
 )1(شیخ یوسف بحرانى,  عالمهزندگى و اندیشه فقهى ـ سیاسى
  مھدى قاسمى

فرزند مرحوم عالمه بزرگ شیخ احمد ابن صالح ابن عصـفور ابـن احمد ابـن عبدالحسین ابن عطیـه ابـن شـیبه الدرازى , شیخ یوسف
به منظور ادامه دروس عـالى بـه )) الدراز((پدر وى از موطن خود , شیخ احمد. متولد شد)) ماحوز((وى در روستاى . بحرانى است

وى اهل و عیال خویش را نیز همـراه آورده و براى . شیخ سلیمان ماحوزى استفاده كند, آمد تا از محضر محقق و استاد)) ماحوز((
 .متولد شد 1107در مدت اقامتش در ماحوز بود كه عالمه یوسف بحرانى در سال . ادامه تحصیل رحل اقامت گزید

پـدرش نـیز در تعلیم و تربیـت او نقش . فـرا گرفت, خواندن و نوشتن را نزد معلمى كه براى او در نظـر گرفته شده بـود, شیخ یوسف
بـه طورى كـه شیخ در , علـوم ادبـى و غیر ادبـى را بـه او مىآموخت. سعى بلیغ مبذول مى داشت, بسزایى ایفا نموده و در این امر

و بـه خوبــى از سرچشــمه زالل علــم پــدر بهـره گرفـت و بــه . تعلیـم و تربیت شـیخ نـزد پـدر همچنـان ادامـه یافت. ایـن علـوم متبحــر شــد
 . راستى برگ و بار و ثمره اى شیرین برجاى گذاشت

هــدف آفــات و مصــیبتها , گویــا بــر او مقــدر شــده بــود كــه از روز اول. امــا زنــدگى شــیخ مفعــم از بالهــا و گرفتاریهــا و مصــیبتها شــد
; انـواع ســختیها را تجربه كرد, تیرهاى مسموم خویش را به سوى او نشانه رفت و تا زمانى كه دار فـانى را وداع گفت, روزگار. باشد

 . اما هرگز از ادامه تدریس و تإلیف باز نماند
بـه جـان هـم )) العتوب((و )) الهولـه((دو قبیله . مـوطن او بحـرین را فـرا گرفـت, بیش از پنـج سال نداشــت كه شورشـها و اضـطرابات

امـا هنـوز بـه پایـان نرسیده بـود كـه این بـار ; این جنـگ و خونریزى سـالها ادامه یافت. افتادند و طغوا فى البالد فاكثروا فیها الفسـاد
. باالخره به اشغال خارجیها درآمد و قتل و غارت و خونریزى آغاز شد, هجوم بیگانگان بر بحرین آغاز شد و پس از سه سال نبرد

پـدر شـیخ , از آن جملـه. طریـق هجـرت در پیـش گیرند, ایـن امــر سـبب شـد تـا بزرگـان و علما جهــت مصون نگهداشـتن جــان خـویش
شیخ یوسف را در آن تنگنا بـر جـاى گذاشـت تـا , اما فرزند بـزرگ خـود; سفر كرد)) قطیف((یوسف بود كه همراه خـانواده خود به 

امـا او نیز پس از . كتابهـاى غارت شـده را باز پس گـیرد, شاید وى بتواند اموال به یغما رفته شان را به دسـت آورد و از آن مهمـتر
چهـره كریـه خود , زندگى در آن زیاد بسیار دشوار و تعداد اعضـاى خانواده زیـاد بـود و فقـر. ناامیدى به پدرش در قطیف ملحق شد
وقـتى خـبر رسـید كــه گروهــى از . خبرهـاى مـإیوس كننــده بــالد نـیز روح آنـان را آزار مى داد, را نمایـان ســاخته بـود و از همــه مهمـتر

, اما پس از چنـد روز درگیرى; نـور امیدى در دل آنـان تابیـدن گرفـت, ایرانیان براى نجات بحـرین از دست خارجیها اقـدام كرده انـد
از . بیگانگـان كلیه سـربازان ایرانـى را كشتند و شهر را به آتـش كشـیدند. نیروهاى ایرانى نیز شكست خـورده و كارى از پیـش نبردنـد

بـه طورى , خانه پدر شیخ ما بود خبر این آتـش سـوزى تإثیر بسیار منفى بـر وى گذاشـت, جمله چیزهایى كه توسط آنها سوزانده شد
 .دارفانى را وداع گفت 1131والد شیخ ما بیمار شد و سرانجام در سال , كه در اثر این واقعه

ســال از عمــرش مــى گذشــت و در ایــن شــرایط سـخت مســوولیت ســنگین خــانواده  24شــیخ یوســف در حــالى پـدر را از دســت داد كــه 
 .پرجمعیت آنها نیز بر دوش وى افتاد

شیخ حسـین ماحوزى بهره بـرد و دیگـر بـار , شیخ ما از محضر استاد پدرش, دو سال دیگر نیز در قطیف سپرى شد و در این ایام
شیخ احمد ابـن , به آنجـا بازگشـت و چنـد سالى نـیز در درس دو شـیخ بزرگ, هنگامى كـه بحــرین روى صـلح و آرامـش بـه خـود دیـد

سپس بـه قطیـف آمـد تا مجـددا نـزد عالمه مـاحوزى قرائـت حـدیث را دنبال كند و سرانجام . عبداهللا و شیخ عبداهللا ابن على تلمذ نمود
امــا روزگــار بــاز هــم چهــره عبــوس خــویش را بــه وى نمایــان ; پــس از مــدتى بــه بحــرین بازگشــت. نــیز اجـازه روایــت از او دریافــت كــرد
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 .كثرت دیون و عائله و شورشهاى داخلى سرانجام وى را مجبور ساخت تا به ایران سفر كند. ساخت
 

 هجرت به ایران 
شورشــها و انقالبـات , پادشــاه صــفوى را بـه قتــل رســاندند, پــس از اینكــه افغانهــا ســرزمین ایــران را اشــغال كردنـد و شــاه ســلطان حســین

مدتى را در كرمان سپرى كرد و سپس به . شیخ یوسف جالى وطن كرده و به سوى ایران رهسپار شد. داخلى بحرین را نیز فراگرفت
شیخ نـیز بـا توجه بـه استقبال شایانى كه از . محمد تقى خان مقدم او را گرامى داشت و وى را اكـرام كــرد, حاكم شیراز. شیراز رفت
بحث و تدریس و مطالعه و تإلیف را آغاز نمــود و مسائل دینى را نـیز پاسخ مـى . زعامت دینى آنجا را به عهده گرفت, او شده بود

, امــا بــاز هــم حــوادث روزگــار; برخــى از كتابهــا و رســائل خــویش را در مــدت اقامــت در شــیراز بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. گفــت
تا اینكه بـاالخره در , تندبادهاى بال بر این شهر وزیدن گرفت و شیخ ما را آواره كوه و بیابان كرد. زندگى را در كام شیخ ما تلخ كرد

محمـد علـى نـیز مقـدم او را گرامـى داشـت و شـیخ فرصت یافت تـا دوبـاره تصنیف و , حـاكم فسا. رحل اقامت گزیـد)) فسا((روستاى 
 .تدریس و تإلیف را از سر گیرد

از آنجا كه آرامش و آسایش براى شیخ یوسف . كتاب رسائل را نوشت و الحدائق الناضره را نیز در همین جا به رشته تحریر درآورد
شورشـیان ). 1163(حاكم آنجا به قتل رسید و مردم نیز آواره كوه و بیابان شدند . نیز دستخوش آشوب شد)) فسا((, مقدر نشده بود

امـوال و كتابهاى گرانبهـاى وى را كــه ثمره , حتى به خانه شیخ ما نیز هجوم آوردنـد و در حالى كـه وى در بسـتر بیمارى آرمیـده بـود
تـا اینكــه بـاالخره در , همراه خـانواده اش راهى كوه و بیابان شـد, شیخ در حالى كه بیمار بود. به غارت بردند, عمر با ارزش او بود

هنوز از فتنه . در مدت اقامت خویش در اصـطهبانات نـیز با انـواع مصائب دسـته و پنجـه نـرم كرد. ناحیه اصطهبانات مستقر شد
, اى رهـا نشــده بــود كه بلیــه اى عظیم تر او را در بـر مــى گرفـت و از مصـیبتى بـیرون نیامـده بــود كـه بـه بدتر از آن گرفتـار مىآمــد

وى بـا نشاط و شـادمانى و در حالى كـه . تالش و فعالیـت او در انجام وظیفـه اش مـى باشد, آنچه جالب توجـه و قابـل تقدیر اسـت
. پشتكار داشـت,  در عملش مداوم و در راه و روشى كه در پیش گرفته بود, در تإلیفاتش جدى, تمام این مصیبتها را تجربه مى كرد

 .آثار و كتابهاى باارزشى است كه وى را در تاریخ جاودانه كرده است, نتیجه این روحیه شاد و قوى
 

 هجرت به عراق 
در جــوار عتبــات مقدسـه اقامــت , تصــمیم گرفــت خــاك ایــران را تـرك گویـد و در عــراق, شــیخ یوسـف زمــانى كــه وارد اصــطهبانات شــد

 .پس راهى عراق شد و در كربال ساكن شد و آنجا را موطن ابدى خویش قرار داد. گزیند
شیخ . ق بوده اسـت.هـ 1169امـا از برخى تالیفـاتش چنیـن برمىآید كــه قبـل از سال ; تاریخ ورود شـیخ ما بـه كربال مشـخص نیست

نجف اشـرف به خاطـر . این شهرك در آن زمان از بزرگترین مراكز علوم شیعه بود. سكنى گزید)) حائر((یوسف در شهرك مقدس 
كربال در . وحید بهبهــانى وارد این شهرك گردیـد, شیخ در زمان حیـات اسـتاد بزرگ. مراكز دینى و علماى نامدارش برخود مى بالید

تاجهـاى علـم , مجتهدین بزرگ و محققین نمونه, رجال دین, علماى شامخ. زمان این رهبر بزرگ در اوج مجد و عظمت قرار داشت
, شـیخ ما نیز در میــان ایـن ســتارگان بلنـد آوازه. و فضـیلت و اجتهــاد را بـر سر نهـاده و رایت كمـال را در ایـن شهر برافراشــته بودنـد

. بــه زودى آثــار گرانبهــاى وى در میـــان گروههــاى دیــنى منتشــر شــد و شــهرت و آوازه اش همــه جــا را پـــر كــرد.  اخـــترى تابنــاك بـــود
بزرگان و علمـاى كربال . تبحرش را در فقه و حدیث دریافته و مقدمش را گرامـى داشـتند, مجتمعات و موسسات علمى او را شناختند

از آن جمله آنهـا مى تـوان بـه چهار تـن از مهــدیین پنجگانـه كـه از , به سوى او روانه شدند تا از دریاى بیكران علم او سیراب شوند
منـاظرات زیـادى بین او و استاد وحیـد بهبهانى صـورت گرفت كـه . اشاره كرد, مشهورترین شاگردان استاد بزرگ وحید بهبهانى بودند

وى , در طـول اقامـت شیخ یوسف بحرانـى دركربالكـه بـه حدودبیست سال مـى رسـید. برخى از آنها از شب تا صبح ادامه مى یافـت
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 .از سراسر كشور براى او مى رسید و ایشان به آنها پاسخ مى داد... سئوالهاى فقهى و. مصدر فتوا و رهبر دینى آنجا بود
الدرر ((امـا گفته مى شود كــه ; زمـان اقامت وى در نجف معلوم نیست. نجف اشـرف را نـیز زیـارت كرد, در مدت اقامت در كربال

 .را در زمان حضورش در آن شهر مقدس تإلیف كرده است)) النجفیه
 

 وفات و مدفن شیخ یوسف 
 20ســالگى پــس از اینكــه حــدود  80در سـن ) 2(1186عالمـه یوســف بحرانـى در بعــد از ظهــر روز شــنبه چهـارم ربیــع االول سـال 

وى عمر شریف خـود را در خـدمت علـم و دیـن مصـروف . دیده از جهــان فروبست, سال زعامت دینى مسـلمانان را بـر عهـده داشت
بـه محـض اینكـه خبـر . احادیث مختلف ائمه علیهم السالم را جمع آورى و در تدوین فقـه تـالش بـى سابقه اى مبذول داشـت. داشت

س ایــن گروههــا. مــردم كـربال از طبقــات مختلــف بــراى تشــییع جســم طــاهر وى از هــر سـو روان شــدند, وفــات شــیخ منتشــر شــد ٕ , در را
محـل دفن شـیخ در حـائر شریف رواق . بر او نماز گذارد, استاد و محقق بزرگ وحید بهبهانى حضور داشت كه بنابر وصیت شیخ

, یعـنى خواهرزاده وحیـد; وفات یافت و شاگرد این دو 1208بعدها محقق وحید بهبهانى كه در سال . حسینى نزد دو شهید مى باشد
حدود , شیخ پـس از وفـات خود. نیز در جوار مرقد شیخ مدفون گردیدنـد 1231متوفى به سال )) الریاض((سید طباطبایى صاحب 

الحـدائق الناضـره فـى , تدارك المدارك, انیس المسافر و جلیـس الحاضـر: اثر گرانبها از خویش به جاى گذاشت كه از جمله آن 45
 .الدرر النجفیه و لولو البحرین مى باشد, احكام العتره الطاهره

 
 )3(دره نجفیه
 ] تحلیل روایت عمر ابن حنظله[ ـ 1: بهره اول

, از قول عمر ابن حنظلـه با سند معتـبر نقـل كرده انـد كه عمــر گفـت, ثقه االسالم كلینى در اصول كافى و شیخ الطائفه در تهذیب
در مــورد دو تــن از اصـحابمان كـه بــر ســر دیــن یــا مــیراث بــا هـم اختــالف داشــتند و بــه ســلطان و قاضــى ) ع(از امــام جعفــر صـادق

 :حضرت فرمود. سئوال كردم, ستمگر مراجعه كرده بودند
همانـا شكایت , چه در مورد حق و چه در مورد باطـل; كسى كه شكایت نزد قاضى و سلطان ستمگر ببرد و از او دادخواهى كند((

زیرا حكم طاغوت را به ; اگرچه حق او ثابت شود, فعل حرامى انجام داده است, نزد شیطان برده و كسى كه به این حكم تن در دهد
یریدون ان یتحــاكموا الــى : (( خداونـد تعـالى مى فرمایـد. در حـالى كــه خداونـد امـر فرمـوده از طاغوت اجتنـاب ورزد; كـار بسـته است

 .)) در حالى كه از این كار منع شده اند; مى خواهند دادخواست نزد طاغوت برند... الطاغوت و قد امروا ان تكفروا به
حــالل و حــرام مــا را , كســى را پیــدا كننــد از میــان شــما كــه احادیــث مــا را بدانــد: ((پــس چگونــه عمــل كننــد؟ حضــرت فرمــود; پرســیدم

. همانا من چنیـن كسـى را بـر شـما حاكم قـرار مــى دهـم. سپس به حكـم او رضـایت دهنـد, بشناسد و احكام ما را در نظر داشته باشد
در ایـن صـورت حكم خـدا سبك شــمرده شده و نادیده انگاشته شـده , اگر این شخص طبـق احكام ما قضاوت كـرد و از او نپذیرفتنـد

خداونــد را رد كــرده و ایــن كــار در حــد شــرك بــه ,  همچنیــن دســت رد بــه ســینه مــا اهــل بیــت زده اســت كســى كــه مــا را رد كنــد. اســت
 .))خداست

در مـورد منازعه آنها قضاوت (شخصى را از اصحاب انتخاب كرد كه نـاظر بـر حق او باشد , اگر هر یك از طرفین منازعه, گفتم
دو حكــم متفــاوت صــادر كردنــد و در مــورد بیــان حــدیث از شــما اهــل بیــت هــم اختــالف نظــر , و ایــن دو شــخص انتخــاب شــده) كنــد

 در این صورت چه باید كرد؟, داشتند
صــحیح مـى باشــد و بــه حكـم فـرد دیگــر , فقیـه تــر و صــادقتر در بیــان حــدیث و بـاتقواتر اســت, حكــم آن كــه عــادلتر; حضــرت فرمــود

مورد رضایت اصحاب باشند و هیچ كـدام بر دیگـرى , هر دو عادل باشند) اگر این دو نفر(پرسیدم ; حنظله مى گوید. توجهى نشود

Page 3 of 16علوم سیاسى

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\69.htm



 :چه باید كرد؟ حضرت فرمود, فضیلتى نداشته باشند
یعــنى جمــع اصــحاب و مقــدار (نظــر هــر كــدام از ایــن دو كــه بــا نظــر مــا موافــق بــود و جمــع اصــحاب نــیز بــر آن صــحه گذاشــتند ((

زیـرا چــیزى ; به آن عمل شود و روایت شاذ و غیرمشهور در نزد اصحاب را رها كننـد) بیشترى از اصحاب بر آن اتفاق نظر داشتند
 .))در صحیح بودنش شكى نیست, كه جمع اصحاب بر آن اتفاق نظر دارند

این امور را . روشن و واضح و طریق هدایتشـان آشكار است, برخى از امور; سه گونه اند, امور: (( سپس حضرت ادامه مى دهند
امـورى هسـتند كه , از اینهــا باید اجتناب كــرد و گــروه سـوم, ضـاللت و گمراهیشـان آشــكار است, برخـى از امـور. بایـد بـه كار بسـت

معلـوم و , امـور حـالل: نـیز در ایــن مــورد مـى فرمایــد) ص(حضـرت پیـامبر. اینهـا را بایـد بـه خـدا و رسـول او ارجـإ كـرد, شــبهه ناكند
نـه معلوم اسـت حاللنـد و نـه (اما شبهات در بین ایـن دو قرار دارنـد ; واضح و مشخص اند, همین طور امور حرام. مشخص هستند

وارد محرمـات شده , اما كسـى كــه به شـبهه عمل كرد; از محرمات نجات مى یابد, كسى كه شبهه را ترك كرد). مشخص كه حرامند
مشـهور و صـحیح , اگر هر دو خبرى كـه از شـما نقل مى شــود; حنظلـه پرسـید. چنین كسى بدون اینكه بداند هالك مى شود. است

هر كدام كه موافـق كتـاب خدا و سنت پیامبـر; باشد و افراد مطمئن آن را بیان كرده باشند در اینجا چكار باید كرد؟ حضرت فرمود
بـدان عمل شـود و آن كه مخالف حكـم كتـاب و سـنت و موافق بـا . ظـاهرا اهـل سنت است, و مخالف عامه منظور از عامه) ص(

 .ترك گردد, احكام عامه است
; حكم ایـن قضـیه را از كتاب و سنت اسـتنباط كردند, )كه براى امر قضاوت انتخاب شده انـد(اگر هر دو فقیه , گفتم جانم به فدایت

آن : كـدام یـك را برگـزینیم؟ حضرت فرمـود, موافـق عامه و دیگـرى مخالف احكـام آنهاست, اما ما متوجـه شـدیم یكى از ایـن دو حكم
 .صحیح و ارشاد كننده باشد, حكم و روایتى را انتخاب كنید كه مخالف عامه

ببینیـد حكام و قضات آنهـا بـه كدام یـك بیشتر تمایـل : اگـر هر دو خبر موافـق احكام عامـه باشـد؟ حضـرت فرمود, گفتم فدایت شـوم
در : ((چه بایـد كــرد؟ حضرت فرمـود, اگر حكامشان با هر دو خبر موافق باشند, گفتم. آن را ترك كنید و دیگرى را عمل كنید, دارند

چرا كه توقـف در هنگام شبهه بهـتر از ایـن اسـت كه انسان ; این صورت ترجیح این است كه صبر كنى تا امامت را مالقـات كنى
 .))وارد مهلكه بشود

از داوود ابـن حصـین نقـل كـرده و داوود نـیز از عمـر ابن حنظله نقل كـرده )) النهایـه((حدیث مذكور را در , شیخ صدوق قدس سره
اول اینكـه ایـن حـدیث و امثال آن از رجـوع به سالطین عامه و ; در ایـن خبر نكـات ظریف وجود دارد: صدوق ره مى گوید. است

آنجــا كــه , آیــه شـریفه قــرآن نــیز بـر ایــن امــر داللــت دارد. قضــات آنهـا منــع مــى كنــد و عمــل بـه حكــم آنــان را حــرام و باطــل مـى دانــد
الم تر الى الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاكموا الى الطـاغوت : ((خداوند تعالى مى فرماید
آیـا ندـیدى آنـان كه گمـان مـى كردنـد ایمــان آورده انـد بـه آنچه نـازل شـده بر تـو و پیـامبران قبـل از تـو ...)) و قـد امرو ان یكفـروا بـه

 ...مى خواهند دادخواهى نزد طاغوت برند در حالى كه از این كار منع شده اند) اما(
. شـیعیان فاسـق را هـم شـامل مــى شـود) منـع رجــوع بــه طــاغوت(ایــن حكــم ,  گروهـى از اصـحاب رضــوان اهللا علیهــم تصریح كـرده انــد
; مطلقا از جانب ائمه علیهم السالم اجازه داده نشده كه به آنها مراجعه شـود, كسانى كه رشوه مى گیرند به خاطر احكام و مثل اینها

امـا در اینجـا منظور از طـاغوت هـر كسى است كه بـه حق ; زیرا منظور از طاغوت گرچه شیطان است كـه طغیـان او زیاد اسـت
. سبب گمراهى است, اصـوال رجـوع بـه شـیطان كه لیاقـت و شایستگى آن را نـدارد. بلكه از روى شبهه حكــم مـى كند; حكم نمى كند

 ...تتمه آیه نیز همین مطلب را مى رساند و یرید الشیطان إن یضلهم ضالال بعیدا
طــاغوت اسـت و ســپس آیـه فـوق را , هـر حكمــى كـه از روى احكــام مـا نباشـد: نــیز مطلـب فـوق را تإییــد مــى فرماینـد) ع(امـیرالمومنین
 .تالوت كرد

هر كسـى اسـت كه شكایت نـزد او , نقل مى كند كه منظور از طاغوت) ع(و امام صادق) ع(طبرسى در مجمع البیان از امام باقر
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شكى نیست امـام علیـه السـالم اجازه نداده كـه شـكایت نزد ). حكم به غیر حق كند(اما او حكم عادالنه ندهد ; برند به هدف قضاوت
نهــى نشــده اسـت و اشـكالى نـدارد كــه حــق را بـه , امــا در مـورد حـاكمى كـه از روى حـق و عــدل قضــاوت كنـد; حـاكم ظــالم بــرده شــود

 . وسیله حكام عدل تحصیل كرد
برخى اصـحاب از . آیا جایز است نزد حاكم ظالم رفت و حكم آنها را پذیرفت, اما سئوال اینجاست كه اگر حاكم عادل وجود نداشت

جایـز , اگر امر دایر است بر اینكـه حـق خود را بگیرد: جمله شهید ثانى قدس سـره در مسالك پس از بیـان حكــم مذكور مـى گوید
زمــانى از مراجعــه بــه حــاكم ظــالم نهــى . همچنــان كــه جـایز اســت تحصــیل حــق بــدون مراجعــه بـه قاضــى; اســت مراجعــه كنــد بــه آنهــا

 .گردیده كه طرفین با اختیار خود این كار را انجام دهند و امكان تحصیل حق به وسیله حاكم عادل وجود داشته باشد
هر كس بین او و : فرمود, شنیدم) ع(از امام جعفر صادق, شهید ثانى نظر خود را به وسیله خبر ابى بصیر تإیید مى كند كه گفت

بین آنها قضـاوت كنـد و او از ) كه عادل هم باشـد(برادرش اختالفى وجود داشته باشد و برادرش او را دعوت كند تا شخص سومى 
سپس آیه مذكور را . به منزله كسى است كه خداوند در این آیه فرموده است,  این امر خوددارى ورزد و بخواهد به اینها مراجعه كند

 )).یریدون ان یتحاكموا الى الطاغوت... إلم تر الى الذین یزعمون: ((تالوت فرمودند
اگـر بـر كسـى حقـى داشـته باشـى و او را ! اى ابامحمـد: ((موجود است كه مى فرمایـد) ع(و باز روایت دیگرى از امام جعفر صادق

هر آینـه ایـن امــر رجوع , ولى وى خوددارى كرد و ترا نزد حاكم ظـالم فرا خوانـد; دعوت نمایى تا نزد حاكم عادل آن را مطالبه نمایى
مرحــوم فاضــل خراســانى در كفایــه و مرحــوم محقــق اردبیلــى در مــورد حكــم فــوق . بــه طــاغوت اســت و ســپس آیــه فــوق را تــالوت كــرد

زیرا حكم حاكم ظـالم حـرام ; در این مسإله اشكال وجود دارد: فاضل خراسانى در كفایه پس از بیان مسإله مى گوید. اشكال كرده اند
بـر , كمـك و یارى رساندن به گناهكاران است كه از آن نهـى شده اسـت, این كار. است و مراجعه به او اقتضاى چنین امرى است

حكـم تحریم بـه ایـن مورد اختصـاص , مصادره بـه مطلـوب است و منتقد ادعـا مى كنـد, كسى پوشیده نیست كه ترافع نزد حـاكم ظـالم
مثـل ایـن است كه كسى بـراى بازستاندن حـق , به خاطر اینكه ضـرورت و حــرج ایجاب مـى كند به قاضـى ظـالم مراجعه كنـد; ندارد

 .به سرقت و خشونت متوسل شود, خویش از كسى كه منكر آن است
جواب این است كـه اگـر كسى بگوید همـه اخبار وارده در این زمینه بـا صراحت بیان كرده انـد كه قیـد تحـریم در ایـن مسـإله وجود 

مطلقـا واجب , پـس حكــم بـه تحریم. در حالى كه تخصیص مذكور صراحت نـدارد; آن وقت حكم به تحریم مطلق واجب نیست, ندارد
 .است

; كسى كه طرف مقابل او را به حاكم عادل فـرا خوانـد, دو خبر ابابصیر داللت دارد بر تحریم. اما نظر فوق نیز خالى از نقد نیست
ظاهرا این طور به نظر مى رسد كه محل تحریم زمانى است . اما او استنكاف ورزیده و جهت حل مسإله به حاكم جور مراجعه كند

معنا و موضوعیت نداشت و , بیان حرج,زیرا اگر تحریم مطلق بود; اما از مراجعه به او خوددارى شود; كه حاكم عادل موجود باشد
این , بر اساس روایت ابى خدیجه و به طـور كلـى نهایت آنچـه اخبـار بـدان داللت دارد. رجوع به حاكم عادل توجیهى پیدا نمى كرد

همچنـان كــه این مسإله در روایـت مفروض اسـت و , زمانى است كه حاكم عادل وجود داشته باشد, است كه منع تحاكم به طاغوت
محقـق اردبیلـى در كتـاب . خیـار منـع جهـت رجـوع بـه حــاكم ظـالم وجـود نـدارد, در صـورت عـدم وجـود حـاكم عـادل, بـه عبـارت دیگـر

در صورتى كه بیـن او و بین اهللا حـق بـراى او ثابـت شـده باشد و بـراى اثبـات حـق : آیـات االحكام پس از ذكـر موضوع مــى نویسد
قید تحـریم مسـتثنا مى شود و مى توانـد بـه حكم طـاغوت تن , بـا ایـن عذر, خویش راهى جز مراجعه به طاغوت وجـود نداشته باشد

امـا مــع الوصف احتیـاط آن اسـت كـه بـه طـاغوت ; عقـل و روایـت هم آن را تاییـد مى كنـد, اگرچه این استثنا مشهور هم هسـت. دهد
 .مراجعه نكند

 
 ]منع رجوع به حاكم ظالم[ بهره دوم
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حرمـت مراجعــه بـه حاكـم , در شرح ارشـاد مـى گوید. تحاكم و مراجعه به ظالم را اختصاص به دین مى داند نه عین, محقق اردبیلى
ســید نعمــت اهللا جزایــرى در شــرح روایــت از شــیخ محمــد ابــن حســن الحــر . ظــالم و اعمــال حكــم او تنهــا در دیــن اســت نــه بــراى عیــن

قید , مرحـوم اردبیلـى هم بـا توجـه به نظـر فوق. تحریم را در مورد دین یا میراث عنوان كرده اسـت,  پس از نقل خبر مذكور, العاملى
ند منـاط حكم , دوم اینكـه; )عیـن و دیـن(ذكـر میراث اعـم اسـت از هـر دو : در جـواب باید گفـت. تحریم را تنها براى دین الزم مـى دا

قید دین بـه تنهایى موضوعیت , پـس. چه در مورد حق باشد یا باطل كه ظاهرا شـامل عموم قضایاست: جواب امام است كه فرمود
, به من گفـت) ع(روایـت ابى خدیجـه هم داللت بـر عموم دارد كـه مى گویـد امام جعفـر صادق, برخى اخبار مسإله از جمله. ندارد

بلكــه پیــدا كنیـد شخصـى را از میــان ; نــزد حــاكم ظــالم شــكایت كنــد, از برخـى دیگـر, برحــذر مــى دارم شــما را از اینكـه برخـى از شــما
و . پس از او دادخواهى كنیـد, من هم او را قاضى شـما قرار مـى دهـم, خودتان كه قضایاى ما را بداند و او را بین خـود قـرار دهیـد

 :مرا نزد اصحاب فرستاد و فرمود به آنها بگو) ع(امام جعفر صادق, در روایت دیگرى مى گوید
. برحذر باشید از اینكه در هنگام ایجاد خصومت در بین خودتان در مورد داد و ستدها به كسى از ایـن افراد فاسق مراجعــه كنیـد((

برحذر باشید از اینكه برخى از , من او را بر شما قاضى قـرار مى دهـم. بین خود قرار دهید, كسى كه حالل و حرام ما را مى داند
 .))بعضى دیگر را نزد حاكم ظالم شكایت كنند, شما

اشـاره است بـه سـخن ایشـان در , چـه بسا نظـر مرحـوم اردبیلـى در مقید دانسـتن تحـریم به دیـن. هر دو روایت بر عموم داللت دارنـد
 :مى گوید. كتاب آیات االحكام كه فرق عین و دین را در آن بیان مى كند

امـا . مگـر اینكه بـا رضایت صـاحبش یـا حـاكم شرعى معیـن شود, مشخص و معین نیست; امرى كلى و ثابت در ذمه است, دین((
صـاحب عیـن . به حاكم شـرعى هم نیـاز نیست تـا آن را مشخص كنـد, نیازى به تعییـن آن نیست, عین مستحق است براى صاحبش

مى تواـند آن را مطالبه و اخذ نمایـد و بـراى گـرفتن آن مــى توانـد از راههـاى جور از قبیل سرقت و حیلـه وارد , هر زمان كه بخواهد
 . ))شود

, زیرا همــان طـور كـه گفتـه شد; اجتهاد در مقابـل نـص آیه و روایـت است, ))عیـن و دین((اوال باید گفـت كـه این تفسـیر و معنـا از 
این است كه علـت منع از , بلكـه واضـح و روشن است; دارد) به یقین(دوم آنچه احتمال قریب . ظاهر روایت بر عموم داللت دارد

سبب اعالى كلمـه آنها در دعـواى امامت و , شكایت نزد سلطان ظالم و تن دادن به حكـم آنـان اگـر حـتى موافـق حكم شرعى باشد
)(یعنى مراجعه به آنها سبب افزایش مشروعیت سیاسى آنها مى شود و ادعا مى كنند مـردم به آنهــا اعتمـاد دارند. (خالفت مى شود

از اخبار این طور استنباط مـى شـود كه در امـور مباح و حتى , بـر همیـن اساس. و پیراهن خالفت را بر تن خویش مـى بیننـد) 4
چـه رسـد بـه اینكـه مسـائلى كـه مخصوص منصـب رسالت و امامـت اسـت نـزد آنها , مســتحب نـیز نبایـد حاكم ظـالم را مسـاعدت كـرد

 .مثل این است كه حكم طاغوت را اجرا كرده است, كسى كه به اینها مراجعه كند; به همین دلیل است كه امام فرمودند. ارجاع شود
 :مى نویسد) اگرچه حق او ثابت شود(محقق مازندرانى در شرح اصول كافى پس از بیان و ان كان حقا ثابتا له 

تفاوتى كه وجود دارد این است كه مالى كه عوض دین از مدعى علیـه گرفتـه شـده و توسـط ; ظاهرا تفاوتى بین دین و عین نیست((
مال مـدعى است و حـق , اما عین; براى مدعى جایز نیسـت آن را بگیرد و در آن تصرف كنـد,  حكم طاغوت به مدعى منتقل شده

بـه درسـتى كـه مـالى را كـه , سـپس مى گویـد. جـایز اسـت در آن تصـرف كنـد, اوست و اگر الزم باشد به حكـم طاغوت آن را بگـیرد
 )).توسط حكم طاغوت گرفته است به تحقیق كه خداوند امر فرموده از این عمل اجتناب ورزد

تفاوتى وجود ندارد و این تعلیل تإیید مى كنـد آنچه را ) عین و دین(این است كه بین این دو ,  آنچه از تحلیل فوق استنباط مى شود
 . گفته ایم و تإكید مى كند آنچه را از روایت فهمیده و درك كرده ایم

 
 ] نایب امام باید بر جمیع اخبار ائمه علیهم السالم آگاه باشد[ بهره سوم
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در حــالل و حـرام مــا نظــر كنــد و احكــام مــا را , كســى كــه حــدیث مــا را روایــت كنــد: ((آنجــا كـه مــى فرمایــد) ع(ظــاهرا در ســخن امــام
مــن قــانع شــده ام كــه نایــب ائمــه هــدى علیهــم الســالم واجــب اســت بــر جمیــع . منظــور كســى اســت كــه عمــوم اینهــا را بدانــد; بشناســد

غالـب , اگر امكان این فراهم نبود كه همه احكام را بداند و همه اخبار را بشناسد. اخبارشان مطلع باشد و همه احكامشان را بشناسد
و یـا اینكه حداقل آنچه را متعلق بـه , به حسب امكان آنچه میسر است بداند و به قدر وافر احكـام و اخبـار را بشناسـد, آنها را بداند

یعلـم شیئا من قضـایانا : آنجـا كـه مى فرماید, روایت اول ابى خدیجه همین مطلب را تإیید مى كنـد. بداند و بشناسد, این واقعه است
 :فاضل خراسانى قدس سره در كفایه مى نویسد

در حالل و حرام آنهـا , از روایت عمر ابن حنظله چنین استفاده مى شود كه كسى كه حدیث اهل بیت علیهم السالم را روایت كند((
 )).اگرچه در همه آنها مجتهد نباشد; حاكم است, نظر داشته باشد و آن را بشناسد

عمـوم احكام است , عرف احكامنا) ع(زیرا ظاهر قـول امـام; اما این نظر قابل تإمل است. برخى از متإخرین نیز چنین گمانى دارند
 . و شناخت برخى از احكام كافى نیست

همـان تفسـیر و رجحـان مـا را از عمـوم احكام , محقـق اردبیلـى در شـرح ارشـاد. برخـى در ایـن بـاره بـه محقـق اردبیلـى اشـاره مـى كننـد
منظـور از حالل و حرام ما را بدانـد و احكام ما را بشناسـد عمـوم احكـام و روایات , یعنى همانگونه كـه گفتـه ایـم(اختیار كرده است 

اخیرا تعداد كثـیرى روایـت جمیـع احكـامهم و احاطـه بـه آن احكـام را در چـارچوب , لكن; است و محقق اردبیلى هم همین نظر را دارد
زیـرا شــمار زیـادى از مـدارك احكام شرعى كـه برخـى از متـإخرین گمـان ; ایـن گمان غلـط محـض است. روایات كتب اربعه مى داننـد

مثــل ; در كتابهــاى دیگــرى غــیر از كتــب اربعــه, مــى كننــد وجــود ندارنــد و بــر متقــدمین ایــراد مــى گیرنــد كــه ایــن احكــام مســتند نیســتند
تدوین )) الوسـائل((صـاحب بحـار و شیخ حر عـاملى در كتـاب , بـه همیـن خـاطر شـیخ ما. كتابهاى صدوق و امثال آن وجـود دارند

 .اصول اضافى ـ عالوه بر كتب اربعه ـ را بر عهده گرفتند
 

 ](ع(شرط فقاهت در نیابت امام معصوم[ بهره چهارم
استدالل كرده اند كه نایب ائمه هدى علیهم السالم الزم است فقیه جامع , اصحاب رضوان اهللا علیهم به واسطه این خبر و امثال آن

زیـرا شــناخت احكام ائمه علیهـم السـالم و شناخت كتاب عزیـز و احكــام آن مشـروط اســت بـه شناخت علـوم معتبر در ; الشرایط باشد
ظاهـر , محقق اردبیلى بـه ایـن مــورد اعتراض داشت و مى گفت. همچنین مشروط است به شناخت مذاهب عامه و خاصه. اجتهاد

 .كافى است, اخبار و مجرد فهم روایت
. تحقیق ایجاب مى كند كه به تفصیل بحث شود در مورد اینكه بین زمان ائمه علیهم السالم و زمان ما تفاوت وجـود دارد: مى گویم

كافى بود و اصحابشان هم , در زمان ائمه علیهم السالم مجرد شنیدن روایت ایشان چه به صورت شفاهى از خودشان یا به واسطه
امـا در زمــان مـا بـه لحاظ اختـالف اخبار واصـله و وجود . بر همین اساس عمل مى كردند و این روش هـم بـر كسى پوشیده نیست

كمـك مــى كنند و ) روایـات(الزم اسـت چیزهـاى دیگـرى كــه ما را در فهم معنـاى , همچنیـن به لحــاظ فقـدان قراین, اشتباهات احتمـالى
بویژه در جمع . بشناسیم, معرفت ما را نسبت به كتاب عزیز و قواعد و ضوابط به جا مانده از ائمه علیهــم السـالم یـارى مــى رسـانند

عـالوه بـر موارد باال یك نـیروى قدسى كـه علماى اعـالم از آن به عنوان . این امر ضـرورى است, بین اخبار مختلف و مانند اینها
) ملكه(بـه جـز مــورد اخیر . جهـت استنباط احكـام ضـرورى اسـت كـه عمده این نـیروى قدسـى در قلـب است, یاد مى كننـد)) ملكـه((

امـا این قوه قدسیه به دست خداى تبارك و تعالى ; چـه بسـا كسانى هـم آنهـا را محقق كرده باشـند; موارد دیگر سهل الوصـول است
كثرت تمرین و ممارست هم موجـب تحصیل ایـن قـوه . است و به هر كس از بندگانش كه بخواهد بر اساس حكمتش آن را مى دهد

صــفاى , خـالى كـردن قلــب از شــائبه هــا, تـالش در شــناخت آثـار آنها, همچنیــن آمـوزش و تعلیـم اخبــار ائمــه علیهــم السـالم. مـى شـود
بلكــه حتــى ; مـداومت در طاعـات و عبــادات و اجتنــاب از چیزهـایى كــه نهـى شــده, آراسـته شـدن بـه فضــائل و دورى از رذائـل, بــاطن
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اثـرى عظیــم در حصــول ایـن قــوه قدســیه , مبـارزه بـا نفـس امــاره همــراه بــا زهــد در دنیــا و رنــج در دین, سـایر مباحـات را كنــار گذاشــتن
ان :  واتقــوا اهللا یعلمكــم اهللا و بـاز فرمــود: و بـاز خداونــد مـى فرمایــد. والـذین جاهــدو فینــا لنهـدینهم ســبلنا و ان اهللا لمــع المحســنین. دارد

لیس العلم بكثره التعلم و انما هو نور یقذفه اهللا فـى قلب مـن یریـد ان یهدیـه و بـاز : در حدیث نبوى آمده است. تتقوا یجعل لكم فرقانا
, همه آنچه ذكر شد. و باز آمده العلم علم اهللا الیوتیه اال الولیائه, العلم نور و ضیإ یقذفه اهللا فى قلوب اولیائه: در حدیث نبوى آمده

مشروط است به تصفیه درون از رذایل و آراسته شدن با فضائل بلكه شرط است براى نایب ائمه علیهم السالم كـه بـه ورع و تقوا و 
 .و تعصب و غضب و امثال اینها آراسته باشد) مقام پرستى(زهد در دنیا و خوددارى از كبر و حسد و حب الریاسه 

, الحكـم مـا حكــم بــه اعدلهما و افقههما و اصـدقهما فى الحــدیث و إورعهمــا: در روایـت مــذكور كـه مــى فرمایــد) ع(سـخن آن حضـرت
, فهم علـوم رسـمى به تنهــایى كافى نیست. بیانگر ایـن اسـت كــه نایـب ایشان علیهم السالم ایـن اوصاف را بـه طـور كامل دارا باشـد

پـس شایسـته نیست براى كسـى كه ریاسـت مردم را بر عهده گــیرد و از ایـن فضایل . اگرچه فردى محقق و دقیق در این علوم باشد
در حــالى كــه ایــن . قلــب شــیطان, امــا قلــب; جســم انســان اســت, جســم; چنانچــه لبــاس فضــایل را بــر تــن نداشــته باشــد. بــى بهــره باشــد

اى : ((در مورد آن به شریح قاضـى گفت) ع(منصب و مقام رسالت و امامت است كه امیرالمومنین على) ریاست بر مردم(منصب 
, در این صورت.)) یا وصى و جانشین او و یا انسان شقى) ص(شریح تو در جایى نشسته اى كه در آنجا نمى نشیند مگر پیامبر

بـراى كــس دیگرى كه از این مرتبـه , هیچ اختالفى بین اصحاب نیست در مورد اینكه با وجود فقیه متصف به اوصافى كه ذكر شد
اگرچــه ایـن شــخص علــم مطلــق بــر , چــه رســد بــه صــدور حكــم و فتــوا, جــایز نیسـت متولــى چــیزى از امـور حســبیه بشــود, كمـتر باشــد

برخى از اصـحاب تصـریح دارند بـر , اما در صورتى كه فقیه با شرایط مذكور وجود نداشته باشد. صدور فتواهاى فقها داشته باشد
اجماع بـر , ولى در مورد حكـم و فتـوا برخـى از اصحاب مى گویند. اینكه عالم عادل مى تواند برخى امور حسبیه را سرپرسـتى كند

از . ایــن اســت كــه جایز نیســت عهـده دار شـدن حكـم و فتــوا را مگـر كسـى كـه آخــرین درجـه كمـال در اوصــاف مـذكور را طــى نمایـد
وى پـس از ذكر شروط معتـبر در مـورد قاضـى كـه از جملـه آن . محـدث كاشانى اسـت, جمله كسانى كه این اجماع را نقل كرده اند

جایـز , كسـى كه حـتى یـك شـرط از شــروط مذكور را نداشته باشــد. نیز بـه عنـوان شـرط مهـم یاد مى كنـد)) بصـیرت((از , فقـه است
 .نیست متولى امور قضاوت بشود

, نظـر فى حاللنـا و حرامنا مـى نویسـد: كـه فرمود) ع(محقق مــال محمد صـالح مازنـدرانى در شـرح اصـول كافى در شرح سخن امام
جواز تصدى , منظور فقیه جامع الشرایط جهت صدور فتوا و حكومت بین مردم است و كسى كه از این مرتبه و درجه پایینتر باشد

 .این مسإله بدون اختالف نزد اصحاب ما مشهور است. اگرچه بر فتواهاى فقها مطلع باشد, حكومت را ندارد
جایـز , كسى كه اوصاف مذكور را نداشته باشد كـه از جملـه آنها اجتهـاد اسـت: محقق نور الدین شیخ على ابن عبدالعال مى نویسد

زیـرا آن را بـه ;  فتـوا هـم جـایز نیسـت صـادر كند. لغو و بیهـوده اســت, نیست حاكم و قاضى بین مردم باشد و اگر حكمى صادر كرد
صـحیح اسـت و عمل به آن جایـز , اما اگـر فتوایى را از مجتهدى كـه عمل بـه فتواى او جـایز اسـت بیـان كند. خود نسبت مى دهد

مـردم چــه بایــد , اگـر در آن عصر مجتهـدى وجـود نداشــته باشــد; و در ادامـه بحــث مــى گویـد. بــه شــرط اینكـه عادل باشــد, مـى باشــد
زمانى كه كسـى از اهـل آن عصـر مجتهد . البته واجـب كفایى, آن وقت اجتهاد بر همه مكلفیـن واجـب اسـت; بكنند؟ جواب مى دهد

 .تكلیف بر گردن همه است كه در حد وسع و توانایى خود در جهت كسب اجتهاد بكوشند, نباشد
بایـد , از ظـاهر كـالم برخـى اصـحاب چنیــن برمىآیــد كـه در زمـان حضور امام علیـه السالم كسى كه متولى منصــب قضـا مــى گــردد

منصوب از جانب امام باشد و قضاوت فقیه جامع الشرایط در صورتى كه از جانب امام نصب نشده باشد نافذ نیست و فقیه جامع 
از اخبار چنین برمىآید كه : محقق اردبیلى در این باره در شرح ارشاد مى نویسـد. الشرایط تنها در زمان غیبت است كه نیابت دارد

از طرفـى ظـاهر اخبـار پیشـین داللـت مى كنـد بـر اینكه هر كـس شـرایط . قاضى در زمان حضور باید از جانب امام منصوب شود
از طرف امام علیه السالم منصـوب شـده است و حكم او همچـون حكـم كسى است كه از طـرف امام نصـب , مذكور را داشته باشد
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زیـرا در روایت مـذكور امام ; بلكه ظاهرا در حال حضور هم به قوت خود باقى اسـت; شده است و این تنها براى زمان غیبت نیست
 .در حالى كه زمان حضور بود, او را حاكم قرار داد) جعله حاكما(صادق علیه السالم 

 
 ]اوصاف حاكم در روایت حنظله و زراره[ بهره پنجم

بـه شكلى كه در هیـچ یـك از اخبـار وارده چنیـن ترتیبى ; اولویت در انتخاب اخبار را به ما نشان مى دهد, روایت عمر ابن حنظله
در كتـاب عوالى . تنها یك روایت دیگر وجود دارد كه در آن اولویت و ترتیب عمل وجود دارد و آن روایت زراره اسـت. وجود ندارد

فدایت شـوم گـاهى اوقات دوگونه حدیث و روایـت مختلف از ; سئوال كــردم) ع(از امام باقر: ((از عالمه زراره ابن اعیـن مـى گویـد
اى زراره به آن كه در بین اصـحاب مشهور اســت عمـل كن و آنكـه ناشناخته : به كدام یك باید عمل كنم؟ امام فرمود, شما مى رسد

در این صـورت چـه بایـد كـرد؟ : گفتم آقـاى من هر دو روایـت مشهور و از شـما نقل و روایـت شده است. رها كـن, و مجهول است
: فرمـود. گفتم هر دو راوى عادل و مورد رضـایت و موافقـت هسـتند. گفته هر كس كه عادلتر و مطمئن تر است را عمل كن: فرمود

بدرستى كه حـق در آن روایتى , آن را رها كن و به آن روایت كه مخالف آنهاسـت عمل كـن, نگاه كن آنكه موافق نظر عامه است
حضرت . در این صورت چگونه عمل كنم, گفتم چه بسا هر دو روایت موافق عامه باشند یا مخالف آنها. است كه مخالف آنهاست

در ایـن صـورت چـه بایـد , گفتم اگــر هـر دو حـدیث محـافظ دیـن باشـند. آنكه حافظ دین توست عمل كن و دیگرى را ترك كـن: فرمود
در روایـت , در كتاب مـذكور پـس از نقـل ایـن روایت. در ایـن صـورت یكـى را انتخـاب كن و به آن عمل نمـا: كرد؟ حضـرت فرمود
مــن اخبــار . پــس صــبر كــن تــا امامــت را بیــنى ســپس از او ســئوال كــن: امــام در بخــش آخــر ســئوال زراره فرمــود: دیگــرى مــى نویســد

امـا این دو خـبر در ترتیـب بیان روشـها با هـم . نمى پذیرم جـز همین دو خـبر, دیگرى كه راههاى متعدد دیگرى را ترجیح مى دهند
موافق بـودن جمــع , فقیه بودن, مقبوله عمر ابن حنظله به ترتیب عادل بودن) هر دو در بیان روش عمل یكى هستند(اختالف دارند 

مخالـف , عادل بـودن مـورد اطمینـان بـودن, مشهور بـودن, مرفوعـه زراره; سـپس مخالف اهـل سـنت بـودن, موافـق كتـاب بـودن, با آنها
در مقبوله حنظله محافظ دین بودن ذكر نگردیده و در مرفوعه . و سپس حافظ دین بودن را مطرح مى كنند) اهل سنت(عامه بودن 

امـام . اوال در ایـن دو روایـت ترتیب منظـور نظر نبـوده اسـت: در جـواب مى توان گفـت. زراره موافق قـرآن بودن ذكـر نگردیـده است
در حقیقـت ایـن ترتیـب در كالم سئوال كننـده بـوده است و از آنجـا . علیـه السالم به ترتیـب سئوالهاى ســئوال كننده جواب داده است

اما یك ; هر دو روایت البته داراى ترتیبى مى باشند. مفید فایده است, هر كدام از این روشها را كه بتوان عمل كرد. نشإت مى گیرد
زیـرا سـه تـن از ائمـه هـدى علیهـم السـالم آن را نقل كـرده ; نوع ترتیب خاصى القـا نمـى كننـد ثانیـا عمل به مقبولـه حنظله ترجیح دارد

زیــرا داراى ; را بــر آن نهــاده انــد و در عمــل بــه آن نــیز اتفــاق نظــر دارنــد)) مقبولــه((اصــحاب نــیز همگــى آن را پذیرفتــه و نــام , انــد
 .در روایت زراره نیست, مقام و مزیتى كه مقبوله حنظله دارد. احكامى است كه در روایت زراره وجود ندارد

 
 ]فقاهت یا عدالت؟: كدام ویژگى در حاكم اولویت دارد[ بهره ششم

در حدیث مذكور كه مى فرماید به حكم آن كه عادلتر و ) ع(مال محمد صالح مازندرانى در شرح اصول كافى پس از بیان حضرت
كسى كه این اوصاف چهارگانه , متصف باشد) ورع(فقاهت صداقت و تقوا, حاكم باید به عدالت: مى نویسد, فقیه تر است عمل نما

او شایســته حكومـت و منصـوب از طــرف ائمـه هـدى علیهـم الســالم اســت و كسـى كــه یكـى یـا برخــى از ایــن صــفات را , را دارا باشــد
در اینجا اختالفـى در حكم و اسـتناد . متعـدد و زیاد باشـد,  اگر چـه اوصاف دیگرش, اجازه ندارد بین مـردم حـاكم شود, نداشته باشد
ظاهر حدیث این طور مى نمایاند كه كسى كه بیش از اوصاف چهارگانه را دارا باشد همچنین كسى كه برخـى اوصـاف ; پیش مىآید

زیـرا ; مقدم اسـت, بر كسى كه در همان اوصاف نقصان دارد مشروط بر اینكه در بقیه اوصاف مساوى باشـند, را بیشتر داشته باشد
برخى دیگر , اما اگر كسى برخى از صفات را بیشتر داشته باشد و كس دیگرى. قوىتر است, كسى كه اوصاف بیشترى داشته باشد
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برخى مـى گوینـد . زیـرا هیچ كـدام بر دیگـرى اولویت نـدارد; را بیشتر دارا باشد در اینجا مشخص نیست برترى با چه كسى مـى باشد
نابراین در اینجا فقاهـت عنصر . در اصل عـدالت مشـتركند, زیرا هـر دو; آن كه فقیه تر است بر آن كه عادلتر است رجحان دارد ب

 .آن كه عادلتر است براى حاكم بودن در بین مردم رجحان دارد, اما اگر در فقاهت مساوى باشند; برتر است
 

 ]اهمیت شرط عدالت و فقاهت در حاكم[ بهره هفتم
همچنــان كــه در مرفوعــه زراره ایـن روش مشــهود , ایــن روایــت شــامل تــرجیح عـادل بــودن و فقیـه بــودن حـاكم بــر سـایر صــفات اوســت

بلكـه تإكید كرده است ; فقیه بودن و عادل بودن را ذكر نكرده, اما ثقه االسالم در مقدمه كتاب خود هنگام بحث از ترجیحات. است
علت ایـن است كـه ; برخـى از بزرگـان گفتـه انـد. كه روایت الزم است موافق كتاب خدا و مخالف عامه و منطبق با نظر جمع باشد

 .همچنان كه خود در دیباچه كتابش به آن اعتراف كرده است; از نظر او همه احادیث كتاب صحیح نبوده اند
در اصول كافى از ابن ابـى یعفور نقـل شده . عادل بودن را در زمره مرجحات ندانسته اند, اخبار دیگرى كه در این زمینه وارد شده

و دیگرى غیر مورد اعتمـاد نقـل ) ثقه(یكى مورد اعتماد ; سئوال كردم در مورد حدیثى كه دو نفر) ع(از امام جعفر صادق; كه گفت
پیدا ) ص(اگـر شاهدى از آن در كتاب خـدا و یـا گفتـار رسول, زمانى كـه حـدیثى بـر شما وارد مـى شود: حضرت فرمـود. مى كننـد

یعنى حضرت علیـه السالم در اینجا مورد اعتماد بـودن را . كسى كه آن حدیث را آورده سزاوارتر از حدیث است, فبها وگرنه, كردید
 .عمل كن, مرجح ندانست و نگفت به سخن آن كه اعتماد دارى

 
 ]اختیار حاكم اسالمى[ بهره هشتم

امـا روایت زراره داللت دارد ; روایت عمر ابن حنظله داللت دارد بر اینكه در صورت عدم وضوح بین تخییر و ارجإ باید توقف كرد
 ). تخییر و ارجإ(بر اینكه به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند 

, به عبـارت دیگـر. برخى ارجإ و توقف را حمل بر فتوا مى دانند و انتخاب را حمل بر عمـل; علما در این مورد اختالف نظر دارند
امـا از بـاب ; حكـم و فتـوا بدهـد, نمى تواند در مورد آن, فقیه در حالى كه مردد است و نمى داند كدام یك از راه حلها را انتخاب كند

عالمه ابوالحسن شیخ سلیمان را بن عبداهللا البحرانـى در كتـاب الشعره الكاملـه از . به هر كدام كه خواست مى تواند عمل كند, تسلیم
اصحاب ما در روایـاتى از امام جعفـر : نوشت) ع(در كتاب عبداهللا ابن محمد خواندم كه به امام ابى الحسن; على ابن مهزیار گفت

برخى مى گویند آن را بر روى محمـل . این اختالف در مورد نماز دو ركعتى صبح در هنگام سفر است, اختالف دارند) ع(صادق
. پـس به من بگو چگونه عمـل كنم كه به شما اقتـدا كــرده باشم. مگـر بـر روى زمیـن, بخوان و برخى دیگر مى گویند نباید بخوانى

 .به هر كدام از دو روش كه خواستى عمل كن: حضرت در جواب ایشان نوشت
زمانى كه دسترسى به ائمه علیهم السالم وجود نداشته باشـد , یكى; تخییر در عمل به دو صورت مى تواند انجام گیرد; اما باید گفت

عمـل , در اینجا بـه خـاطر اینكه از سـرگردانى نجات پیدا كنیم و در تنگنـا قرار نگـیریم, و در حقیقت نتوانیم از ایشان استعالم كنیم
 .به تخییر جایز است

زمانى نیز پیـش مىآید حكــم مسـإله را از امـام . ممكن است در جایى ائمه علیهم الســالم رخصت داده باشـند تـا بـه اختیار عمل كنیـم
حاكم شـرعى مى توانـد فتـوا به تخییر , در ایـن صورت). همانند نماز دو ركعتى در فوق(سئوال مى كنیم و امام هم اجازه مى دهند 

چون زمان غیبـت (بـر خـالف زمـان ما كـه جایز نیست بـراى فقیـه كـه حكـم و فتـوا بدهـد , زیرا دلیل شرعى از جانب امــام دارد; بدهد
چون امكان استعالم از امام وجود دارد و عمل تخییر براى زمان غیبـت یـا ; است) ع(ارجإ و توقف ویژه زمان وجود امام, دوم. است

سخن امــام بـه : احمد ابـن ابـى طالـب طبرســى در كتاب احتجـاج مــى نویسد. زمانى است كه دسترسى به معصوم امكان پذیر نباشد
منظور این بوده كه اگر مى توانى به امام دسترسـى داشـته , صبر كن تا امامت را مالقات كنى, سئوال كننده در این مورد كه فرمود
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اما زمانى كه امام غایب است و اصحاب همگى اتفاق نظر دارند بر دو خبر و هیـچ رجحـانى بـه لحاظ كثرت و ; صبر كن, باشى
نقل مــى كند كه از ) ع(حسن ابـن الجهـم از امام رضـا. از باب تخییر است, حكم در مورد آن, عدالت در مورد یكى از آنها نیست

آن را بـا كتاب خـدا و , هر وقت حدیثى از ما وارد شد: امام فرمـود, احادیث مختلفى از شما به ما مى رسد:  امام رضا سئوال كردم
دو شـخص مورد اعتمـاد دو : گفتـم. از ما نیست, اگر شبیه به آنها بود از ماست و اگر شبیه آنها نبود, سایر احادیثمان مقایسه كن

بـه , وقـتى نمى دانى كـدام یك صـحیح است: امام فرمود. نمى دانیم كدام یك درست است, حدیث مختلف را از شما روایت مى كنند
وقـتى از اصــحاب مــورد : شــنیدم كـه فرمــود) ع(از امــام جعفــر صــادق; حــارث ابـن مغـیره مــى گویــد. هـر كـدام كــه خواســتى عمــل كـن

ســماعه ابــن . اعتمـاد احـادیثى شــنیدى مـى توانــى بــه هـر كــدام كـه خواسـتى عمــل كـنى تــا اینكــه امامــت را ببیــنى و از او ســئوال كـنى
یك نوع حدیث واحد شنیدم كه یكى از آنها ما را از كارى نهى مى كرد و دیگرى , پرسیدم) ع(از امام جعفر صادق; مهران مى گوید

سپس از او سئوال , به هیچ كدام عمل نكن تـا اینكــه صـاحبت را ببیـنى: امام فرمود. ما را امر به آن كار مى كرد) در همان مورد(
این نمونه از احادیـث در كنـار برخـى . فرمود به آن كه خالف عامه است عمـل كـن. مجبوریم به یكى از آنها عمل كنیم; گفتم. كن

اما بیانگر برتـرى و ترجیـح ; دیگر از روایات مشتمل است بر ارجإ و توقف از یك طرف و تخییر و عمل با اختیار از طرف دیگر
 . هیچ یك از راه حلهاى مورد نظر در احادیث فوق نمى باشد

 
 ]حاكم اسالمى و مسائل جدید[ بهره نهم

اگـر : نقـل مى كنند كه فرمـود) ع(ثقه االسالم كلینى در اصول كافى از حسین ابن مختار از برخى اصحاب از امام جعفـر صادق
بـه : به كدام یك عمل مى كـنى؟ گفت, كسى بر تو وارد شود و حدیثى بگوید سپس كس دیگرى بیاید و خالف آن حدیث را نقل كند

نقل مــى كند ) ع(همچنیـن با سـند از على ابن خنیس از امـام جعفـر صـادق. درود خدا بر تـو باد: امام فرمود. آخرى عمل مى كنم
بـه كدام یـك , زمانى كـه حـدیثى از او زندگى شما بـه مـا مى رسـد و حـدیثى از آخـر زندگى شما, گفتـم) ع(كه به امام جعفر صادق

 عمل كنم؟
 .پس به قول او عمل كنید, عمل كنید به آن تا زمانى كه خبر دهند شما را از آن كه زنده است: فرمود

چیزى (داخـل نمى كنیم , شـما را در چـیزى كه وسـع و تـوان آن را نداشته باشید, به خدا قسم ما: فرمود) ع(سپس امام جعفر صادق
بـه آخرین : در حدیث دیگرى كه پـس از ایـن خبر نقـل شـده آمده, )یكلف اهللا نفسا اال وسعها(بیش از حد توان از شما نمى خواهیم 

 ) خذوا باالحدث(و تازه ترین حدیث عمل كنید 
عمـل به , از این دو خبر چنین مستفاد مى گردد كه یكى از راههاى تـرجیح حدیثى بر حـدیث دیگر كـه با آن تعـارض داشـته باشـند

دو خـبر را نقـل مى كنـد كه , شیخ صدوق رحمه اهللا علیـه در نهایـه). جدیدترین و تازه ترین حدیث مــالك است(آخرین حدیث است 
همچنـان كــه , واجب است به آخرین آنها عمـل شـود, اگر این دو خبر صحیح باشند: سپس مى گوید. گمان مى برد متعارض هستند

ابعـاد و معانى مختلفى دارنـد و هر امامى بـه زمان و احكامش بیش از دیگـران , زیرا اخبـار; به آن امر كرده است) ع(امام صادق
 .واقف است
زیــرا اختــالف ; عمــل بــه اینگونــه و ایــن شـیوه یعــنى عمــل بــه تــازه تـرین حـدیث در زمــان ائمــه علیهــم السـالم اشــكالى نـدارد: مــى گــویم

وارد نمى كنیم شما را مگر در آنچه ; سخن امام در آنجا كه مى فرماید. مذكور در احادیث ناشى از تقیه است براى دفاع از شیعه
عمل به آخرین حدیث زمـانى اسـت كـه الزم است , پس در این صورت. دال بر همین امر تقیه است, توان تحمل آن را داشته باشید

اما اگر حكم تقیه در . آن وقت حدیث دوم به صورت حكم واقعى در مىآید و واجب است به آن عمل شود, در حدیث اول تقیه كرد
بـه خاطر , در حال حاضر روش تقیـه و عمـل به دومى ضـرورت نـدارد. واجب است براى دفع ضرر به آن عمل شود, دومى باشد

بنابراین بر او الزم اسـت كه . اینكه مكلف امروز در حال تقیه نیست و مى تواند دریابد كه آیا حدیث دوم براى تقیه بوده است یا نه
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واجـب است یكى را , اما اگر نتواند بفهمد كـه حـدیث دوم براى تقیـه بوده و احتمـال تقیه در آن را مـى دهد; به حدیث اول عمل كند
 .اختیار كند یا اینكه توقف كند

 
 ]گزینش احكام[ بهره دهم

چنیـن اسـتنباط مـى شود كه روش ایشـان در جـایى كه اخبـار , از كالم ثقه االسالم محمد ابـن یعقوب كلیـنى در مقدمـه كتـابش كــافى
مقاله , مـع ذلك ظـاهر عبارت او, اشاره اى نكـرده اسـت, به كسى هم كه چنین روشى اتخــاذ كرده باشـد. تخییر است, مختلف باشند

اى : ((ثقـه االسالم كلیـنى مـى گوید. عباراتش را تكذیب كـرده و گفتـارش را بـى شنونده مى كنـد, اش را بى اثر كرده و شرح كالمش
ى و نظـر خویش از توضیح و بیان ائمـه علیهم السالم در مـورد اختـالف . خداوند تو را هدایت كنـد! برادر ٕ بـدان كــه هیـچ كس بـا را

روایتها را بـا كتـاب : امام مى فرماینـد. مگر آن مقدارى كه ائمه علیهم السالم خودشان توضیح داده انـد, روایتها چیزى درك نمى كند
آن كــه موافـق و مطــابق كتـاب خداسـت عمــل كنیـد و آن كـه نبــود رهـایش كنیــد و بـاز آن كـه موافــق اهـل سـنت , خــدا مطابقــت نماییــد

, آن كـه اكثریت بر آن اتفاق نظـر دارند: چرا كه راه رشد و هدایت در مخالفت با آنهاست و باز اینكـه مـى فرماینـد; است ترك كنید
 .در صحیح بودنش شكى نیست, زیرا بر چیزى كه جمع توافق داشت; صحیح است

كمترین شناخت , از ضـوابط سـه گانه بـاال كـه امام فرمودند, به عبـارت دیگـر, ما از ایـن سـه موضـوع چـیز زیـادترى درك نمـى كنیـم
امــام هــم . فــرا روى مــا نیســت)) گــزینش((ارجــإ دهیــم و راهــى جــز ) ع(حاصــل مــى شــود و چــاره اى نــداریم جــز اینكــه آن را بــه ائمــه

 )). صحیح است, هر كدام از روایات را كه از باب تسلیم برگزیدید: فرموده
 

 ]عدم جواز حمل امر و نهى بر مجاز[ بهره یازدهم
مشـهور اسـت بیـن بسـیارى از شـیعیان بخصـوص اكــثر متـإخرین كـه اســتحباب و كراهـت را از وجـوه جمـع بیـن اخبــار و متنـاقض در 

اجتهاد و بلكه مخالفت با عین عبارت بزرگان ماست كه در این مـوارد , در حالى كه اینگونه تإویالت محض, فقرات فوق شمرده اند
صرفا ناشـى از ضرورت , بلكه مى توان گفت كه بسیارى از اخبار معارض كه موجب اختالف در مسإله شده اند; بیان صریح دارد

یم كه امـر در اخبـار فـوق داللت بـر وجـوب مـى كند و , تقیه سخنان بزرگان ما بوده اسـت ما در این بـاره در كتاب الحدائق گفتـه ا
حمل امر و نهـى بر مجـاز , بنابراین. این نكته با آیات قرآن و اخبار معصومین نیز تإیید شده است. داللت بر تحریم مى كند, نهى

نیازمنـد قرینه واضـح و حجت آشـكارى اسـت كــه نمـى تـوان از صـرف وجـود اخبار معـارض چنیـن قرینه , )غیر از وجوب و حرمت(
 .دارد پوشیده بماند, این نكته اى است كه نباید بر كسى كه در جستجوى اخبار حض وافر و نصیب فراوان. اى را استحصال كرد

 
 ]اهمیت رجوع به آراى جمع در نظام سیاسى اسالم[ بهره دوازدهم

این است كـه هرگاه دو خـبر و یـا دو حدیـث , آنچه از اخبار وارده در این زمینه برمىآید و من به آنها اعتماد دارم و استناد مى كنم
واجـب است اوال بـه كتاب خـدا مراجعه كرد و آنها را با , با هم متعارض باشند و نتوان صحت و درستى یكى را بر دیگـرى دریافـت

زیـرا قـرآن آیه ; اگرچه گفتار ائمه علیهم السالم مخـالف كتـاب نیسـت; همچنان كه نصوص بر این امر تإكید دارند; قرآن مقایسه نمود
آمـده انى تـارك فیكم , بر آن متفق هستند) شیعه و سنى(در خبرى كه هر دو گروه . و حجت آنهاست و اخبار ایشان تابع آن است

پــس قرآن از اهـل بیـت علیهـم السالم جـدا نیسـت كـه آنهـا . الثقلیـن كتــاب اهللا و عترتـى اهـل بیـتى لـن یفترقـا حـتى یــردا علــى الحــوض
و آنها هم از قرآن جدا نمى شوند تا افعال و اعمال ایشان ) از كس دیگرى به غیر از قرآن(معنایش را از جاى دیگرى اخذ نمایند 

مخالـف , آن طـور كـه در ظاهر امر به نظـر مى رسـد, آن اخبارى هم كـه دال بـر تخصـیص و تقییـد دارد. از احكام قرآن جدا شود
 . خود نوعى بیان احكام كتاب است, بلكه تخصیص و تقیید; حكم قرآن نیست
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صحیفه عبدالرحمن ابن ابى عبداهللا است كه از امام صادق, )اهل سنت(اما چیزى كه داللت دارد بر مقایسه اخبار با مذهب عامه 
آن كــه موافــق كتــاب بــود ; آنهــا را بــر كتــاب خــدا عرضــه كنیــد, هرگــاه دو حــدیث مختلــف بــر شــما وارد گردیــد: نقــل مــى كنــد كــه) ع(

آن كــه موافـق مذهـب , امـا اگــر آن دو را در كتــاب ندیدیــد بـر مــذهب عامـه عرضــه كنیـد. رهــا كنیــد, برگزینیــد و آن كــه مخـالف اسـت
اخبـار را بایـد بـا كتاب خــدا و , بـراى دسـتیابى بـه حكـم واقعـى, همچنیـن در ایـن صـحیحه آمـده اسـت. بگیریـد, عامـه و اخبارشـان بـود

مقایسـه با كتاب واضـح و روشـن اســت و مراد از آن عرضـه . تقیه در این حدیث معلوم و مشخص است. مذهب عامه مقایسه كرد
بایـد آن را , پس اگـر حدیث واقعـى مشخص نشد. كردن اخبار بر محكمات است نه متشابهات و نیز باید ناسخ و منسوخ را شناخت

زیرا از اخبار وارده ایـن طـور استفاده مى شود كـه بایـد بـر خـالف راه ; به مذهب عامه عرضه كرد و بر خالف نظر آنها عمل كرد
هرگــاه آنهــا : آمــده اسـت, در روایــتى از علـى ابـن اســباط كــه در عیــون االخبـار نوشــته شـده. عمــل شـود) اهــل سـنت(و روش ایشــان 

) ع(در صحیفه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از امام رضا. فتوایى صادر كردند حق این است كه خالف آن عمل شود) اهل سنت(
به خدا : در برخى اخبار آمده است. تو از آن اجتناب كن, بر چیزى روى مىآورند) اهل سنت(هرگاه دیدى مردم : نقل شده است كه

 .قسم به جز روى آوردن به قبله چیزى در دست آنها باقى نمانده است
در این مورد جویـا شـد ) جمـع(باید قـول اكثریـت را , اما در صورتى كه امكان عرضه حدیث بر مذهب اهل سنت وجود نداشته باشد

قابـل ذكر . زیرا هم مقبوله حنظله بر آن تإكید دارد و هم مرفوعه زراره; )آن را پذیرفت, در صورتى كه جمعى حدیثى را تإیید كردند(
 .است كه امروز رجوع به جمع بسى دشوار است

بایـد , نباید با آنها مخالفت كرد و اگر نتوان یكى از آنها را ترجیح داد, هر زمان كه دستیابى به این قاعده هاى سه گانه میسر باشد
داللت ))  ارجـإ((و برخى بـر )) تخیـیر((اگرچه اخبـار وارده برخـى بر . بـر سـاحل احتیاط توقف كـرد و راه دیگرى را در پیش گرفـت

و آنچه ثقـه االسـالم بیان . وجـود دارد, احتمـال اینكه حكـم صـادره به متشابهات ملحق شـود, امـا در صـورت جمع بیـن آن دو; دارند
در صورتى كه طـرق . اما بر طرق سه گانـه ارجحیـت ندارد; گرچه خالى از قوت نیست, جایز است)) تخییر((كرده مبنى بر اینكه 

زیـــرا اخبـــار احتیــاط عمومــا و خصوصــا تعدادشــان بیشـــتر و مســتندترند و داللتشــان نیــز ; بایــد احتیـــاط كــرد, ســـه گانــه میســـر نباشـــد
 .واضحتر است

 
 )5] ] (بهره سیزدهم

 ]مقبوله حنظله داللت بر عموم دارد[ بهره چهاردهم
الدره ((اخبـار دیگرى نـیز موید همین مســإله انـد كـه بخشـى از آنها در . این خبر دایر بر ایـن اسـت كـه احكام شـرعى سه گونـه انـد

ه االصلیه ٕ و شـیخ )) عـده((اصـحاب ما اخبـاریون و برخى از اصـولیین از جملـه شـیخ الطایفـه در . ذكـر گردیـد)) الموضوعه فى البرا
ه االصـلیه. معتقدند كه احكام شرعى دو گونه اند)) الدره((مفید در  ٕ لبرا احكام شـرعى یـا حاللنـد , ایشان مى گویند به خاطر عمل بـه ا
ه اصلیه را از مرجحات شرعیه مــى دانند و در مقابـل. یا حرام ٕ ; براى اثبـات ادعـاى خـود از اخبار ضعیفى مدد مى جوینـد, اینان برا

ه اصلیه از مرجحات شـرعى بـود,  در حـالى كه بـر كسـى كـه كتابهـاى ایشـان را مالحظـه كرده باشـد ٕ ائمـه , پوشـیده نیســت كــه اگر بـرا
و )) ارجإ((, ائمـه علیهـم السالم در صورت تساوى بـودن دو خـبر, ثانیا. علیهم السالم آن را در ردیف طرق مـذكور ذكــر مـى كردنـد

صـدور حكم , در صورت عدم توقف و ارجإ, همچنان كه در مقبوله حنظله و مرفوعه زراره آمده است. را الزم دانسته اند)) توقف((
; برخى از متإخرین مى گویند. اجتناب بكنیم و وقوع در آن سبب هالكت است, از قبیل حكم در متشابهات است كه مإموریم از آن

همچنـان كــه در ابتـداى , در خصـوص منازعه بر سـر اموال و فـرایض است, كه امام بـه آن امر كرده در مقبوله مذكور)) توقفى((
یعـنى اگـر (جـواب عمومــى نـدارد ,  زیـرا اوال ســئوال خصوصى; ایـن اسـتدالل از خانـه عنكبوت نـیز سست تر اسـت. خــبر آمده اسـت

دوم ). در حـالى كه سـئوال عمومى اسـت و جواب آن نـیز عمومى است; امام جواب عمومى به آن نمى داد, سئوال خصوصى بود
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بلكه شامل هر حكمـى است كه ; مواردى كه امام در حدیث فوق ذكر كرده اند در خصوص تعارض اشیاى بخصوص نیست, اینكه
ه اصلیه همچنان كه در سایر احكــام آن را تـرجیح مى دهنـد و بـه آن اسـتناد مـى , سوم اینكه. اخبار آن متعارض باشند ٕ قائلین به برا

 .در بحث از اموال و فرایض نیز آن را ترجیح مى دهند, كنند
 

 ]درك شناخت و آگاهى حاكم[ بهره پانزدهم
مشـخص و , احكام حــالل: در مقبوله مذكور امـام مــى فرمایـد; مقبوله مذكور و سایر اخبار داللت دارند بر اینكه احكام سه گونه اند

, حالل: پس احكام عبارتند از(, و آنچه بین این دو است شبهه است. بیان شده هستند و احكام حرام هم مشخص و بین شده هستند
. این احكـام را بایـد به كار بست; احكامى هستند كه رشد و تعالى آنها مشخص و بیان شده است: و باز مى فرمایند) حرام و شبهه

دسته سومى از احكام هسـتند كـه ملتبـس . احكامى نیز هستند كه ضاللت و گمراهى آنها بیان شده است و باید از آنها اجتناب كرد
آن احكامى كه به طور قطع و یقین نمى توانیم آنها را , بنابراین. این احكام را باید به خدا و رسولش واگذار كرد; و مبهم مى باشند

آنچـه در آیـات و . اگرچه مظنون بـه گفتـار ائمه علیهــم السـالم باشـند; اینها وارد در شبهات هستند, به ائمه علیهم السالم نسبت دهیم
زیـرا قـول به غیر علم داخـل در شـبهات ; دال بر همین امر است, روایات وارد شده مبنى اینكه از گفتار به غیر علم خوددارى شود

, زیرا آنها پیچیـده و مبهـم هستند و عالوه بـر آن; احكام شبهه ناك را نمى توان به صورت احكام جـزم و قطـع و یقیـن درآورد. است
برخى از متإخرین ادعاى حصول قطع و یقین در اینگونه .  حكمى براى آن صادر كرد, داراى نقص هستند و نمى توان در حد جزم

, برخى از ایـن عقـول مانند بـرق;  شكى نیست عقل و فهم و درك انسانها به یك انـدازه نیســت; احكام را دارند كه در جواب باید گفت
لذا معرفـت نسبت به احكام و ادراك آنچــه در . دانش را مى رباید و برخى راكد و متوقف هستند و برخى هم بین ایـن دو قـرار دارنـد

بـه امـام ) ع(ابـى جعفـر; در حـدیث الـذراد آمـده اسـت. آن احكـام اسـت كـه بیـان باشـد از نقـص و ابـرام نــیز در انسـانها متفـاوت اسـت
شناخت و (به درستى كه معرفـت . اى پسرم بشناس مراتب شیعه ها را به اندازه شناخت و معرفتشان از روایات: ((فرمود) ع(صادق
با درك و درایت است كـه مومن به باالترین از ایمـان ). شناخت و معرفت با درك روایتها به دست مىآید(درك روایت است ) آگاهى

. همانا قدر و منزلـت هـر كـس به اندازه معرفـت اوسـت. دیدم در كتاب آمده است, نظر كردم) ع(من در كتاب على. دست مى یابد
از ایـن حـدیث اسـتفاده مى شود تكلیفـى .)) همانا خداوند محاسبه مى كند خالیق را در دار دنیا به اندازه عقلى كه به آنها داده است

ندازه عقـل و خـردى است كــه خداونـد بـه وى عطـا كــرده است و عمـل او نـیز بـه , كه در كتاب و سنت براى انسان مقرر گردیده به ا
مناقض یا موید یا قرینه یا ناسخ یا مخصص یا مقید و مثل اینهاست و بر انسان واجب است بر : مانند, اندازه تحصیل او از علوم

در صـورتى كـه به انــدازه وسـع خـود در راه یـادگیرى ایــن علـوم تــالش كــرده , اگــر هـم خطــایى در كـارش بـود. اســاس اینهـا عمــل كنـد
نهایت تكلیفى است كه بر گردن اوست یا مإمور اسـت بـه انجـام رسـاند و ایـن چـیزى اسـت , زیرا این تالش; مواخذه نخواهد شد, باشد

بــه خــاطر تقصــیر در , چنانچــه خطــا در اثــر عــدم تــالش و كوشــش در راه فهــم ایــن امــور باشــد, بلــه. كــه فهــم او بــدان رســیده اســت
هم شامل مجتهـدین مـى باشد و هم ; مخصوص عده خاصى هم نمى باشد, آنچه در این مورد ذكر شد. مواخذه بعید نیست, فحص

در حالى كه اختـالف آنها بـر سـر ; تصریح كرده اند كه آنها با مجتهدین اختالف دارنـد, برخى از اخباریون متإخر. شامل اخباریون
)) علم((, اخبـاریون آنچــه از كتاب و سـنت مى فهمنـد. احكـام خویش را از كتـاب و سـنت مى گیرنـد, زیرا هر دو گروه; تسمیه است

این دو گروه در اكثر مـواردى كـه احكـام را از . مى گوینـد)) ظن((آن را , اما آنچه مجتهدین از كتاب و سنت مى فهمند; مى نامند
زیرا در نظر آنها علم یعنى اعتقاد جازم مطابق با ; مجتهدین فهم خود از كتاب را ظن نامیده اند. مشتركند, كتاب و سنت مى گیرند

و اخبــاریون كــه آن را علـم نامیــده انــد منظورشــان آن چــیزى اســت كــه اعــم اســت و نفـس . واقعیــت كــه هیـچ گونـه نقـص در آن نباشــد
در ایـن صــورت مـى تـوان گفـت . عمــل درجـات متفاوتى دارد, بنــابراین. انســان بــا آن آرامـش پیـدا مـى كنــد و بـه آن مطمئــن مـى شـود

, موجـه نیست, بـه ظـن عمل مى كنند كه خالف آیـات و روایات است) مجتهـدین(طعن اخباریون بر مجتهدین مبنى بر اینكـه آنهـا 
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شكى , اگر مجتهدین در فهم احكام خود به دالیلى خـارج از كتـاب و سنت اسـتناد كـرده باشند, بله. چرا كه اختالف در تسمیه است
هر چیزى كه از . كتاب و سنت را مناط احكام و مرجع حالل و حرام قرار داده است, شارع. نیست این طعن متوجه آنها خواهد بود

اسـت كــه مـا مإمور بـه عمل بـه آن )) علم((بلكـه ; مناط عمل نیسـت)) ظن((امـا ; این دو گرفتـه شـود مسـتند علمـى و یقینـآور است
آن را از اسـتدالل دور , حـتى یـك احتمـال ضـعیف در ظـن غالـب. ظاهرا منظور از علم در اینجا همان كتاب و سنت اسـت(هستیم 
همـه بحث و جـدل حتى در این است كه . اسـتدالل در آن باطـل مـى شود, مشهور است وقتى احتمال در چیزى واقع شد. مى كند

بـاب اسـتدالل در آن بسـته مى شود و دیگر هیچ گفتـارى نیسـت كـه در آن مجال احتمـال در آن , وقتى در حكمى احتمال واقع شد
منكران نبـوت مـى توانند احتمــال را , پـس در این صورت. وجود داشته باشد و هیچ دلیل وجود ندارد مگر آنكه احتمالى در آن باشد

در این صـورت . شـك و احتمــال را جـارى سازند, همچنین منكران توحید مى توانند در هر دلیـل موحـدین. در ادله مسلمین وارد كنند
خداونــد هــم در شـریعت چنیــن . بـى نهایــت بعیــد اســت, حمـل علم در ایـن زمینــه آن هــم بـه صــورت جـازم و قطعـى و مطـابق بــا واقــع

 .چیزى را جایز ندانسته است و در احكام شرعى ما را بدین كار مكلف نكرده است
ى و هوى و قیـاس و استحسـان , منظورشان از این ظن, اما اخبارى كه از عمل به ظن منع كرده اند ٕ آن ظنى است كه مسـتند به را

) ع(در كتـاب احتجاج از امیرالمومنین. همچنـان كــه اهل سنت بر آنها هستند; زیرا اینها از دلیل كتـاب و سـنت خارج هستند; باشد
اگـر سـنن .  نادیـده مى گیرنـد, احادیث را اگر حفـظ كننـد. همانا اینها دشمن سنت هستند; از اصحاب راى بر حذر باشید: آمده است

ى خود را بـر احادیـث تـرجیح مـى دهند و مــردم را . به زودى از آن خسته مى شوند, را حفظ كنند ٕ پس مخالفـت كنید بـا كسانى كـه را
اگر كوهها , بگیرد) ص(كسى كه دینش را از كتاب و سنت پیامبر, از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود. گمراه مى سازند

 .از دین منحرف مى شود, اما كسى كه دینش را از اقوال دیگران بگیرد; از جاى كنده شوند او پابرجاست
بـا آراى باطله و مقیاسهاى فاسـد بـه دست , دیـن خدا بـا عقلهـاى نـاقص درك نمى شـود: نقل شده كه فرمـود) ع(از على ابن حسین 

كسـى كــه تسلیم ما شد سالم مـى مانـد و كسـى كـه پـیرو ما شـد هــدایت مى شود و . مگر بـا تسـلیم, دین خدا به دست نمىآید. نمىآید
ى نزدیك شد ٕ  .هالك مى شود, كسى كه به قیاس و را

 
 ]عدم جواز صدور حكم در مشتبهات[ بهره شانزدهم

. خبر مذكور داللت دارد بر اینكه در متشابهات حكـم بـر توقـف اســت و رد آن و ارجـاى آن به خداوند متعـال و ائمه علیهم السالم
از ) ع(در كتــاب االمــالى شــیخ صــدوق بــه ســند الــى جمیــل ابـن صــالح از امــام صــادق. اخبــار دیگــرى نـیز دال بــر همیــن امــر اسـت

, امورى هستند رشد و هدایت آنها روشن و واضـح اسـت; امور سه گونه اند: ((رسول اهللا فرمود: اجداد گرانقدرش علیهم السالم گفت
امـور دیگــرى هسـتند . پس از این امور اجتناب كنید, امورى هستند كه ضاللت و گمراهى آنها آشكار است. پس از آن تبعیت كنید

در كتـاب . ایـن امــور را بـه خـدا و رسول او ارجـإ دهید). نه رشـد آنهــا مشـخص اسـت و نـه غـى آنها(كه با این دوگونه تفاوت دارند 
باتقواترین مردم كسـى اسـت كـه در هنگام : ((نقل مى كند كه حضرت فرمود) ع(با سندى از ابى شعیب از ابى عبداهللا)) الخصال((

) ع(امـیرالمومنین هنگام وفـات در وصـیتى بـه فرزنـدش امام حسن; شیخ صـدوق در كتاب االمـالى آورده اسـت.)) توقف نماید, شبهه
بـه شبهه (و در هنگـام شــبهه سـكوت را تـرجیح دهى ... وصیت مى كنم ترا اى فرزندم كه نماز را در وقت آن به جاى آورى: فرمود

 ).عمل نكنى
توقف در هنگام شـبهه بهـتر از فـرو غلتیـدن در : در المحاسن با سند از ابى جعفر و ابى عبداهللا علیهــم السـالم نقـل شده كـه فرمود

 .بهتر است از روایت حدیثى لم تحصه, هالكت است و اینكه ترك حدیثى را كه خود ندیده اى
بنــابراین آنچــه بــراى مــن . احادیــث دیگــرى نــیز در ایــن زمینــه وجــود دارد كــه در آینــده بخشــى از آنهــا را بــاز خـواهیم گفــت, بــه عــالوه

به طورى كه واضح نباشد حكم آن در كدام یـك , این است كه منظور از شبهه آن چیزى است كه حكم آن مشتبه باشد, آشكار شده

Page 15 of 16علوم سیاسى

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\69.htm



شكى . از روى نـص نمى باشـد و در حكـم هـم ظـاهر نمـى باشد, زیـرا دلیـل وارد بـر این حكم; از افراد حالل یا حرام جاى مـى گــیرد
هو الـذى : قـرآن كــریم در ایـن باره مى فرمایـد. نیست چنین حكمى داخل در شبهه اسـت و واجـب است در چنیـن حكمــى توقـف كـرد

انزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات فاما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغـإ الفتنـه و 
نـص بـه طـور , در متشـابه, دوم اینكه. ناشـى از ثبوت دلیل آن مـى باشـد, در این صورت نسـبت دادن اشـیا بـه حكـم... ابتغإ تإویلـه

از , خداونـد حـدودى را مشخص كـرده: را نقـل مى كند كـه امام فرمـود) ع(صدوق بخشى از خطبه امیرالمومنین. كلى دیده نمى شود
خداونـد از روى . اما نسبت به چیزهایى هـم سـكوت كـرده اسـت; آنها را نشكنید, واجباتى را فرض كرده است. این حدود تجاوز نكنید

: سپس فرمود. پس استقبال كنیـد امر خدا را. بلكه به خاطر لطف و رحمت بـه شـما بـوده اسـت; فراموشى در این باره سكوت نكرده
كسـى كـه متشـبهات را تـرك كنـد . شـبهه اسـت, آنچـه بیـن ایـن دو اسـت; امـر حـالل واضـح است و امر حـرام نـیز مشخص مـى باشـد

اما كسى كه نزدیك شود به شـبهه ; خداوند او را حمایت مى كند, و آنچه براى او روشن شده از معاصى ترك كند) یعنى گناهان را(
دشمنان خدا را , در خطبه اى) ع(امیرالمومنین. گاهى از این شبهه به مبهمات نیز تعبیر شده است. ممكن است داخل شود در آن

در جـواب آن مقـدارى چرنـد از راى خــود بــراى آن آمــاده مــى , وقـتى كـه یكـى از مبهمـات را نــزد او مىآورنــد: اینگونـه معرفـى مـى كنـد
در تاریكیهـا سیر مى . در افكار و اوهـام غرق اسـت. این شخص مانند عنكبوتى است كه تارهایى را به دور خود تنیـده باشـد. كند

 .كند و بر شبهات سوار مى شود
 
طاھره. ـ زندگى عالمه بحرانى از منبع ذيل گرفته شده است1 حدائق الناضـر فـى احكـام العـتره ال سف , ال شیخ يو تإلیف 

 .مقدمه كتاب, 1م ج1985ھـ  1405, داراالضوإ: بیروت(, تفسیر از محمد تقى ايروانى, بحرانى
ند 89يا , 88, 87روايتھاى ضعیفى نیز وجود دارد كه برخى آن را سال , ـ در مورد سال وفات شیخ2 امـا صــحیح ; ذكـر كـرده ا

 .مى باشد 87ترين قول ھمان است كه در باال بیان شد و نزديكترين قول صحیح نیز 
 . ـ اين ترجمه قسمتى از كتاب عالمه بحرانى با مشخصات كتابشناسى زير است3

 ).بى تا, موسسه احیإ التراث اھل البیت: قم(, الدرر النجفیه, ـ عالمه بحرانى
 .ـ مطلب داخل پرانتز از مترجم است4
 مترجم. ـ ترجمه و توضیح بھره سیزدھم به دلیل عدم ارتباط مناسب با ساير مطالب الزم به نظر نمى رسید5
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