها یا معیارها و مناط ها وجود داشت، حکم شرعی مناسب نیز وجود دارد. مثالً وقتی 

عقل، ظلم به دیگران را ناپسند می شمارد، شرع نیز همین حکم را جاری می داند. 
این همان چیزی است که دانشمندان اصول به نام »قاعدٔه مالزمه« می خوانند و با این عبارت 
رُع«؛ یعنی هرآنچه عقل به آن حکم کند، شرع  بیان می کنند که »کُلُّ ما َحَکَم ِبِه الَعقُل َحَکم ِبِه الشَّ

نیز به همان حکم می کند.
یکی از پر کاربردترین انواع دلیل عقلی، استنباط حکم شرعی از لوازم عقلی احکام است. 
توضیح اینکه گاهی شارع برای موضوعی حکمی بیان می کند که این حکم، لوازم عقلی ای 
دارد. در چنین شرایطی عقل حکم می کند: چنان که تبعیت از حکم شرع الزم است، اطاعت 

از الزمٔه عقلی آن نیز الزم و واجب است.
دانشمندان اصول فقه موارد متعددی را به عنوان لوازم عقلی احکام شرعی بیان کرده اند. 
ما در این درس به »مقدمٔه واجب« و در درس بعد به »تالزم میان نهی و فساد« اشاره می کنیم:
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 مقدمۀ واجب 
اگر شارع به وجوب عملی امر کند الزمٔه این امر واجب شدن مقدمات آن است. به آن عمِل 
واجب که نیاز به مقدمه دارد »ذی المقدمه« گفته می شود. بنابراین نماز ذی المقدمه و وضو 

مقدمٔه آن است.
از آنجا که وجوب انجام مقدمه از وجوب ذی المقدمه ناشی می شود و برای خود وجوب 

مستقلّی ندارد، به این گونه واجبات »واجب غیری« نیز می گویند.

اشاره  آنها  از  مورد  به یک  ادامه  در  که  دارد  متعددی  تقسیمات  مقدمه  اقسام مقدمه: 
می کنیم: 

مقدمۀ عقلی و مقدمۀ شرعی
 اگر وجود یک واجب متوقف بر وجود مقدمه ای باشد که عقل به تنهایی آن را درک می کند، 
به آن مقدمه عقلی می گویند؛ مانند تهیه وسیله برای رفتن به حج. دراین مثال، امر خداوند به 
حج تعلّق گرفته است، اّما عقل انسان درک می کند که امتثال امر پروردگار متوقف بر فراهم 
نمودن مقّدمات حج است. پس چنان که خوِد حج واجب است، الزمٔه عقلی آن که مقدمات حج 

می باشد نیز الزم است. )مقدمٔه عقلی(
اما اگر مقدمه را شرع تعیین کـرده باشد نه عقل، به آن مقدمٔه شرعی می گویند؛ همچون 
طهارت برای نماز. در نماز دو حکم شرعی توسط شارع بیان شده است: نخست وجوب 
نماز و دیگر مقدمه بودن طهارت برای نماز. در اینجا عقل حکم می کند که چون نماز واجب 
است و طهارت مقدمٔه آن می باشد، پس طهارت نیز واجب است. در این مثال، دلیل شرعی ای 
بر وجوب طهارت نداریم، اّما عقل به دلیل مقدمه بودِن آن برای نماز، حکم به وجوب شرعی 

طهارت می کند.
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 تطبیق فقهی
کتاب های  و مشهورترین  بزرگ ترین  از  یکی  از  برگرفته  زیر  متن   
فقهی شیعه به نام »جواهر الکالم« نوشتٔه شیخ محمدحسن نجفی   
به خوبی از قاعدٔه مقدمٔه  مشهور به صاحب جواهر است که در آن 

واجب استفاده شده است:

کِتاُب الطَّهاَرة
نَْدٍب.  َو  واِجٍب  ِالٰى  َینَْقِسُم  ِمنْها  واِحٍد  کُلُّ  َو  ِم،  التََّیمُّ َاِو  الُْغْسِل  َاِو  لِلُْوضوِء  ِاْسٌم  َالطَّهاَرُة 
َمةِ الْواِجِب، ما کاَن لَِصالةٍ واِجبَةٍ ــ َاْصاًل  ا َو لَْو لُِوجوِب ُمَقِدّ َفالْواِجُب ِمَن الُْوضوِء ُوجوًبا َشْرِعیًّ
َاْو عاِرًضا ــ َو َاْجزائَِها الَْمنِْسَیةِ ِاْجماًعا َو کِتاًبا َو ُسنًَّة؛ َاْو طَواٍف واِجٍب فی َحٍجّ َاْو ُعْمَرةٍ َو لَْو 

َمنْدوبَیِْن لُِوجوِب ِاتْماِمِهما ِاْجماًعا؛ َاْو لَِمِسّ کِتابَـةِ الُْقْرآِن ِاْن َوَجَب لِعاِرٍض.
ْن َحَصَر الْغایاِت الَّتی َیِجُب لََها الُْوضوُء، َانَُّه واِجٌب لَِغیِْرِه َو الَیِجُب لِنَْفِسِه َو لَْم  َو الّظاِهُر ِممَّ

نَْعلَْم ِفیِه ِخالًفا.
َو َدلیلُنا ]َعلٰى َغیِْریَّةِ ُوجوِب الُْوضوِء[:

ِم. ْجماعاُت الَْمنْقولَُة ِفیِه َو ِفی التََّیمُّ 1 َااْلِ

2 َو َعَدُم ِذکِْر َاَحٍد لَُه ِفی الْواِجباِت. 

الةِ َفاْغِسلوا ُوجوَهکُْم َو َایِْدَیکُْم ِالَى الَْمراِفِق  3  َو َمْفهوُم َقْولِِه تَعالٰى: »ِاذا ُقْمُتْم ِالَى الصَّ

َو اْمَسحوا بُِرُءوِسکُْم َو َاْرُجلَکُْم ِالَى الْکَْعبَیِْن« َالّدالُّ َعلٰى نَْفیِ ُوجوِب الُْوضوِء ِعنَْد َعَدِم 
ْرِط. الشَّ

الُة«، َفِانَُّه ظاِهٌر  4  َو َقْوُل الّصاِدِق  فی َخبَِر ُزراَرَة: »ِاذا َدَخَل الَْوْقُت َوَجَب الطَّهوُر َو الصَّ
الُة.1 بُِمْقتََضى الَْمْفهوِم فی َانَُّه ِاْن لَْم َیْدُخِل الَْوْقُت َفالَیِجُب الطَّهوُر َو اَل الصَّ

1. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ج1، ص5؛ با تلخیص.
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   بیندیشید و پاسخ دهید

1  اصولیان دلیل عقل را چگونه تعریف می کنند؟ 

2 چه دلیل عقلی ای حّجیت دارد؟

٣ قاعده مالزمه را توضیح دهید.

٤  مقدمه واجب را با ذکر مثال تعریف کنید.

٥  اقسام مقدمه را به طور کامل توضیح دهید.

٦  دالیلی را که در متن فقهی )جواهرالکالم( برای اثبات واجب غیری بودِن وضو آمده 

است، بیان کنید.
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عقل)2(

اگر شارع مقدس از  امری نهی کرده باشد ولی ما آن را انجام دهیم 
قطعاً مرتکب حرام شده ایم، ولی آیا اگر مورد نهی، یک قرارداد باشد 
می توان گفت آن معامله باطل خواهد بود؟ آیا عقل بین حرمت عمل 
و بطالن آن مالزمه ای می بیند یا ممکن است عملی به رغم حرمتش، 

صحیح باشد؟
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تالزم میان نهی و بطالن 
 از دیگر مواردی که ادعای تالزم عقلی در آن شده، آن است که اگر نهی شرعی به عملی تعلق 
گرفت، الزمٔه آن عالوه بر حرمت که از ظاهر نهی فهمیده می شود، بطالن و فساد آن عمل است. 

اصولیان این بحث را در دو موضع بررسی کرده اند: 
الف( نهی در عبادات

 منظور از عبادت، هر عملی است که در آن نیت و قصد قربت الزم است. سؤال این است 
که آیا نهی از یک عمل عبادی مالزم با بطالن آن عبادت است یا نه؟ 

مثالً روزه گرفتن در عیدین یا نماز خواندن با لباس غصبی یا نماز خواندن حائض یا خواندن 
ُسَور عزائم در نماز، همگی مورد نهی واقع شده اند. آیا الزمٔه نهی از انجام این اعمال، بطالن 

آنهاست و از این رو، روزهٔ عیدین و نماز در لباس غصبی و … باطل است؟ 
در پاسخ باید گفت که بلی؛ نهی از عبادت مقتضی فساد و بطالن است. بدین معنی که اگر 
مکلَّف آن اعمال را انجام دهد کارش فاسد و باطل است. زیرا وقتی خداوند از عملی نهی 
می کند، در واقع آن عمل مبغوض او است و انجام دهندهٔ آن عمل نیز مورد خشم و غضب 
خداوند متعال خواهد بود و همین امر موجب دور شدن او از خداست. در حالی که شرط صّحت 
اعمال عبادی، داشتن قصد قربت است، چگونه می توان با عملی که باعث غضب خداست و 

موجب دوری مرتکب آن عمل از خدا می شود، به او تقرب ُجست و قصد قربت نمود؟! 
ب( نهی از معامالت

مراد از معامالت در اینجا هر عمل غیر عبادی است که قصد قربت نمی خواهد. در این نوع 
از نهی ها، چون عمل مورد نهی نیاز به قصد تقّرب ندارد، مالزمه ای میان نهی از آنها و بطالن 
آن اعمال وجود ندارد. بنابراین در مواردی نهی از معامله عالوه بر حرمت، داللت بر فساد نیز 
می کند و در مواردی فقط داللت بر حرمت دارد و فساد و بطالن معامله از آن برداشت نمی شود. 
لذا نمی توان به عنوان یک قاعده کلّی، حکم به مالزمٔه میان نهی و فساد معامالت داد. مثالً وقتی 
 شارع مقدس از »بیع وقت النداء« یعنی خرید و فروش هنگام نماز جمعه، نهی کرده است،1
 اگرچه این نهی داللت برحرمت چنین بیعی دارد، اما مقتضی فساد و مالزم بطالن آن نیست. 
پس مرتکب آن کاری حرام انجام داده، اما معامله اش صحیح است؛ در حالی که وقتی از ربا 

1. رجوع کنید به سورٔه جمعه، آیٔه 9.
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نهی می کند، این نهی هم داللت بر حرمت دارد و هم فساد و بطالن بیع یا قرض ربوی.

 با کمک دبیر خود، عقود و معامالتی را بیابید که حرام ولی صحیح اند.
همچنین عقودی را نام ببرید که حالل ولی باطل اند.

فّعالیت

 تطبیق فقهی
1 محمدحسن نجفی صاحب جواهر  در کتاب جواهر دربارٔه حرمت بیع وقت النداء 

آورده است:
َیْحُرُم الْبَیُْع َیْوَم الُْجُمَعةِ بَْعَد ااْلَذاِن. َو الُْمْختاُر َانَُّه ِاْن بـاَع َاثَِم َو کاَن الْبَیُْع َصحیًحا قیَل: 
»ِانَّ الَْفساَد َحَسٌن ِاْن ُقلْنا: ِانَّ النَّْهَی َیُدلُّ َعلَى الَْفساِد ِفی الُْمعاِمالِت«. َو َقْد َذکَْرنا ِفی ااْلُصوِل َانَّ 
التَّْحقیَق َعَدُم اْقِتضائِِه الَْفساَد فیها َعْقاًل کَالِْعباَدةِ، بَـْل َو ال ُعْرًفا. َاّما ِمثُْل الَْمقاِم الَّذی ال َریَْب 
ا لَُه ــ َو ِمثْلُُه ال ُیْفَهُم ِمنُْه الَْفساُد ُعْرًفا  ًتا لِلْواِجِب َو ُمضادًّ فی کَْوِن النَّْهیِ َعنُْه ِمْن ِجَهةِ کَْونِـِه ُمَفِوّ

ـ َفال.1 َقطًْعاـ 

2 در همان کتاب دربارٔه استفاده از طال برای مردان آمده است:

َهِب َو لَْو خاتًَما. َو َعِن  ُجِل ِاْجماًعا َو ال َصالَة فی ُمطْلَِق الَْملْبوِس ِمَن الذَّ َهِب لِلـرَّ ال َیجوُز ُلبُْس الذَّ
الَة فیِه«. جاِل ُلبَْسُه َو الصَّ َم َعلَى الِرّ نْیا زینََة النِّساِء َفَحرَّ َهَب ِفی الدُّ : »َجَعَل الّلُٰهٰ الذَّ الّصاِدِق 

َهِب َو لَْو خاتًَما، َو لََعلَُّه کَذٰلِکَ؛  الةِ فی ُمطْلَِق الَْملْبوِس ِمَن الذَّ َو ُنِقَل َعَدَم الِْخالِف فی ُبطاْلِن الصَّ
الَة فیِه اْسِتْعماٌل لَُه، َو النَّْهیِ ِفی الِْعباَدةِ َیُدلُّ َعلَى الَْفساِد.2 اِلَنَّ الصَّ

1. نجفی، محمدحسن؛ ج11، ص306؛ با تلخیص.
2. همان کتاب، ج8، ص110.
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   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  تالزم میان نهی و بطالن را توضیح دهید.

2  حکم تالزم میان نهی و بطالن در عبادات و معامالت را توضیح دهید.

3  با دقت در متن های فقهی این درس، مواردی از تالزم میان نهی و بطالن حکم شرعی را 

بیان کنید.

از  جواهر  صاحب  به  معروف  نجفی  حسن  محمد  اللّٰه  آیت 
فقهای قرن سیزدهم هجری قمری می باشد. وی دوران کودکی 
نوجوانی را در خاندان علم و فضیلت سپری کرد. تحصیل  و 
را از حوزه علمیه نجف اشرف آغاز کرد و در نوجوانی در زمرٔه 
شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید مهدی بحرالعلوم قرار 

گرفت و در 25 سالگی به درجه اجتهاد نایل آمد.
از آیت اللّٰه محمد حسن نجفی آثار متعددی باقی مانده است که 
مهم ترین آنها کتاب جواهرالکالم است. این کتاب بی همتا شرح 

مفّصل و مستدلّی است بر کتاب »شرایع االسالم« اثر محقق حلّی و ثمره 32 سال تالش 
شبانه روزی صاحب جواهر می باشد. جواهر الکالم، به عنوان دایرة المعارف فقه شیعه، 

هم اکنون یکی از منابع معتبر فقهی برای حوزه های علمیه و سطوح عالی دانشگاه است. 
در عظمت این اثر گران سنگ همین بس که شیؤه به کار رفته در طرح مسائل فقهی و 
چگونگی استنباط احکام در این کتاب، از سوی حوزه های علمیه به عنوان معیار و مالک 
روش صحیح استنباط حکم شرعی پذیرفته شده است. امروزه از این روش با نام »فقه 

جواهری« یاد می کنند.

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    
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آشنایی با ادّلۀ فقاهتی 

و نقش آن در استنباط احکام

بخش سوم
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ادّلۀ فقاهتی)1( )استصحاب(

همٔه ما همیشه سعی در رعایت بهداشت و پاکی داریم؛ مخصوصاً 
وقتی برای شرکت در نماز جماعت به مسجد می رویم. حال فرض 
کنیم چرخ خودرویی که از کنارمان می گذرد در چاله ای می افتد 
را  لباسمان  باید  آیا  می پاشد.  لباسمان  به  کثیف  آب  قطره  و چند 
همچنان پاک بدانیم و می توانیم با آن نماز بخوانیم یا آنکه باید آن را 
عوض کنیم؟ در این وضعیت که راهی برای یقین به تکلیف نداریم 

چگونه می بایست از بالتکلیفی خارج شویم؟
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 جایگاه ادّلۀ فقاهتی 
 چنان که پیش تر گفته شد، ادلّٔه شرعی بر دو قسم اند: ادلّٔه اجتهادی و ادلّٔه فقاهتی. در 
درس های گذشته با ادلّٔه اجتهادی که منبع حکم واقعی هستند، آشنا شدیم. اّما می دانیم که گاه 
فقیه در میان ادلّٔه اجتهادی، یعنی کتاب، سّنت، اجماع و عقل قطعی، حکم مسئلٔه مورد نظر 
خود را نمی یابد؛ چه باید بکند؟ اینجاست که اصول و قواعدی به یاری او می آیند تا وی، با 
تمّسک به آنها، خود و مقلّدینش را در »مقام عمل« از تحّیر خارج کند. به اصولی که در این 
جایگاه مورد تمّسک واقع می شود »اصول عملّیه« می گویند. در واقع احکام به دست آمده از 
طریق اصول عملّیه، احکامی است که شارع مقّدس برای رعایت حال مکلّفین در موارد جهل 

به حکم واقعی، پیش پای آنها گذاشته است.

 اگر دستمان از اصول عملّیه کوتاه بود، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا ادلّه 
اجتهادی به تنهایی پاسخگوی نیاز مکلّفین است؟ 

بیندیشیم1

باید دانست که برای استنباط حکم شرعی، نمی توان در ابتدا به ادلّه فقاهتی رجوع کرد؛ بلکه 
جایگاه رجوع به این ادلّه »شک به حکم واقعی« است. بنابراین ادلّٔه فقاهتی تنها پس از جهل 
به حکم واقعی و یأس از دستیابی به آن، دلیل محسوب می شود. از این رو دربارٔه آن گفته اند: 

»َدلیٌل َحیُث ال َدلیَل« )دلیل فقاهتی دلیل است در آنجایی که دلیل اجتهادی نباشد(.

 اقسام اصول عملّیه 
شک  این  است.  واقعی«  حکم  به  »شک  فقاهتی  ادلّٔه  به  رجوع  جایگاه  گفتیم  چنان که   
شکل های مختلفی دارد. گاهی مورد شک دارای »حالت سابقه« است؛ یعنی قبالً نسبت به آن 
حکم یا موضوع علم داشته ایم، ولی اکنون دچار شک شده ایم. این حالت محّل اجرای »اصل 
استصحاب« است. اّما گاهی شّک ما هیچ حالت سابقه ای ندارد؛ در این وضعیت، گاه اصل 
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وجود تکلیف مورد تردید است؛ یعنی مثالً از ابتدا شک داریم که فالن مسئله یا موضوع از 
نظر شارع مقدس محکوم به حرمت است یا خیر. در این وضعیت باید »اصل برائت« را جاری 
کرد. در مقابل گاهی شّک ما به اصل وجود تکلیف نیست، بلکه می دانیم تکلیفی وجود دارد 
اّما شّک ما از ناحیٔه نوع تکلیف است؛ مثالً می دانیم یکی از این دو لباس غصبی است، ولی 
شّک داریم که مشخصاً کدام یک غصبی می باشد. در این وضعیت گاهی امکان عمل به احتیاط 
وجود دارد، که در این صورت باید »اصل احتیاط« را جاری نمود، یا اینکه امکان احتیاط 

وجود ندارد، که محل اجرای »اصل تخییر« است.
بنابراین به اعتقاد اصولیان، اصول عملی چهار قسم است: استصحاب، برائت، احتیاط و 

تخییر. در این درس با استصحاب و در درس آینده با سه قسم دیگر آن آشنا می شویم.

 استصحاب 
 چنان که گفته شد استصحاب در جایی جاری می شود که شّک ما حالت سابقه داشته باشد. 
مثالً مکلّفی می خواهد نماز بخواند و یقین دارد که در زمان سابق وضو گرفته است اما اکنون، 
پس از گذشت چند ساعت، شک می کند که آیا وضوی سابقش همچنان باقی است یا به دلیلی 

باطل شده است. در این صورت ذهن مکلّف با دوحالت درگیر است: 
١ــ یقین سابق نسبت به طهارت 

٢ــ شک نسبت به بقای طهارت. 
در چنین وضعیتی به اصل استصحاب تمسک می کنیم. یعنی به یقین سابق عمل می کنیم و به 

شک بعدی توجه نمی کنیم و در نتیجه، خود را همچنان با وضو محسوب می کنیم.

َشّک

حالت سابقه دارد: استصحاب

حالت سابقه ندارد

شک در اصل تکلیف: برائت

امکان احتیاط: احتیاطشک در نوع تکلیف

عدم امکان احتیاط: تخییر
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  ارکان استصحاب: 
 1. یقین سابق: برای اجرای استصحاب باید علم و یقین به حالت سابق وجود داشته باشد. 
 2. شکّ الِحق: باید پس از یقین سابق، برای مکلّف نسبت به بقای متیّقن، شک ایجاد شود. 
 3. وحدت متعلَّق یقین و شک: یعنی عیناً همان چیزی که قبالً مورد یقین بود، در زمان 
بعد مورد شک واقع شود. بنابراین در مثال مذکور اگر مکلّف در زمان سابق به وضو یقین 
داشت، ولی متعلِّق  شِکّ الحق او غسل بود، نمی تواند استصحاب طهارت کند؛ زیرا متعلّق 

یقین و شک یکی نیست.
 4. هم زمانی یقین و شک: یعنی مکلّف در یک زمان، هم نسبت به حالت سابقه یقین و هم 
نسبت به بقای آن شک داشته باشد. بنابراین اگر ابتدا یقین داشته باشد و سپس یقینش از 
بین برود و تبدیل به شک شود، استصحاب جاری نخواهد شد؛ بلکه باید هر دو در یک زمان 

وجود داشته باشند.

با مراجعه به احکام وضو و غسل رسالٔه عملّیٔه مرجع تقلید خود، دو 
نمونه از کاربرد استصحاب را بیان کنید.

فّعالیت

 حّجیت استصحاب 
 اگرچه اجرای استصحاب، روشی عقالیی است و غالباً افراد یقین خود را به بهانٔه پدید 
آمدن یک شک رها نمی کنند و آن را بی اثر نمی نمایند اّما چون این روش دارای عمومیت 
نیست نمی توان برای حّجیت استصحاب به آن تمسک کرد و الزم است به روایات رجوع 
کنیم. بنابراین در اصول فقه اصلی ترین دلیل بر استصحاب، روایات متعددی است که علمای 
علم اصول برای حّجیت استصحاب به آنها استناد می کنند. در ذیل به دو نمونه از این روایات 

اشاره می شود: 
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الف. امام موسی کاظم  فرمود: »ِاذا َشَککَت فَابِن َعلَی الَیقیِن«. راوی سؤال می کند: 
: »نََعم«.1  »ٰهذا َاصٌل؟« قال 

در  دوم  درس  در  که  مطالبی  با  آن  ارتباط  و  باال  روایت  دربارٔه 
خصوص نقش ائمه  در تأسیس اصول فقه گفته شد بیندیشید. 

بیندیشیم2

ب. امام صادق  از امیرمؤمنان  نقل می کند که فرمود:
کَّ ال َینُقُض  ؛ َفاَنَّ الشَّ

ٰ
 »َمن کاَن َعلٰی َیقیٍن َفَشکَّ َفلَیمِض َعلٰی َیقینِه

الَیقیَن«2 
هر کس بر یقینی باشد و سپس شک بر او عارض شود، باید به یقینش عمل 

کند. زیرا شک یقین را از بین نمی برد.

 تطبیق فقهی
 در متن های زیر که برگرفته از آثار فقهی شیخ مرتضی انصاری است، چگونگی استفاده از 

استصحاب در استنباط حکم شرعی دیده می شود:
1 متن زیر برگرفته از »کتاب الّصوم« است که در آن چگونگی استنباط جواز یا حرمت 

خوردن و آشامیدن در هنگام شک در فرارسیدن  زمان طلوع فجر دلیل استصحاب بیان شده 
است:

َالّظاِهُر َجواُز التَّناُوِل َمَع الظَِّنّ بِبَقاِء اللَّیِْل، تَْعویاًل َعلَى اْسِتْصحاِب اللَّیِْل، بَِمْعنٰى َعَدِم طُلوِع 
الَْفْجِر.

1. حّر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 8، ص 212.
2. صدوق، محمدبن بابویه؛ الخصال، ج2، ص619.
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ْرِب تَبَیَُّن  َن لَکُُم الَْخیُْط ااْلَبَْیُض…«1؛ َجَعَل غاَیـَة َجواِز ااْلَ کِْل َو الشُّ قاَل الّلُهٰ تَعالٰى: »َحّتٰى َیتَبَیَّ
النَّهاِر، ال ُوجوُدُه الْواِقِعیُّ. 

َاکْثَِرَها  ُمْقتَضٰى  َو  تَُشکُّ«.  ال  َحّتٰى  کُْل  قاَل:  َاُشکَّ؟  َحّتٰى  آکُُل  لَُه:  »ُقلُْت  واَیةِ:  الـِرّ ِفی  َو 
واَیـةِ ااْلَخیَرةِ:  ، بَْعَد الَْفْحِص. َو ُمْقتََضى ااْلِْسِتْصحاِب َو الِرّ ِکّ وایاِت[ َجواُز التَّناُوِل َمَع الشَّ ]الِرّ

، َایًْضا. ِکّ َجواُز التَّناُوِل َمَع َعَدِم الَْفْحِص َو الشَّ
ْوُم بِِفْعِل الُْمْفِطِر َمَع الَْغلَِط بِالُْغروِب لِلظُّلَْمةِ الْموِهَمةِ. َفِانَّ ُمْقتَضٰى ِاْسِتْصحاِب  َو کَذا َیْفُسُد الصَّ
ْفطاِر: تَْحریُم الِْفْعِل. َفَقْد َفَعَل الُْمْفِطَر ِمْن َغیِْر ِاْذِن الّشاِرِع َمَع ُمصاَدَفِتِه  بَـقاِء النَّهاِر َو ُحْرَمةِ ااْلِ

النََّهاَر.2
2  همچنین در »کتاب الزکاة« دربارٔه حکم پرداخت زکات به فرد غیر مستحق آمده است:

َعلَى  الَْعاّلَمُة  اْستََدلَّ  َو  ااْلِْجزاِء.  َعَدُم  ُهَو  َفااْلَْقوٰى  َغنِیٌّ  َانَُّه  َفباَن  َشْخٍص  ِالٰى  َزکاتَُه  َدَفَع  لَْو 
ْفِع ِالٰى َمْن َیظُنُّ فیِه.  ااْلِْجزاِء بِاَنَُّه کاَن َمْأموًرا بِالدَّ

؛ َفالُْعْمَدُة َاصالَـُة َعَدِم  ْفِع ِالَى الُْمْستَِحِقّ الْواِقِعیِّ َو التَّْحقیُق َانَّ ااْلَِدلََّة ال تَُدلُّ ِااّل َعلٰى ُوجوِب الدَّ
ُسقوِط التَّکْلیِف، لاِْلِْسِتْصحاِب.3

3   شیخ مرتضی انصاری در کتاب خود »القضاء و الشهادات« دربارٔه جواز شهادت شاهد، 

بر اساس استصحاب بقای حالت سابقه، می گوید:
َیْعلََم الّشاِهُد ِاْستَدانََة َزیٍْد ِمْن َعْمرٍو ِفی  ْسِتْصحاِب الُْمْعتَبَِر، کَاَْن  َاّما ِاْسِتناُد الّشاِهِد ِالَى ااْلِ
ِتِه ِفی الْٰحاِل، ِاْسِتناًدا ِالَى اْسِتْصحاِب ااْلِْشِتغاِل،  ماِن الْماضی َفَشِهَد َعلٰى َزیٍْد بِاْشِتغاِل ِذمَّ الزَّ
ْسِتْصحاَب َو  ْسِتْصحاِب. اِلَنَّ ااْلِ هاَدةِ ُمْستَنًَدا  فی ِاثْباِت الَْمْشهوِد بِِه ِالَی ااْلِ َفالَْحقُّ ُهَو َجواُز الشَّ
ِاْن کاَن ال ُیفیُد الِْعلَْم بِالْواِقِع ِااّل َانَُّه ُیفیُد الِْعلَْم بِالّظاِهِر، َفِاذا َعلَِم الّشاِهُد بِِملْکِیَّةِ َشیْ ءٍ لَِزیٍْد سابًِقا 
ةِ َو لَْم تَْجَعْل  ْسِتْصحاِب َو ِاْن لَْم ُتِفْدُه الِْعلَْم بِالِْملِْکیَّةِ الْواِقِعیَّ َو َشکَّ فی بَقائِِه َعلٰى ِملْکِِه، َفاَِدلَُّة ااْلِ

َشکُُّه ِفیها بَِمنِْزلَةِ ِعلِْمِه بِها، ِااّل َانَّها َافاَدتُْه الِْعلَْم بِالِْملِْکیَّةِ الّظاِهِریَّـةِ، َفَیْشَهُد بِها َعْن ِعلٍْم َقطِْعیٍّ.4

1. سورٔه بقره، آیٔه 187.
2. شیخ مرتضی انصاری، کتاب الصوم، ص64؛ با تلخیص.

3. شیخ مرتضی انصاری، کتاب الزکاة، ص295.
4. انصاری، مرتضی؛ القضاء و الشهادات، ص265، با تلخیص.
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شیخ مرتضی انصاری در قرن 13 در شهر دزفول متولد شد. در جوانی چندی در 
حوزٔه علمیٔه کربال مشغول به تحصیل گردید. سپس به ایران بازگشت و در کاشان از محضر 
حاج مال احمد نراقی بهره برد و دوباره به نجف رفت و فقه و اصول را از شیخ جعفر کاشف 
الغطاء و شیخ محمدحسن صاحب جواهر فراگرفت و به مقام اجتهاد رسید. او پس از 
رحلت آیت اللّٰه شیخ محمد حسن نجفی )صاحب جواهر( به زعامت و مرجعیت شیعه 

برگزیده شد.
مکتب علمی شیخ انصاری پرورش دهندٔه صدها فقیه و اندیشمند معروف شیعه همچون 
میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ جعفر شوشتری 

است.
نوآوری های فقهی و اصولی این فقیه ارجمند، اجتهاد را در حوزه های علمیه به اوج 
تا زمان حاضر ماندگار ساخت. از شیخ  کمال و رشد رسانید و روش اجتهادی او را 

انصاری آثار علمی متعددی باقی مانده که در این میان دو کتاب زیر از 
همه معروف تر و از کتب درسی مدارج عالی در حوزه های علمیه است:
1. فرائداالصول: که کتابی در علم اصول فقه می باشد و به »رسائل« 

معروف شده است.
2. مکاسب: که اثری فقهی و استداللی در خصوص مسائل کسب 

و تجارت و مشحون از تحقیقات و پژوهش های جامع است.

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    

   بیندیشیم و پاسخ دهیم 

1  جایگاه اجرای اصول عملّیه را توضیح دهید.

2  اقسام اصول عملّیه و محّل جریان هریک را بیان کنید. 

3  ارکان استصحاب را بیان کنید. 



95

ادلّٔه فقاهتی)2( )برائت، احتیاط، تخییر(

این مسئله  مثالً حکم  آیا  که  داریم  تکلیف شک  به اصل  گاهی 
بر  دلیلی  هیچ  هم  اجتهادی  ادلٔه  در  و  دیگر  چیز  یا  است  حرمت 
حرمت آن نمی یابیم. در اینجا چه باید کرد و تکلیف چیست؟ آیا باید 
آن را انجام دهیم یا تکلیف از ما ساقط است؟ در کجا الزم است 
احتیاط کنیم و از موضوع پرهیز نماییم؟ اگر احتیاط ممکن نباشد 

چه باید کرد؟
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در درس گذشته دربارٔه استصحاب، که نخستین دلیل از ادلٔه فقاهتی است، سخن گفتیم 
واینک، در این درس، به سه دلیل دیگر یعنی برائت، احتیاط و تخییر می پردازیم.  

 1. برائت 
 گاهی مجتهد به اصل تکلیف شک دارد؛ بدین معنی که هنگام برخورد به مسئله ای شک 
می کند که مثالً حکم این مسئله حرمت است یا نه، ولی در ادلٔه اجتهادی هیچ دلیلی بر حرمت 
آن نمی یابد. در اینجاست که بر اساس ادلٔه فقاهتی حکم به برائت می کند؛ یعنی می گوید وقتی 
در وجود تکلیف شرعی شک باشد و دلیل اجتهادی نیز بر آن یافت نشود، حکم به عدم تکلیف 

و مباح بودن آن عمل می کنیم. 
شک به وجود تکلیف دوگونه است:

 شک نسبت به وجوب یک عمل؛ مانند شک به وجوب استهالل ماه رمضان.
 شک نسبت به حرمت یک عمل؛ مثالً در اوایل عصر حاضر که پزشکان موفق به انتقال 
ـ به ویژه اگر به صورت  خون از انسانی به انسان دیگر شدند، این شبهه ایجاد شد که آیا این عملـ 
خرید و فروش باشد ــ حرام است یا حالل؟ که فقها با استناد به اصل برائت به جواز آن حکم 

دادند. 
در هر دو صورت، اصل برائت حکم به عدم تکلیف شرعی می نماید. 

 حّجیت برائت 
 برای حّجیت برائت به سه دلیِل عقل، کتاب و سّنت استناد شده است: 

الف. عقل: عقل حکم می کند که اگر قانون گذار بنده ای را برای ارتکاب عملی که وجوب 
یا حرمتی برایش بیان نشده است عقاب کند فعلی قبیح انجام داده است و از حکیم چنین فعلی 
سر نمی زند. این دلیل به صورت قاعده ای در آمده است که به آن »قاعدٔه قبح عقاب ِبال بیان« 

می گویند. 
ب. کتاب: آیات متعددی در قرآن برای اثبات برائت مورد استناد واقع شده است؛ همچون 

عبارت: 
» ...الُیکَلُِّف الّلُٰهٰ نَفًسا ِااّل ما آتاها...« 1 

خدا هیچ کس را جز به اندازه ای که به او داده است تکلیف نمی کند. 

1. سورٔه طالق، آیٔه 7.
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ج. سّنت: مهم ترین روایتی که در اینجا بیان شده »حدیث رفع« است. برطبق این روایت که 
مورد قبول همٔه ِفَرق اسالمی است، مؤاخذه و عذاب نسبت به نُه چیز از اّمت پیامبر اسالم  

برداشته شده است که پنجمین آنها »ما ال یعلمون« می باشد.

امت  از  آن  که مجازات  نُه چیزی  دربارٔه  و  بیابید  را  رفع  حدیث 
اسالمی رفع شده است تحقیق کنید.

فّعالیت 1

 2. احتیاط 
گاهی فرد نسبت به اصل تکلیف هیچ گونه شکی ندارد؛ یعنی به وجود تکلیف یقین دارد و 
می داند که نسبت به امری از سوی شارع ذمه اش مشغول است؛ ولی نسبت به اینکه تکلیف به 
چه چیز تعلّق گرفته شک دارد. مثالً می داند که یکی از دو ظرف غذا نجس است، ولی نمی داند 
کدام یک. یا مسافری در موقعیتی است، اّما نمی داند باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام. در 
این شرایط اگرچه علم مکلّف نسبت به تکلیف، علمی کامل و شامل جزئیات نیست، اّما دارای 
مرتبه ای از علم است که به آن »علم اجمالی« می گویند و همین برای عمل بر طبق آن کافی است. 
بنابراین بر مکلّف است به گونه ای عمل کند که نسبت به فراغت ذمه اش از تکلیف یقین نماید. از 
این جهت، در مثال مذکور باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف غذا اجتناب کند و در مثال دوم، 

باید نمازش را هم شکسته بخواند و هم تمام.

در رسالٔه عملّیٔه مرجع خود نمونه های بیشتری برای اصل احتیاط 
بیابید.

فّعالیت 2
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 حّجیت احتیاط 
 لزوم عمل به احتیاط عالوه بر دالیل عقلی با ادلٔه نقلی نیز قابل اثبات است.

الف. دالیل عقلی: برای حّجیت احتیاط به دو دلیل عقلی زیر می توان استناد کرد:
 دلیل  اّول: عقل حکم می کند که هرکس نسبت به تکلیفی، علم به اشتغال ذمه دارد، باید 
به گونه ای عمل کند که یقین به فراغ ذمه بیابد. به عبارت کوتاه تر: »اشتغال یقینی 

مستلزم فراغ یقینی است«.

دربارٔه قاعدٔه اشتغال بیندیشید و برای آن نمونه هایی را در عرف 
بیابید.

بیندیشیم

  دلیل دوم: هرگاه عقل نسبت به عملی ضرری را احتمال دهد، امر به پرهیز نسبت به آن 
می کند، و اگر کسی خالف این حکم عقل رفتار کند مستحّق مذّمت است. مثالً اگر کسی 
احتمال دهد که محتوای یکی از دو ظرف، سّم است، حکم به اجتناب از هر دو می دهد. 
به همین ترتیب اگر یقین داشته باشد که یکی از دو مایع حرام است، عقل به او حکم می کند 

که از هر دو پرهیز کند.
این حکم عقل به صورت قاعده ای درآمده است که آن را »قاعدٔه وجوب دفع ضرر محتمل« 

می گویند.
ب. دالیل نقلی

اگرچه عمده دلیل اصولیان بر حّجیت احتیاط همان ادلّٔه عقلی مذکور است، اّما روایات 
متعددی نیز در این باره وجود دارد که به دو نمونٔه آن اشاره می شود:

ــ امیرمؤمنان علی  به کمیل بن زیاد می فرماید:
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 »َاخوَك دینَُك َفاحتَط لِدینَِك بِما ِشئَت«1
 دین تو همچون برادر توست، پس تا می توانی نسبت به آن جنبٔه احتیاط را 

مراعات کن.
ــ امام صادق  در بخشی از یک روایت طوالنی می فرماید: امور بر سه نوع است: امری 
که درستی آن روشن است و باید از آن تبعیت کرد، امری که انحرافش آشکار است و باید از 
آن پرهیز شود و امر مشکلی که از شبهات است. پس هرکس شبهات را ترک کند، از محّرمات 
رها شده است و هر که در شبهات وارد شود، مرتکب محّرمات می شود و ندانسته در هالکت 

می افتد. امام در نهایت می فرماید: 
ُبهاِت َخیٌر ِمَن االِقِتحاِم ِفی الَهلَکاِت«.2 »َفِانَّ الُوقوَف ِعنَد الشُّ

 3ــ تخییر 
چنان که دیدیم، اصل احتیاط در جایی جاری است که اصل وجود تکلیف بر مکلّف معلوم 

باشد ولی نداند که تکلیف به چه امری تعلّق گرفته است.
اما گاهی شّک ما میان وجوب و حرمت است. در اینجا نه امکان جمع میان دو عمل است 
و نه امکان ترجیح یکی بر دیگری. به عبارت دیگر، در همان مواردی که محّل اجرای احتیاط 
است، گاهی احتیاط مقدور نیست و آن در جایی است که شّک مکلّف میان حرمت و وجوب 
باشد. در چنین وضعیتی اصل تخییر جاری می شود، یعنی مکلّف میان انجام یا ترک عمل 

مخیَّر است. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:
در احکام اجتهاد و تقلید خوانده ایم که مکلّفین برای انجام تکالیف خود، یا باید مجتهد 
باشند یا مقِلّد و یا باید به احتیاط عمل کنند. حال، کسی که عمل به احتیاط می کند، ممکن است 
با مسئله ای مواجه شود که برخی فقها حکم به حرمت آن و برخی دیگر حکم به وجوب آن داده اند. 
مثالً در مورد حکم کسی که نذر کرده است تا روز معّینی را در سفر روزه بگیرد، برخی فقها حکم به 
وجوب عمل به نذر و برخی دیگر حکم به حرمت مطلق روزٔه مسافر داده اند. در چنین شرایطی 

عمل به احتیاط ممکن نیست و لذا این فرد میان عمل به یکی از دو فتوا مخّیر است. 

1. حّرعاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج27، ص167.
2. شیخ کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، ج1، ص68.
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 حّجیت تخییر 
 حّجیت تخییر امری بدیهی است که نیازی به استدالل ندارد؛ زیرا هنگامی که مکلّف در 
واقعه ای قرار می گیرد که از وجوب یا حرمت خالی نیست، عقالً یکی از آن دو از او صادر 

می شود و راهی جز انجام یکی را ندارد.

 تطبیق فقهی
 در متن های زیر که برگرفته از آثار حضرت امام خمینی  است، با چگونگی استنباط حکم 

شرعی از اصول عملیٔه مذکور آشنا می شوید:
1  امام خمینی  در باب اجتهاد و تقلید، در کتاب تحریر الوسیله، می گوید:

َن ااْلَْخُذ بِااْلِْحِتیاِط َاْو َالَْعَمِل   »ِاذا کاَن ااْلَْعلَُم ُمنَْحِصًرا ِفی َشْخَصیِْن َو لَْم َیتََمکَّْن ِمْن تَْعیینِِه، تََعیَّ
ًرا بَیْنَُهما«1.  بِاَْحَوِط الَْقْولَیِْن ِمنُْهما َعلَى ااْلَْحَوِط، َمَع التََّمکُِّن. َو َمَع َعَدِمِه َیکوُن ُمَخیَّ

در توضیح این مسئله گفته اند:
ْحِتیاِط فیما َاْمکََن؛ کَما ِاذا َاْفتٰى  جوُع ِالَی ااْلِ ْجِتهاِدیَّةِ[، َفلَْم َیبِْق ِاالَّ الرُّ ال َمْسَرَح ُهنا لاِْلَِدّلةِ ]ااْلِ
َاَحُدُهما بِالُْوجوِب َاْو َالُْحْرَمةِ َو اْلَخُر بَِعَدِمِهما َاْو َاْفتٰى َاَحُدُهما بُِوجوِب الظُّْهِر َو اْلَخُر بُِوجوِب 
الُْجُمَعةِ َمثاًَل. َو فیما لَْم ُیْمکِْن، کََفتْوٰى َاَحِدِهما بُِوجوِب َشیْ ءٍ َو اْلَخُر بُِحْرَمِتِه َیـْرِجُع ِالَى التَّْخِییِر.2

2 در متن زیر، بر اساس اصل برائت، حکم نمازگزاری بیان شده است که از روی جهل یا 

فراموشی، »جهر و اخفات« را در نماز رعایت نمی کند:
لَْو َاَخلَّ بِالَْجْهِر َاْو َااْلِْخفاِت َعْن َجْهٍل بِالُْحکِْم َاْو َالَْمْوضوِع َاْو نِْسیاٍن َاْو َخطَأٍ َاْو َسْهٍو َو نَْحِوها، 
کِّ ِفی اْعِتباِرِهما فی َغیِْر حاِل الِْعلِْم َو الَْعْمِد ِمْن َغیِْر  ُة ُمطْلًَقا. لِلشَّ حَّ َفُمْقتَضٰى َاصالَةِ الْبَراءَةِ الِصّ
الةِ َاْو َاثْناِءها،  َفْرٍق بَیَْن الَْجْهِل بِالُْحکِْم َو َغیِْرِه، َو ِمْن َغیِْر َفْرٍق بَیَْن ااْلِلِْتفاِت ِالَى الَْخلَِل بَْعَد الصَّ

کوِع َاْو َقبْلَُه، َحّتٰى َاثْناِء الِْقراءَةِ.  بَْعَد الرُّ
ًنا َاْو نَْحِوِه ثُـمَّ  َفَمْن تََرکَ الَْجْهَر َاْو َااْلِْخفاَت فی آَیـةٍ َاْو آیاٍت ِمَن الَْحْمِد َاْو َالّسوَرةِ، نِْسیا

1. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص6.
2. مشکینی، علی؛ التعلیقه االستداللیه علی تحریر الوسیله، ج1، ص23.
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ِالْتََفَت، َیجوُز لَُه الُْمِضیُّ، َو ال َیِجُب َعلَیِْه ااْلِتْیاُن بِما َقَرءَ، بَْل ال َیجوُز ِااّل َرجاًء.1
3  در متن زیر حکم غیبت از فرد متجاهر با تمسک به احتیاط شرعی بیان شده است:

َالُْمراُد بِالُْمتَجاِهِر َمْن کاَن ُمتَجاِهًرا بِالِْفْسِق، َغیَْر ُمباٍل َعْن ُظهوِرِه لََدى الّناِس. َفَمْن جاَهَر بِِفْسٍق 
ُتُه َو لَْو بَعیًدا، لَْم َیکُْن ُمتَجاِهًرا جائَِز الَْغیْبَةِ. َو لَْو َعلَِم کِذْبَُه  َمَع تَْوجیِهِه لََدى الّناِس بَِوْجٍه ُیْمکُِن ِصحَّ
ُتُه َو لَْو بَعیًدا. َفال ُبـدَّ ِفی الُْحکِْم بِالَْجواِز ِمْن ِاْحراِز کَْونِِه  فی َمْحِملِِه، َفْضاًل َعّما ِاَذا اْحتََملَْت ِصحَّ
ةِ َاْو ِاْحِتماِل اْعِتذاِرِه، بُِعْذٍر َغیِْر َمْعلوِم الَْفساِد. لِما ُعلَِم ِمْن  حَّ ُمتَجاِهًرا بِالِْفْسِق، ِمْن َغیِْر اْحِتماِل الِصّ
طَریِق الَْعْقِل َو النَّْقِل اْحِتراُم الُْمْسلِِم َو ااْلِْهِتماُم بَِشأْنِِه َو ِانَّ ِعْرَضُه کََدِمِه؛ َفال ُبـدَّ فیِه ِمَن ااْلِْحِتیاِط.

َانَُّه َمَع اْحِتماِل کَْونِِه ُمتَجاِهًرا  کُ بِااْلُصوِل فی َجواِز الَْوقیَعةِ فیِه بَِدْعوٰى  َو ال َیجوُز التََّمسُّ
َفاِ نَُّه ُمخالٌِف لَِمذاِق الّشارِ  ِع ااْلَْقَدِس، َو لِما ُیْستَفاُد ِمَن ااْلَْخباِر  بِالِْفْسِق َیکوُن ااْلَْصلُ  الْبَراءََة، 

ْهِتماِم بِاَْعراِض الُْمْؤِمنیَن.2 الْکَثیَرةِ ِمْن کَثَْرةِ االِْ

1. امام خمینی، الخلل فی الصاله، ص22٠؛ با تلخیص.
2. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص422؛ با تلخیص.

، در شهر خمین دیده به  سید روح اللّٰه موسوی مصطفوی معروف به امام خمینی، 
جهان گشود. وی از سنین کودکی و نوجوانی با بهره گیری از هوشی سرشار، قسمتی از 
علوم متداول روز و دروس مقدماتی و سطح حوزه های علمیه را نزد اساتید شهر خمین و 

بیش از همه نزد برادر خود فرا گرفت و سپس عازم حوزه علمیه اراک شد.
پس از آنکه آیت اللّٰه حائری به قم رفت و حوزه علمیه قم را تأسیس کرد، امام خمینی  نیز 
رهسپار قم گردید و به سرعت مراحل تحصیالت تکمیلی علوم حوزوی را نزد علما و اساتید 
قم طی کرد. روح حقیقت جو و جست و جوگر حضرت امام  باعث شد ایشان هم  زمان با 
فراگیری فقه و اصول به تحصیل ریاضیات، هیئت، ادبیات، حکمت و فلسفه، اخالق و عرفان 

اسالمی نیز بپردازد و جامع علوم مختلف گردد. 
از ویژگی های امام خمینی، توجه به نقش اجتهاد و فقاهت در ادارٔه جامعه و حکومت 
بود. ایشان در یکی از پیام های خود خطاب به روحانیت می گوید: »حکومت در نظر 

مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت 

 تاریخ فقه                                                                                                                                                    



102

نشان دهندٔه جنبٔه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و 
فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل ادارٔه انسان و اجتماع از گهواره تا گور است1«.
این بینش جامع امام، باعث شد تا بزرگ ترین حادثه تاریخ بعد از زمان ائمه  به رهبری 
ایشان رقم زده شود و جهان شاهد برپایی حکومت اسالمی براساس فقه اهل بیت  باشد. 
حضرت امام  شاگردان زیادی را در عالم فقه تربیت نمود که از جمله می توان از عالمه 

شهید مطهری، شهید آیت اللّٰه بهشتی و حضرت آیت اللّٰه خامنه ای نام برد.
حضرت امام تألیفات فقهی متعددی دارد؛ از جمله:

1. کتاب البیع: که مشتمل بر مسائل باب تجارت است و در خالل بحث از شرایط 
متعاقدین، بحث بسیار مهم والیت فقیه را اثبات و شرح می نماید.

2. کتاب والیت فقیه: این کتاب برگرفته از جلسات درس خارج فقه امام در نجف اشرف 
در موضوع والیت فقیه و حکومت اسالمی است.

3. تحریرالوسیله: کتابی است جامع همه ابواب فقه به شیوه فتوایی که امام در آن نظرات 
فقهی خود را بیان نموده است.

 سرانجام، این فقیه ژرف اندیش در 14 خرداد سال 1368 چشم از جهان فرو بست و بر فراز 
دستان جمعیت انبوهی که جهان تا کنون نظیرش را ندیده است، تشییع و به خاک سپرده شد.

   بیندیشیم و پاسخ دهیم 
1  دلیل عقلی برحّجیت برائت چیست؟

2  قاعدٔه وجوب دفع ضرر محتمل را توضیح دهید. 

3  تخییر در کجا جاری می شود؟ 

4  هر یک از موارد زیر محّل جریان کدام اصل عملی است و چه حکمی دارد؟

 الف. وقتی مکلّف هیچ راهی برای تعیین قبله ندارد.
 ب. هرگاه دربارٔه از بین رفتن عدالت امام جماعت شک کنیم.

 ج. وقتی در نقطه ای خارج از شهر بودیم کـه نمی دانیم آیا نماز کامل است یا شکسته.
 د. اگر شک کنیم که عصارٔه انگوری که به جوش آمده حالل است یا حرام و دلیلی 

اجتهادی برای آن نیابیم.
1. امام خمینی؛ صحیفه امام، ج ٢١، ص ٢٨٩
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١. قرآن کریم 
٢. ابن ادریس حلّی، سرائر؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

١٤١٠ ق
٣. ابوجعفر برقی، محاسن؛ تهران: دارالکتب االسالمیه، 

١٣٧١
دفتر  قم:  البرهان؛  و  مجمع الفائدة  احمد،  اردبیلی،   .٤

انتشارات اسالمی، ١٤٠٣ ق
٥. امام خمینی، صحیفٔه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، ١٣٧٩
٦. امام خمینی، تحریرالوسیله؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، ١٣٧٩
٧. امام خمینی، الخلل فی الصالة؛ تهران: مؤسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی، ١٣٧8
٨. امام خمینی، مکاسب محرمه؛ قم: مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، 1409ق
٩.انصاری، مرتضی؛ فرائداالصول؛ قم: دفتر نشر اسالمی 

١٠. انصاری، مرتضی، کتاب الصوم؛ کنگرهٔ شیخ انصاری، 
١٤١٣ق

شیخ  کنگره  قم:  الزکاة؛  کتاب  مرتضی،  انصاری،   .١١
انصاری، ١٤١٥ ق

شیخ  کنگره  قم:  النکاح؛  کتاب  مرتضی،  انصاری،   .١٢
انصاری، ١٤١٥ ق

قم:  الشهادات؛  و  القضاء  کتاب  مرتضی،  ١٣.انصاری، 
کنگره شیخ انصاری، ١٤١٥ ق

١٤. حّر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسه 
آل البیت )ع( ١٤٠٩ق

١٥. حلّی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد؛ مؤسسه 
آل البیت )ع(، ١٤١٤ق

١٦. دارالقطنی، سنن؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، ١٤١٧ق
١٧. راوندی، قطب الدین، فقه القرآن؛ قم: کتابخانه آیت الله 

مرعشی، ١٤٠٣ق

قم:  البهّیة؛  الروضه  علی،  بن  زین الدین  ثانی،  شهید   .١٨
کتابفروشی داوری، ١٤١٠ق

١٩. صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده؛ قم: النجاح، ١٣٩٥ 
ق

امام  مؤسسه  قم:  المقنع؛  بابویه،  محمدبن  صدوق،   .٢٠
هادی )ع(، ١٤١٥ ق

٢١. صدوق، محمدبن بابویه، من ال یحضره الفقیه؛ قم: دفتر 
انتشارات اسالمی، ١٤١٣ق

٢٢. صدوق، محمدبن بابویه، الخصال؛ قم: جامعه مدرسین، 
١٣٦٢

دفتر  قم:  المیزان؛  تفسیر  محمدحسین،  طباطبایی،   .٢٣
انتشارات اسالمی

تهران:  االحکام؛  تهذیب  حسن،  محمدبن  طوسی،   .٢٤
دارالکتب االسالمیه، ١٤٠٧ ق

٢٥. طوسی، خالف؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی، ١٤٠٧ق
قم:  الفقهاء؛  تذکرة  یوسف،  حسن بن  حلّی،  عالمه   .٢٦

مؤسسٔه آل البیت )ع(، ١٤١٤ق
دارالکتب  تهران:  کافی؛  یعقوب،  محمدبن  کلینی،   .٢٧

االسالمیه، ١٤٠٧ق
٢٨. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: انتشارات 

سمت، ١٣٩٢
دارالکتب  تهران:  بحاراالنوار،  ٢٩. مجلسی، محمدباقر، 

االسالمیه 
٣٠. مشکینی، علی، التعلیقة االستداللیه علی تحریرالوسیله؛ 

قم: دارالحدیث، ١٣٩٣
تهران:  اسالمی؛  علوم  با  آشنایی  مرتضی،  مطهری،   .٣١

انتشارات صدرا، ١٣٦٦
٣٢. مفید، محمدبن نعمان، المقنعه؛ قم: کنگره شیخ مفید، 

١٤١٣ق
٣٣. نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم؛ بیروت: داراحیاء و 

التراث العربی، ١٤٠٤ق
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

خراسان رضوی رباب مروارید9مرکزي فاطمه بوالحسنی1

خراسان جنوبي طیبه دادی گیو10قزوین مرتضی زمانی2

اردبیل ربعلی شیران خانقاه11فارس غالمرضا عارفیان3

همدان علی ولیزاده12قزوین سید فخرالدین قافله باشی4

اصفهانفاطمه گندمکار13ایالم مهران احسانی5

ایالم معصومه منصوری14خراسان شمالي مرضیه یزدانی رشوانلویی6

آذربایجان غربی  زیبا طائری15شهرستان های تهران سیما کریمی7

آذربایجان غربی  بیگم وصفی16اصفهانرضوان اناری سرسنگی8

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم 
دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین 
سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، 
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و 
مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود 

سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
 


