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مروري بر مباحث جلسات گذشته



انواع نگرش نسبت به وحي در ميان معتقدين به وحي
o

وحي و كارايي حداقلي يا حداكثري ؟

o

وحي و عدم تواناي حل همه مشكﻼت انسان در نظر گروهي از معتقدين به اصل وحي

o

خرد جمعي و دخالت عقل در فهم مسائل راهكار معتقدين به كارائي حداقلي وحي




اشاره و مروري به دﻻيل برون ديني و درون ديني در پاسخ به اشكال فوق
o

عقل و عدم پذيرش نقصان عوامل هدايت از جانب پروردگار


o


خاتميت نشانه و دليل كامل بودن عوامل هدايت
اشاره به خطبه  ١٨نهج البﻼغه در كامل بودن دين حضرت حق

قرآن داراي دو جايگاه در نزد پروردگار
o

قرآن و مرحله و جايگاه لوح محفوظ بودن آن


o

مقام و جايگاهي فراتر از انسانها و موجودات ) با استثناء مطهرين و پاكان (

قرآن و مرحله و تجلي از عالم ملكوت در عالم ناسوت آن




حكمت  ،قدرت و هدايت حضرت حق دليل كامل بودن شرايع العي

اشاره به دﻻيل درون ديني
o



عقل در كنار وحي حتي در موارد متعارض و متقابل با وحي

انسان و تكليف نسبت به تدبر و تفكر در شأن ملكي قرآن كريم

جايگاه قرآن در استنباط و پاسخگوي همه مشكﻼت
o

شرايط هدايت قرآني چيست ؟

o

مراتب و درجات هدايت قرآني با توجه به مقام تك تك افراد

o

قرآن جايگاه پاسخ سواﻻت با توجه به روايت امام باقر عليه السﻼم اصول كافي ج ١ص ٥٩

o

ائمه عليه السﻼم كه برترين مفسران قرآن اند  ،به ياران خود مي فرمودند كه هرچه ما مي گوييم ،از قرآن است و شما ميتوانيد
درباره هر چه به شما مي گوييم ،دليل آن را از قرآن بپرسيد ،امام باقر عليه السﻼم فرمود:


اذا حدثتكم بشي ء فاسالوني من كتاب اﷲ


هرگاه درباره چيزي با شما سخن گفتم] ،در مورد شاهد آن[ در قرآن از من سؤال كنيد ]تا شاهد آن را از قرآن
براي شما بازگو كنم



گروه فرهنگي المنهاج

ثم قال :في بعض حديثه :إن رسول اﷲ نهي عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السؤال.


فقيل له يابن رسول اﷲ :اين هذا من كتاب اﷲ؟



قال :إن اﷲ عز و جل يقول :ﻻ خير في كثير من نجواهم إﻻ من أمر بصدقة او معروف او اصﻼح بين الناس.
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و قال :و ﻻتؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل اﷲ لكم قياما.



و قال :ﻻ تسئلوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم.
o

وقتي حديثي براي شما نقل كردم در باره سابقه آن در كتاب خدا از من بپرسيد .و بعد در ضمن
صحبت خود گفت حضرت رسول )ص( نهي كرده از قيل و قال و فاسد كردن مال و زيادي سؤال .از
او سؤال شد اينها در كجاي كتاب آمده؟ در جواب گفت خداي عز وجل ميگويد :ﻻ خير في كثير من
نجواهم إﻻ من أمر بصدقة او معروف او اصﻼح بين الناس .و قال :و ﻻ تؤتو السفهاء أموالكم التي جعل
اﷲ لكم قياما .و قال :ﻻ تسئلوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم.



جزئيات و فروع احكام تحت پوشش كليات و اصول
o

قال ابوجعفر عليه السﻼم :ولو ان اﻻية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت اﻻية لما بقي من القرآن شي ء ولكن القرآن
يجري اوله علي آخره ما دامت السماوات واﻻرض «


امام باقر عليه السﻼم فرمودند ،اگر چنين باشد كه هرگاه آيه اي از قرآن در مورد قومي نازل شده ،سپس آن قوم بميرند ،آن آيه
قرآن نيز بميرد  .ديگر از قرآن چيزي باقي نمي ماند ولكن قرآن ،ماداميكه آسمانها و زمين پابرجاست ،جريان دارد


o

التفسير عياشي١٠/٢ ،

قال ابوجعفر عليه السﻼم) :القرآن( »يجري كما يجري الشمس والقمر«


امام باقر عليه السﻼم فرمودند) :قرآن بسان خورشيد و ماه در جريان است

o

بـطـن يعنى معنايى و راى ظهر قرآن كه يك معناى گسترده تر و قابل دوام و هميشگى و جاويد است .

o

لذا پيامبر اكرم )ص ( مى فرمايد :ما فى القرآن آيه اﻻولها ظهر و بطن


مـعـنـاى اين كﻼم پيامبر اين است كه تمامى آيات قرآن ظاهرى دارد و يك هدفى در پشت پرده ظاهر ,و جاويدان
بودن قرآن نيز به همان معناى باطنى قرآن است .

o

پس قرآن در همه پديده ها و زمانها و مكانها و اقوام و ملل جريان دارد و چيزي كه جريان دارد ،ركود و مرگ ندارد  .بخاطر همين
است كه قرآن مي تواند تا قيامت مشكﻼت معنوي انسان را حل كند  .عمده ،تطبيق احكام نوراني قرآن بر مسائل و وقايع است .
وقايع و حوادث ،روز بروز تغيير مي كنند; اما تابش نور قرآن پيوسته بر فراز مسائل و حوادث ادامه دارد و دست تغيير و دگرگوني
به دامن كبريائي آن راه نمي يابد و مثل آن مانند خورشيد و ماه است كه تصوير آنها در آب گذرا باشد كه جريان آب و عوض شدن
مداوم آن تصوير را با خود نمي برد; بلكه خود مي رود و جاي آن را آب فرا مي گيرد .



بررسي طرق استنباط از قرآن در ديدگاه شيعه و عامه



اهل و سنت و نگاه محدود به كارايي وحي
o

بررسي ديدگاه اشاعره :


اشاعره در كنار كتاب و سنت به استدﻻلهاي عقلي به خصوص در مسائل عقيدتي احترام مي گذارند اما در مورد حسن و
قبح عقلي به علت اينكه به زعم ايشان قبول آن ،موجب محدوديت مشيت و آزادي خدا مي گردد دچار مشكل شده و
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آن را انكار مي كنند؛ با وجود اين به كارگيري عقل در حوزه تفسير را تا حدودي پذيرفته اند آنچنان كه غزالي مي گويد:
» براي هركسي جايز است كه از قرآن به اندازه فهم و عقل خود استنباط كند) « .غزالي ،احياء العلوم ،ج ،٣ص (.١٣٧
قابل ذكر است كه اشاعره گرچه دخالت عقل را در حوزه تفسير تا حدودي پذيرفته اند اما جمود آنها در خصوص تفسير
صفات خدا نظير دست و صورت براي خدا كه شارع از آنها خبر داده و حمل آنها در معناي لغوي و نيز جمود آنها در
معناي ظاهري برخي آيات و يا قايل بودن به تكليف » ما ﻻ يطاق « حكايت از آن دارد كه به طور شايسته از عقل در فهم
معارف قرآن ،استفاده نكرده اند و به ظاهر اكتفا ميكنند .

o



تناقض در كﻼم اهل سنت به استفاده از عقل در احكام و نه عقايد



كارايي عقل در احكام به جهت تغيير حكم الهي

بررسي ديدگاه معتزليان


معتزليان ،براي درك حقايق قرآن ،عقل را سﻼحي قاطع مي دانستند و براي تأييد نظر خود به امر خداوند كه در آيات
مختلف انسانها را به استفاده از عقل فراخوانده است ،استناد مي كردند .به زعم ايشان » هرچه كه به عقل فهميده شود،
جايز نيست در كتاب خدا خﻼف آن بيايد و اگر آمده باشد بايد تأويل كرد « .همچنين » در قرآن چيزي نيست مگر اينكه
موافق عقل است« .



اگر ظاهر الفاظ آيات مطلبي خﻼف اصول عقلي باشد توسط مفسران معتزله تأويل مي شود .بدين معنا كه احتمال خﻼف
عقل را كنار نهاده و آن را به گونه اي تفسير مي كنند كه مورد قبول عقل باشد .آنها در تعارض مفهوم ظاهر با عقل ،عقل
را حاكم مي ساختند .البته روشن است كه آنها در حوزه احكام ،عقل را مقدم نداشته و برخﻼف تصور غلط اشاعره و
وهابيت در مورد عقل گرايي افراطي معتزله ،بايد گفت كه آنان در حوزه آيات فقهي هرگز عقل را بر نقل ترجيح نداده و
معتقدند عقل را به درك احكام فقهي راهي نيست و عقل همواره بر كتاب و سنت مقدم نمي باشد.



شيعه و تقسيم به دو گروه در اعتقاد به كارايي وحي



بررسي ديدگاه اخباريون :


از نظر اغلب اخباريها ،عقل در برابر يافته هاي ديني خطاپذير و مردود است .ميزان دخالت عقل در حد يك مفتاح است؛ در ورود به
يك خانه و تنها در حد گشودن درب كه بعد از گشودن درب ديگر نيازي به آن نيست.
اخباري ها تفسير قرآن را در موارد نص قرآن ،مي پذيرند و در غير آن تفسير قرآن را جز به روايات نادرست مي دانند و بر آن اند كه
تفسير قرآن فقط با اثر صحيح و نص صريح جايز است و با تمسك به عبارتي كه مﻼ امين استرآبادي آن را روايت دانسته مي گويند كه
ماثور است كه » :ان تفسير القرآن ﻻ يجوز اﻻ باﻻثر الصحيح و النص صريح «



اشاره به برخي از اعتقادات و مباني اخباريون

o

تفسير قرآن تنها در كﻼم معصومين عليه السﻼم

اكتفاي به اخبار واصله از معصوم عليهم السﻼم

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٣

امام حسين عليه السﻼم و تبيين

ريز موضوعات

موانع تحقق هدف انبياء عليهم السﻼم

سخنراني

جلسه چهاردهم

دكتر اسدي گرمارودي

 ٢٠آبان ماه ١٣٩٥

) با اندكي تصرف (

o

اصوليون دليل عقل از قبيل تكليف كردن فوق طاعت قبيح است ،عقوبت كردن بدون بيان و نشان دادن راه ،قبيح است و  ...را
قبول دارند اما اخباريون اين امور عقلي را قبول ندارند و دليل عقلي را نمي پذيرند.

o

عقل و عدم حجيت آن در احكام مستقﻼت عقليه

o

غير معصوم حق اجتهاد ندارد يعني اجتهاد جايز نيست

o

تمام روايات كتب اربعه صحيح است و بحث علم رجال نبايد مطرح شود


در مكتب اخباري ،تمامي احاديثي كه در »كتب اربعه« )كافي ،استبصار ،من ﻻ يحضره الفقيه و تهذيب( آمده ،بلكه در
ديگر كتابهاي حديثي كه عالمان بزرگ شيعه آنها را تدوين كرده و به صحّت احاديث نقل شده گواهي دادهاند ،صحيح
ميباشد و ميتوان بر طبق آن عمل كرد ،ليكن در نگرش اصولي ،احاديث موجود در مجامع شيعي حتي »كتب اربعه«
ممكن است مصداق يكي از عناوين و اقسام چهارگانه ياد شده قرار گيرند و همه آنها را نميتوان به صرف نقل در كتب
ياد شده صحيح دانست.

o

اخباريان احاديث را به دو قسم صحيح و ضعيف تقسيم مي كنند


اخباريان ،حديثي را صحيح ميدانند كه به صدور آن از معصوم عليه السّﻼم اطمينان حاصل شود؛ خواه منشأ اطمينان،
وثاقت راوي يا راويان باشد يا قرائن و شواهد ،ولي مجتهدان ،حديثي را صحيح ميدانند كه همه راويان آن ،شيعه دوازده
امامي و عادل باشند.

o

شيخ انصاري در فرائد اﻻصول مبحث »برائت و احتياط« از سيد نعمت اللّه جزايري كه مسلك اخباري دارد نقل مي كند كه ميگويد:


آيا هيچ عاقلي احتمال مي دهد كه در روز قيامت يك بنده اي از بندگان خدا را )يعني يك اخباري را( بياورند و از او
بپرسند تو چگونه عمل مي كردي و او بگويد به فرمايش معصومين عمل مي كردم و هرجا كه كﻼم معصوم نبود احتياط
مي كردم و آنوقت يك همچو آدمي را ببرند به جهنم و از آن طرف يك آدم ﻻقيد و بي اعتنا به سخن معصوم )يعني يك
نفر اصولي و پيرو مسلك اجتهاد( را كه هر حديثي را به يك بهانه طرد مي كند ببرند بهشت! ! حاشا و كﻼّ.



جوابي كه مجتهدين مي دهند اين است كه اين گونه تعبد و تسليمها تسليم به قول معصوم نيست ،تسليم به جهالت
است .اگر واقعاً محرز بشود كه معصوم سخني گفته ما هم تسليم هستيم ولي شما مي خواهيد جاهﻼنه به هرچه مي
شنويد تسليم شويد.



بررسي ديدگاه اصوليون :
o

در اين ديدگاه عقل نقش منبع ،مصباح و چراغ را ايفا مي كند و دين اسﻼم حكم صراط را دارد و با چراغ عقل مي توان صراط و راه
حق را مشخص نمود .لذا عقل در عرض كتاب و سنت به عنوان منبع فهم و معارف قرار گرفته است .و كاربرد عقل در تفسير آيات
قرآن و روايات وارده از معصومين در موارد ذيل است:


الف ( درك بديهيات:


گاهي عقل واسطه درك بديهيات و يكي از قرينه هاي منفصل در فهم آيات قرآن است؛ از همين رو در بيشتر
مجازهاي عقلي آيات قرآن ،قرينه بر مجاز بودن اسناد ،معرفتهاي بديهي است.
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همچنان كه هرجا كه عقل يك مصلحت يا حسن ذاتي و يا يك مفسده و قبح ذاتي ) قطعي ( را در كاري كشف
كرد به دليل لمّي و از راه استدﻻل از علت به معلول حكم مي كند كه شرع اسﻼم در اينجا حكمي داير بر
استيفاي آن مصلحت يا دفع آن مفسده دارد هرچند از طريق نقل به ما نرسيده باشد ،چنان كه اگر عقل در
اين سطح كه به عنوان يك منبع مستقل در كشف حكم شرعي مطرح است ،انكار شود ،راهي براي اثبات صدق
مدعي نبوت از كذب وجود ندارد و اين يكي از آثار منفي انكار حسن



و قبح عقلي است) .خويي ،البيان ،ص  ٣٦و (٣٧

ب ( تبيين صحيح معني آيات:


كار عقل در اين مرحله تنظيم مقدمات بر اساس اشكال منطقي يا از طريق برهان خلف ،براي تبيين درست و
كامل از آيات يا تشخيص خطاهاي منطقي در چينش مقدمات است.
o

براي مثال در آيه شريفه » لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِﻻﱠ اللﱠهُ َلفَسَدَتَا « ) انبياء  ( ٢٢/استدﻻل عقلي بر توحيد،
مبتني به برهان تمانع است كه در آن ،مقدمه »ولي آسمان و زمين تباه نشده اند « مضمر است.



بدين جهت مهمترين نقش عقل در تفسير ،تحليل و بررسي آيه هاي قرآن به عنوان متمم منابع ديگر است؛ از
اين نقش عقل مي توان به عنوان مصداق تدبر در قرآن ياد كرد؛ يعني عقل با استفاده از لغت،آيه ها و روايتها
) قرائن پيوسته و ناپيوسته كﻼم ( به كشف ابهامهاي خود از آيه ها مي پردازد و با كاوش و استدﻻل ،به فهم
مراد خداوند و تبيين آن از آيه دست مي يابد و بايد دانست كه دريافتهاي قطعي عقل چندان زياد نيست ،بلكه
عمده ترين نقش عقل را بايد تحليل داده هاي منابع ديگر دانست و همچنان كه عقل به استنباط گزاره هاي
نظري از قرآن مي پردازد



ج ( تأويل بخشيدن به ظواهر آيات:


عقل با تنظيم چند مقدمه بديهي يا منتهي به بديهي ،برهان قطعي تشكيل داده و به عنوان قرينه خاص در
فهم درست كﻼم خداوند به كار مي آيد؛ مانند آيه شريفه » :وُجُوهٌ َيوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبﱢهَا نَاظِ َرةٌ « ) قيامت ٢٢/و
 ( ٢٣عقل كه با تأليف و تنظيم مقدماتي به صورت برهان قطعي ،محال بودن ديده شدن خدا را با چشم سر
ثابت كرده و آن را به صورت قرينه صارفه براي فهم آيه ياد شده به كار مي برد و مي گويد :مراد از اين نگريستن
به خدا با چشم سر نيست و آيه بايد تأويل شود؛ زيرا وقتي كه ظاهر آيه اي برخﻼف حكم قطعي عقل باشد،
عقل به تنهايي -صرف نظر از منابع ديگر -معناي ظاهري آيه را نفي مي كند نظير نفي دست خدا در آيه ١٠
سوره فتح.



د ( كشف استلزامات:


بخشي از تفسير آيات را استلزامات عقلي مفاد آيات تشكيل مي دهند كه آنها نيز ،مقصود خداوند است و
مفسر بايد آنها را استخراج نمايد؛ براي مثال ،در آياتي مانند» :اللﱠهُ يَتَوَفﱠى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا« ) زمر ( ٤٢/و »
جعُونَ « ) سجده ( ١١/از توفي انسان در هنگام مرگ
قُلْ يَتَوَفﱠاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الﱠذِي وُكﱢلَ بِكُمْ ثُمﱠ إِلَى رَبﱢكُمْ تُرْ َ
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سخن به ميان آمده و مدلول ظاهري اين تعبير ،به تمام و كمال دريافت شدن انسان در هنگام مرگ است .اين
مدلول ظاهري ،استلزاماتي به شرح ذيل دارد كه آنها نيز مقصود خداوند مي باشند.



o

 .١هويت حقيقي انسان را روح انسان تشكيل مي دهد ،نه جسم او؛

o

 .٢روح ،مجرد است و از ماده و ماديات تشكيل نشده و آثار و احكام ماده را ندارد؛

o

 .٣انسان موجودي است كه با مرگ نابود نمي شود و پس از مرگ نيز تداوم دارد.

ه( دسته بندي و طبقه بندي روايات :


قدماء به استناد قرائن همراه خبر ،روايات را به دو دسته صحيح و ضعيف ،يا مقبول و مردود تقسيم مي كردند،
اما نخستين بار عﻼمه حسن بن مطهر حلي )م  ،(٦٧٧يا سيدبن طاووس )م  (٦٧٣أحاديث را به چهار دسته
صحيح ،حسن ،موثق و ضعف تقسيم كردند.



احاديث غير معتبر در كتب اربعه نيز وجود دارد .از طرفي تاريخ گواه بر اين است كه عﻼوه بر از بين بردن
بسياري از روايات شيعه توسط حاكمان جور ،خيلي از رواياتي كه اﻵن در دست ما است ،توسط همان حاكمان
و اجير كردن افرادي ،جعلي بوده و از درجه اعتبار ساقط است.



شهيد مطهري در اين باره مي فرمايد) :مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ،ج  ،٢١ص  ١٠٥و (١٠٦
»در همين كتاب كافى و كتاب هاى ديگر ،رواياتي است كه وقتي به مضمون آنها نگاه مي كنيم ،مىفهميم كه
صحيح نيست ،بعضى هم سندشان ضعيف است؛ به عنوان نمونه :چندى پيش مسائل مربوط به ربا را در كافي
مطالعه مىكردم ،ديدم روايتى از على بن الحديد] [٦نقل شده كه شيخ طوسي در تهذيب دربارة وي مىگويد:
»او ضعيف است جداً و بر آن چه به تنهايي نقل مي كند ،اعتماد نمي شود« [٧]،حال چون شيخ كلينى در كافى
اين روايت را نقل كرده است ،بايد بگوييم درست است؟ نه .پس قابل قبول نيست…اخباريان مىگويند هرچه
در كافى نوشته باشد صحيح است ،ولي مجتهدين مىگويند نه… ،مردى به نام ابى الخطاب ،كه ملحد و ضد
اسﻼم بود ،وقتى مىخواستند اعدامش كنند گفت :وَ لَقَدْ وَضَعْتُ فى اخبارِكُمْ ارْ َبعَهَ آﻻفِ حَديثٍ؛ من چهار هزار
حديث در اخبار شما )شيعه( قاطى كردم .نمونه ديگر :يونس بن عبد الرحمن كه از بزرگان است ،مىگويد :من
كوشش مىكردم كه هميشه روايات معتبر را بنويسم و نقل بكنم .همه را نوشتم و به صورت كتابى درآوردم.
وقتى خدمت حضرت رضا )عليه السﻼم( رسيدم و كتاب روايتم را به حضرت عرضه كردم ،گفتم :تمام اين
روايات را از پدران شما نوشتهام ،ديدم حضرت بسيارى از آنها را خط زد و فرمود :اينها دروغ است .مجتهدان
مىگويند :وقتى چنين جريان هايى در تاريخ وجود داشته است چطور ما مىتوانيم بگوييم هر چه حديث نقل
شده است ،درست است؟«



استفاده از علم رجال در تشخيص صحت روايت
o
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كتابي از آيت اﷲ سيد ابوالقاسم خوئي است كه بر اساس حروف الفبا بيش از  ١٥هزار راوي
احاديث شيعه را معرفي كرده و درباره معتبر بودن يانبودن نقل حديث آنها اظهار نظر كرده
است .اين كتاب در٢٤جلد منتشر شده و مورد مراجعه پژوهندگان علوم اسﻼمي است.




سند شناسي و فقه الحديت در عقايد همانند احكام بلكه مهمتر و حساستر

اصوليون و روش استباطي از آيات و روايات
o

اجتهاد در برابر نص جايز نيست.


در اصطﻼح رايج »نص« به كﻼم معتبر و صريح و آشكاري گفته ميشود كه بيش از يك معنا نداشته باشد .و مقصود عالمان
فقه و كﻼم از »اجتهاد مقابل نص« ،مقدم داشتن نظر شخصي مجتهد در برابر فرمان خداوند ،يا پيامبر)ص( يا ديگر
معصومان است.



فقيهان و اصوليون شيعه معتقدند كه اجتهاد در برابر دليل قطعي ،صحيح نيست  ،دليل اينان ،عﻼوه بر عقل ،آيات قرآن
و روايات شيعه و اهل سنت است:



آيه  ١١٦سوره نحل :وَ ﻻ َتقُولُوا لِما تَصِفُ أَ ْلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَﻼلٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَي اللّهِ الكَذِبَ ،إِنَّ الَّذِيينَ يفْتَرُونَ
عَلَي اللّهِ الكَذِبَ ﻻيفْلِحُونَ



و با دروغي كه بر زبانتان ميرود مگوييد:اين حﻼل است و آن حرام ،تا بر خدا دروغ بنديد.همانا كساني كه بر
خدا دروغ بندند ،رستگار نخواهند شد( .در اين آيه خداوند از دروغ بستن به خدا و پيامبر ،و حﻼل و حرام
كردن چيزي كه خدا و رسول به آن فرمان دادهاند نهي كرده و چنين افرادي را عاقبت به خير نميداند.



شجَرَ بَينَهُمْ ثثُمَّ ﻻيجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيتَ
آيه  ٦٥سوره نساء است :فَﻼ وَرَبِّكَ ﻻيؤْمِنُونَ حَتّي يحَكِّمُوكَ فِيما َ
وَ يسَلِّمُوا تَسْلِيماً



به پروردگارت سوگند كه ايمان ندارند مگر تو را در آن چه ميانشان اختﻼف است داور كنند و آن گاه از آنچه
داوري كردهاي دلتنگ نبوده و به راستي بر آن گردن نهند.



امام صادق)ع( ميفرمايد :عن أبي عبداﷲ)ع( قال :من حَكَم في درهَمَين بغيرِ ما أنزلَ اﷲُ فقد كَفَر .قلت :كَفَر بما أَنزلَ اﷲُ
أو كَفَر بما أُنزلَ علي محمّد)صلي اﷲ عليه وآله(؟ قال)صلي اﷲ عليه وآله( :ويلك! إذا كَفَر بما أُنزِل علي محمّد)صلي اﷲ
عليه وآله(فقد كَفَر بما أَنزلَ اﷲ )ترجمه :وسائل الشيعه ،ج ،٢٧ص(.٣٥



هركس در دو درهم به غير آن چه خدا نازل كرده حكم كند ،كافر شده است .راوي از امام ميپرسد :كافر به آن
چه خدا نازل كرده يا به آن چه بر محمد)ص( نازل شده است؟ حضرت فرمودند :واي بر تو! هرگاه كسي به آن
چه بر محمد)ص( نازل شده كافر شود ،به تحقيق به آن چه خدا نازل فرموده نيز كافر شده است.

o

استفاده از اصول جهت استباط فروع دين


شايان ذكر است كه ائمه اطهار عليهم السﻼم ،وظيفه استنباط جزئيات و موارد فرعي را به عهده پيروان و اصحاب خود
گذاشته اند  .در اين زمينه دو روايت را متذكر مي شويم .

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٧

امام حسين عليه السﻼم و تبيين

ريز موضوعات

موانع تحقق هدف انبياء عليهم السﻼم

سخنراني

جلسه چهاردهم

دكتر اسدي گرمارودي

 ٢٠آبان ماه ١٣٩٥

) با اندكي تصرف (



امام صادق عليه السﻼم فرمود» :انما علينا ان نلقي اليكم اﻻصول و عليكم التفريع «




برعهده ما است كه اصول و كليات را به شما القا نماييم ،و بر عهده شما است كه حكم فروع آن را دريابيد .

نيز امام رضا عليه السﻼم فرمود» :علينا القاء اﻻصول وعليكم التفريع «



بر عهده ماست كه اصول و كليات را به شما القا كنيم و بر عهده شماست كه فروع را استنباط كنيد
o

در هر دو روايت لفظ "علينا" و "عليكم" آورده شده كه دال بر تكليف است كه ثابت مي كند،
ماموريت ائمه ،بيان اصول معارف و احكام بوده است و استنباط جزئيات و فروع وظيفه ماست; بويژه
اينكه در هر دو روايت "علينا" و "عليكم" كه از نظر ادبي خبر هستند ،بر مبتدا مقدم شده اند كه
عﻼمت حصر است و نيز در روايت اول كلمه "انما" كه از ادات حصر است ،آورده شده و در مجموع،
اين نكته را به ما مي فهماند كه ماموريت اصلي ائمه اطهار عليهم السﻼم در بيان احكام و معارف،
تنها بيان كليات و اصول بوده است و نه بيان جزئيات و فروع و همانگونه كه القاء اصول از ماموريت
ائمه هدي عليه السﻼم بوده است ،تفريع فروع از وظايف مجتهدين در هر عصر و نسل است  .براي
اينكه نمي توان در يك زمان براي مردم هر عصر و مصري تفريع فروع نمود ،زيرا فروع و مصاديق،
دائم در حال تغييرند; لذا بايد در نظر داشت كه ممكن است بعضي از احاديث صرفا از نوع تفريع
فروع و تطبيق حكم بر مصداق بوده و احكام دائمي و عام نباشند و البته تشخيص اين موضوع احتياج
به دقت همه جانبه دارد كه ﻻزمه اجتهاد است

o

احكام الهي تابع مصالح و مفاسد است


مقصود از مصالح و مفاسد :


مصالح و مفاسد عبارت است از :چيزي كه بود و نبود حكم شرعي بستگي به آن دارد ،به گونه اي كه بتوان
حكم را ازيك موضوع به موضوع ديگر كه داراي آن مصلحت يا مفسده است سرايت داد .درباره اين مطلب به
تفصيل سخن خواهيم گفت .علما از اين مصالح و مفاسد با تعابيري چون» :مناطات احكام«» ،مﻼكات«» ،علل«
و »مقتضيات« ياد مي كنند؛ ليكن تعبير »علل« ،شامل علل به معناي عﻼمت كاشف از حكم شرعي نمي شود.
بسان فوت كه عﻼمت وجوب قضا است در جايي كه شارع به قضاي نماز مثﻼ هنگام فوت شدن آن امر كرده
باشد؛ زيرا از امر استفاده مي شودكه فوت عﻼمت كاشف از وجوب قضا است كه مناط ديگري دارد كه در روايت
تصريح به آن نشده است؛ چرا كه علت به اين معنا خارج از مصالح و مفاسدي است كه علت به وجود آورنده
حكم شرعي اند نه عﻼمت كاشف از آن ،به رغم اين كه اين دو معنا براي علت گاه تﻼقي مي كنند مانند اسكار
كه هم مفسده و علت تحريم شراب است و هم عﻼمت كاشف از حرمت هر مست كننده اي است.

o

انواع قياسات جايز در فقه اصوليون
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دامنه زماني كاربرد واژه قياس در حوزه فقه تا زمان ائمه معصومين )ع( و بعد از وفات رسول اكرم )ص( نيز
كشيده ميشود و با همين نام نيز مورد طعن ايشان قرار گرفته است؛ اما معنايي كه در آن زمان متداول بوده
در دورههاي بعدي تطور يافته و با حفظ جوهره آن به معنايي فني در فرآيند استنباط تبديل شده است .به
همين دليل ،با مراجعه به تعاريف اصوليون عامه و خاصه از قياس ،تشتت زيادي را مشاهده ميكنيم .قياس در
زمان ائمه به معناي فهم علل واقعي احكام براي تشخيص نصوص صحيح از غير آن بوده است )ميرخليلي،
 ،١٣٨٨ص(٥٢؛ اما درنهايت به معناي تعميم حكم از راه فهم مﻼك و علت آن تغيير يافته است .آمدي ماهيت
قياس در اين معنا را اثبات حكم اصل براي فرع به جهت وجود امر جامعي بين آن دو ميداند )آمدي،١٤٢١ ،
ج ،٣ص .(١٨٨تعريفي كه اصولالعامه نيز به عنوان تعريفي خالي از اشكال برميشمرد عبارت است از
مساويدانستن فرع با اصل در علت حكم شرعي اصل )حكيم ،١٤١٨ ،ص.(٢٩١



قياس منصوص العله :


معناى قياس نزد شيعه و اهل سنت متفاوت است  .قياس مورد قبول شيعه قياس منصوص العله يا قياس منطقى
است كه قطع آور است .در اين نوع قياس شارع علت و فلسفه حكم را بيان مى كند و جائى براى اجتهاد
شخصى باقى نمى ماند .مثﻼ اگر گفته شد  :الخمر حرام ﻻنه مسكر  ,علت حرمت خمر به دنبال حكم آمده است،
به همين جهت آن را منصوص العلة مى گويند  .با يك استنتاج منطقى مى توانيم افراد و مصاديقى را كه تحت
حكم فوق قرار مى گيرند مشمول حرمت بدانيم  .مثﻼ حكم كلى داريم كه كل مسكر حرام ،مى خواهيم بدانيم
آيا نبيذ )شراب خرما( هم حرام است يا نه؟ چون مﻼك و علت و فلسفه حرمت اسكار است ،با برقرارى و ترتيب
يك كبرا و صغراى منطقى به نتيجه مطلوب مى رسيم و در مثال باﻻ صورت قياس بشرح زير خواهد بود :



o

صغرى  :نبيذ مسكر است

o

كبرى  :هر مسكرى حرام است

o

حكم  :پس نبيذ حرام است

قياس مورد نظر اهل سنت معادل تمثيل منطقى است و قطع آور نيست  .زيرا تشخيص و استخراج فلسفه حكم
در اين مورد توسط بشر صورت مى گيرد  .و مسلم است كه نمى تواند كامل باشد و با منظور شارع مغايرت
خواهد داشت  .به همين جهت قياس منصوص العله نزد شيعه حجيت دارد و قياس مورد نظر اهل سنت حجيتى
نداشته و باطل است .



قياس اولويت :


اين قياس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و كاربرد وسيعى دارد  .قياس اولويت همان است كه
در منطق به فحواى دليل مشهور است



مثال فقهى آن اين آيه شريفه است  :ﻻ تقل لهما اف )قرآن مجيد سوره اسراء آيه  ، (٢٣به پدر و مادر اف مگو،
وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است  ,به طريق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود.
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دكتر اسدي گرمارودي

 ٢٠آبان ماه ١٣٩٥

) با اندكي تصرف (

مى بينيم بدون اينكه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد ,بنابر مفهوم موافق جمله,
اين معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .
o

قياس مستنبط العله ) تنقيح مناط (


بين قياس صحيح ) منصوص العله و اولويت ( و قياسهاى باطل  ،يك نوع قياس وجود دارد كه به قياس مستنبط العله يا
تنقيح مناط مشهور است .



منظور از اين نوع قياس اين است كه علت حكم در ذيل آن از طرف شارع بيان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و
تشهيذ ذهن خود  ,نزديكترين علت را استنباط نموده و بر اساس آن قياس مى كند  .مثﻼ مى دانيم حضرت رسول )ص(
فرموده است  :در هنگام سفر سوار بر شتر جايز است كه نماز نافله خوانده شود  ,مجتهد در اين جا مى بيند كه شتر
خصوصيتى ندارد  ,بلكه بنظر مى رسد كه مطلق " مركب " منظور حضرت بوده است  ,در اين صورت نتيجه مى گيرد كه
در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبيل و چه هواپيما نيز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .




ماهيت تنقيح مناط و الغاي خصوصيت فقهي و ماهيت قياس اصولي است.

شيوه تفسير آيت اﷲ خويي:
o

قرآن كريم مهم ترين منبع تفسيري آيت اﷲ خويي در تفسير»البيان« است .مراجعه با آيات قران در همه مباحث ادبي ،واژه
شناسي ،نكات تفسيري و نقد و بررسي هاي ايشان به عنوان يك اصل خدشه ناپذير پذيرفته شده است .آيت اﷲ خويي در مقدمه
تفسير »البيان« درباره جايگاه قرآن در روش تفسيري خود ميگويد:

o

»ما معموﻻ در تفسير يك آيه از مفهوم آيه ديگر استفاده مىكنيم و خود قرآن را وسيله درك معانى قرآن قرار مىدهيم و در فهم
و درك قرآن از خود قرآن يارى و راهنمايى مىطلبيم و احاديث وارده را بر اين روش و بر آن چه از ظاهر آيات قرآن فهميدهايم،
شاهد و مؤيّد مىآوريم) «.خويي(١٣/،



لينك فايل صوتي سخنراني



http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.08.20_014.mp3
فايل ريز موضوعات و خﻼصه سخنراني
http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.08.20_014.pdf
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