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Abstract 

Ijtihad as the organized and methodical effort of the jurists to achieve the sharia rules, is as old as 

Islam.It is clear to everyone that ijtihad jurisprudence and the rules of Shari'a based on the sources of 

ijtihad and valid foundations are Shari'a which the most important of them are the principles of general 

rules and regulations, which God has stated in about 500 verses and the second important source is to 

know the tradition of the Messenger of God, in which the conditions and obstacles, the rulings were 

fully expressed. And this source has a very important role for the Mujtahid in deriving the rulings of 

the events of the event and the issues raised that other sources do not have such a role for him as an 

inference. It should be noted that if the sources of ijtihad jurisprudence in the system of the Islamic 

Republic can be accountable to the events and phenomena of life in all social, cultural, scientific, 

economic, legal, political, judicial, administrative, governmental and ... May ijtihad be used by jurists 

and mujtahids in them By doing so, it returns the new branches to the basic principles of the rulings 

and adapts the general rules of the rulings to external examples, and the development of jurisprudence 

in terms of branches and examples and its crystallization in terms of quality depends on this ijtihad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

478 

ص
خا

و 
م 

عا
ه 

فق
ه 

گا
د

دی
ز 

د ا
ها

جت
ع ا

ناب
م

 

 
 478-514،صص1401پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره پنجم، مرداد_ماهنامه علمی )مقاله علمی

https://doi.org/10.30510/psi.2022.265363.1426 

 منابع اجتهاد از دیدگاه فقه عام و خاص

 1محبوبه احمدی

 2 محمد صدری

 چکیده 

عمری به بلندای اسالم ،  ان برای دست یافتن به احکام شرعیاجتهاد به معنای تالش سازمان یافته و روشمند فقیه

 دارد. بر همگان روشن است که فقه اجتهادی و احکام شریعت مبتنی بر منابع اجتهاد و پایه های معتبر شرعی است

آیه بیان نموده است  500مهم ترین آن ها اصول احکام و قوانین کلی است که خداوند آن ها را در ضمن حدود که 

احکام به گونه کامل بیان گردید و  ، و دومین منبع مهم شناخت سنت رسول خدا است که در آن شرایط و موانع

 ت مستحدثه نقش بسیار مهمی دارد که منابعمجتهد در مقام استنباط احکام حوادث واقعه و موضوعا این منبع برای

دیگر برای او در مقام استنباط دارای چنین نقشی نمی باشند . باید دانست در صورتی منابع فقه اجتهادی در نظام 

جمهوری اسالمی می تواند خارج از محدوده نصوص خود در برابر رویدادها و پدیده های زندگی در همه ابعاد 

علمی ، اقتصادی ، حقوقی، سیاسی ، قضایی ، اداری ، حکومتی و ... پاسخگو باشند که اجتهاد  اجتماعی ، فرهنگی ،

ه فروع تازه را به اصول پایه احکام بازگشت داده لو بدین وسیتوسط فقیهان و مجتهدان در آن ها به کار گرفته شود 

از نظر  نفروع و مصادیق و تبلور آ و قوانین کلی احکام به مصادیق خارجی منطبق گرداند و توسعه فقه از نظر

 کیفیت به این اجتهاد بستگی دارد .

از این رو مقاله حاضر در حد خویش کوشیده است که تصویری کوتاه از شناخت مفهوم ،ضرورت، سیر تطور 

هر مورد اجتهاد و منابع اجتهادی و ادله نقلی و عقلی با رویکرد آیات ارائه نماید و سعی مولف بر این بوده که در 

 به حد ضرورت اکتفا نموده و از طرح مسائل ،آرا و نظراتی که فقط جنبه نظری دارد پرهیز نماید.

 کلیدواژه :اجتهاد، تقلید ،فروعات ،منابع اجتهاد، فقه اجتهادی

 

 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه پیام نور تهران جنوب1

 استادیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب2

10/60/1399تاریخ دریافت :   

20/05/1401تاریخ پذیرش:   
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  مقدمه 

 اهمیت و ضرورت مساله اجتهاد و تقلید 

ین سنت های وجود آیات و روایات مرتبط به عبادات ، معامالت و تبیاهمیت و ضرورت مساله اجتهاد و تقلید ، 

( 38(( ) انعام  ۚ  مَا فَرََّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ و اخالقی در متون شرعی و آیاتی نظیر ))نظام تکوینی اعتقادی 

کاشف از آن است که هدف عمده رسالت خاتم االنبیا )ص( اصالح و ( 3الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ((  ) مائده .))

حاللُ محمّد ) جاودانگی  -1سامان بخشی به رابطه انسان با خدا و مردم ، طبیعت و خویش است و دو ویژگی 

می (  38) سبا  (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّا کَافََّةً لِلنََّاسِ ) شمول – 2 (امةحاللٌ إلى یوم القیامة ، و حرامه حرامٌ إلى یوم القی

 رساند که شریعت خاتم برای همه مشکالت بشر در هر عصر و هر زمان دارای راه حل های مناسب است .

نهایت کتاب خدا به عنوان صدر احکام و احکام الهی ، کتاب خدا و سنت پیامبر بود .در عهد پیامبر عهده دار تبیین 

وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذَِّکْرَ لِتُبَیَِّنَ لِلنََّاسِ )کلیات آن ها و سنت پیامبر مبین تفصیالت و موارد تطبیق احکام به شمار می آمد 

ه اساسی شریعت به پایو سنت ، دو ( و بعد از رحلت پیامبر و انقطاع وحی ، متن قرآن 44مَا نُزَِّلَ إِلَیْهِمْ()نحل 

(( )عالمه  انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداًیادگار ماند. ))

 (10،ص1143حلی،

ها جایی برای اجتهاد پر واضح است که عصمت پیامبر )ص( و ائمه )ع ( و علم آن ها به همه احکام و مبادی آن 

ت جامعه انسانی با کتاب و سنت به عهده نگهبانی از شریعت و حل مشکال تپس اما در عصر غیبتنمی گذاشت .

فقها گذاشته شده است و از طرفی امکان خطا و عدم حضور همه احکام و مبادی در قوای ادراکی آن ها تالش 

ی . بنابراین کیفیت عالج احادیث متعارضند و به کارگیر دوافری را جهت یافتن احکام و وظایف عملی می طلب

و بعد قواعد و اصول از جانب ائمه معصومین مورد عنایت قرار گرفت و پیوسته کوشیدند که فقهای زمان خویش 

 (31)امینی ،ص  از آن را در دریافت احکام در کتاب و سنت توجیه نمایند .

آن ها قواعد کلیه را تبیین و اصحاب را به تفرع بر آن ها تشویق می کردند اما در عین حال مساله اجتهاد در زمان 

حضور به عنوان یك ضرورت تلقی نمی شد چرا که اصحاب در رسیدن به احکام حوادث غالبا به منبع علم 

ر مساله اجتهاد و تحصیل حجت بر حکم معصومین دسترسی داشتند . ولی در عصر غیبت و فقدان دو ویژگی مذکو

و در ابعاد مختلف زندگی مسلمین به صورت یك ضرورت ظاهر گردید و تا کنون این الهی در حوادث مختلفه 

 ضرورت همچنان احساس می شود .
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یدادها باید دانست در صورتی که اجتهاد در منابع فقهی به کار گرفته نشود منابع فقه هیچ گاه نمی تواند در برابر رو

بدین سبب عه مصادیق و فروع برخوردار گردد شوند و نیز فقیه هیچ گاه نمی تواند از توس تازه پاسخگوو مسائل 

و دانشیان اسالمی اجتهاد را واجب عینی و برخی واجب کفایی دانسته اند و این بدین جهت است  برخی از عالمان

است زیرا با اعمال آن در منابع فقهی نه تنها باعث می  که اجتهاد یکی از برجسته ترین شاخصه های فقه اسالمی

در برابر مقتضیات زمان و شرایط آن بیگانه  وشود تفکر فقهی در قالبهای ثابت متحجر و منجمد و راکد نگردد 

همواره در حرکت قرار می دهد ن تفکر اسالمی را پیشاپیش زمان و پدیده های آ نگردد بلکه عاملی است که طرز

می توان به بینش که اجتهاد بدعت یا توطئه علیه دین و فقه است نادرست و پنداری بیش نیست .مگر پس این 

ضرورت حرف و صناعات در هر جامعه حکم نمود و به ضرورت اجتهاد حکم نکرد ؟ حرف و صناعات در 

اخروی است  راستای تامین نیازهای جسمی و مادی است ولی نیاز جامعه به مجتهد در راستای عزت دنیوی و

.هدفمند شدن جامعه و رهایی آن از سقوط اخالقی و فساد اجتماعی فقط در پرتو هدایت عالمان و مجتهدان دینی 

 (27،ص 1370)جناتی،.میسر است 

 دیدگاه فقها در منابع اجتهاد 

به بخشی از این نظرات  فقهای مذاهب اسالمی درباره منابع اجتهاد نظریات مختلفی بیان داشته اند که اجماال

 اشاره می کنیم 

عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته و این اعتقاد اغلب فقهای مذهب  الف: اولین نظریه ، منابع اجتهاد را

 جعفری است .

ب: بعضی چون علمای اخباری ها که از پیروان مال محمد امین استر آبادی هستند ، تنها کتاب و سنت را به عنوان 

 ع استنباط احکام پذیرفته اند و بعضی از آن ها منبع را منحصر به سنت دانسته اند .منب

ج: برخی همچون فقهای حنفی مذهب منابع اجتهاد را عبارت از کتاب ، سنت متواتره ، اقوال صحابه ، اجماع 

ذاهب اربعه نقل می کند صحابه ، قیاس ، استحسان و نظر عرف دانسته اند . چنانکه عالمه ابوزهره در کتاب تاریخ م

. 

ل مدینه، مصالح مرسله ، قول صحابی غیر مستند به اهجمعی مثل علمای مذهب مالکی به کتاب ،سنت ، اجماع :د 

رای ، قیاس منصوص العله به عنوان منابع اجتهاد معتقدند که دکتر صبحی مختصانی در کتاب فلسفه تشریع فی 

 االسالم به این نظریه اشاره دارد .
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،کتاب ، سنت ، اجماع ، قیاس مستنبط العله و نیز قیاس نشبیه و تمثیل را به عنوان گروهی مانند فقهای شافعی ه: 

 السالم و غیر آن بیان گردیده استمنابع اجتهاد پذیرفته اند .که این نظریه نیز در کتاب فلسفه تشریع فی ا

کتاب ، سنت ، قیاس منصوص العله ، و نیز قیاس  و: عده ای مانند دانشمندان حنبلی منابع اجتهاد را عبارت از

تشبیه وتمثیل )درصورت ضرورت( و فتاوی صحابه در صورتی که مخالف با کتاب و سنت و حتی مخالف حدیث 

 مرسل و ضعیف نباشد دانسته اند .

نت و ز:دسته ای همچون علمای مذهب ظاهری که از داود بن علی ظهاری اصفهانی تبعیت می کنند به کتاب و س

اجماع معتقدند . ضمن آن که برای اجماع پس از عصر خلفا جایگاهی قائل نیستند.به طوری که ابن حزم اندلسی 

ظاهری دومین پیشوای مذهب ظاهری می گوید : هرکس دعوی اجاع آن ها یعنی مسائلی که پس از عصرخلفاطرح 

 (30،ص 1370.)جناتی ،شده است را بکند دروغ گفته است 

 قرآن اولین منبع اجتهاد 

 الف: مبادی اجتهاد در قرآن مجید

نخستین منبع از منابع اجتهاد کتاب است بنابراین قبل از مراجعه به هر منبعی جهت استنباط احکام شرعی باید به 

سراغ کتاب الهی رفت زیرا قران جامع قوانین الهی و معیار سنجش اخبار و احادیث بوده و خواهد بود بر همین 

ای همیشه به عنوان اولین مرجع احکام مورد توجه فقهای اساس است که از زمان نزول بر پیامبر اکرم تا به امروز بر

اسالم بوده و خواهد بود و تاریخ فقاهت و اجتهاد خود گواه این مدعاست و مقصود از مبادی اجتهاد قضایایی 

است که مسائل اجتهادی مبتنی بر آن هاست بر این اساس میتوان گفت که قران اصل اول در جهت آشنایی به 

تر است تشریع اسالمی است در اجتهاد بارزست و نقش آیات االحکام که حامل احکام الهی و اصول مبادی اسالم ا

و به نحو عام می توان ادعا نمود که آیات محکمات میدان وسیعی را برای اجتهاد مجتهدان می گشاید تا در آموزه 

و عالوه بر استخراج عقاید و اخالق های دینی در ابعاد عقیدتی ،اخالقی ، فقهی و ... به کشف احکام بپردازند 

اسالمی از آیات محکمه احکام مربوط به آن ها را نیز استخراج نمایند . هیچ فقیهی در اجتهادات و استنباطات خود 

تا در آموزه های دینی در ابعاد عقیدتی ،اخالقی ، فقهی از مراجه به قران به خصوص آیات االحکام بی نیاز نیست 

ام بپردازند و عالوه بر استخراج عقاید و اخالق اسالمی از آیات محکمه احکام مربوط به آن ها و ... به کشف احک

 ( 36، ص 1370)جناتی،و آیات االحکام از مبادی اولیه اجتهاد فقیهان است .را نیز استخراج نمایند .

مقارنه آیه ای دیگر مالزم حکم به نظر نویسنده هر آیه ای که در آن تصریح بر حکم شرعی شده باشد و یا با 

شرعی و مفید آن باشد مثل استفاده اقل حمل از قول خدای متعال و حمله و فضاله ثالثون شهرا و آیه الوالدات 
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یرضعن اوالدهن حولین کاملین که داللت اشاره بر اقل حمل دارند و نیز هر آیه ای که هیئت ظاهری آن ولو در 

وظاهر در آن باشد و نیز هر آیه ای که در کاری خیراتی مترتب می داند و یا  شکل جمله خبریه مفید حکم شرعی

رات دنیوی چه شرور دنیوی خیرات اخروی چه شرور اخروی آیات االحکام یشروری را مترتب می داند چه خ

تفهیم در نامیده می شود . و همه این ها در مبادی اجتهادات و استباطات فقیه قرار می گیرند و از آنجا که روش 

قران کریم خارج از روش های عرفی و عقالنی نیست می توان ادعا نمود که اطالقات و عمومات قران بلکه همه 

 اصول لفظیه که در محاورات جاریست و در فهم عقاید و اخالق و احکام الهی از قران و سنت و بعد از فحص و

 ده است .یاس از مخصص و مقید به کار می رود مورد ردع شرع واقع نش

و قاعده ضرر و حرج و اصل برائت و ده ها بر این اساس فقها در استخراج احکام به قاعده حلیت و اصاله اللزوم 

و حجیت  و برای آن ها مبدا تصدیقی قائلند هقاعده فقهی اصولی که از آیات کریمه استفاده می شود تمسك نمود

یات قران آ درز مبادی تصدیقیه اجتهاد محسوب می گردد ریشه خبر ثقه که نقش اول را در اجتهاد بازی می کند و ا

 (334،ص 1378)عبدالحسینی،دارد .

قران باشد میدان وسیعی از  بنابراین فقیهی که مبنایش امکان فهم قران و حجیت ظواهر آن و عدم وقوع تحریف در

 .مبادی تصدیقی در استخراج احکام را بر روی خود گشوده است 

 در قرآن  اجتهاد و تقلید

، توبه  52،مائده 42، فاطر  53، سوره نور آیه  38ماده اجتهاد در آیات زیادی به کار رفته از جمله در سوره نحل آیه 

در همه این آیات از جهد که ماده اجتهاد معنای لغوی آن بذل وسع و طاقت قصد گردیده است  109،انعام  79

 (382،ص 1418)غزالی ،.

آنان که مومنان منقاد  :ون اال جهد هم (( مجموع آیه این است ردارد )) والذین ال یج 79ضمن آیه در سوره توبه در 

و اهل انفاق را عیب جویی نموده و از مومنانی که جز به مقدار توانایی خویش برای انفاق به چیزی دسترسی 

 ندارند خورده می گیرند برای آن ها عذاب دردناکی است .

دارد ))و اقسمو باهلل جهد ایمانهم لئن جائتهم.....(( با نهایت اصرار به خدا سوگند یاد کردند  109 در سوره انعام آیه

 که اگر نشانه ای )معجزه( برای آن ها بیابد حتما به آن ایمان می آورند .

ه در قسم همان طور که مالحظه می شود جهد در آیه اول به معنای طاقت و توان و جهد در آیه دوم به معنای مبالغ

 25است )ذبیدی، بی تا ، ص انعام مبالغه در یمین 109دارد جهد در آیه استعمال شده است .ذبیدی در تاج العروس 

 ). 
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در ماده جهد همان معنای مذکور در تاج العروس  3راغب اصفهانی در مفردات و طریحی در مجمع البحرین جلد 

رده است باید به همین وهمان تعبیر ) و اقسمو باهلل جهد ایمانهم ( آرا آورده اند .بنابراین در سایر آیات هم که با 

 معنا باشد پس ماده اجتهاد در قرآن کریم با مدلول لغوی که طاقت و بذل وسع است هیچ تفاوتی ندارد .

است  اگرچه کلمه اجتهاد و مجتهد با این هیات در قران نیامده است ولی در آیه نفر که در بیان وجوب تفقه در دین

و نیز در بیان مطالبه پذیرش خبر انذار کنندگان به مساله اجتهاد تحصیل حجت بر حکم شرعی و تقلید از فقیه 

 عنایت ویژه مبذول شده است .

یه نفر خداوند برای طایفه ای تفقه در دین را واجب نموده و این عنوان شامل آمرحوم مشکینی می نویسد : در 

 ،است .) مشکینی و این شامل تقلیداجتهاد و تحصیل حجت بر احکام هم هست چنانچه شامل نقل روایات است 

 ( 344،ص  1413

ار فقیه عالوه بر عدم تقیید قران کریم با ایجاب تفقه در دین با طایفه ای از امت و نیز وجوب حذر عملی نزد انذ

یه نفر و نیز وجوب سوال از اهل ذکر عالمان دین ، به دو نکته عنایت ویژه نشان آوجوب حذر به حصول علم در 

 می دهد .

نکته اول اهمیت جایگاه فقها و عالمان دین و نکته دوم پیروی از آن ها در دین داری و دین مداری است که کاشف 

  ن است .آر قراز اجتهاد و تقلید د

و از آنجا که تقلید یعنی عمل مستند به فتوای فقیه و مجتهد مستلزم رجوع به عالم و فقیه است و از امور عرفیه و 

مجرای سیره عقالییه است چرا که در سیره عقالییه چه در امور مربوط به معاش و زندگی روزمره و چه در زندگی 

ر متخصص به متخصص مراجعه می کند تا آن جا که روزمره . چه در امور مربوط به معاد جاهل به عالم و غی

بعضی ادعای فطری بودن آن را دارند و معتقدند که رجوع جاهل به عالم امری فطری و ارتکازی همه انسان هاست 

. می توان ادعا نمود که آیات مربوط به جواز تقلید امضای همین سیره عقالییه و فطرت است .حال مدلول آیه چه 

 چه امضا متضمن مالزمه میان جواز افتا یا وجوب آن و تقلید است تاسیس باشد و 

و بر این اساس می توان گفت وقتی امام صادق به ابان بن تغلب می گوید )) اجلس فی المسجد المدینه وآفت 

الناس در حقیقت میخواهد اعالن کند که عمل به غتاوی ابان که از ادله شرعیه برای او حاصل شده محصول تفقه 

ر دین و اجتهاد بوده و مورد تایید است پس جواز عمل به فتاوی او بر همین اساس مورد تایید قرار گرفته است د

به عبارت دیگر وجوب افتا و جواز تقلید مالزمند چنانچه در بسیاری از روایات از افتا به غیر علم نهی شده است 

 ( 435، ص  1417فتوای به علم است )البهسودی ،  که مالزم با جواز
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 سنت دومین منبع اجتهاد 

سنت در لغت به معنی ادامه دادن و راه و روش پسندیده یا روشی که مردم از آن پیروی می کنند و برای آنان به 

در مقابل بدعت قرار دارد بدعت یعنی هر حکمی که با صورت عادت در آمده است و سنت در اصطالح فقها 

بدون حجت شرعی اظهار شده باشد ولی سنت عبارت است از حکمی که به  واصول شریعت نا سازگار بوده 

 اصول شریعت و حجت شرعی مستند است .

 حجیت و اعتبار سنت 

فراهم است . در  آن پس از تبیین معنای لغوی و اصطالحی سنت زمینه برای بحث پیرامون ارزش و اعتبارو حجت

هیچ متشرعی نمی تواند در اعتبار و حجیت کالم مسلم افریدگار شك و  –کتاب  –زمینه نخستین منبع اجتهاد 

تردید داشته باشد ولی در مورد سنت چنین نیست و از همان ابتدا باید دارای دلیل باشد زیرا پیامبر به لحاظ بشری 

و عمل و تقریر او هر شخص  انما انا بشر مثلکم ( و این که گفتاربنده ای است مانند دیگر بندگان خدا ) قل 

دیگری اعم از صحابی یا امام بخواهد اسوه و الگوی خط مشی برای دیگران قرار بگیرد نیاز به دلیل عقلی و شرعی 

 (583، ص 1412)حر عاملی،دارد .

 اعتبار و حجبت رسول خدا 

اعتبار و حجبت سنت اعم از قول و فعل و تقریر رسول خدا اگرچه نیاز به اثبات دارد ولی با توجه به نصوص 

ن را پذیرفته اند و افراد اندکی انکار کرده اند آن کار دشواری نیست لذا اندیشمندان اسالمی به روشنی آقرانی اثبات 

 .( مورد اشاره قرار گرفته است 25، ص  17که در کتاب االم اثر محمد بن ادریس شافعی) ج 

 نصوص قرآنی

آل  31و   32سوره نسا ، آیه  64سوره انعام ،آیه  5سوره نجم ، آیه  4و  3سوره حشر ، آیه  7از مجموع آیات 

عمران چنین استفاده می شود که به فرمان الهی امر و نهی پیامبر بدون استثناء باید مورد پذیرش قرار گیرد زیرا او 

و اصوال همه رسوالن به اذن پروردگار مطاع بوده اندو هیچ مومنی نمی خواست خدا چیزی را نمی گوید جز به 

 تواند قضاوت خدا و رسولش را نادیدیده انگارد و برای تقرب به پروردگار باید از پیامبر او تبعیت کرد .

 احادیث
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رسول خدا در حجه الوداع  جسته اند .برای اثبات اعتبار و حجیت سنت رسول خدا برخی به احادیث تمسك 

فرمود ) ال ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد هما ابدا کتاب اهلل و سنه نبیه ( و این حدیث داللت بر حجیت و اعتبار 

سنت دارد .و نیز حدیث معاذ بن جبل مفهم اعتبار سنت است زیرا وقتی پیامبر به او فرمود چگونه بین مردم حکم 

کتاب خدا حکم می کنم اگر نیافتم به سنت رسول خدا . پیامبر او را منع نفرمود بلکه عمل او را  می کنی ؟ گفت به

 امضا و تقریر نمود .

 تمسك به احادیث مذکور برای اثبات حجیت نیست ممکن است از چند جهت مورد خدشه قرار گیرد .

حجیت این احادیث مبتنی بر حجیت سنت است زیرا  صریح لزوم دور –از نظر متن    ج  -ازنظر سند   ب –الف 

، 1370)جناتی،و اگر حجیت سنت نیز مبتنی بر این احادیث باشد توقف شی بر نفس الزم می آید که محال است .

 (130ص 

 دلیل عقلی 

منظور از دلیل عقلی آن ادله ای است که بر عصمت رسول خدا و خطا و سهو آن حضرت داللت دارد زیرا اعتقاد 

این امور باعث می شود که مکلف یقین پیدا کند که تمام اعمال و گفتار رسول خدا موافق با موازین شرع است به 

برای سنت رسول اهلل  که و می تواند مالك و حجت قرار بگیرد و این دلیل  عقلی خدشه ناپذیر ترین دلیلی است

 .اورده شده است 

 

 اجماع 

( و نیز  39در نهایت گروهی به اجماع تمسك کرده اند از جمله استاد عبدالوهاب خالف در علم اصول الفقه )ص 

مسلمانان اتفاق نموده اند بر اعتبار آن چه که از پیامبر به عنوان تشریع صادر  : ( میگوید 37در خالصه التشریه) ص 

اتفاق نموده اند و قران نیز به اعتبار آن تصریح یت سنت شده و با مستند صحیح نقل گردیده است مسلمانان بر حج

کرده است .الزم به تذکر است که تمسك به اجماع نیز مورد خدشه قرار گرفته است زیرا بعضی از علمای اصولی 

اجماع را معتبر ندانسته اند و برخی دیگر حجیت و دلیلیت اجماع را پذیرفته اند ولی اعتمادشان در حجیت اجماع 

سنت است و از این رو اثبات سنت به وسیله اجماع در نظر ایشان مستلزم دور است.به هر حال از نظر جنبه های بر 

عملی نیز چاره ای جز پذیرفتن اعتبار سنت نیست زیرا اگر سنت رسول اهلل را فاقد اعتبار انگاریم بهره گیری از 

شود و در بیشتر ابعاد مسائل دینی ، علمی ،  کتاب جهت دستیابی به احکام اسالمی بسیار اندك و محدود می

اجتماعی و ...با سردرگمی رو به رو خواهیم شد چون در قران معموال کلیات و اصول احکام بیان گردیده و بیان 
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بیان تمام مقام در مقام اصل تشریع حکم است نه در:جزئیات و خصوصیات احکامبه سنت واگذار شده است . قران 

 (334ص بی تا ،)عالمه خضری ، ای حکم و موضوع فروعات و ویژگی ه

 اعتبار سنت صحابه 

 .سنت صحابه را معتبر دانسته و برای اثبات نظریه خود به اموری استدالل کرده اند ی دانشمندان اهل سنت ،برخ

اند این آیه برتری امت محمد را بر کُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ((  که گفته )) سوره آل عمران 110دلیل اول : آیه 

 سایر امت ها می رساند و می فهماند که آن ها دارای راه و روش و شیوه نیکو و پسندیده هستند .

 ادر جواب باید گفت تمسك به این آیه برای اثبات حجیت سنت صحابه بسیار بعید می نماید زیر

اوال مفهوم آیه عام است  و خطاب به تمامی امت محمد می باشد و همه صحابه و تابعان را در بر می گیرد و اگر 

آن استنباط حجیت شود باید قائل به حجیت و اعتبار روش همه امت شد نه فقط صحابه و این امری بنا شود که از 

 م نیست . است که کسی به آن ملتز

و اعمال همه آنان نیست زیرا منظور از برتری ت دیگر مستلزم حجیت سنت و گفتار ثانیا صرف برتری امتی بر ام

امت برتری تك تك افراد امت به همه افراد ملت های دیگر نیست بلکه منظور برتری مجموعی است و برای تحقق 

امت های پیشین برتری داشته باشند ولی گروهی دیگر  برتری مجموعی کافی است که گروهی از امت رسول اهلل بر

اهل عصیان و حتی مستحق عقاب باشند که بی تردید گروهی از امت های صالح پیشین بر آنان شرافت و برتری 

و اگر ادعا شود که همه صحابه بدون استثنا ء از امت های پیشین برترند ادعایی است بدون دلیل و خواهند داشت .

 .نمی توان اعتبار سنت صحابه را از آیه استفاده کرد با این وصف 

الرََّسُولُ  لِكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمََّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النََّاسِ وَیَکُونَۚ  وَکَذَسوره بقره است  143دلیل دوم آیه مبارکه 

که استدالل کنندگان به این آیه عدالت صحابه را به طور مطلق از آن استفاده کرده اند ولی این   عَلَیْکُمْ شَهِیدًا

مجرد ثبوت عدالت موجب حجیت و اعتبار ، استدالل نیز قابل نقد است زیرا بر فرض ثبوت عدالت همه صحابه 

ص باشد مختص به صحابه شیوه و گفتار و کردار آنان نمی شود زیرا اگر عدالت مستلزم حجیت قول و فعل شخ

نخواهد بود بلکه هر عادلی چه صحابی چه غیر صحابی سنتش معتبر خواهد بود در حالی که هیچ کس به این قول 

 (157، ص 1419)مومن،ملتزم نشده است .

 روایاتی است که از رسول خدا نقل شده است ازجمله دلیل سوم که برای اثبات اعتبار سنت صحابه آورده اند 
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هی یا رسول اهلل ؟قال ما انا علیه و )تفترق امتی علی ثالث و سبعین فرقه کلها فی النار اال واحده قالوا من ..1

 اصحابی (

 )اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم ( و........2

 و سایر روایات ....3

 متن آن ها مخدوش است  _2از حیث سند ضعیف است    -1:  اما استدالل به این روایات مخدوش است زیرا

 .ین روایات با برخی روایات دیگر معارض است ا -4ن مطلبی از مصدوم صادر شده باشد امکان ندارد چنی _3

 علل گرایش به سنت صحابه 

قرآن بیان کننده اصول قوانین است و سنت رسول اهلل ابعاد مختلف عملی و شرایط و موانع و ویژگی های آن 

و بر اساس حکمت الهی و روح کلی که از اسالم و شریعت و معارف دینی سراغ داریم اصول را بیان می دارد 

 به دلیل عقل ، حجیت و اعتبار سنت رسول را ضروری می دانیم .

سخن این است که با رحلت رسول خدا آن مالك عقلی هنوز باقی بوده یعنی بسیاری از مسائل و ریزه کاری 

ها در باب احکام اجتماعی و موضوعات مستحدث تبیین نشده بود و این نه به خاطر کوتاهی و ناتوانی بلکه 

ه خود مطرح می شد و به دلیل ماهیت مسائل و موضوعات مستحدثی بود که باید در ظرف زمانی خاص ب

ظرفیت زمانی گنجایش بیان همه آن احکام مدت زمان کوتاه رسالت پیامبر اسالم به دلیل استعداد و فهم مردم 

که گفته شده )) حسبنا اهلل کتاب اهلل (( اداره کنندگان جامعه اسالمی پس از را نداشت و بر خالف آن چه 

وجه نیازهای نوینی شدند که برای آن ها حکمی از سنت رسول رسول اهلل و نیز بیان کنندگان احکام شرعی مت

اهلل سراغ نداشته و این احساس جدی و غیر قابل انکار بود که آن ها را به پویش و جستار راه نوینی وا داشت 

و در این راستا بود که ناچار شدند قول و فعل صحابه را معتبر قرار داده تا در مسائل نوین و مستحدث به آن 

مراجعه کنند و از سردرگمی بیرون آیند و این همان احساسی است که با گذشت زمان شدت یافت تا آن  ها

و این ناگزیری به حجیت قیاس و استحسان و حتی حجیت عمل و قول صحابه نیز پاسخگو نبود جا که 

 مصالح مرسله و .. منتهی گردید .

ی چنان بود که جامعه اهل سنت به آن می نگریستند اگر به راستی مساله خالفت و امامت و بیان احکام اله

آنان راهی جز آن چه پیموده اند نداشته اند ولی چنانچه از نظر گاه امامیه مسائل و نیازهای پس از عصر وحی 
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بررسی می شد هرگز نیازی به حجیت سنت صحابه پدید نمی آمد و نیازها به گونه ای منطقی و متقن پاسخ 

 ه اضطرار نمی انجامید .داده می شد و کار ب

 اعتبار و حجیت سنت ائمه 

امامیه بر اساس دالیل قرآنی و روایی فراوان و متقن و نیز براهین عقلی معتقدند که با وفات پیامبر خدا اگرچه 

عصر وحی سپری شده و خط رسالت و نبوت به کمال نهایی رسیده ولی کار امامت و هدایت و بیان احکام 

 نیافته و تداوم دارد .پایان 

نیازهای آینده امت اسالمی را پیش بینی کرد و به  امامیه بر اساس آیات و روایات معتقدند که پیامبر خود

فرمان الهی تداوم دهنده راه امامت و رهبری و بیان کننده احکام الهی پس از خودش را به همگان معرفی کرده 

دانم کاری و انحراف نشوند . امامیه عالوه بر دالیل قرآنی و است تا امت پس از وی گرفتار سردرگمی و ن

مبتنی بر دالیل عقلی نیز می دانند و معتقدند که از نظر گاه عقل  را روایی تداوم خط امامت و رهبری معصوم

استحکام و  ستانه شکوه وگسترش جامعه اسالمیآاامکان ندارد پیامبر امتی را از گمراهی نجات بخشد ولی در

و هیچ گونه راه مطمئن و متقنی را پیش روی آنان قرار ندهد . ممکن است به خود واگذار  اندیشه ها آنان را

که راه مطمئن که پیامبر به آن توصیه کرده همان سیره صحابه است ولی این سخن به دلیل آنچه قبال  گفته شود

ختی و استحکام نبوده و در آن تناقض و تنافی زیرا سیره اصحاب دارای یکنواگفته شد قابل پذیرش نیست 

در طول زمان به جدایی ها و پراکندگی اسالم منتهی گشته است وجود داشته و همان تناقض ها 

 (139، ص 1370)جناتی،.

علمای امامیه معتقدند راه حلی که پیامبر برای امت تدارك دیده است و به آن بارها و بارها تصریح داشته 

 .ان معصوم است حجیت سنت امام

الغدیر و عبقات االنوار  بدیهی است که تعمق در این بحث خود زمینه گسترده مجزایی را به وسعت کتاب های

می طلبد و ما در این مقاله در مقام بحث پیرامون این موضوع نیستیم و برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب به 

 امامیه هر  دو بر آن اتفاق دارند بسنده می کنیم .ادله و احادیث معتبری که اهل سنت و  ذکر

 آیه مبارکه تطهیر 

واژه طهارت مصدر ((إِنََّمَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرَِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهَِّرَکُمْ تَطْهِیرًا))سوره احزاب  33آیه 

ظاهری و باطنی و اخالقی می باشد. و خداوندپاکی طهر است و معنای آن پاکی از عیوب مادی و معنوی و 

 اهل بیت را از هر آلودگی و عیوب مادی و معنوی اراده کرده است .
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 معنای اراده خداوند در آیه تطهیر

واژه اراده در آیه تطهیر به معنای اراده تکوینی است نه تشریعی و تخلف مراد از اراده تکوینی امکان ندارد .از 

معتقدند که این آیه مزیتی را برای اهل بیت بر می شمرد و در  قرانیسوی دیگر همه اندیشمندان علوم 

کاك ناپذیر از مراد باشد زیرا اگر اراده که اراده تکوینی و انفصورتی این مزیت از آیه استفاده خواهد شد 

تشریعی باشد  اوال فرقی میان این آیه با آیه وضو و غسل وجود نخواهد داشت ثانیا اراده تشریعی پروردگار 

اختصاص به اهل بیت رسول ندارد بلکه شامل همه انسان ها می شود و این با کلمه انما که از قوی ترین افراد 

 .حصر است منافات دارد 

 احادیث رسول خدا درباره اهل بیت 

احادیث رسول خدا درباره فضایل اهل بیت بسیار است که به عنوان نمونه تعدادی از آن ها را یاداور می شویم 

( از رسول 30( و تلخیص الذهبی و ینابیع)ص 51/ ص 3. درکتاب بحار االنوار مجلسی مستدرك حاکم ) ج 

بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است و درقوم وی هر کس در ان خدا روایت نمود که فرمود مثل اهل 

 ت و هرکه از آن تخلف نمود غرق شد.سوار شد نجات یاف

( روایت شد که فرمود :مثل اهل بیت من در میان شما همانند  168/ ص  9همچنین در مجمع الزواید ) ج 

 .درب بنی اسرائیل است هرکس داخل در آن شود مورد امرزش قرار می گیرد 

یه تطهیر فضیلتی بس بزرگ را برای اهل بیت بیان داشته است مورد قبول امامیه و اهل سنت می باشد آاین که 

ولی در تعیین مصداق آن دو نظریه وجود دارد. امامیه معتقدند که این فضیلت بزرگ و این ویژگی برجسته از 

فاطمه الزهرا ) س( که اهل بیت  آن کسانی است که دارای مقام عصمت باشند یعنی امامان معصوم )ع( و

ش گفته اند که منظور از اهل رسالت و امامتند .ولی گروهی از اهل سنت به لحاظ نقطه نظرهای عقیدتی خوی

بیت زنان پیامبر می باشند و این آیه در شان آن ها نازل گشته است ولی این ادعا نقد پذیر است .زیرا اراده 

تکوینی خداوند از مراد تخلف نمی کند اما در مورد برخی از زنان پیامبر شاهد مخالفت با امر و نهی خدا 

از ه پس از وفات پیامبر بر خالف توصیه رسول خدا و تصریح قرآن هستیم و تاریخ نشان می دهد که عایش

مکه مکرمه برای جنگ با امام علی لشگر کشی کرد و جنگ جمل را به راه انداخت و پس از کشته شدن هزار 

 نفر در این نبرد مغلوب گردید و این چگونه طهارتی است که خون هزاران نفر را بر دامان دارد 

  حدیث ثقلین
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قرار گرفته حدیث ثقلین می باشد ازدیگر ادله ای که مورد استفاده و استناد معتقدان حجیت روش ائمه معصومین 

( و صحیح ترمذی روایت شده که رسول 122/ ص  5در صحیح مسلم بن حجاج نیشابوری باب فضایل علی ) ج .

د و مرا بخواند و من اجابت نمایم من خذا فرمود: ای مردم من همانند شما بشر هستم نزدیك است بر من نازل شو

دو چیز سنگین و نفیس را در میان شما می گذارم اول آن ها کتاب خدا که در آن نور و هدایت است و پس به آن 

 عمل کنید و اهل بیت خودم را . 

تبعیت حدیث ثقلین از یك سو وجوب تمسك به قران و اخذ تعالیم آن را می رساند و از سوی دیگرلزوم پیروی و 

 از عترت را افاده می کند .

ن دو آعصمت اهل بیت و مصون بودن آنان از خطا و اشتباه و مقرون آمدن عترت با قران و هم سنگ معرفی شدن 

تاکید بر این دارد که عترت هرگز از مسیر قران جدا نشده و سهوا یا  )لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ( با یکدیگر

ایی را مرتکب نمی شوند زیرا اگر خطا و انحراف در مورد عترت راه داشت صحیح نبود عمدا یا از روی غفلت خط

که گفته شود هرگز آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد چرا که خطا اگر از روی جهل ، غقلت یا سهو صادر شود 

ق عترت و قران از همچنین عالوه بر نفی افتراممکن است گناه به حساب نیاید ولی افتراق از قران خواهد بود .

 یکدیگر کلمه لن رابطه و همبستگی و همراهی کتاب و عترت را جاودانه می سازد و بر ان تاکید می کند .

 راه های دست یابی به سنت 

پس از اثبات حجیت سنت پیامبر و امامان معصوم باید راه های مختلف دستیابی به سنت را مورد بررسی قرار داد . 

اگر ما در عصر رسول خدا یا امامان معصوم بودیم و شیوه و روش آن ها را از نزدیك مورد مطالعه قرار می دادیم 

یابی به سنت و اثبات شیوه و روش پیامبر و امامان کار سان بود ولی در عصر فقدان نبی وغیبت امام کار دستآکار 

 سانی نیست .راه رسیدن به سنت یا قطعی است یا غیر قطعی و راه قطعی رسیدن به سنت چندگونه مطرح است .آ

انچه کاشف از رای معصوم  –خبر مقرون و محفوف به قراینی که باعث قطع به صدور آن می شود  –خبر متواتر 

 ره متشرعه بنای عقال باشد مانند سی

 خبر متواتر

خبر متواتر به آن روایتی گفته می شود که روایان آن در همه طبقات دارای تعدد باشند و تبانی همدستی آنان به 

جعل و دروغ پردازی عادتا محال است .خبری که از ناحیه گروهی مورد اعتماد با خصوصیات یاد شده نقل شود ، 

ضمون آن از معصوم است و حجیت و اعتبار علم و قطع ذاتی است و نیازی به موجب علم و قطع به صدور م

اثبات ندارد پس با آمدن علم و یقین حجیت معلوم و قطعی است و جای بحث ندارد ولی در این که آیا چه مقدار 
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 نظر است .از تواتر و تعداد راویان می تواند برای انسان علم آور و اطمینان بخش باشد موضوعی مورد اختالف 

چهار نفر ، جمعی پنج نفر را کافی دانسته اند و گروهی بیست نفر و گروه دیگر چهل نفر و  برخی دو نفر ، عده ای

سیصد و سیزده نفر و یا کمتر یا زیادتر را در تحقق تواتر شرط دانسته اند ولی اصوال تعیین عدد برای  دسته ای عدد

زیرا مالك حجیت خبر تواتری که بتواند علم آور و یقین بخش باشد صحیح نیست خواه تعداد کم باشد یا زیاد 

 متواتر این است که علم آور باشد .

  خبرمحفوف به قرائن 

خبرمحفوف به قرائن روایتی است که راویان آن به حد تواتر نرسیده اند ولی با این حال قرائن و مناسباتی در کار 

است که توسط آن ها علم به صدور روایت از معصوم حاصل می شود .علت اعتبار و حجیت این گونه اخبار نیز 

یرا علم و یقین ذاتا حجت است و فرقی نمی کند ازچه راهی حاصل زهمان علم و یقینی است که حاصل می آید 

 آمده باشد از راه تواتر یا به کمك قرائن 

 (خبر واحد ) راه غیر قطعی

یکی از راه های دستیابی به سنت خبر واحد است .خبر واحد به حدیثی اطالق می شود که راویان آن به حد تواتر 

نرسد و نرسیدن به حد تواتر اعم از این است که راوی یك نفر باشد یا چند نفر زیرا در تعریف تواتر گفته شد که 

ولی تعداد آن ها ن بردارد بنابراین اگر راویان متعدد بودند باید تعداد راویان به حدی باشد که احتمال کذب را از میا

احتمال کذب را از میان نبرد آن حدیث خبر واحد تلقی می شود . تحقیق در زمینه خبر واحد مهم و ضروری است 

زیرا بیش تر احادیث نقل شده از پیامبر و  امامان معصوم از نوع خبر واحد است و درموارد محدودی احادیث به 

د تواتر می رسد .بنابراین فقیه ناچار است که بیش تر احکام و قوانین را از احادیث غیر متواتر استفاده و استنباط ح

کند و بدین جهت تعیین اعتبار و عدم اعتبار خبر متواتر نقش حساس و تعیین کننده ای در صحنه اجتهاد و فقاهت 

 خواهد داشت . 

 شهرت راه غیر قطعی دستیابی به سنت 

یکی از راه های غیر قطعی دستیابی به سنت شهرت است که اقسامی دارد ، شهرت روایی ، شهرت فتوایی ، شهرت 

حد تواتر نرسد  ن بهولی با این حال تعداد آناعملی .محدثان و عالمان حدیث روایتی را که راویان آن زیاد باشد 

شهرت به شهرت روایی معروف است . فقها حدیث مشهور می نامند و در مباحث اصولی و فقهی نیز اینگونه 

از آن به شهرت  فتوایی را که فتوا دهندگان زیادی داشته باشد ولی به سر حد اجماع نرسد فتوای مشهور می نامند و
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فتوایی یاد می کنند و نیز روایتی که در میان اصحاب مورد عمل و اعتماد بیش تر فقها قرار گیرد بر آن شهرت 

 ند .عملی اطالق می کن

 رابطه سنت و کتاب 

که در بردارنده اصول قوانینی فقهی  _طی مطالب گذشته این واقعیت تبیین شد که اجتهاد بدون مراجعه به قران 

کاری ناتمام و غلط است زیرا قران در زمینه تشریع دارای اصالت وصالبتی انکار ناپذیر می باشد و از  –است 

سوی دیگر قران بدون سنت نیز بیانگر همه فروعات و جوانب مختلف و شرایط گوناکون احکام شرعی نیست بلکه 

ت به لحاظ بیان شرایط و اجزاء و موانع قران و سنت به یکدیگر وابسته اند و هرکدام مبین و مکمل دیگر است . سن

و خصوصیات و تفریع و اصول ، متمم و مبین و مکمل و مفسر کتاب است و کتاب به لحاظ تشریع قواعد کلی 

مالك و محور اصلی سنت را تعیین می نماید و به همین دلیل معیار صحت و سقم احادیث منقول قرار می گیرد . 

جستن به هر دو ثقل توامان صراط مستقیم است از این رو کنار گذاردن قران به تمسك به کتاب و سنت و استناد 

بهانه های مختلف تفریط می باشد همچنان که روی آوردن به کتاب و بی اعتنایی به سنت افراط خواهد بود وبه 

بوده است چرا  . شعار حسبنا کتاب اهلل در طول تاریخ اسالم یك شعار بی محتوا و غیر عملیانحراف خواهد کشید 

که تمسك کنندگان به این شعار خود در عمل گزیری جز مراجعه به سنت و شیوه پیامبر )ص( نداشته اند دقت در 

زندگیو شیوه ها و عملکردهای آنان خود بهترین نقض شعارشان به شمار می آید و نیاز چندانی به رد و اثبات ندارد 

 ( 66ق ، ص  1337)طباطبایی یزدی ، 

 هاد به کتاب و سنت تیاز اجمیزان ن

با این که منبع و مصدر و پایه شناخت بیشتر احکام و قوانین شرعی قران و سنت است ولی در صحنه عملی اجتهاد 

و پدیده های زندگی مادی و معنوی بیش از ت برای شناخت احکام حوادث واقعه نیاز مجتهد به سن و کار استنباط

( بنا بر مشهور از قران به بیان احکام شرعی پرداخته و به عنوان آیات )پانصد آیهب است زیرا تنها حدود کتا

االحکام شناخته شده است و بخش مهمی از این احکام در آیاتی است که دارای اجمال و اطالق می باشد و نیاز به 

یق سنت رسول و تفسیر و توضیح دارد . توضیح و تفسیر و تبیین شرایط و خصوصیات آن احکام به جز از طر

از این رو سنت دارای حجمی به مراتب بیشتر از کتاب می باشد و یك موضوع معصومین ممکن نبوده و نیست 

فعل و تقریر مورد توجه و تصریح قرار گرفته  شرعی در آن از ابعاد مختلف ودر شرایط گوناگون از طریق قول و

قانون است .با توجه به این که قران کتاب قانون است و است . نیاز کتاب به سنت بیش تر از نیاز سنت به کتاب 

نیاز به تفسیر و تطبیق و مقایسه با دیگر قوانین دارد و این کاری است که از حقوق دان و قانون شناسی خبره انتظار 

آشنا وراد و مبتدی و در زمینه قران چه کسی همچون پیامبر و خاندان رسالت آگاه و  می رود نه هر فرد عامی و نا
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رسالت برای شناخت مفاهیم کلی  خاندان وحی واز این رو مراجعه به پیامبر و  به قوانین کلی الهی بوده است و

 .شته های مختلف علمی و فنی است انی همانند مراجعه به متخصص در رقر

 آیا سنت در عرض کتاب است ؟

اکنون که سخن از نیاز مجتهد به کتاب و سنت در کنار هم به میان آمد و از سوی دیگر گفتیم که عمال مراجعه 

مجتهد به سنت که فروع را بیان می کند بیشتر از مراجعه او به اصول است طرح این بحث مناسبت دارد که سنت 

 دارد در عرض کتاب قرار دارد یا طول آن . در این جا دو احتمال وجود 

این که سنت در طول کتاب مصدر تشریع باشد نه در عرض آن یعنی برای شناخت حکم نخست باید به  -1

کتاب مراجعه کرد و در صورتی که حکم آن از کتاب به طور یقین دانسته شد نیازی به سنت باقی نمی 

وایات استنباط ماند و اگر حکم آن از کتاب معلوم نگشت می توان به سنت مراجعه کرد و حکم را از ر

 نمود .

این که سنت در عرض کتاب در مقام استنباط قرار دارد یعنی از همان اول که مجتهد با مساله یا موضوعی  -2

و ترتیب تقدم یا  –کتاب یا سنت  –روبه رو می شود می تواند به هرکدام از آن دو منبع مراجعه کند 

 تاخری در کار نیست .

کتاب قرار دارد و تا زمانی که کتاب مورد بررسی قرار نگرفته رجوع به حق این است که سنت در طول  -3

سنت درست نیست .زیرا سنت یا بیانگر کتاب است و یا بیان مستقل و مخصوص به خود دارد . برای 

آیا سنت مخصص یا  دریافت این موضوع باید ابتدا به قران مورد توجه قرار گرفته باشد تا معلوم شود که

و موانع حکم کتابی را بیان می دارد و در صورتی که دارای حکم مستقل یا اجزا و شرایط و مقید است و 

است آیا با قران تعارض دارد یا خیر و این ها دلیل آن است که سنت در عرض کتاب یعنی مرتبه پس از 

 آن قرار دارد 

 آغاز تدوین سنت 

 وجود دارد :در مورد آغاز تدوین سنت در زمان رسول خدا دو نظریه 

ن حضرت از نوشتن احادیث منع آنظریه اول بیانگر این است که سنت در زمان رسول خدا تدوین نشده است زیرا 

کرده بود . مستند این نظریه روایت احمد بن حنبل شیبانی و ترمذی از ابو سعید خدری است که می گوید :رسول 

ی نوشته پاك کنید اما هرچه می خواهید از من نقل خدا فرموده از من چیزی ننویسید و هرکس جز قران چیز

حدیث کنید ولی هرکس بر من دروغ ببندد جایگاهش را در اتش برگزیده است . معتقدان به این نظریه معتقدند که 
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ن چون دانشمندان رای به ضرورت تدوین سنت برای آسنت تا نیمه های سده دوم هجری تدوین نیافت و پس از 

 (|364)سبحانی ،بی تا ، یات مکتوب گشت .حفظ آن دادند روا

نظریه دوم می گوید سنت در زمان خود رسول خدا تدوین شد و آن حضرت بر نوشتن سنت تاکید داشت . این 

نظریه مربوط به اندیشمندان امامیه است . امامیه معتقد است که به دستور رسول خدا کار تدوین سنت در زمان آن 

نخستین کسانی که به این مهم پرداخت امیر المونین است . عالمه بزرگ ابن ابی الحدید غاز گردید و از آحضرت 

در اغاز شرح نهج البالغه می گوید واضع تمام علوم اسالمی علی ) ع( بود و او برای اولین بار احادیث را تدوین 

الحدید کسان دیگری از جامعه اهل کرد و همه حقایق و واقعیات را از زبان پیامبر یادداشت نمود البته جز ابن ابی 

ن جمله می توان اندیشمند بزرگ صبحی الصالح را نام برد . او در کتاب آاز  سنت نیز بینش امامیه را تایید کرده اند

ن چه از ابوسعید خدری در رابطه با نهی پیامبر از آگرانمایه اش ) علوم الحدیث و مصطلحه ( می گوید :گویا 

ربوط به اوایل وحی می باشد زیرا در ابتدای وحی این احتمال می رفت که نوشتن سنت نوشتن سنت نقل شده م

 جهت مسلمانان از نوشتن حدیث منع شدند . نمیختگی قران با غیر قران شود و به همیآسبب در هم 

ن مشکل آاما در اواخر سال های زندگی رسول خدا با مشخص شدن مرزها و حدود قرانی و حفظ و قرائت 

تگی با حدیث منتفی گشت و اجازه نوشتن علوم و معارف اسالمی داده شد و از رسول خدا نقل شده که میخآ

 . فرمود دانش را با نوشتن پایبند کنید و نگاه دارید

 نظر ابوبکر ، عمر و عثمان درباره سنت 

مخالفت ورزید در کتاب ابوبکر در طول خالفتش که حدود دو سال و چهار ماه به طول انجامید با تدوین حدیث 

( می گوید : ابوبکر احادیث رسول خدا را در کتابی گرد آورد و چون به پانصد  30 -21علوم الحدیث ) ص 

حدیث رسید آن ها را سوزانید تا مبادا آن چه را درست به یاد نداشته مخالف با سنت نوشته باشد و نیز در همان 

 رفت که دو نفر آن را نقل کرده باشند .کتاب آمده است که ابوبکر حدیثی را می پذی

 نظر عمر درباره تدوین سنت 

عمر بن خطاب پس از ابوبکر راه و روش او را در رابطه با سنت و تدوین آن دنبال کرد و همچنان از تدوین سنت 

منع نمود و حتی شدید تر از ابوبکر عمل کرد و سخت گیری بیشری را نسبت به اصحاب رسول روا داشت . 

زی ابوموسی اشعری درباره استیذان از اصحاب خانه حدیثی را نقل کرد که عمر به او گفت اگر شاهدی بر رو

روایت نیاوری تو را خواهم زد و به همین میزان شیوه عمر ادامه داشت تا این که زمانی تصمیم گرفت سنت نبوی 

به این مضمون نقل شده که عمر تصمیم ( روایتی از عروه  31ص  3را تدوین کند . در کتاب علوم الحدیث ) ج 
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گرفت سنت را بنویسد و در پی این تصمیم با اصحاب پیامبر مشورت کرد و همگان موافقت خویش را اعالم داشته 

و او را به این مهم تشویق کردند ولی عمر یك ماه را در حالت تردید به سر برد و پس از آن میان مردم آمد و گفت 

که با نوشتن برخی از کتاب ها خدا را تدوین کنم ولی امت های پیشین را به یاد آوردم  : می خواستم سنت رسول

به کتاب آسمانی پشت کرده و به آن نوشته ها روی آورده از این رو من هرگز کتاب خدا را با چیز دیگری نمی 

 آمیزم 

 نظر عثمان 

عثمان بن عفان نیز در دوران حکومت دوازده ساله اش سیاست منع تدوین و نقل حدیث را به شکل شدید تری پی 

. عثمان گرفت زیرا اگر عمر ناقالن حدیث را مالمت می کرد و عثمان آنان را شکنجه می نمود و تبعیدشان می کرد 

آن چنان مضروب ساخت که او بیهوش روی  کسی چون عمار یاسر صحابی وفادار پیامبر را به خاطر نقل حدیث

زمین افتاد . عثمان روزی بر منبر  باال و در برابر انبوه جمعیت اظهار داشت که کسی حق ندارد جز روایاتی که خود 

 من شنیده ام روایتی را نقل کند .

 مشکالت ناشی از بی توجهی به سنت 

مشکالت بزرگی در زمینه آشنایی با سنت و فهم فروعات فقهی و این شیوه خلفای سه گانه برای نسل های بعد 

استنباط احکام حوادث پدید آورد که در نهایت آنان را به نوشتن احادیث و تدوین مجموعه های روایی وا داشت 

ر وسبب گردبد که در نتیجه شیوه خلفا با همه طرفدارانش متروك گردد و نادیده گرفته شود و امروز که بیش از هزا

و چهارصد  هزار سال از هجرت رسول خدا می گذرد ضرورت و اهمیت سنت و تدوین آن بیش از هر زمان 

دیگری برای اندیشمندان و فقها و اسالم شناسان معلوم گشته و اگر در همان دو قرن اول اسالم با شیوه ای صحیح 

و الفات روایی که بعد ها پدید آمد خدا ثبت و ضبط و تدوین می شد شاید بسیاری از اخت احادیث و سنت رسول

هم چنین مذاهب گوناگون اهل سنت به وجود نمی آمد و با وجود آن منابع نخستین کار استنباط و استدالل امروز 

که پشتوانه اجرای آن  آسان تر و متقن تر صورت می گرفت ولی افسوس که آرا و برداشت های شخصی خلفا

دید که جهان اسالم به چنین خال جبران ناپذیری رو به رو شود و سنت گر مسند خالفت و حکومتشان بود سبب

در حساس ترین مراحل تاریخ شکل گیری تمدن اسالمی در پس پرده سکوت تحمیلی ناشناخته بماند و این 

 مشکلی است که همه آگاهان آن را لمس کرده اند و بدین جهت کسانی که از یك سو خال ناشی از روش خلفای

ا لمس کرده و از سوی دیگر نخواسته اند ارتکاب این خالف را به آنان نسبت دهند و ناچار به توجیه سه گانه ر

 گری شده اند و عمل خلفا را به  شکلی صحیح و منطقی نمایانده اند .
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 نظر امام علی ) ع ( درباره تدوین سنت 

 25سپری شدن دوران خالفت عثمان عصر جدیدی در گسترش سنت آغاز شد با این که ذهن مسلمانان  پس از

مینه ها اجازه می داد به نقل و ضبط و امیرالمومنین تا جایی که زسال با شیوه های خلفای پیشین انس گرفته بود 

ش و سیره و سنت پیامبر مبتنی امام علی )ع ( برنامه کار خود را بر اساس رو گسترش سنت رسول خدا پرداخت.

ساخته بود به ویژه در زمینه  نقل حدیث مردم را آزاد گذارده بود و از نقل سنت جلوگیری نمی کرد . قریش که 

و صفین را  کارهای او را خالف مصالح شخصی و منافع مادی خود می دانستند با او مخالفت کردند و جنگ جمل

ن حضرت را به شهادت رساندند ولی در طول این مدت آچهار سال و اندی  به راه انداختند و در نهایت پس از

،  8)کلینی ، بی تا، ج گروهی از ادیان به پیروی از امام علی ) ع ( و بر اساس حفظ سنت به نوشتن روی آوردند .

 ( 63ص 

 سنت در دشوارترین شرایط تاریخی 

هجری را می توان سخت  6ادت حسین بن علی سال هجری تا شه 40پس از شهادت امیر المومنین یعنی از سال 

ترین و بحرانی ترین دوران سنت رسول خدا به شمار آورد زیرا در این فاصله بنی امیه زمام امور را در دست 

داشتند و آنان هدفی جز خود کامگی وهدم سنت رسول خدا و مبانی دینی نداشتند . در این دوران سخت کسی را 

یث مگر بر وفق مراد دستگاه حاکم نبود و آگاهان و دردمندان و عالمان راستین در خلوت یارای بازگو کردن حد

کسب پول و مقام اجتماعی احادیث را برای یکدیگر باز می خواندند از سوی دیگر بازار جعل حدیث به منظور 

فرهنگ های پوچ ماده پرستان و همه این ها گریبانگیر جامعه اسالمی شد و تمدن اسالم را مغلوب رواج پیدا کرد.

 ساخت و جوامع اسالمی را به زیر سلطه قدرت های استکباری و صلیبی و ضداسالمی فرو برد.

  دوران شکوفایی و بالندگی حفظ سنت

ضبط حدیث پیشوایان امامیه اهل بیت رسالت و عصمت به جمع آوری و حفظ و  در طول دوران ممنوعیت نقل و

و اهتمام وافر داشتند و به پیروان خود نیز دستور می دادند که سنت رسول خدا و ضبط و تدوین احادیث سعی 

معصومین را حفظ نمایند و این شیوه به شکلی خاص از مدینه منوره آغاز شد و در زمان امام محمد باقر و امام 

دیث و صادق فقه و حجعفر صادق علیهما السالم به اوج شکوفایی و بالندگی و موفقیت خود رسید . در زمان امام 

شناخت سنت حیات نوینی یافت.کتاب های حدیثی تدوین یافته و در عصر امامان معصوم مجموعه های متعددی 

توسط شاگردان و اصحاب آن بزرگواران تدوین یافت که بنا به نقل محدث جلیل شیخ حر عاملی در کتاب 

ششصد و شصت جلد بوده است و نام آن ها در ( آن کتاب ها بیش از  523، ص 13گرانسنگ وسایل الشیعه ) ج 
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کتب رجال مذکور می باشد و در آن میان چهارصد کتاب از اهمیت ویژگی خاصی برخوردار است که در اعصار 

 بعد به اصول اربعائمه شهرت یافت .

پس از عصر امام حسن عسکری و غیبت امام زمان کتاب های جامع تری توسط اندیشمندان شیعه تدوین شد که 

( و بصائر الدرجات اثر محمد بن 374 – 28بخشی از آن ها عبارتند از محاسن اثر احمدبن محمد بن خالد ) م 

روایتشان از نظر استناد به رسول خدا  ( .بنابراین امامیه در تدوین حدیث پیش قدم هستند و290 –فروخ صفار )م 

از اتقان و صحت بیشتری برخوردار است کار تدوین حدیث در نزد امامیه هم زمان با وحی آغاز شده ، رسول خدا 

به امام علی ) ع ( امال نمود و او همه آن مطالب را به رشته تحیر در آورد و این شیوه بسیاری از احکام اسالمی را 

ت و بدین جهت علمای شیعه در راستای استنباط احکام پدیده های زندگی مادی و معنوی دارای تدوام یافته اس

منابع غنی و قانع کننده بود و هرگز نیازی به منابع ظنی و غیر معتبر مانند قیاس و استحسان و مصالح مرسله و .... 

 پیدا نکرده است .

 آغاز تدوین سنت در میان اهل سنت 

کالت و شبهاتی که بر سر راه علمای اهل سنت در زمینه تدوین حدیث وجود داشت در نهایت با همه موانع و مش

ضرورت زمان آنان را ملزم ساخت تا در نیمه دوم سده دوم هجری به تدوین سنت روی آوردند . عالمه هروی می 

شد که علمای حدیث ( به خالفت رسید متوجه 101-99گوید زمانی که عمربن عبدالعزیز ) پنجمین خلیفه مروان 

یکی پس از دیگری وفات می کنند و کسی نیست که جای آنان را در حفظ و نقل حدیث پر کند بدین جهت 

 تصمیم به تدوین و گرد آوری سنت گرفت و در نامه ایاز شام به ابوبکر ابن حزم 

من از نابود شدن محدث بزرگ مدینه ( چنین نوشت: در حدیث رسول خدا نظر کن و آنان را ضبط نما زیرا 0

احادیث و مرگ عالمان حدیث نگرانم . بدین ترتیب احادیث زیادی گرداوری شد و آن ها به صورت کتاب تدوین 

 و تالیف گردید.

 سنت در راستای اجتهاد 

یکی ازمنابع اصلی و عمیق استنباط احکام با سپری شدن عصر وحی واحساس ضرورت اجتهاد سنت  به عنوان 

. در حوادث واقعه مورد توجه و استناد قرار گرفت . سنت عبارت است از نفس فعل و سخن و تقریر معصوم 

بینش اهل سنت معصوم فقط رسول خداست ولی در دیدگاه امامیه عصمت به رسول خدا و دوازده امام پس از وی 

. به هر حال وقتی عصمت فردی از راه برهان ثابت شود اعتبار و حجیت عمل  و فاطمه الزهرا) ع (اختصاص دارد

و سخن و تقریر او مجال تردید ندارد و عمل و سخن و و تقریر او سنت نامیده شود . با گذشت زمان و تدوین 
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ا نوین به مجموعه های حدیثی و رواجی حدیث و روایت و خبر ، واژه سنت معنا وکاربرد نوینی پیدا کرد و آن معن

صورت یك اصطالح جدید ظاهر گشت در اصطالح جدید واژه سنت نه تنها بر نفس عمل و سخن و تقریر 

معصوم بلکه هر چیزی که حکایت کننده و بازگو کننده عمل و سخن و تقریر معصوم بوده اطالق گشت . یعنی 

الق کردند و این اطالق در آغاز به صورت دانشمندان به روایات و احادیثی که بیان کننده سنت بود واژه سنت را اط

) .مجاز گویی و مسامحه کاری صورت می گرفت ولی بعد ها به عنوانیك اصطالح جدید و اطالق حقیقی درامد 

 ( 143 – 130، ص 1370جناتی ، 

 اجماع سومین منبع اجتهاد 

این که گفته شود اجماع در لغت به معنای عزم و تصمیم به انجام کاری و اتفاق و هم رایی و همدلی در امری مانند 

اجمع القوم علی القیام بعمل ما یعنی قوم بر انجام کاری اتفاق کردند و اجماع در اصطالح علمای اصولی به لحاظ 

ه آن معانی می توان قدر مشترك و مفهوم مورد اتفاقی را شرایط حجیت دارای معانی متفاوتی است ولی از میان هم

 به دست آورد که عبارت است از )) اتفاق و هم رایی در حکمی از احکام شرعی ((

 سیر تاریخی اجماع 

به شمار آمده و در راه استنباط احکام الهی به موضوع اجماع اگرچه از منابع شناخت احکام شرعی حوادث واقعه 

ن قبل از این که به عنوان یك مالك فقهی تلقی شود به عنوان یك آاست در آغاز طرح و پیدایش کار گرفته شده 

حربه و شگرد سیاسی مورد استفاده برخی قرار گرفت و همان حرکت سیاسی با تبعاتی که به دنبال داشت سبب 

ارد شود و در کنار کتاب و سنت و عقل وگردید که اجماع در حوزه منابع شناخت احکام شرعی حوادث واقعه 

د . اندیشمندان اهل سنت و اندیشمندان امامیه در تحلیل این موضوع دارای دو نگرش متباین هستند چرا قرار گیر

که نقطه انشعاب در همین نکته نهفته است. شیعه معتقد است که بنا به ادله قطعی رسول خدا در طول حیات 

ولی گروهی از مردم که از انتخاب  در مقاطع مختلف امام علی ) ع ( را به جانشینی خود انتخاب کرده استخویش 

آن حضرت ناراحت بودند در فرصتی گرد هم آمدند و سوگند خوردند که مانع خالفت امام علی ) ع (شوند و به 

دنبال وفات رسول خدا دست های پنهان به کار افتاد و در سقفیه گرد امدند و به خالفت ابوبکر رای دادند و این 

 (  150، ص 1370)جناتی ،آن مقطع و با این منظور پدید آمد .گونه بود که واژه اجماع در 

 آرا مذاهب در حجیت اجماع 

در رابطه با حجیت و عدم  –اهل سنت و امامیه  –از مجموع آرایی که از دانشمندان مذاهب مختلف اسالمی 

 حجیت اجماع اظهار گردیده است میتوان نتیجه گرفت که در موضوع اجماع دو بینش عمده وجود دارد .
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بینشی که معتقد است اجماع خود دلیل مستقلی است در کنار کتاب و سنت و الزم نیست که اجماع در  -1

ت که با کتاب و سنت قطعی معارض بردارنده نظر کتاب یا سنت باشد بلکه برای حجیت آن کافی اس

 نباشد . این نظریه از آن بیشتر اصولیان اهل سنت است . 

بینشی که معتقد است اجماع دلیل مستقلی در قبال کتاب و سنت نیست بلکه طریقی برای کشف سنت  -2

ته است و هرگاه این طریق دارای کاشفیت از سنت رای معصوم باشد به یمن کاشفیتش دارای اعتبار شناخ

میشود و اگر کاشف از نظر معصوم نباشد اعتباری نخواهد داشت هرچند که گروه اجماع کننده زیاد باشند 

ن اصولیان امامیه است البته برخی اندیشمندان اهل سنت نیز مانند عالمه خضری این نظریه آ. این نظریه از 

 را پذیرفته اند .

 اداله قائلین به عدم حجیت اجماع 

حجیت اجماع را به طور مطلق نفی کرده اند در بیان دلیل عقیده خویش گفته اند حجیت اجماع نه دارای کسانی که 

و زیر بنای عقلی است نه عرفی و نه تعبدی و از سوی دیگر ادله قائلین به حجیت اجماع قابل نقد وایراد  اساس

ما دانسته و تنها فرض پذیرش اجماع را در است گروهی از آنان که اجماع را به معنای اتفاق نظر همه صحابه یا عل

زیرا پس از وفات رسول خدا تعداد  وردن چنین اجماعی امکان نداردآاین مورد می دانند گفته اند به دست 

صد و سی نفر از آن ها فتوا به دست آمده است و  سه هزار نفر بوده اند در حالی که تنها ازحدود اصحاب او حدود

 ..دست نیست  از بقیه آنان رایی در

 ادله قائلین به حجیت اجماع 

در اثبات حجیت اجماع ادله مختلفی نقل شده گروهی در اثبات آن به کتاب و سنت و عقل تمسك جسته و برخی 

 تنها به دلیل  عقلی اعتماد کرده اند .

وَیَتََّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلَِّهِ  ۚ  تَبَیََّنَ لَهُ الْهُدَىسوره نسا وَمَنْ یُشَاقِقِ الرََّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  115آیهآیات مورد استناد 

 وَسَاءَتْ مَصِیرًا  ۚ  وَنُصْلِهِ جَهَنََّمَ  ۚ  مَا تَوَلََّى

ز راه و روش مومنان واجب ااز  آیه استفاده می شود که پیروی نکردن از طریق مومنان گناه است بنابراین تبعیت 

ال  110اع معنایی جز این ندارد زیرا اجماع یعنی اتفاق نظر مومنان بر امری از امور آیه خواهد بود و حجیت اجم

 عمران 

خَیْرًا  وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ ۚ   کُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ

 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ  لَهُمْ 
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امت محمد ) ص ( به عنوان امتی نمونه معرفی شده گفته شده در تقریب استدالل به این آیه برای حجیت اجماع 

امت بر آنان است و نمونه بودن یك امت مستلزم این است که از آنان خطایی سر نزند در غیر این صورت بهترین 

 (242، ص 460)شیخ طوسی، منطبق نخواهد شد 

 احادیث مورد استناد 

برخی از دانشمندان اهل سنت برای اثبات حجیت اجماع به سنت استناد نموده اند زیرا در میان احادیث و روایاتی 

ده که رسول خدا نقل ش وجود دارد که با عبارات مختلف داللت بر عصمت امت دارد از جمله حدیثی از

:دست  خداوند با جماعت است و کسی که از جماعت خارج شود یا جدا گردد حتی به اندازه یك وجب فرمود

 گردنش فرو هشته است.اسالم را از 

 استناد به حکم عقل 

قائالن به حجیت اجماع گفته اند : از نظر عقل بسیار دور می نماید که فقها و اندیشمندان بر خالف واقع و 

برخالف نظر اسالم رایی را ابراز دارند و هیچ کدام از آن ها به حقیقت پی نبرند از نظر عقل امکان دارد فرد 

اقع دچار مشکل شوند و بر باطلی اتفاق نمایند یاگروهی به خطا دچار شوند ولی امکان ندارد همگان در شناخت و

. بنابراین هرگاه علما و فقها و آگاهان به موضوعی در حکمی از احکام هم نظر شدید در این صورت اجماع و 

 اتفاق آنان عمال حجت بوده و دارای اعتبار است .

 اقسام اجماع 

د زیرا اهل سنت اجماع را به معنای لغوی آن یعنی حجت نمی دانامامیه اجماع را آنگونه که اهل سنت پذیرفته اند 

صرف اتفاق گروه خاصی از امت یا صحابه یا اهل حل و فصل می دانند و برای نفس اجماع از آن جهت که اجماع 

است حجت استقاللی قائلند و آن را منبع سومی در قبال کتاب و سنت قرار داده اند در حالی که علمای مذهب 

گروهی از امت و حتی کل امت را اگر در بردارنده رای و نظر معصوم نباشد اجماع اصطالحی  امامیه صرف اتفاق

نمی دانند و حجت نمی شناسند بلکه اجماع را از آن جهت معتبر می دانند که بتواند به شکلی نمایانگر سنت و نظر 

ت و به واسطه حجیت سنت کسب معصوم باشد بنابراین اجماع را در اصطالح امامیه دارای حجت غیر استداللی اس

این موضوع که اجماع باید نمایانگر رای معصوم باشد تا معتبر شناخته شود از نظر امامیه جای اعتبار کرده است .

تردید و بحث ندارد ولی این که چگونه و از چه طریقی می توان اجماع را نمایانگر رای معصوم دانست موضوعی 

و در بحث اجماع بیشتر حول این ای مختلف اصولیان امامیه قرار گرفته است است که محط انظار و محور بحث ه

محور سخن گفته اند و همین بحث ها و نقطه نظر ها دیدگاه های خاصی را در زمینه کاشفیت اجماع از رای 
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سر انجام تنوع این دیدگاه اقسامی را برای اجماع پدید آورده است ( 157، 1370.)جناتی، معصوم پدید آورده است 

 مانند : 

اجماع  –اجماع مرکب ر  –اجماع مرکب ذ  -اجماع اجتهادی د –اجماع منقول ج  –اجماع محصل ب  -الف

 اجماع تقیه ای  –اجماع مدرکی پ  –اجماع ریاضتی ه  –اجماع تشرفی و  –سکوتی ز 

اجماع محصل و منقول و مرکب و مدرکی در اجماع به معنای اهل سنت نیز راه دارد و  برخی از اقسام فوق مانند

در مباحث اصولی آنان نیز جای طرح را خواهد داشت ولی بیش تر اقسام یاد شده که از ناحیه کیفیت کاشفیت 

ی برای طرح در اجماع از رای معصوم پدید آمده است مربوط می شود به اجماع اصطالحی در مذهب امامیه و مجال

 .مذاهب دیگر ندارد 

اجماع محصل آن است که فقیه خود را از راه تتبع منابع و اقوال و آراء یك یك فقها را مورد بررسی قرار می دهد 

 و اتفاق نظر آن را در حکمی به دست آورد . 

آوردهای خود را برای اجماع منقول آن است که فقیهی از راه تتبع اتفاق علمای پیشین را درمساله ای به دست 

به دلیل اطمینانی که به او دارند خود تتبع جداگانه نپردازند وتنها به اجماع نقل شده از دیگران نقل نماید و دیگران 

سوی او اکتفا کنند این اجماع برای فقیه متتبع اجماع محصل و برای دیگران که فقط به تتبع او اکتفا کرده اند اجماع 

ید و همان گونه که اشکار است اجماع محصل دارای اعتبار بیشتری است و اجماع منقول از آمنقول به شمار می 

 ارزش کمتری برخوردار است .

ن است که فقیه از راه حدس و گمان اتفاق نظر فقها را در مساله فقهی به واسطه قرینه ای استنباط آاجماع اجتهادی 

 نماید این نوع اجماع در عبارات فقها زیاد به چشم می اید . کند و حدس خود را محور قرار داده و ادعای اجماع

گروهی از فقها چیزی را حرام بدانند و گروهی دیگر آن را مکروه شمارند و از ترکیب اجماع مرکب آن است که 

ن چیز واجب یا مستحب نیست این نوع اجماع در کتب فقهی زیاد دیده آاین دو نظر چنین استنباط شود که قطعا 

 شود می 

ن را رد نکنند آاجماع سکوتی آن است که حکمی توسط فقیهی صادر شود و فقهای دیگر از آن حکم اطالع یابند و 

نان رضایت و هم رایی ایشان را نسبت به حکم صادر شده استفاده آن سکوت کنند و ما از سکوت آبلکه در مقابل 

 کنیم .
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ن است که فقیهی در زمان غیبت امام معصوم به خدمت آن حضرت مشرف شود و رای معصوم را آاجماع تشرفی 

در مساله ای بشنود ولی در هنگام بازگفتن رای معصوم نگوید که من خود از امام شنیدم زیرا در زمان غیبت کبری 

 ه رای معصوم را احراز کند کته اشاره کند کنمدعی رویت محکوم به کذب است بلکه در قالب ادعای اجماع به این 

ن است که فقیه از راه ریاضت به حکمی دست یابد و چون نمی خواهد کسی بر ریاضت های او آاجماع ریاضتی 

 ن را در قالب اجماع اظهار نماید .آاطالع یابد 

تواند اجماع تقیه ای ان است که فقیه حکم را از شخص امام معصوم در زمان حضور بشنود ولی بر اساس تقیه ن

 حکم را به امام نسبت دهد و بگوید که حکم اجماعی است .

ن مدرکی از کتاب یا سنت یا استدالل عقلی یا آن است که فقیه ادعای اجماع نماید ولی در کنار آاجماع مدرکی 

یی عرفی و عادی را بیاورد که احتمال رود مبنای حکم او و ادعای اجماعی که کرده است همان مدرك کتابی یا روا

 یا عقلی و ... باشد.

 نقش اجماع در استنباط احکام 

ممکن است این سوال مطرح شود که اجماع چه نقشی را می تواند در رابطه با شناخت و استنباط احکام فرعی 

شرعی ایفا کند . در این صورت نقش اجماع همانند نقش و ارزش شهرت فتوایی یا قول رجالی در توثیق یك فرد 

که موارد یاد شده فی نفسه دارای اعتبار  و نیز همانند قول لغوی در تبیین معنای لغوی یك لفظ است و همان گونه

و حجیت نیستند و از منابع شناخت احکام فرعی به شمار نمی آیند ولی ممکن است که احیانا توسط قرائنی و در 

علم آور باشند اجماع محصل نیز فی نفسه دارای اعتبار و حجیت نیست ولی امکان دارد که در  شرایط خاصی

و قرائنی موحب علم شود و بدیهی است که هرجا علم راه یابد حجیت ان ذاتی برخی شرایط به کمك شواهد 

است و نیاز به استدالل ندارد . بنابراین هرگاه اجماع موجب علم به رای امام شود حجت است و اگر موجب علم 

ی اجماع به صدور حکم از امام نشودحجت نیست و نمی توان به ان اعتماد کرد و نتیجه این سخن عدم حجیت ذات

است زیرا در مواردی که اجماع موجب علم به رای معصوم شود اگرچه اجماع حجت خواهد بود ولی در حقیقت 

حجت از ان علم است نه عنوان اجماع ولی چون در چنین مواردی اجماع طریق حصول علم قرار گرفته است 

 ماع حجت استحجت به اجماع نسبت داده می شود و گفته می شود که در چنین مواردی اج

 عقل چهارمین منبع اجتهاد 
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یکی از منابع عام شناخت و معارف بشری در همه زمینه های مادی و معنوی حیات عقل است و در حقیقت وحی 

و سنت برای تقویت و رشد اندیشه های ناب و سلیم آمده تا در میدان هایی که گسترده تر ازجوالنگاه اندیشه 

 را یاری دهد . آن  بشری است

جایگاه عقل در تبیین ابهام ها و تشریح پیچیدگی ها و تمیز بسیاری از مسائل و احکام در راستای شناخت واقعیت 

  .ها و از آن جمله استنباط احکام الهی جای انکار ندارد

 سیر تاریخی مبحث عقل 

اخت احکام شرعی میان فقها و اندیشمندان با این که از دیرباز حجیت و اعتبار عقل به عنوان یکی از پایه های شن

شیعه مطرح بوده است مع الوصف نمی توان زمان دقیقی را برای نخستین مراحل راه یافتن آن در امر استنباط تعیین 

 نمود .

آن چه پس از تحقیق برای ما حاصل آمد این است از کتاب هایی چون سرائر و مختلف می توان حدس زد که 

چهارم در صحنه استنباط احکام شرعی به عنوان طریق معتبر دستیابی به وحی وارد شده است  عقل در اواسط قرن

 و تا کنون نیز این نظریه بر جای مانده است .

 ورد آنخستین فقیهی که عقل را به صحنه استنباط 

نچه از مدارك موجود می توان استفاده کرد این است که نخستین بار عقل توسط مجتهد نو پرداز فقه شیعه ابوعلی آ

معرفی شده و در مقام استنباط مورد استناد قرار گرفته است . ابن جنید در ردیف منابع اجتهاد و پایه های شناخت 

 . مشاهده نشده استزیرا در آثار فقهای پیش از عصر او بحثی به این عنوان 

 بحث از حسن و قبح عقلی در افعال 

این است که افعال انسان بدون این که درباره آن ها فقه یکی از مسائلی که در مبحث عقل و حجیت آن مطرح شده 

است یا این که اتصاف افعال به حسن و قبح  ه خودی خود دارای حسن و قبح عقلیاسالمی اظهار نظر کرده باشد ب

 .بستگی به بیان شارع دارد و افعال با صرف نظراز حکم شرعی دارای حسن و قبح نیست 

 در تاریخ اندیشه و تفکر کالمی دو بینش متفاوت در این زمینه وجود دارد 

بینشی که معتقد است با قطع نظر از بیان شارع افعال انسان دارای حسن و قبح است البته هرگاه شارع فعل  –الف 

و فعل قبیحی را که دارای قبح شدید  نیکی را دارای مصلحت شدید و ضروری بداند آن را واجب می شمارد
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ی از متکلمین اهل سنت اصل حسن و تشخیص دهد آن را حرام می داند . در میان دانشمندان کالمی، معتزله گروه

 .قبح افعال را پذیرفته است 

نچه  در حقیقت آبینشی که معتقد است افعال انسان با قطع نظر از حکم شارع دارای حسن وقبح نیست و  –ب 

نیکی و بدی را در افعال پدید می اورد حکم شارع به حسن و قبح ان افعال است این نظریه از ان دانشمندان 

 (276.)سبحانی، بی تا ،اشاعره است 

 جایگاه عقل در قلمرو استنباط احکام 

اعتماد است سه نظریه دانشمندان در خصوص این که مدرکات عقلی در امر استنباط احکام فقهی قابل استناد و 

 متفاوت دارند 

در کار استنباط شرعی دارای اعتبار و  -قطعی و غیر قطعی –برخی معتقدند ادراکات عقل به طور مطلق  -1

 حجت است 

گروهی معتقدند ادراکات عقل به طور مطلق در حوزه استنباط دارای اعتبار نیست و این نظر دقیقا عکس  -2

 نظر اول است 

ادراکات یقینی و طریق تدقیق و تفصیل را برگزیده و گفته اند  تفریط را رها کرده وبعضی راه افراط و  -3

قطعی عقل در حوزه استنباط احکام شرعی معتبر است و ادراکات غیر یقینی درکار استنباط احکام قابل 

 .اعتماد نیست

 عقل در عرض کتاب / سنت / اجماع 

یا عقل در طول کتاب و سنت و آکسانی که حجیت عقل را پذیرفته اند این سوال برایشان مطرح شده است که 

اجماع قراردارد یا در عرض آن ؟زیرا اگر عقل در طول کتاب و سنت و اجماع قرار داشته باشد معنایش این 

اجعه کرد و در صورت است که در مرحله نخست برای شناخت احکام باید به کتاب و سنت و اجماع مر

بنابراین قبل از رجوع به منابع سه گانه می بایست به عقل مراجعه کرد.فقدان یا عدم وجدان حکم درمنابع سه 

گانه رجوع به عقل صحیح نیست و حکم عقل در این مرحله دارای اعتبار نیست و اما اگر عقل در عرض 

زم نیست و هم چنان که میتوان کشف به کتاب و اجماع قرار داشته باشد رعایت ترتیب ال کتاب و سنت و

سنت مراجعه کرد این حتی برای مجتهد و فقیه وجود دارد که قبل از مراجعه به منابع سه گانه نظر عقل را 

اندیشمندان اصولی هیچ یک دلیل عقلی را در .او دارای حجت استبرای  جویا شود و چنین حکم عقلی
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، 1370جناتی ، ) بلکه عقل را در طول کتاب و سنت و اجماع دانسته اند  .عرض دیگر ادله قرار نداده اند 

 (174ص 

 قیاس پنجمین منبع اجتهاد 

به معنای مساوات و برابری آمده است و در  -2سنجش و اندازه گیری  - 1واژه قیاس در لغت به معنای 

صاحب کتاب المدخل الفقهی  ( 73/ ص  1اصطالح عبارتست از اجتهاد به معنای رای . مصطفی زرقاء ) ج 

العام متذکر شده و گفته است هر پدیده و رویدادی که دارای نص خاص از کتاب و سنت و یا مورد اجماع 

 و رویداد حکم کند .نباشد مجتهد می تواند بر اساس قیاس در آن پدیده 

با این بیان قیاس عملی است که از فرد قیاس کننده صادر می شود و موجب علم یا ظن او نسبت به حکم 

شرعی در آن موضوع مستحدث و فاقد نص می شود و آنچه باعث پیدایش این علم یا ظن می گردد وجود 

 .  اشتراك و شباهت و قدر جامعی است که میان فرع و اصل )مقیس و مقیس علیه ( وجود دارد

برخی معتقدند که احکام استنباط شده از طریق قیاس در صدر اسالم به طور کلی با قوانین اسالم بیگانه نبوده 

است بلکه مجتهدان با توجه به روح کلی قوانین اسالم حکمی را بیان می داشته اند که این شیوه در عصر 

ظریه نا تمام به نظر می رسد زیرا قیاس به حاضر به عنوان استفاده از روح قانون شناخته می شود ولی این ن

تشبیه و تمثیل استوار است و مجرد شناخت و تمثیل می تواند برای معتقدان به قیاس منشا استنباط حکم شود 

. 

 ارزش قیاس در فرایند اجتهاد 

.گروهی قیاس را در ارزش قیاس از دیرباز در محافل علمی مذاهب اسالمی مورد بحث و مناقشه بوده است 

 خت احکام شرعی به حساب آورده اند.ردیف کتاب و سنت و اجماع یکی از پایه های شنا

و دسته ای تا  در این میان برخی از طرفداران این بینش به افراط گراییده و قیاس را بر اجماع مقدم داشته اند

 بدانجا رفته اند که حدیث مخالف با قیاس را مردود شمرده و آیات مخالف آن را به تاویل برده اند . 

گروهی دیگر بر این باورند که قیاس از پایه های شناخت وحی به شمار نمی آید و تنها راه شناخت احکام 

ه و اصوال هرگونه اجتهاد و رد فروع تازه به کتاب و سنت است در این گروه نیز طایفه ای راه افراط پیمود

اصول پایه و تطبیق عام بر مصادیق خارجی را مردود شمرده و آن را نوعی قیاس دانسته اند و گفته اند حدیث 



 

506 

ص
خا

و 
م 

عا
ه 

فق
ه 

گا
د

دی
ز 

د ا
ها

جت
ع ا

ناب
م

 

 
ص  – 3ج بی تا ، ) شافعی ، و تعبد به قیاس عقال محال است .مرسل و ضعیف بر مطلق قیاس ترجیح دارد 

3) 

عقیده است که از نظر عقل مانعی ندارد قیاس از منابع شناخت احکام باشد ولی از نظر شرع بینش سوم بر این 

 قیاس معتبر نیست این نظریه را به شیخ طوسی نسبت داده اند .

را نوع فقها و اصولیان شیعه قیاس را تشبیه و تمثیل را نپذیرفته اند ولی قیاس منصوص العله و اولویت 

 سید مرتضی در اعتبار قیاس منصوص العله خدشه کرده اند . ی مانندپذیرفته اند و تنها بعض

 استحسان ششمین منبع اجتهاد 

استحسان مصدر باب استفعال و از واژه حسن به معنای طلب حسن ، نیکو شمردن و پسندیدن است . 

تبر باشد استحسان چیزی جز همان دلیلی که ذهن مجتهد را به خود جلب کرده نیست یعنی اگر آن دلیل مع

استحسان هم معتبر خواهد بود و اگر معتبر نباشد مجالی برای حجیت استحسان و طرح آن به عنوان پایه ای 

 امد .جدید در شناخت احکام باقی نمی ماند و استحسان اصل مستقل به حساب نخواهد 

 سیر تاریخی استحسان 

پیش از آن زمان استحسان به عنوان منبع  تاریخچه استحسان به بعد از نیمه قرن اول هجری باز می گردد و

شناخت احکام شریعت مطرح نبوده است نخستین کسی که استحسان را به عنوان منبع شناخت احکام حوادث 

واقعه و موضوعات مستحدثه به صحنه اجتهاد وارد ساخت عبداهلل بن عمر می باشد سپس برخی دیگر از او 

حسان در مسیر گسنرش قرار گرفت تا آن که در اواخر نیمه قرن دوم این تبعیت استتبعیت کردند و در نتیجه 

از گسترش چشمگیری برخوردار شد زیرا ابوحنیفه مانند قیاس به ان اهمیت می داد و برای شناخت احکام 

حوادث واقعه آن را به کار می گرفت و پس از او پیروانش همانند ابوحنیفه به آن اهمیت می دادند . ابوحنیفه 

گونه فکر می کرد که استنباط احکام مسائل نوین از راه کتاب و سنت و قیاس کفایت نمی کند و بسنده این 

نمودن بر آن ها باعث می شود که بسیاری از موضوعات مستحدثه بی پاسخ بماند تا به آن جا جریان داشت 

مقتضای استحسان اخذ کرده و که هرگاه به نظر ابوحنیفه دلیلی از راه استحسان قوی تر از قیاس می نمود به 

فتوا بر طبق آن صادر می کرد بنای این گونه آرا و نظریات ابوحنیفه همان اجتهاد هایی است که وی از بعض 

 (139، 1، ج 1231)غزالی ، صحابه و تابعین می شناخت .

 شرایط اعتبار استحسان از نظر معتقدان به آن ) اهل سنت ( 
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با کاوش سخنان آن دسته از عالمان اهل سنت که به استحسان عمل می کنند به دست می آید که آنان برای 

 اعتبار استحسان و جواز عمل به آن دو قید قائلند :

 عدم امکان دستیابی به حکم شرعی از راه کتاب و سنت و اجماع  -1

که عمل بر طبق قیاس مطابق با مصلحت نباشد نتیجه پایبندی به این دو قید ایت است که هرگاه  این -2

مجتهد حکم مساله ای را بتواند از کتاب یا سنت یا اجماع به دست اورد نباید به استحسان عمل کند و تا 

 زمانی که عمل بر طبق قیاس مطابق مصلحت است نوبت به استحسان نمی رسد .

 ستحسان در نگاه فقهای امامیه اعتبار ا

اندیشمندان امامیه استحسان را به عنوان منبع و پایه شناخت احکام شرعی مورد پذیرش قرار نداده و بر این 

 اعتقادند که استحسان همانند قیاس و اجتهاد از راه رای می باشد و مردود است .

 مصالح مرسله هفتمین منبع اجتهاد 

( می گوید : مصلحت در اصل عبارتست از 14ص  – 1ابو حامد محمد غزالی شافعی در کتاب المستصفی ) ج 

جلب منفعت یا دفع ضرر . مقصود ما از آن جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و مقاصد آدمی نیست بلکه مقصود 

 ، نفس ، نسل ، عقل و مال  حفظ مقاصد شرع است که مهم ترین آن حفظ دین

 معنای لغوی و اصطالحی ارسالی 

 و معنای لغوی ارسال در برابر مقید می باشد و معنای آن رها و آزاد است . تواژه مرسله ،ماخوذ از ارسال اس

در اصطالح گروهی از اندیشمندان اهل سنت مصالح مرسله عبارت است از تشریع حکم برای حوادث واقعه و 

پدیده های نو بر مبنای رای و مصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی یا جزئی نصی وارد نشده باشد و نیز 

آنان بر این عقیده اند که احکام شرع اعم از واجبات و محرمات و جز این ها مبتنی بر مصالح و مفاسدند که هر 

 یك دارای مصلحت می باشند .

 موسس مصالح مرسله 

نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای عام را به عنوان منبع شناخت احکام شریعت به صحنه استنباط و اجتهاد 

وارد نمود ابوبکر بود که از این راستا طریق جنگ را با مانع زکات تجویز کرد و نیز قصاص را از قاتل مالك بن 

 . نویره منع نمود و بعد از او عمر به این امر استمرار بخشید
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 نظر فقهای شیعه درباره مصالح مرسله 

فقهای شیعه مصالح مرسله را به عنوان منبع و پایه شناخت احکام الهی چه در مسائل عبادی چه در مسائل معامالتی 

 نپذیرفته اند زیرا پذیرفتن آن به این عنوان مفاسد زیادی را به دنبال خواهد داشت از آن جمله عبارتند از : 

در تشریع و حال آن که با در نظر گرفتن ادله قطعی که داللت بر کامل بودن آن دارد هیچ  اعتراف به نقض -1

 کس نمی تواند چنین چیزی را اعتراف کند .

تضاد در فقه اسالمی زیرا معتبر دانستن مصالح مرسله به عنوان منبع شناخت به یکایك مجتهدین حق می  -2

ن تعدد آخاص نداشته باشد حکم تشریع کند و الزمه در مواردی که نص دهد تا از راه مصلحت اندیشی 

رای متخالف مجتهدان هم عصر در یك موضوع است که مطابق تشخیص خود ابراز می نمایند و ما باید آ

هم آن ها را به عنوان حکم الهی بپذیریم با این که پذیرش همه آن ها به این عنوان امکان ندارد زیرا در 

 متهافت و ضد و نقیض نداریم .اسالم احکام واقعه 

م بپوشیم مصالح مرسله از اظهر ظن و گمان هایی است که در فقه بر فرض که از گفته مذکور چش -3

 اسالمی اعتماد به ان ممنوع شمرده شده است .

 قاعده استصالح هشتمین منبع اجتهاد 

واژه استصالح در لغت از ماده صلح بوده و به معنای طلب اصالح است مانند استسفار که به معنای طلب تفسیر و 

ای اصطالحی آن اندیشمندان و فقها عبارات مختلفی را بیان نموده اند از جمله توضیح است در تعریف معن

استصالح حکمی است که مبتنی بر مصلحت می باشد و این در جایی است که در اثر نبودن همانند در شرع ،قیاس 

 .در شریعت است  در ان جریان نداشته باشد و مطابق ان نصی نیز نباشد بلکه حکم در ان  ها مبتنی بر قواعد عامه

 در مورد استصالح و اهل سنت شیعه  نظر فقهای

نان بر این آشناخت وحی و احکام الهی نپذیرفته اند زیرا اعده استصالح را به عنوان منبع فقها و اندیشمندان شیعه ق

حقوقی  –اجتماعی  –اقتصادی  –ن در زمینه های مختلف عبادی آعقیده اند که تمام اصول احکام و قوانین کلی 

احکام حوادث واقعه و به ما رسیده است و لذا برای شناخت اخالقی و کیفری و ... –سیاسی  –علمی  –

 موضوعات مستحدثه نیازی به این منبع نداریم .
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نظر فقهای اهل سنت هم در خصوص استصالح متفاوت است . فقهای شافعی نیز استصالح را طریقی برای 

ن مخالفند در حالی که فقهای حنفی استصالح را طریقی برای دستیابی آشناخت حکم شرعی نمی دانند و سخت با 

 به حکم شرعی می دانند .

 مذهب صحابی نهمین منبع اجتهاد 

است و شاید تنها ماده ای که جمع فاعل آن به صیغه فعاله آمده است  رصحابه جمع صاحب و در لغت به معنای یا

همین مورد باشد .در معنای اصطالحی صحابی بین علمای مذاهب اسالمی اختالف نظر است گروهی از علمای 

اطالق می شود که پیامبر را در حال ایمان مالقات کرده و در حال اسالم جامعه اهل سنت معتقدند صحابی بر کسی 

 وفات نماید .

تعریف مذهب صحابی را اندیشمندان اصولی این گونه یاداور شده اند : مذهب صحابی عبارتست  از گفتار یا 

 شود .روشی که از اصحاب دیده می شود و به ان تعبد می نمایند بدون انکه برای ان مستندی دیده 

سیر تاریخی مذهب صحابی به عنوان منبع شرعی آغاز تاریخ مذهب صحابی به بعد از رحلت رسول خدا در سال 

هجری باز می گردد و پیش از ان مذهب صحابی به عنوان منبع شناخت احکام شریعت مطرح نبوده است با  11

که انان می کردند به دست می آید کاوش در  سخنان ان گروه از دانشیان اهل سنت که به مذهب صحابی عمل 

عدم امکان اجماع صحابه بر بیان  -2عدم وجود نص خاص  -1برای اعتبار و جواز عمل به آن دو قید قائلند : 

 حکم مساله 

در نتیجه پایبندی به این دو قید هر گاه فقیه حکم پدیده ای را میتوانست از راه نص یا اجماع صحابه به دست 

 صحابی عمل نمی شود.اوردبه مذهب 

 نظر فقها امامیه درباره مذهب صحابی 

فقها و اندیشمندان امامیه مذهب صحابی را به عنوان منبع و پایه شناخت احکام شرعی مورد پذیرش قرار نداده اند 

مگر در جایی که به دلیل خاص حجیت و اعتبار آن ثابت شده باشد.زیرا صحابی در معرض خطا و اشتباه قرار 

 ه بدین جهت نمی توان قائل به حجیت و اعتبار مذهب انان شد .داشت

همچنین منابع دیگری همچون سد ذرایع و فتح ذرایع و شریعت سلف و عرف و عادت و سیره عملی اهل 

مده است که اکثرا مورد تایید فقهای امامیه آمدینه و استدالل و استصحاب و برائت به عنوان منابع اجتهاد 

که دلیل مستقلی بر اعتبار و حجیت این موارد وجود ندارد و هیچ یک از این اقسام نمی  نیست و معتقدند
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ن منوط به کاشفیت از آاجماع و عقل باشد بلکه اعتبار و حجیت  –سنت  –تواند دلیل مستقلی درمقابل کتاب 

 .امضا شارع است

 نتیجه گیری 

کفایی است و کسی نمی تواند قائل به سقوط چنین تکلیفی از از لحاظ نظری به اتفاق اهل علم ، اجتهاد واجب 

مقطع تاریخ باشد ، در بعد عملی نیز فقه اسالمی همواره آماده و مستعد پاسخگویی به مسائل جدید بوده است . 

ظهور مجتهدان بزرگ بعد از عصر تدوین مذاهب ، تالیف آثار فقهی متضمن آرا و اجتهادات جدید ، تصرف در 

جود مبانی مذاهب ، مخالفت های آشکار با قدمای مذاهب در مسائل اصولی و فقهی شواهد روشنی بر و قواعد و

مجتهدان متاخر از روسای مذاهب از حیث احاطه بر علم اجتهاد و احراز ملکه .اجتهاد در بشر زمان بوده است

اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت  فقاهت و فتوا اغلب در ردبف آنان بوده اند با این حال به واسطه قوت ماخذ ،

روش های اجتهادی متقدمان ، در طریق اجتهاد پیرو آن ها بوده اند .بحث از صناعت اجتهاد و اسلوب استخراج 

حکم و تشخیص موضوع ، فن دسترسی به کبریات قضایا در حل صغریات نحوه برخورداری از اجتهاد مناسب با 

یخی مربوط به اجتهاد در اسالم و باالخره کیفیت نظام سازی در اجتهاد شیعی نیاز امروز بشر آشنایی با تحوالت تار

ت های فردی و اجتماعی مورد تعامل قرار می گیرد . از وراز مسائل مهمی است که در عصر کنونی به واسطه ضر

در اصول و  طرفی طرح شبهات وارد شده در نحوه پاسخ گویی مجتهد ، اصول  و مبنای پایدار این فن میزان توسعه

را ضروری کرده  آنقواعد راهبردی اجتهاد از مواردی است که شناخت و پردازش منابع اجتهاد و مراجعه مجتهد به 

 .است 

باید دانست در صورتی که اجتهاد در منابع فقهی به کار گرفته نشود منابع فقه هیچ گاه نمی تواند در برابر رویداد ها 

و مسائل تازه پاسخگو شوند .فقهای مذاهب اسالمی درباره منابع اجتهاد نظریات مختلفی بیان داشته اند که اجماال 

 به برخی از این نظریات اشاره شد از جمله : 

عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته و این اعتقاد اغلب فقهای مذهب  لف: اولین نظریه ، منابع اجتهاد راا

 جعفری است .

ب: بعضی چون علمای اخباری ها که از پیروان مال محمد امین استر آبادی هستند ، تنها کتاب و سنت را به عنوان 

 آن ها منبع را منحصر به سنت دانسته اند . منبع استنباط احکام پذیرفته اند و بعضی از
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ج: برخی همچون فقهای حنفی مذهب منابع اجتهاد را عبارت از کتاب ، سنت متواتره ، اقوال صحابه ، اجماع 

صحابه ، قیاس ، استحسان و نظر عرف دانسته اند . چنانکه عالمه ابوزهره در کتاب تاریخ مذاهب اربعه نقل می کند 

. 

لمای مذهب مالکی به کتاب ،سنت ، اجماع اهل مدینه، مصالح مرسله ، قول صحابی غیر مستند به د :جمعی مثل ع

رای ، قیاس منصوص العله به عنوان منابع اجتهاد معتقدند که دکتر صبحی مختصانی در کتاب فلسفه تشریع فی 

 االسالم به این نظریه اشاره دارد .

اجماع ، قیاس مستنبط العله و نیز قیاس نشبیه و تمثیل را به عنوان  ه: گروهی مانند فقهای شافعی ،کتاب ، سنت ،

 منابع اجتهاد پذیرفته اند .که این نظریه نیز در کتاب فلسفه تشریع فی االسالم و غیر آن بیان گردیده است

ز قیاس و: عده ای مانند دانشمندان حنبلی منابع اجتهاد را عبارت از کتاب ، سنت ، قیاس منصوص العله ، و نی

تشبیه وتمثیل )درصورت ضرورت( و فتاوی صحابه در صورتی که مخالف با کتاب و سنت و حتی مخالف حدیث 

 مرسل و ضعیف نباشد دانسته اند .

ز:دسته ای همچون علمای مذهب ظاهری که از داود بن علی ظهاری اصفهانی تبعیت می کنند به کتاب و سنت و 

جماع پس از عصر خلفا جایگاهی قائل نیستند.به طوری که ابن حزم اندلسی اجماع معتقدند . ضمن آن که برای ا

ظاهری دومین پیشوای مذهب ظاهری می گوید : هرکس دعوی اجاع آن ها یعنی مسائلی که پس از عصرخلفاطرح 

 شده است را بکند دروغ گفته است 

استنباط احکام شرعی باید به سراغ  نخستین منبع اجتهاد کتاب است بنابراین قبل از مراجعه به هر منبعی جهت

 کتاب الهی رفت زیرا قران جامع قوانین الهی و معیار سنجش اخبار و احادیث بوده و خواهد بود .

دومین منبع سنت است که اندیشمندان اسالمی به روشنی آن را پذیرفته اند اجماع نیز در راه استنباط احکام الهی به 

کتاب و سنت قرار می گیرد و چهارمین منبع اجتهاد عقل است ،جایگاه عقل در تبیین کار گرفته شده و در کنار 

ابهام ها و تشریح پیچیدگی ها و تمییز بسیاری از مسائل و احکام در راستای شناخت واقعیت ها و از آن جمله 

یك دلیلی عقلی را در  استنباط احکام الهی جای انکار ندارد . البته الزم به ذکر است که اندیشمندان اصولی هیچ

عرض ادله دیگر قرار نداده اند بلکه عقل در طول کتاب و سنت و اجماع است و قبل از رجوع به منابع سه گانه 

 رجوع به عقل صحیح نیست .

سایر منابع اجتهاد عبارتند از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و قاعده استصالح ، سد ذرایع فتح ذرایع ، شریعت 

فقها و که سلف و عرف وعادت وسیره عملی اهل مدینه و استدالل و استصحاب مذهب صحابی و برائت می باشد 
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و احکام الهی نپذیرفته اند و معتقدند که دلیل اندیشمندان شیعه موارد فوق الذکر را به عنوان منبع شناخت وحی 

مستقلی بر اعتبار و حجیت این موارد وجود ندارد و نظر فقهای اهل سنت هم در خصوص این موارد متفاوت است 

برخی ازموارد را طریقی برای شناخت حکم شرعی نمی دانند وسخت با آن مخالفند وبرخی فقها آن ها را طریقی 

 رعی می دانند .برای دستیابی حکم ش

 

 منابع 

 قرآن کریم  -1

 آخوند خراسانی،محمد کاظم،)بی تا ( فواتح الرحموت به شرح مسلم الثبوت ، افست الشریف الرضی  -2

 ،)بی تا ( کفایه االصول ، المطبوع مع الحاشیه المشکینی _________________ -3

 ( ،االحکام فی االصول االحکام ، چاپ دوم  ، بیروت ، دارالکتاب 1403آمدی ، علی بن محمد ابن سالم ) -4

، اسدالغابه فی معرفه الصحابه ، چاپ اول ، بیروت ، ط (1417ابن اثیر ، ابوالحسن علی بن محمد ) -5

 داراحیا تراث عربی 

،چاپ دار االحیا ، افست  )بی تا ( ، النهایه فی غریب ، بیروت____________________ -6

 اسماعیلیان 

 ابن حاجب ، ) بیتا( ، مختصر ابن حاجب به حاشیه سعد تقتازانی ، بیروت دار االحیا  -7

 ابن خلدون ، عبدالرحمن ابن محمد ) بی تا ( ، مقدمه ابن خلدون ، بیروت ، داراالحیا ، تراث العربی  -8

 العرب ، بیروت ، چاپ احیا التراث ابن منظور ، محمد بن مکرم ابن علی ) بی تا ( لسان  -9

 ابوالعلی حسان ) بی تا ( ،منهی المقال ، بیروت ، دارالمکتبه االسالمیه  -10

( بحوث فی علم االصول االجتهاد التقلید ، تهران ، چاپ موسسه نشر 1409اصفهانی ، شیخ محمد حسن ) -11

 اسالمی

 وت دارالکتاب ، بیر 31/ 1امینی ،المعروف بالمحسن ) بی تا ( ، الغدیر ، ج  -12

 ، بیروت ، داراالفاق  2( ، االحکام فی االصول االحکام ، ج  1400اندلسی ، ابن حزم ) -13

 ( مصباح االصول ، قم ، منشورات داوری1417بهسودی، محمد سرور واعظ )  -14

 ( ، وسایل الشیعه ، بیروت ، چاپ موسسه آل البیت احیا تراث 1412حرعاملی ،محمد ) -15

 ( صحیح مسلم ، استانبول ،دارالطباعه العامره1329،)حجاج نیشابوری  -16

 ه ( عنایت االصول فی شرحکفایه االصول ،قم ، انتشارات فیروز ابادی 1386حسینی ، السید مرتضی ) -17
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 13/172حکیم ، السید المنذر ) بی تا ( مراحل التصور االجتهاد ، مجله فقه اهل بیت ، قم ، العدد  -18

 م ( ، االصول العامه للفقه المقارن ، بیروت ، داراالندلس1963)حکیم ، السید محمدتقی  -19

( ، مبادی االوصول الی علم االصول ، ج دوم  ، بیروت ، چاپ 1406حلی ، العالمه ابومنصور جمااللدین ) -20

 داراالضوا

 ( معارج االصول ، قم ، موسسه آل بیت 1143حلی ، نجم الدین جعفر ابن حسن )  -21

 ل فقه ، دارالفکر بیروت ، چاپ الدولی ( اصو1409خضری ، محمد) -22

 (، مصادر التشریع االسالمی ، ج پنجم ، کویت ،دارالعلم1402خالف ، عبدالوهاب ) -23

 ه ( مصباح االصول ، نجف ، بی نا  1386خویی ، ابوالقاسم ) -24

 )بی تا( ، االجتهاد التقلید ، نجف ، بی نا___________ -25

 سه ال بیت ) بی تا ( التنقیح ، قم ، موس__________ -26

 ( ، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی، تهران ، کیهان 1370جناتی ، ابراهیم  ) -27

 ذهبی ، محمد بن احمد بن عثمان ) بی تا ( میزان االعتدال فی الفقه الرجال ، بیروت ، دارالفکر -28

 راغب اصفهانی ، حسین بن محمد بن المفضل ) بی تا ( مفردات الفاظ قران ، بیروت ، افست ذو قربی  -29

 زرقا ،مصطفی ) بی تا ( مدخل الفقهی العام ، دمشق ،دارالقلم  -30

 زبیدی، محمد مرتضی ) بی تا ( ، تاچ العروس ، چاپ مصر  -31

 قم نشر اسالمی سبحانی، شیخ جعفر ) بی تا ( ، مفاهیم قران العدل االمامه ، -32

 ( الذریعه الی االصول الشریعه ، تهران دانشگاه تهران 1977سید المرتضی ، علی بن حسین موسوی ) -33

 ، االم ، بیروت،لطباعه و النشر التوزیع(1424شافعی، محمد بن ادریس ) -34

 ( ارشاد الفحول  ، ج اول ،بیروت ، چاپ الکتاب العربی 1419شوکانی )  -35

 ، المعالم الزلفی فی الشرح العروه الوثقی بی تا (شیخ عبدالنجفی عراقی )  -36

 ه ( عروه الوثقی ، قم ، دارالغدیر  1337طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم )  -37
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 ( طیب البیان فی تفسیر القران، قم انتشارات اسالمی 1378عبدالحسینی ، ) -40
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 التراث العربی 
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514 

ص
خا

و 
م 

عا
ه 

فق
ه 

گا
د

دی
ز 

د ا
ها

جت
ع ا

ناب
م

 

 
 ه ( ، اصول کافی ، نجف اخوندی  1375کلینی ، محمد بن یعقوب ) -44
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