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ه و اختالف احادیث از دیرباز مورد 
ّ
چکیده: مسأله تعارض ادل

که  همان طور  را،  آن  پیشینبه  می توان  حّتی  و  داشته  قرار  توّجه 
گزارش های متعّدد و همچنین برخی ابواب کتب روایی به خوبی 
نشان می دهند، تا زمان خود امامان)ع( پی گرفت. پس از آن نیز 
فقیهان و اصولیان یا در نگاشته های اصولی خود به این مسأله 
پرداخته اند یا به تدوین رساله هایی جداگانه با محوریت همین 
که  می رسد  نظر  به  چنین  براین  بنا  یازیده اند.  دست  موضوع 
گاهی از این مسأله و تعیین  برداشت صحیح از روایات نیازمند آ
و  نکته  است.  متعارض  احادیث  با  تعامل  شیوه  درباره  موضع 
پرسش قابل توّجهی که می تواند در نوع نگاه به مسأله تعارض 
سوی  از  تعارض  »ایجاد  که  است  آن  باشد  ساز  سرنوشت  ه، 

ّ
ادل

چه کسی است؟«. گاه تعارض ریشه در خود روایات دارد و گاه به 
عبارت  به  می گردد.  باز  متن  مفّسر  و  خواننده  پیش فرض های 
دیگر الزم است که میان »تعارض« و »توّهم تعارض« تفاوت قائل 
شد. ِآیت اهل سیستانی یکی از فقیهانی است که به این مسأله 
توّجه نشان داده و تقریرات دروس ایشان با عنوان »تعارض األدلة 
و اختالف الحدیث« بهترین گواه بر این مطلب است.  به پرسش 
نمونه  برای  گفت.  پاسخ  گوناگون  زوایای  از  می  توان  شده  مطرح 
نسِخ  اختالف  روایت،  صدور  بستر  و  »تاریخ«  عنصر  به  توّجه 
متون و مجموعه  های کهن حدیثی و همچنین مسائل مرتبط 
دهند.  پاسخ  پرسش  این  از  بخشی  به  می توانند  کتابشناسی  با 
مبنای  یادشده  مسائل  به  توّجه  بر  عالوه  سیستانی  اهل  آیت 
دیگری را نیز، احتماال تحت تأثیر اندیشه های اصولی میرزا مهدی 
اصفهانی، مطرح نموده و تالش کرده است تا تفکیکی میان روایات 
»افتایی« و »تعلیمی« انجام دهد. بنا بر این دیگر نمی توان یکسره 

همه روایات را در مقام تعلیم و تشریع به شمار آورد. 

بر پایه آنچه گذشت، نگارندگان تالش نموده اند تا در دو بخش به 
تبییبن این مسأله و اشکاالت پیرامون آن، با مقایسه دیدگاه های 

آیت اهل سیستانی و میرزا مهدی اصفهانی، بپردازند. 
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ّ
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Differentiating between “IftāĪ” and “Ta’lĪmĪ” nar-
rations, rules and examples;
A look at the Usuli thoughts of Ayatollah Sistani 
and Mirza Mehdi Isfahani (Part 1)
Hamid Reza Tamadon/ Hosseim Aziz Pour

Abstract: The issue of the conflict between hadiths 
has been paid attention to for a long time and its 
background can even be traced back to the time of 
the Imams (AS) themselves, as numerous narrations, 
as well as the titles of chapters in narration books, 
show this quite well. Since then, jurists and Usulis 
have either addressed this issue in their writings or 
have compiled separate treatises focusing on this 
issue. Therefore, it seems that a correct understand-
ing of the narrations requires knowledge of this 
issue and determining a position on how to interact 
with conflicting hadiths. A noteworthy point and 
question that can be crucial in the way we look at 
the issue of conflict of evidence is “who created the 
conflict?” Sometimes the conflict is rooted in the 
narrations themselves and sometimes it goes back to 
the presuppositions of the reader and the interpreter 
of the text. In other words, it is necessary to distin-
guish between “conflict” and “illusion of conflict”. 
Ayatollah Sistani is one of the jurists who has paid 
attention to this issue and the printed report of his 
lessons entitled “Conflict of evidence and difference 
of hadith” is the best evidence of this. The question 
can be answered from different angles. For example, 
paying attention to the element of “history” and the 
context of narration, the differences between the 
copies of ancient texts and collections of hadith, as 
well as issues related to bibliography, can answer part 
of this question. In addition to paying attention to 
the above-mentioned issues, Ayatollah Sistani has 
proposed another basis, probably under the influence 
of the ideas of Mirza Mehdi Isfahani, and has tried to 
distinguish between “Iftai” and “Ta’limi” narrations. 
Therefore, it is no longer possible to consider all 
narrations as teaching and legislation.
Based on what has been said, the authors have tried 
to explain this issue and the problems surrounding 
it in two parts, comparing the views of Ayatollah 
Sistani and Mirza Mehdi Isfahani.
Keywords: Iftai narrations, Ta’limi narrations, con-
flict of arguments and hadith differences, Ayatollah 
Sistani, Mirza Mehdi Isfahani

وايات )اإلفتائّية( و  )التعليمّية(، قواعد ومناذج؛ التمييز بن الر
مهيدي  زا  وامليير السيسيتاين  اهّلل   آليية  صولّيية 

ُ
األ اآلراء  يف  تأّميالت  ميع 

األصفهاين )القسم األّول(
پور يز محيد رضا متّدن/ حسن عز

األحاديـث  واختـالف  ـة 
ّ
األدل تعـارض  مسـألة  حضيـت  اخلالصية: 

باهتمـام الباحثـن منـذ قـدمي الزمان، بل ميكن القـول أّن خلفّية هذا 
االهتمام متتّد إىل زمان األمّئة علهيم السالم أنفسهم. وهذا ما تؤّكده 
 إىل بعض أبواب الكتب الروائّية.

ً
ير مضافا بوضوح الكثير من التقار

 ليدلـوا بدلوهـم يف هـذه املسـألة، 
ً
صولّيـون أيضـا

ُ
مّث جـاء الفقهـاء واأل

ة اليت 
ّ
ين الرسـائل املسـتقل صولّية أو بتدو

ُ
وذلك إّما ضمن كتهبم األ

تتمحور حول هذا املوضوع.
وعـىل هـذا فالـذي نعتقـده هـو أّن الفهـم الصحيـح للروايـات حيتـاج 
ـاذ املوقف املناسـب لكيفّية التعامل مع 

ّ
إىل معرفـة هـذه املسـألة وات

األحاديـث املتعارضـة. واألمـر املهـّم والسـؤال الـذي ميكـن أن يكـون 
ـة هـو: )َمـن 

ّ
 يف تعيـن نـوع املوقـف جتـاه مسـألة تعـارض األدل

ً
حامسـا

 
ً
الـذي يوجـد التعـارض ؟(، فجذور التعارض تكـون موجودة أحيانا
خـرى إىل الفرضّيات 

ُ
يف الروايـات نفسـها، يف حـن تعـود يف أحيان أ

خرى جيب التمييز بن 
ُ
املسبقة للقارئ واملفّسر للنّص. أي وبعبارٍة أ

)التعارض( و  )توّهم التعارض(.
وآيـة اهّلل  السيسـتاين هـو أحـد الفقهـاء الذيـن اهتّمـوا هبـذه املسـألة، 
يرات دروسه اليت جاءت حتت عنوان  وخير دليل عىل ذلك هي تقر

ة واختالف احلديث(.
ّ
)تعارض األدل

ميكـن اإلجابـة عـىل التسـاؤل املطـروح من زوايا خمتلفـة، مفثاًل ميكن  و
يخ( وظروف صدور الرواية  موٍر من قبيل االلتفات إىل عنصر )التار

ُ
أل

واختـالف نسـخ النصـوص واملجاميع احلديثّيـة القدمية، وغيرها من 
ة مبعلومات الكتب أن جتيب عىل قسٍم من هذا 

ّ
املسائل ذات الصل

السؤال.
إضافـًة إىل وجـوب مراعـاة النقـاط املشـار إلهيـا يف الفقرة السـابقة،  و
صولّية للميرزا 

ُ
مبا باألفكار األ  ر

ً
فإّن آية اهّلل  السيستاين يطرح -  متأّثرا

 يتمّثـل يف سـعيه للتمييـز بـن 
ً
مهـدي األصفهـاين  - مبـًى آخـر أيضـا

 هلـذا املبـى فـال 
ً
الروايـات )اإلفتائّيـة( والروايـات )التعليمّيـة(. ووفقـا

ميكننـا بعـد ذلـك اعتبـار مجيـع الروايـات عىل اإلطـالق واردة يف مقام 
يع(. )التعلمي( و  )التشر

وبنـاًء عـىل مـا سـبق، بـذل الكاتـب يف هذا املقال جهـده يف توضيح 
هـذه املسـألة واإلشـكاالت الـيت تثـار حوهلـا، مع املقارنة بـن آراء آية 

اهّلل  السيستاين وامليرزا مهدي األصفهاين.
املفردات األساسيّية: الروايات اإلفتائّية، الروايات التعليمّية، تعارض 
مهـدي  امليـرزا  السيسـتاين،  اهّلل   آيـة  احلديـث،  واختـالف  ـة 

ّ
األدل

األصفهاين.
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کـه  مسـئله تعـارض ادلـه و اختـالف احادیـث از دیربـاز مـورد توجـه بـوده اسـت. پیشـینه آن همان طـور 
کتـب روایـی به خوبـی نشـان می دهنـد، بـه زمـان خـود  گزارش هـای متعـدد و همچنیـن برخـی از ابـواب 
امامـان)ع( می رسـد. پـس از آن نیـز فقیهـان و اصولیـان یـا در نگاشـته های اصولـی خـود بـه ایـن مسـئله 
یده اند. بنابراین چنین  یت همین موضوع دست یاز گانه با محور پرداخته اند یا به تدوین رساله هایی جدا
گاهی از این مسئله و تعیین موضع درباره شیوه  که برداشت صحیح از روایات نیازمند آ به نظر می رسد 
تعامل با احادیث متعارض است. نکته و پرسش قابل توجهی که می تواند در نوع نگاه به مسئلۀ تعارض 
یشه در  ادله سرنوشت سـاز باشـد، آن اسـت که »ایجاد تعارض از سـوی چه کسـی اسـت؟«. گاه تعارض ر
گاه به پیش فرض های خواننده و مفسـر متن باز می گردد. به عبارت دیگر الزم اسـت  خود روایات دارد و 
میـان »تعـارض« و »توهـم تعـارض« تفـاوت قائل شـد. آیت اهّلل سیسـتانی یکی از فقیهانی اسـت که به این 
مسـئله توجـه نشـان داده و تقریـرات دروس ایشـان بـا عنـوان »تعارض األدلة و اختـالف الحدیث« بهترین 
گون پاسخ گفت. برای نمونه توجه  گونا گواه بر این مطلب است.1 به پرسش مطرح شده می  توان از زوایای 
یـخ« و بسـتر صـدور روایـت، اختالف نسـِخ متـون و مجموعه  های کهن حدیثـی و همچنین  بـه عنصـر »تار
کتابشناسی می توانند به بخشی از این پرسش پاسخ دهند. آیت اهّلل سیستانی عالوه بر  مسائل مرتبط با 
توجه به مسائل یادشده، احتمااًل تحت تأثیر اندیشه های اصولی میرزامهدی اصفهانی مبنای دیگری را 
کـرده اسـت تا تفکیکی میان روایـات »افتایی« و »تعلیمی« انجام دهـد. بنابراین دیگر  نیـز مطـرح و تـالش 

نمی توان یکسره همه روایات را در مقام تعلیم و تشریع به شمار آورد.

کرده اند تا با مقایسۀ دیدگاه های آیت اهّلل سیستانی  گذشت، در این نوشتار نگارندگان تالش  طبق آنچه 
و میرزامهدی اصفهانی به تبیین این مسئله و اشکاالت مرتبط آن بپردازند.

آیت اهّلل سیستانی به عنوان نخستین عامل از عواملی که موجب توهم اختالف در فهم روایات می شوند، 
گفته است: از یکسان پنداشتن اسلوب اقوال و روایات امامان)ع(، چنین سخن 

گفتار ائمه تنها بر یک اسـلوب بیان شـده و آن عبارت  که  گاه توهم می شـود  عامل نخسـت: 
اسـت از اسـلوب »تعلیـم«. بـه همیـن جهـت اسـت کـه تصـور تعـارض بـه وجود می آیـد. حال 

گونه بیان  شده اند: آنکه روایات بر دو 
 الف( اسلوب تعلیم و تثقیف

ب( اسلوب ارشاد و رهنمون ساختن مردم به سوی وظایف عملی آنان2

1. سیدهاشـم الهاشـمی در مقدمـۀ جـزوۀ تعـارض االدلـه و اختـالف الحدیـث )نسـخه جدید( نوشـته در نگارش این تقریـرات، مطالب 
گرفتـه اسـت. البتـه بـه نظـر  یـس مبحـث تعـارض االدلـه توسـط آیـت اهّلل سیسـتانی مـورد توجـه و مقایسـه قـرار  رۀ قدیـم و جدیـد تدر دو
می رسد که در نگارش تقریرات جدید )1414ق( برخی از مطالب جزوۀ اختالف الحدیث که چند سال پیش از آن انتشار یافته بود، 

بازنگری شدند و مطالب بسیاری هم بر آن افزوده شد.
2. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 188.
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بـر همیـن پایـه، مـورد اّول را »اسـلوب تعلیـم« و مـورد دوم را »اسـلوب افتـاء« نامیـده اسـت کـه در مـورد دوم، 
کلی بر موضوع  کبریات  که قادر به شناخت حکم و وظیفه شرعی خود از طریق تطبیق  امام به شخصی 
نیسـت، وظیفـه اش را متذکـر می شـود. بنابرایـن ذکـر تفـاوت میان این دو مقام به سـبب تأثیرات آن بر فهم 
روایات به صورت عام و اهمیتش در زمینه تعارض به صورت خاص ضروری می نماید. به همین دلیل 

کرده اند: گونه عمل  که پیامبر)ص( و امامان)ع( در زمینه تبلیغ احکام شرعی بر دو  گفت  می توان 

1.  اسلوب تعلیم 
کلـی شـریعت بـرای تربیـت و آمـوزش بـه کسـانی اسـت  مقصـود از آن بیـان اصـول عامـه و قواعـد و احـکام 
کـه قـادر بـه آموختـن علـوم شـریعت بودنـد تـا به فقیهـان امت تبدیـل شـوند. بنابراین هدف از بـه کارگیری 
که شایسـتگی الزم برای آموختن علوم شـرعی را دارا  این اسـلوب، تعلیم آموزه های دین به افرادی اسـت 
باشند، نه آنکه ناظر به بیان وظیفۀ عملی و فعلی شخص پرسش گر باشد. در این مرحله باید مواردی از 

قبیل ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و محکم و متشابه را از یکدیگر بازشناخت.3

1-1. اسلوب تعلیمی و قرائن منفصل
یج  ی از روش »تدر از ویژگی ها و خصوصیات این اسلوب می توان به »اعتماد آن بر قرائن منفصل« و پیرو
کـرد. توضیـح آنکـه گاهـی عـام یـا مطلـق در یـک مجلس/زمـان و خـاص  و تـدرج« در بیـان معـارف اشـاره 
کـه در آمـوزش عالـی  و مقّیـد در مجلسـی/زمانی دیگـر ذکـر شـده اسـت. )نـه در یـک مجلـس( همان طـور 
نیـز چنیـن امـری متعـارف و مرسـوم اسـت و اسـتاد در آن بـه دنبال بیـان وظایف عملی فعلی دانشـجویان 
کـه معلومـات طبـی را به دانشـجویانش در دانشـگاه می آموزد. پرواضح اسـت که  نیسـت؛ ماننـد پزشـکی 
ی تنها به ذکر قواعد عمومی برای دانشجویان می پردازد و همه ابعاد مسائل و همچنین تخصیص های  و
کلی را در یک جلسـه بیان نمی کند، بلکه در سـایر جلسـات به بیان آنها می پردازد. همچنین  آن قواعد 
برخـی از احادیـث ماننـد »علینـا القـاء األصـول و علیکـم الّتفریـع«4 نیـز بـر بـه کارگیری این اسـلوب توسـط 

کرد:  کید می ورزند. به عنوان نمونه ای دیگر می توان به این روایت اشاره  معصومان)ع( تأ

إذا شککت فابن علی الیقین. قلت هذا أصل؟ قال نعم.5 

در نظرگاه آیت اهّلل سیستانی مقصود از اصل در این روایت همان قاعده عامه است.6

که فقیه هنگام تأمل  که اّولین نکته ای  کرده است  همچنین میرزای اصفهانی در المواهب السنیة بیان 

3. همان، ص 189.
4. مستطرفات السرائر، ص 58، ح 21.

5. مـن ال یحضـره الفقیـه، ج 1، ص 351: از اسـحاق بـن عّمـار روایـت کرده انـد که گفت: امام کاظم)علیه السـالم( به من فرمود: هر گاه 
ى. کلی است ؟ فرمود: آر که می فرمایید قاعدۀ  کردم: آیا این ترتیب  ید: عرض  گو گذار. اسحاق  کردى بنا را بر یقین  در نماز شک 

6. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 190.
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در آیات و روایات با آن مواجه می شود، تقسیم بندی آنها به دو دستۀ کلی تعلیمیات و افتائیات است.7 
در ادامـه ضمـن بیـان ایـن دو دسـته و ویژگی هـای آنهـا تصریح کرده اسـت که فردی به مقـام فقاهت نائل 
نمی شـود، مگـر اینکـه فـرق بیـن ایـن دو باب - تعلیمیـات و إفتائیات - و ثمرات مترتب بر آنها را بفهمد و 

که از فتوا می توان احکام مخصوص به اشخاص را به دست آورد.8 بداند 

کـرده بـه عبـارات برخـی از فقیهـان و محدثـان پیشـین  ایشـان همچنیـن بـه عنـوان شـاهدی بـر آنچـه بیـان 
کرده. ایشـان در مقدمۀ تذکرة الفقهاء بعد از حمد و ثنای الهی نوشـته  ی اسـتناد و اشـاره 

ّ
مانند عالمۀ حل

است:
ی األئّمة  أّما بعد، فإّن الفقهاء هم َعَمدة الدین و َنَقلة شرِع رسول رّب العالمین و َحَفظة فتاو

المهدّیین و سالمه علیهم أجمعین.9

کـه میرزامهـدی اصفهانـی هـم اشـاره کرده، شـیخ حـّر عاملی در کتـاب أمل اآلمل   عـالوه بـر آن، همچنـان 
ضمن معرفی تألیفات خویش، به کتاب فهرست وسائل الشیعة موسوم به کتاب من الیحضره المام که 
که این کتاب  کرده اسـت  شـامل عنوان ابواب، عدد احادیث هر باب و مضمون آنهاسـت، اشـاره و بیان 

جمع آوری فتاوا و احکام منقول از اهل بیت)ع( است.10

ی همچنین به عنوان شاهدی دیگر، به بیان محدث نوری در فایدۀ هفتم خاتمۀ مستدرک اشاره کرده  و
که میرزای نوری در این فایده نوشته است:

ذین کانوا مرجعًا للفتوی بأمرهم خصوصًا 
ّ
ئّمـة )ع( و فقهائهم ال إّن دیـدن أعاظـم أصحـاب األ

 بما سـمعوا منهم 
ّ

أو عمومـًا، کان علـی نقـل کالمهـم ولـو علـی نقـل اإلفتـاء و مـا کانـوا یفتـون إال
أو رووه.11 و12

 طبـق توضیـح میـرزای اصفهانـی ائمـه)ع( بـه عـوام شـیعه فتـوا می دادنـد و در واقـع إفتـاء بـه تقیـه نزدیک تر 
بـوده اسـت؛ زیـرا ایـن سـّنت إفتـاء نـزد خلفـا و علمـای غیرشـیعه هـم جریـان داشـته اسـت. تعلیمـات نیز 
مخصـوص بـه خـواص اصحـاب اهل بیـت)ع( و متفّقهیـن در دیـن - از اصحـاب - بـوده اسـت. بدیـن 
کـه به  ـد فتاوایـی از پیامبـر)ص( بودنـد 

ّ
ـد اهل بیـت)ع( و عامـۀ مسـلمانان، تنهـا مقل

ّ
ترتیـب شـیعیان، مقل

کـرده که  یخـی نقـل  آنـان رسـیده بـود.13 میـرزا بـه نقـل از فرائـد االصـول شـیخ انصـاری از برخـی از کتـب تار

7. المواهب السنیه، ص 443.
8. همان، ص 448.

9. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 3.
10. أمل اآلمل، ج 1، ص 142.

11. خاتمة مستدرک الوسائل، ج 7، ص 60.
12. المواهب السنیة، ص 452-451.

13. همان، ص 490؛ الفتاء و التقلید 2، ص 301.
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کوفه طبق فتاوای ابوحنیفه و سفیان ثوری و فردی دیگر )ابن ابی لیلی(، اهل مکه  برای نمونه عامۀ اهل 
طبق فتاوای ابن جریج، اهل مدینه طبق فتاوای مالک و فردی دیگر )ابن الماجشـون(، اهل بصره طبق 
فتـاوای عثمـان )عثمـان البّتـی( و سـوار،14 اهـل شـام طبـق فتـاوای اوزاعـی و ولید، اهل مصر طبـق فتاوای 
لیـث بـن سـعد و اهـل خراسـان طبـق فتـاوای عبـداهّلل بن مبـارک زهری عمـل می کردند و غیـر از اینان افراد 
دیگری از مفتیان مانند سعید بن مسّیب، عکرمه، ربیعة الرأی و محّمد بن شهاب زهری بودند تا اینکه 

عامه در سال 365ق )665ق( به چهار مذهب منحصر شدند.15و16

بـا توجـه بـه آنکـه بـرای پیامبـر و ائمـه)ع( تشـکیل جلسـات مخصـوص تعلیمـات بـه طـور عمومـی ممکـن 
کثـر روایـات صادرشـده  کـه ا نبـود، مگـر ضمـن خطبه هـا و در برخـی مجالـس خـاص، میـرزا بیـان می کنـد 
کار جـان خـود و  کـه پیش تـر ذکـر شـد، بـا ایـن  از ائمـه)ع( فتـوای آنـان )افتائیـات( اسـت؛ زیـرا همیـن طـور 
شیعیانشان بیشتر حفظ و مراتب تقیه رعایت می شد. بنابراین سّنت اسالمی بر افتاء عاِلم جاری شده 
اسـت و در ایـن روش هیچ گونـه اظهـار خالفتـی از سـوی ائمه)ع( دیده نمی شـود؛ بر خـالف تعلیم اصول و 
کـه بـه نوعی اظهار خالفت، والیت و امامت ایشـان اسـت و با حفـظ تقیه منافات  مـواد علـوم توسـط آنـان 

دارد.17

2. اسلوب افتاء 
کـه در زندگی روزمرۀ خود با مشـکل  کننده اسـت  منظـور از آن، مرتبـۀ بیـان حکـم شـرعی بـرای فـرد اسـتفتا
شـرعی مواجـه شـده و بـرای حـل آن بـه سـراغ امام)ع( رفته اسـت. امـام)ع( نیز همۀ آنچـه در تعیین وظیفۀ 
کبریات  کرده و به تناسب ویژگی ها و احوال خاص سائل به تطبیق  ی مؤثر و دخیل است، بیان  عملی و
شـرعی بـر مـوردی خـاص پرداختـه و طبق خصوصیات او پاسـخ گفته اسـت. نکته آن اسـت که امام)ع( 
کـرده و نـه بر قرینـۀ منفصله اعتماد کرده اسـت.  هنـگام به کاربسـتن ایـن اسـلوب، نـه کبـرای کلـی را بیـان 
بـرای تقریـب بیشـتر ذهـن می تـوان گفـت کـه پاسـخ او در ایـن اسـلوب بـه مثابـه نسـخۀ پزشـک بـرای بیمار 

است.

1-2.  اسلوب افتایی و قرائن منفصل
کـرد؛ زیـرا در ایـن صـورت وارد وادی کتمـان می شـود و نیـاز بـه  در فتـوا نمی تـوان بـر قرینـۀ منفصلـه اعتمـاد 
گـر بیمـار بـه پزشـک مراجعه کنـد و او نیز بـرای فرد بیمار نسـخه ای  مصحـح بـه وجـود می آیـد؛ بـرای مثـال ا
ی مشـخص نکند و تعیین زمان ها را به جلسـۀ دیگری موکول  بنویسـد، امـا زمـان مصـرف داروهـا را بـرای و

14. در فرائد االصول و به  تبع آن در الفتاء و التقلید 2 میرزا به اشتباه سوادة آمده است.
15. عبارات داخل پرانتز و تصحیحات این نقل با استفاده از منبع اصلی فرائد االصول، یعنی کتاب المواعظ و العتبار بذکر الخطط 

و اآلثار معروف به الخطط المقریزیة، ج 2، ص 331-344 آمده است.
16. فرائد االصول، ج 4، ص 135؛ الفتاء و التقلید 2، ص 240-241؛ المواهب السنیه، ص 505.

17. الفتاء و التقلید 2، ص 240-239.
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گـر امـام)ع( قیـد منفصـل را در مقـام  ی بی فایـده خواهـد شـد. در مسـائل شـرعی نیـز ا کنـد، عمـاًل نسـخه و
تعلیـم حکـم شـرعی بـه کار ببـرد، بایـد مطلـق بـر مقّیـد حمـل شـود، امـا در مقـام فتـوا و بیـان وظیفۀ شـرعی 
نمی توان بر قرینۀ منفصله اعتماد کرد، مگر آنکه مصّححی برای کتمان وجود داشته باشد، واال عرف نیز 
که امام)ع( در یک مجلس  گونی اسـت  گونا چنین چیزی را نمی پذیرد. نمونۀ آنچه ذکر شـد، پاسـخ های 
گونی که شرایط متفاوتی داشتند، بیان کرده  گونا دربارۀ کفارۀ افطار عمدی روزۀ ماه رمضان به اشخاص 
کرد تا  که توانایی مالی نداشت و قادر به اطعام یا آزادسازی برده نبود، او امر  است. برای مثال به سائلی 
گاهی نیز اطعام یا عتق )آزادسازی برده( با توجه به شرایط خاص سؤال کننده  دو ماه متوالی روزه بگیرد. 
ی واجـب شـد. در ایـن مـوارد، امـام)ع( حکـم کلـی مبنـی بـر تخییـر میـان مـوارد سـه گانه را بیـان نکرده  بـر و
کلـی سـؤال نکـرده و تنهـا بـه دنبـال تعییـن وظیفـۀ  کبـرای  اسـت؛ زیـرا فـرد پرسـش کننده از ایشـان دربـارۀ 
که  شرعی خود بوده است. در این باره میان احکام تکلیفی، عقود، ایقاعات با طهارت و نجاست و ... 

موضوع اعتبارات قانونی هستند، تفاوتی وجود ندارد.

کـه دربـارۀ علـم طـب بـرای دانشـجویان خویـش  بـرای تقریـب بیشـتر ذهـن می تـوان پزشـکی را مثـال زد 
یس می کند و در آن به برخی از قواعد طبی، عوامل بیماری و راه های کشف و روش های  سخنرانی و تدر
گاهی همین طبیب با بیمارانی مواجه می شـود  درمان آن و مسـائل مرتبط با علم پزشـکی می پردازد، اما 
ی  ی تبییـن می کننـد. بدیهـی اسـت که آن پزشـک نسـخه ای برای و کـه بیمـاری و حـاالت خـود را بـرای و
ی و احیانًا ذکر اجمالی نوع بیماری اوسـت و از ذکر  کـه دربردارنـدۀ داروهـای الزم بـرای درمـان و می پیچـد 
قاعدۀ پزشـکی در آن نسـخه خودداری می کند. بدیهی اسـت که این نسـخه تنها به آن بیمار اختصاص 
که از مریضی مشابه رنج می برد؛ زیرا امکان دارد در تجویز  دارد و او نمی تواند آن را به بیمار دیگری بدهد 
آن برخـی از ویژگی هایـی کـه در شـخص دیگـر وجـود نـدارد، لحـاظ شـده باشـد و بـه همیـن سـبب ممکن 

ی بیفزاید و موجب وخامت حال او شود.18 است بر بیماری و

کـه در آنها خصوصیات  علـم فقـه نیـز چنیـن اسـت. احادیثی از ائمه)ع( در مقام افتاء صادر شـده اسـت 
گرفته  که در نوع حکم مدخلیت دارند، از سـوی ایشـان مورد مالحظه قرار  و احوال سـائل و سـایر عواملی 
ی و  کـه چه بسـا بسـیاری از آنهـا بـر خـود شـخص سـؤال کننده نیـز پوشـیده باشـد. بنابرایـن بـرای و اسـت 
دیگـران، تطبیـق حکـم به مجـرد یافت شـدن مشـابهت ظاهـری میـان آنها جایز نیسـت. بله فقیـه می تواند 
خصوصیـات دخیـل و غیردخیـل در حکـم را از یکدیگـر بازشناسـد و در نتیجـه قادر خواهـد بود تا کبرای 
یان  ی خاص استخراج کند؛ امری که دیگران از انجام آن ناتوان اند. اشکال و اشتباه اخبار کلی را از فتاو
نیز همین جا آشکار می شود. آنها مردم را به روایات ارجاع می دهند، حال آنکه فرد عامی چگونه می تواند 

کند؟19 کلی را استنباط  از روایات افتایی حکم 

18. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 192.
19. همان، ص 192.
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یج در بیان احکام به کار گرفته شـده اسـت. به همین  کـه در آنهـا اسـلوب تدر امـا روایاتـی نیـز وجـود دارنـد 
دلیـل از قرائـن منفصلـه اسـتفاده شـده و همـۀ فروض و شـرایط حکـم و عناوین اّولیـه و ثانویه ای که حکم 
را متفـاوت می گرداننـد، در یـک حدیـث مطـرح نشـده اسـت. عالمـان نیـز همـواره بـه تعـدد اسـالیب در 
بیـان احـکام التفـات داشـته اند. بـرای مثـال آیـت اهّلل بروجردی در جامـع األحادیث بابی خـاص با عنوان 
که برخی از منقوالت  که نشان می دهد ایشان به این نکته  کرده است20  ی األئمة« را منعقد  »حجیة فتاو
کلی توجه داشـته اند. عالمه حلی  امامان)ع( تعیین وظایف عملی پرسـش کنندگان هسـتند و نه قواعد 
نیـز در خطبـۀ کتـاب تذکـرة الفقهـاء بـه این امر اشـاره کرده و نوشـته اسـت: »إن الفقهاء هم َعَمـَدة الدین و 
ی  که در تعبیر ایشان نیز عبارت »فتاو ی األئّمة المهدیین«21  نقلة شرع رسول رّب العالمین و حفظة فتاو
کار رفتـه اسـت. بنـا بـر آنچـه ذکـرش پیش تـر گذشـت، در احادیـث تعلیمی می بایسـت عـام را بر  ائّمـه« بـه 
که به اعتقاد ما  کرده اسـت  کرد. شـیخ صدوق نیز در االعتقادات اشـاره  خاص و مطلق را بر مقید حمل 

مجمل بر مفسر حمل می شود.22

 تفسیر آیت اهّلل سیستانی از این جمله شیخ صدوق جالب توجه و شایسته تأمل است:
بـه نظـر می رسـد کـه مقصـود وی از مجمـل، معنـای مصطلـح آن در علم اصول نیسـت، بلکه 

منظور از آن و مفسر، همان عام و خاص و یا مطلق و مقّید و امثال آن است.23

نمونه هایی از روایات تعلیمی
میرزای اصفهانی معتقد است که از متون دینی شریعت اسالم، یعنی قرآن و سّنت پیامبر)ص( و روایات 
صادرشـده از سـوی امامان)ع( درمی یابیم که این شـریعت، بر اسـاس روش فطری عقالیی بنا نهاده شده 
اسـت. همچنیـن پیامبـر)ص( کالم خداونـد متعـال را در قالـب تعلیـم خطابـات الهـی بیان کرده اسـت. 
کـرد و پیامبـر)ص( هـم وظیفـه داشـت تـا ایـن احـکام را که  در واقـع خداونـد احـکام را بـر رسـول خـود نـازل 
در مرتبـۀ جعـل و تشـریع صـادر شـده بـود، بـه مـردم تعلیـم دهـد. امامـان)ع( نیـز موظـف بودنـد واجبـات و 

کرده بود، به مردم تعلیم دهند.24 محرمات الهی و همچنین آنچه پیامبر)ص( واجب یا تحریم 

ایـن دسـته از روایـات کـه تعلیمیـات نـام دارنـد، احادیثـی دربارۀ تعلیـم اصول و جوامعی هسـتند که فروع 
احـکام از آنهـا اسـتنباط می شـود. بـرای مثـال امـام صادق)ع( در جواب گروهی از افـراد که دربارۀ حیض و 

سّنت الهی در تعیین زمان آن پرسیدند، پاسخ داد:
 ُمْشِکٍل ِلَمْن َسِمَعَها 

َّ
َن ِفیَها ُکل َحْیِض َثاَلَث ُسَنٍن َبّیَ

ْ
 اهّلِل)ص( علیه و آله َسّنَ ِفي ال

َ
ِإّنَ َرُسول

20. جامع األحادیث،1، ص 179.
21. تذکرة الفقهاء، 1، ص 3.

22. العتقادات، ص 114.
23. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 193.

24. المواهب السنیه، ص 446.
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ي ؛25
ْ
أ  ِفیِه ِبالّرَ

ً
َحٍد َمَقاال

َ
ْم َیَدْع أِل

َ
ی ل َو َفِهَمَها َحّتَ

رسـول خدا)ص( برای حیض سـه سـّنت قرار داد که در آنها هر مشـکلی را برای کسـی که آن 
ی که دیگـر برای هیچ کس مجـال اظهارنظر  را می شـنود و می فهمـد، بیـان فرمـوده اسـت. بـه طور

و رأی نمانده است.

کـه  در حدیـث دیگـری موسـی بـن بکـر از امـام صـادق)ع( دربـارۀ حکـم تعـداد نمازهـای قضا شـدۀ فـردی 
چندین روز بی هوش شده بود سؤال می کند. حضرت پاسخ داد:

ْمٍر َو 
َ
ْیِه ِمْن أ

َ
 َعل

َب اهّلُل َعّزَ َو َجـلَّ
َ
 َما َغل

ْشـَباَهُه؟ ُکلُّ
َ
ا َو أ

َ
ـَك( َهـذ

َ
ْخِبـُرَك ِبَمـا َیْنَتِظـم  )َیْجَمـُع ل

ُ
 أ

َ
 ال

َ
أ

 َباٍب 
ِتي َیْفَتُح ُکلُّ

َّ
ْبَواِب ال

َ ْ
ا ِمَن األ

َ
: َو َهذ

َ
َبـا عبداهّلل)ع( َقال

َ
ّنَ أ

َ
ُر ِلَعْبـِدِه. َو َزاَد ِفیـِه َغْیـُرُه أ

َ
ْعـذ

َ
اهّلُل أ

َف باٍب؛26
ْ
ل

َ
ِمْنَها أ

که خداوند  که این پرسشـت و مانند آن را شـامل بشـود؟ هر چیزی  می خواهی پاسـخی بدهم 
متعال در آن مورد بنده اش را ناچار فرموده، خداوند عذر بنده اش را بهتر می پذیرد. حضرت 
در تتّمـۀ ایـن حدیـث فرمـوده اسـت: ایـن از ابوابـی اسـت کـه از هـر بابـی از آن، هـزار بـاب دیگـر 

گشوده می شود.

کـه از آنهـا فروعـات مختلفی  در واقـع ایـن روایـت و ماننـد آن، در مقـام تعلیـم اصـول کلـی احـکام هسـتند 
استخراج و استنباط می شود.

ی آن را دارویی گذاشـته بود، از  کـه پایـش لغزیـده و ناخنـش کنـده شـده بـود و رو ی  در روایـت دیگـری، راو
وظیفه اش هنگام وضو از امام صادق)ع( پرسید. امام)ع( پاسخ داد:

ِکَتاِب اهّلِل َعّزَ َو َجل؛27 ْشَباُهُه ِمْن 
َ
ا َو أ

َ
ُیْعَرُف هذ

یافت. کتاب خدا می توان در   حکم این مورد و مشابه این را از 

گرفتن حکم  ی بوده تا او با فرا در واقع امام با این بیان و در ادامه با بیان یک آیه از قرآن در مقام تعلیم راو
کند.28 کلی فروعات را استنباط 

نمونه هایی از روایات افتایی
لسان برخی از روایات صادرشده از معصومین)ع( إخبار از احکام فعلی است تا مکلفین طبق آن عمل 
کننـد. میـرزای اصفهانـی ایـن دسـته از روایات را افتائیات نامیده اسـت. برای مثـال وقتی پیامبر)ص( به 

25. تهذیب، ج 1، ص 381، ح 6؛ الکافی، ج 3، ص 83، ح 1 با اندکی تغییر.
26. الخصال، ج 2، ص 644، ح 24؛ بصائر الدرجات، ج 1، ص 306، ح 16.

27. الکافی، ج 3، ص 33، ح 4؛ تهذیب، ج 1، ص 363، ح 27.
28. المواهب السنیه، ص 446-448 و ص 466-467؛ الفتاء و التقلید 2، ص 275-274.
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که نماز بخوانی یا زکات و خمس بدهی  گفته اسـت: بر تو در صورت قدرت داشـتن واجب اسـت  فردی 
یـا ماننـد اینکـه امـام)ع( فرمـوده: بـر تو واجب اسـت که نمازت را تمام بخوانی یا به دیگری گفته اسـت که 

واجب است نمازت را قصر بخوانی و ... همگی جزء همین دسته از روایات هستند.

کنید: برای مثال به روایت زیر توجه 
ُخَراَساِنّيِ 

ْ
ِبي َسِعیٍد ال

َ
ْحَمَد ْبِن ِهاَلٍل َعْن أ

َ
َحَسِن ْبِن َعِلّيٍ َعْن أ

ْ
اُر َعِن ال

َ
ّف َحَسِن الّصَ

ْ
ُد ْبُن ال ُمَحّمَ

َحِدِهَما: 
َ
 أِل

َ
ْقِصیِر، َفَقال ُه َعِن الّتَ

َ
ال

َ
َضا)ع( ِبُخَراَساَن َفَسأ َحَسِن الّرِ

ْ
ِبي ال

َ
ی أ

َ
: َدَخلَ َرُجاَلِن َعل

َ
َقال

َك َقَصْدَت  ّنَ
َ
َمـاُم، أِل ْیَك الّتَ

َ
 ِلْلَخِر: َوَجـَب َعل

َ
ـَك َقَصْدَتِنـي، َو َقـال ّنَ

َ
ْقِصیـُر، أِل ْیـَك الّتَ

َ
َوَجـَب َعل

َطاَن..29
ْ
ل الّسُ

در ایـن روایـت دو فـرد از امـام رضـا )ع( دربـارۀ حکـم نمـاز خـود در سـفر بـه خراسـان می پرسـند. 
یـارت ایشـان را  یـرا قصـد ز کـه نمـازش را قصـر بخوانـد؛ ز حضـرت بـه یکـی از آنـان پاسـخ داد 
یرا به قصد دیدار سـلطان  داشـته و بـه دیگـری پاسـخ داد کـه در سـفر نمـازش را تمـام بخواند؛ ز
ر فتوا، وظیفۀ  به خراسان آمده بوده است. در واقع در این روایت، امام رضا)ع( در مقام صدو

کرد. عملی این دو مکلف را مشخص 

که در مقام فتوا صادر شده اند، توجه به چند نکته ضرورت دارد: درباره احادیثی 

1.  وحدت موضوع
کـه بـه نظـر متعـارض می نماینـد. در ثبـوت  عبـارت اسـت از تمرکـز بـر موضـوع حکـم در دو آیـه یـا روایتـی 
تعارض، وحدت موضوع در دو نص شرط است. گاه در نگاه اّول چنین به نظر می رسد که دو متن دارای 
موضوع یکسـان هسـتند و در نتیجه با یکدیگر تعارض می کنند. حال آنکه موضوعشـان متفاوت اسـت. 
کرده است، شیخ  که آیت اهّلل سیستانی بیان  پس هیچ اختالف و تعارضی میان آنها نیست. همان طور 
گون( ظهار را ذکر  صـدوق نیـز بـه همیـن امـر اشـاره کرده و برای مثال روایـات مربوط به کفاره )کفـارات گونا
کبرا در آن دسته از روایات بیان نشده است.30 که هر یک به فراخور حال مخاطب صادر شده اند و  کرده 

کرده،  کرده و معتقد اسـت آنچه شـیخ برای نمونه ذکر  آیت اهّلل سیسـتانی در مثال شـیخ صدوق مناقشـه 
کند و  گرچه سـعی می کند این اشـتباه را توجیه  میان اخبار و روایات وجود ندارد و مثالی فرضی اسـت. ا

آن را به نّساخ نسبت دهد.31

کرد: روایات موجود در این زمینه را می توان به سه دسته تقسیم 

29. تهذیب، ج 4، ص 220، ح 17.
30. برای نمونه ر.ک به:  الخصال، ج 2، ص534؛ همچنین ر.ک به: تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 194.

31. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 194.
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کـه توهـم صـدور فتـاوای مختلـف )و چه بسـا  1.  در برخـی از روایـات خـود امامـان)ع( در پاسـخ بـه کسـانی 
متعـارض( در یـک موضـوع را از ایشـان داشـتند، بـه بحث اختالف موضوعی تصریـح کرده اند. این امر در 

روایات پیامبر)ص( نیز وجود داشته و موجب توهم تعارض میان عامه شده است.

کرد:  برای مثال می توان به این روایات اشاره 
ـوَب  ّیُ

َ
أ ِبـي 

َ
ُعَمْیٍر َعْن أ ِبـي 

َ
أ ِبیِه َعِن ِاْبـِن 

َ
ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْبـِن  َیْعُقوَب َعْن َعِلـّيِ  ْبـُن  ـُد  ُمَحّمَ اللف( 

ْهِلِه َقْبلَ 
َ
ی أ

َ
ـاَلُم َعْن َرُجٍل َوَقَع َعل ْیِه َالّسَ

َ
َبا عبداهّلل َعل

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
َمَة ْبِن ُمْحِرٍز َقال

َ
اِز َعْن َسـل َخّزَ

ْ
َال

ـوا 
ُ
ْخَبْرُتُهـْم َفَقال

َ
ْصَحاِبَنا َفأ

َ
ی أ

َ
ْیـِه َشـْيٌء« َفَخَرْجـُت ِإل

َ
ْیـَس َعل

َ
: »ل

َ
َسـاِء َقـال ْن َیُطـوَف َطـَواَف َالّنِ

َ
أ

ْیـِه 
َ
ـُت َعل

ْ
: َفَدَخل

َ
ْیـَك َبَدَنـٌة« َقـال

َ
ـُه: »َعل

َ
 ل

َ
َت َفَقـال

ْ
ل

َ
ُه َعـْن ِمْثـِل َمـا َسـأ

َ
ل

َ
ـٌر َقْد َسـأ ا ُمَیّسِ

َ
َقـاَك َهذ ِاّتَ

ُه َعْن 
َ
ل

َ
ـٌر َقْد َسـأ ا ُمَیّسِ

َ
َقاَك َهذ وا ِاّتَ

ُ
ْخَبْرَتِني َفَقال

َ
ْصَحاَبَنا ِبَما أ

َ
ْخَبْرُت أ

َ
ـُت ِفـَداَك ِإّنِـي أ

ْ
ـُت ُجِعل

ْ
َفُقل

 
َ
ُت: ال

ْ
َغـَك« ُقل

َ
َغُه َفَهلْ َبل

َ
ـُه: »ِإّنَ َذاَك َکاَن َقـْد َبل

َ
 ل

َ
ْیـَك َبَدَنـٌة« َفَقال

َ
ـُه: »َعل

َ
 ل

َ
َت َفَقـال

ْ
ل

َ
ِمْثـِل َمـا َسـأ

ْیَك َشْيٌء.32
َ
ْیَس َعل

َ
 »ل

َ
َقال

همین روایت از طریقی دیگر در التهذیب چنین آمده است:

اِز َعْن  َخّزَ
ْ
ـوَب َال ّیُ

َ
ِبي أ

َ
ِبي ُعَمْیٍر َعْن أ

َ
ِبیِه َعـِن ِاْبِن أ

َ
ـُد ْبـُن َیْعُقـوَب َعـْن َعِلـّيِ ْبـِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ُمَحّمَ

ْن َیُطوَف 
َ
ْهِلِه َقْبلَ أ

َ
ی أ

َ
ـاَلُم َعْن َرُجٍل َوَقَع َعل ْیِه َالّسَ

َ
َبا عبداهّلل َعل

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
َمَة ْبِن ُمْحِرٍز َقال

َ
َسـل

ا 
َ

َقـاَك َهـذ ـوا ِاّتَ
ُ
ْخَبْرُتُهـْم َفَقال

َ
ْصَحاِبَنـا َفأ

َ
ـی أ

َ
ْیـِه َشـْيٌء«  َفَخَرْجـُت ِإل

َ
ْیـَس َعل

َ
 »ل

َ
َسـاِء َقـال َطـَواَف َالّنِ

ُت 
ْ
ُت ُجِعل

ْ
ْیـِه َفُقل

َ
ُت َعل

ْ
 َفَدَخل

َ
ْیـَك َبَدَنٌة« َقال

َ
ُه »َعل

َ
 ل

َ
َت َفَقال

ْ
ل

َ
ُه َعـْن ِمْثـِل َما َسـأ

َ
ل

َ
ـٌر َقـْد َسـأ ُمَیّسِ

َت 
ْ
ل

َ
ُه َعْن ِمْثِل َما َسـأ

َ
ل

َ
ـٌر َقْد َسـأ ا ُمَیّسِ

َ
َقاَك َهذ وا ِاّتَ

ُ
ْخَبْرَتِني َفَقال

َ
ْصَحاَبَنـا ِبَمـا أ

َ
ْخَبـْرُت أ

َ
ِفـَداَك ِإّنِـي أ

ْیَك 
َ
ْیَس َعل

َ
 »ل

َ
 َقال

َ
ُت ال

ْ
َغَك« ُقل

َ
َغُه َفَهلْ َبل

َ
ُه »ِإّنَ َذاَك َکاَن َقْد َبل

َ
 ل

َ
ْیـَك َبَدَنـٌة« َفَقـال

َ
ـُه »َعل

َ
 ل

َ
َفَقـال

َشْيٌء«.

 در ایـن دو روایـت، امـام بـه اختـالف موضـوع و در نتیجـه تفـاوت احـکام آنهـا بـا توجـه بـه علـم پیشـین 
کرده است. پرسش کنندگان اشاره 

ُه َو 
َ
ْهل

َ
َتی أ

َ
ـاَلُم َعْن َرُجـٍل أ ْیـِه َالّسَ

َ
َبا عبـداهّلل َعل

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
َقاَلِنِس َقال

ْ
ـاِع َال ب( ُرِوَي َعْن َخاِلـٍد َبّیَ

ْیِه َبَقَرٌة« ُثّمَ َجاَءُه آَخُر 
َ
 »َعل

َ
ُه َعْنَها َفَقال

َ
ل

َ
ْیِه َبَدَنٌة« ُثّمَ َجاَءُه آَخُر َفَسأ

َ
 »َعل

َ
َساِء َقال ْیِه َطَواُف َالّنِ

َ
َعل

 
َ

ْیِه َبَدَنٌة َفَقال
َ
ـَت َعل

ْ
َکْیَف ُقل َحَك َاهّلُل 

َ
ْصل

َ
ُت َبْعَد َمـا َقاُموا أ

ْ
ْیـِه َشـاٌة« َفُقل

َ
 »َعل

َ
ُه َعْنَهـا َفَقـال

َ
ل

َ
َفَسـأ

یـد: از امـام صادق)علیه السالم( پرسـیدم: مـردى کـه بـا همسـرش نزدیکـی کـرده در  32. الکافـی، ج 4، ص 378:  سـلمة بـن محـرز گو
رده اسـت، چـه حکمـی دارد؟ فرمـود: چیـزى بـر عهـدۀ او نیسـت. مـن نـزد اصحابمـان رفتـم و  حالـی  کـه هنـوز طـواف نسـاء بـه جـا نیـاو
کرده اسـت. همین میّسـر پیش از تو این پرسـش را از حضرتش پرسـید،  گفتند: حضرتش از تو تقیه  این سـخن را به آنها بازگفتم. آنها 
ید: باز خدمت آن حضرت رفتم و گفتم: قربانت گردم! من به یاران  حضرت به او پاسخ داد: بر تو قربانی شتر است. سلمة بن محرز گو
کرده است. همین میسر است از آنچه تو پرسیدى او هم پرسید. فرمود: بر تو قربانی شتر  گفتند: از تو تقّیه  گفتم،  خودم پاسخ شما را 

گفتم: نه. فرمود: چیزى بر عهدۀ تو نیست. که حکم آن به او رسیده بود، آیا به تو هم رسیده است ؟  است. فرمود: 
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َفِقیِر َشاٌة«.33
ْ
ی َال

َ
َوَسِط َبَقَرٌة َو َعل

ْ
ی َال

َ
ْیَك َبَدَنٌة َو َعل

َ
ْنَت ُموِسٌر َو َعل

َ
»أ

ْیِه 
َ
ِبي عبداهّلل َعل

َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
اٍر َقال َیَة ْبِن َعّمَ ج( عن حسن بن سعید عن ابن ابی عمیر عن ُمَعاِو

ْقِضـي 
َ
ـُه ِإْسـَماِعیُل ْبـُن َجاِبٍر أ

َ
 ل

َ
 َنَعـْم َفَقـال

َ
ـَفِر َفَقـال ْیـِل ِفـي َالّسَ

َّ
َهـاِر ِبالل ْقِضي َصـاَلَة َالّنَ

َ
ـاَلُم أ الّسَ

 
َ
ْنـَت ال

َ
 ِإّنَ َذِلـَك ُیِطیـُق َو أ

َ
ـَت َنَعـْم َفَقـال

ْ
ـَك ُقل  ِإّنَ

َ
 َفَقـال

َ
 ال

َ
ـَفِر َفَقـال ْیـِل ِفـي َالّسَ

َّ
َهـاِر ِبالل َصـاَلَة َالّنَ

ُتِطیق.34

2.  در دسـته ای از احادیـث، امـام)ع( بـه توهـم تعـارض علمـای عامـه دربـاره روایـات و سـنن پیامبـر)ص( 
کرده است.35 گفته و به اختالف موضوع در آنها اشاره  پاسخ 

3 .  در دسـته ای دیگـر، امـام)ع( بـه تغییـر موضـوع اشـاره نکـرده اسـت، اما می تـوان چنین امـری را از خالل 
کـرد. آیـت اهّلل سیسـتانی مثال هـای شـیخ صـدوق در این بـاره را نادرسـت و قابـل  روایـات ایشـان برداشـت 
مناقشـه می دانـد و بـه جـای آن بـه آیاتـی کـه در آنهـا بـه صلح و سـلم و عفـو و همچنین به جهـاد و قتال امر 

شده است، استناد می کند:36

الف( فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. )انفال:61(

ْنُفِسـِهْم ِمْن 
َ
اًرا َحَسـًدا ِمْن ِعْنِد أ

ّ
ُکَف وَنُکْم ِمْن َبْعِد ِإیَماِنُکْم 

ّ
ـْو َیُرُد

َ
ِکَتـاِب ل

ْ
ْهـِل ال

َ
َکِثیـٌر ِمـْن أ ب( َوَدّ 

ُکِلّ َشـْيٍء َقِدیـٌر.  ـی 
َ
ْمـِرِه ِإَنّ اهّلَلَّ َعل

َ
ِتـَي اهّلَلُّ ِبأ

ْ
 َفاْعُفـوا َواْصَفُحـوا حتـی َیأ

ّ
َحـُق

ْ
ُهـُم ال

َ
ـَن ل َبْعـِد َمـا َتَبَیّ

)بقره:109(

 َیِدیُنوَن ِدیَن 
َ

ُه َوال
ُ
َرُسـول َم اهّلَلُّ َو ُموَن َما َحَرّ  ُیَحِرّ

َ
ِخـِر َوال

ْ
َیـْوِم اآل

ْ
 ِبال

َ
 ُیْؤِمُنـوَن ِبـاهّلَلِّ َوال

َ
ِذیـَن ال

َّ
ـوا ال

ُ
ج( َقاِتل

َیَة َعْن َیٍد َوُهْم َصاِغُروَن. )توبه:29( ِجْز
ْ
ی ُیْعُطوا ال ِکَتاَب َحَتّ

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
َحِقّ ِمَن ال

ْ
ال

کـه آیات مربوط به صلح  گونی وجود داشـته اسـت. برخی معتقدند  دربـاره ایـن آیـات همـواره نظرات گونا
که آیات قتال، آیات مربوط به عفو و  گروهی دیگر معتقدند  و سـلم، به وسـیله آیات قتال نسـخ شـده اند. 

صلح را در مواردی تخصیص می زنند. این موارد عبارتند از:

33. مـن الیحضـره الفقیـه، ج 2، ص 363: و از خالـد کاله فـروش روایـت شـده اسـت کـه گفـت: از امـام صادق)علیـه السـالم( دربـارۀ 
مردى که با همسر خود همبستر شود، در حالی که طواف نساء را بر ذمه داشته باشد سؤال کردم. امام گفت: شترى فربه بر ذّمه دارد، 
ى بـر ذّمـه دارد. پـس آن گاه دیگـرى درآمد و همین سـؤال را در میان نهاد.  سـپس دیگـرى نـزد او آمـد و در این بـاره سـؤال کـرد. فرمـود: گاو
امام گفت: گوسپندى بر ذّمه دارد. پس چون آن دو به پا خاستند، گفتم: اصلحك اهّلل! چگونه در جواب من گفتی شترى فربه بر ذّمۀ 
ى بر ذّمۀ اوسـت. و سـائل  گاو ى و آن سـائل که متوسـط   بود،  اوسـت؟ امام گفت: تو مردى توانگرى و از این رو چنان شـترى بر ذّمه دار

گوسپندى است. )من ال یحضره الفقیه، ترجمۀ بالغی و غفاری، ج 3، ص 252( فقیر مسئول تقدیم 
34. الستبصار فیما اختلف من األخبار، ج 1، ص 221.

35. برای نمونه ر.ک به: طوسی )1407ق(، ج 1، ص 385-381.
36. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 198.
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گروهی با مسلمانان برای جنگ به پا خیزند. )بقره:190( که  1. آن گاه 
که فتنه ای وجود داشته باشد. )بقره:109( 2. آن گاه 

که از پرداخت جزیه خودداری ورزند. )توبه:29( 3. آن گاه 

که منشـأ این اختالف، تفاوت موضوع و شـرایط آن اسـت. توضیح آنکه موضوع آیات  اما به نظر می رسـد 
سـلم، حالتـی اسـت کـه مسـلمانان در موضـع ضعـف قـرار دارنـد و شـرایط جنـگ و قتـال برای آنـان فراهم 
که مسلمانان دارای شوکت و قوت  که موضوع آنها حالتی است  نیست. این بر خالف آیات قتال است 
کارزار توانایی دارند. آنچه ذیل آیۀ دوم آمده نیز همین مدعا  و نیرو هستند و بر همین اساس، بر جنگ و 
را تأییـد می کنـد )حتـی یأتـی اهّلل بأمـره(. ظاهـرًا مـراد از »امـر اهّلل« عـزت اسـالم و قـدرت مسـلمانان اسـت. 
چه بسا آیۀ 35 سورۀ مبارکۀ محّمد نیز به همین امر اشاره می کند.37 با این تفسیر، دیگر جایی برای حمل 

بر نسخ یا تخصیص باقی نخواهد ماند.38

2.  وجوب تخییری و توهم تعارض
تش اسـت،  که در آن به سـر می برد، به دنبال وظیفه و رفع مشـکال گاهی فرد پرسـش گر با توجه به شـرایطی 
کلی. بنابراین در خصوص موارد واجبات تخییری، امام)ع( با توجه  نه حکم شـرعی ثابت برای موضوع 
کننده بـه ذکـر یکـی از شـقوق واجـب تخییری بسـنده می کنـد. مانند آنکه  بـه شـرایط و اوضـاع فـرد اسـتفتا
یـاد اسـت و فرد پرسشـگر  کـه شـمارگان بـردگان در آن ز گـر فـرد سـؤال کننده در جامعـه ای زندگـی می کـرده  ا
ی را به عتق و آزادی سـازی بـردگان امر کند یا  کـه امـام)ع( و نیـز توانایـی روزه گرفتـن نـدارد، مناسـب اسـت 
ی را به  کـه پدیـدۀ بـرده داری در آن از میان رفته، مناسـب اسـت که و گـر در فضایـی زندگـی می کنـد  آنکـه ا
اطعام امر کند. واضح است که در این موارد به اعتبار اینکه مقتضای اطالق امر به یک چیز، حمل آن بر 

کرد.39 وجوب تعیینی است، نمی توان از آنچه امام فرموده است وجوب تعیینی را استظهار 

کـه بدانیـم مـوال در مقـام بیـان حکـم  کـرد  کالم امـام تمسـک  بنابرایـن تنهـا در صورتـی می تـوان بـه اطـالق 
کلـی اسـت؛ بـر خـالف روایـات افتایـی که امام در آنها قصد بیان حکم کلی را ندارد. شـیخ صدوق نیز در 

االعتقادات از وجوب تخییری با عبارت »ما یقوم واحد مقام اآلخر« یاد می کند.40

کفـارۀ عمـدی مـاه رمضـان وارد شـده اسـت، بـر تفـاوت اسـلوب ایـن دو مقـام صحـه  کـه دربـارۀ  روایاتـی 
گون، به تبیین حکم وجوب تخییری می پردازد.41 گونا می گذارد؛ زیرا امام در آن با ذکر حاالت 

37. و ال تهنوا و تدعوا إلی السلم و أنتم األعلون و اهّلل معکم.
38. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 200-199.

39. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 200.
40. االعتقادات، ص 117.

41. ر.ک به: الکافی، ج 4، ص 101.
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کـه در نـگاه اّول متعـارض هسـتند، امـا وجـوب تخییـری موجـب ایـن  یـم  کنـون بـه ذکـر روایاتـی می پرداز ا
اشتباه شده است:

َحَسـِن ْبـِن َمْحُبوٍب َعْن عبداهّلل 
ْ
ـِد ْبـِن ِعیَسی َعِن َال ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمـْن أ

َ
1.  ِعـّد

ـدًا َیْومًا َواِحدًا  ْفَطَر ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن ُمَتَعّمِ
َ
ـاَلُم : ِفي َرُجـٍل أ ْیِه َالّسَ

َ
ِبي عبـداهّلل َعل

َ
ْبـِن ِسـَناٍن َعْن أ

ْم َیْقِدْر 
َ
یَن ِمْسِکینًا َفِإْن ل ْو ُیْطِعُم ِسّتِ

َ
ْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن أ ْو َیُصوُم َشْهَر

َ
 ُیْعِتُق َنَسَمًة أ

َ
ٍر َقال

ْ
ِمْن َغْیِر ُعذ

َق ِبَما ُیِطیُق.42
َ

َتَصّد

کرده است. گون حکم را بیان  گونا در این روایت امام)ع( حاالت 
ِد ْبِن  ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
اِب َعْن أ َخّطَ

ْ
ِبـي َال

َ
ُحَسـْیِن ْبـِن أ

ْ
ـِد ْبـِن َال ِبـي َجْعَفٍر َعْن ُمَحّمَ

َ
2.  َو َعْنُه َعْن أ

ِمْن َشـْهِر  ْفَطـَر 
َ
أ َرُجـٍل  َعـْن  ُتُه 

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
اَلُم َقال َالّسَ ْیـِه 

َ
َعل َحَسـِن 

ْ
َال ِبي 

َ
َمْشـِرِقّيِ َعْن أ

ْ
َنْصٍر َعِن َال ِبـي 

َ
أ

ِمْن َشـْهِر  َیْومـًا  ْفَطـَر 
َ
أ »َمـْن  ـاَلُم  َالّسَ ْیـِه 

َ
َعل َفَکَتـَب  ـاَرِة 

َ
َکّف

ْ
َال ِمـَن  ْیـِه 

َ
َعل َمـا  ـدًا  ُمَتَعّمِ امـًا  ّیَ

َ
َرَمَضاَن أ

 َیْوٍم«.43
َ

ْیِه ِعْتُق َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َو َیُصوُم َیْومًا َبَدل
َ
دًا َفَعل َرَمَضاَن ُمَتَعّمِ

3.  عـن عبـد الرحمـن بـن أبـي عبداهّلل، عن أبي عبداهّلل )علیه السـالم( قال: سـألته عن رجل 
أفطـر یومـا مـن شـهر رمضـان متعمـدا، قـال: علیـه خمسـة عشـر صاعـُا، لـکل مسـکین مـد بمد 

النبي افضل.44

ِبّيَ  َتی َالّنَ
َ
ّنَ َرُجـاًل أ

َ
ـاَلُم : أ ْیِه َالّسَ

َ
ِبـي َجْعَفٍر َعل

َ
ْنَصاِرّيُ َعْن أ

َ ْ
َقاِسـِم َاأل

ْ
ُمْؤِمـِن ْبـُن َال

ْ
ى َعْبـُد َال 4. َرَو

ِتي ِفي َشـْهِر 
َ
َتْیُت ِاْمَرأ

َ
 أ

َ
َکَك« َقال

َ
ْهل

َ
 »َو َما أ

َ
ْکـُت َفَقـال

َ
ْهل

َ
ْکـُت َو أ

َ
 َهل

َ
ْیـِه َو آِلِه َفَقـال

َ
ـی َاهّلُل َعل

َّ
َصل

 »َفُصـْم 
َ

ِجـُد َقـال
َ
 أ

َ
 ال

َ
ْعِتـْق َرَقَبـًة« َقـال

َ
ْیـِه َو آِلـِه »أ

َ
ـی َاهّلُل َعل

َّ
ِبـّيُ َصل  َالّنَ

َ
َنـا َصاِئـٌم َفَقال

َ
َرَمَضـاَن َو أ

ِجُد ... .45
َ
 أ

َ
 ال

َ
یَن ِمْسِکینًا« َقال ی ِسّتِ

َ
ْق َعل

َ
 »َتَصّد

َ
ِطیُق َقال

ُ
 أ

َ
 ال

َ
ْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن« َقال َشْهَر

در موارد ذکرشده در شماره های 2 تا 4، روایات به تناسب احوال و شرایط فرد پرسشگر صادر شده است 
و روایـت اّول ایـن معنـا را واضح تـر بیـان می کنـد. بنابرایـن ممکـن اسـت کسـی بـدون جسـتجوی کافی در 
کند میان آنها تعارض وجود دارد. بنابراین توجه به مقام افتا و تعلیم اهمیت فراوانی دارد. روایات گمان 

42. همان.
43. تهذیب األحکام، ج 4، ص 207؛ الستبصار، ج 2، ص 96.

کـرده بـود.  زی از مـاه رمضـان را عمـدًا افطـار  کـه رو کـردم  44. تهذیـب األحـکام، ج 4، ص 207: از حضـرت دربـارۀ وظیفـۀ فـردی سـؤال 
امـام)ع( فرمـود: بایـد پانـزده صـاع طعـام )معـادل 45 کیلوگـرم( بدهـد کـه بـه هر مسـکین یک مد طبق مـّد پیغمبر خواهد رسـید. )و در 

نتیجه 60 نفر اطعام خواهند شد(
ک  45.  من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 115: شـخصی به خدمت حضرت سیدالمرسـلین)ص( آمد و گفت: یا رسـول اهّلل، خودم هال
ک  ک گردانیدم به سبب مخالفت. حضرت فرمودند که چه کار کرده که سبب هال شدم به سبب مخالفت الهی و دیگری را نیز هال
زه بودم. پیامبر)ص( فرمودند کـه بنده آزاد کن. گفت:  تـو شـده اسـت؟ گفـت: بـا زن خـود در مـاه رمضـان جماع کردم، در حالی کـه رو
زه بگیر. گفت: طاقت ندارم. حضرت  پی رو بنـده ای نـدارم. بهـای آزادکـردن بنـده را هـم ندارم. حضرت فرمودند که پس دو مـاه پی در

که به شصت مسکین صدقه بده. پاسخ داد: ندارم ... .  فرمودند 
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3. تفاوت عرف ها و توهم تعارض
کننده  گره گشـای شـخص اسـتفتا کلی نبوده و تنها  با توجه به آنکه روایات فتوایی به دنبال تعلیم حکم 
کـه معنای آن در عرف پرسشـگر و  کـه در ایـن نـوع روایـات اصطالحاتـی به کار رود  هسـتند، ممکـن اسـت 
ی بـا جوامـع و عرف هـای دیگـر متفـاوت باشـد. چه بسـا راز اختـالف فـراوان در روایـات مربـوط به  جامعـۀ و
کـه روایاتی که ششـصد رطل  کـر بـا »رطـل« نیـز در همیـن مسـئله نهفتـه باشـد. بدین صورت  تعییـن میـزان 
یسـت رطل را  که هزارودو کرده اند، مربوط به پرسـش کنندۀ اهل مکه بوده و بر رطل مکی و روایاتی  را بیان 

بیان می کنند، مربوط به پرسشگر عراقی باشند و بر رطل عراقی حمل شوند.46

شیخ صدوق)ره( نیز ذیل روایات وصایای مبهم )وصیت به جزء اموال( به این حقیقت اشاره می کند.47

گر شـخصی در مغرب زمین  آیـت اهّلل سیسـتانی عملکـرد عـرف را نیـز بر همیـن منوال می داند. برای مثال ا
کنـد،  بایـد آن را بـر  بـه اختصـاص منافـع خانـه اش بـه شـخصی دیگـر بـرای مـدت یـک یـا دو مـاه وصیـت 
کوفه یا حجاز باشد، باید  گر همین شخص در سرزمین های اسالمی مانند  کرد، اما ا ماه های رومی حمل 

بر ماه های قمری حمل شود.48

4. جایگاه ویژگی های اعتقادی و ارتکازات در توهم تعارض
کننده مورد مالحظه قرار  در مقـام افتـا ویژگی هـا و خصوصیت هـای روحـی - روانی و اعتقادی فرد اسـتفتا
گون یکسـان اسـت، اما بـه دلیل ویژگی ها  می گیـرد. بنابرایـن گاهـی سـؤال به حسـب ظاهر در فتاوای گونا
که میان این مسـئله با مورد  گفتنی اسـت  و خصوصیات پرسـش کننده، پاسـخ به آن متفاوت می شـود. 
کـه ذکـرش پیش تر آمد، تفاوت هسـت؛ زیرا آنچه دربارۀ مورد نخسـت مطـرح بود، همانا تفاوت های  اّولـی 
سـؤال کنندگان از نظـر شـرایط آنـان ماننـد: غنـا و فقـر، علـم و جهل، قـدرت و عجز و مانند آنهاسـت. حال 
آنکه در این مورد، ویژگی های روحی - روانی و عقیدتی موجب اختالف در روایات شده است. بنابراین 
کنـد، امـام بـر اسـاس  گـر فـردی از پیـروان سـایر مذاهـب اسـالمی از امـام)ع( دربـارۀ مسـئله ای پرسـش  ا

ی می دهد.49 آموزه های مذهبش پاسخ به و

که می تواند موجب اختالف در حکم عمل  در همین باب می توان از اختالف در ارتکازات سخن گفت 
کـه از ارتـکازات و باورهـای  کـرد  شـود. بـرای نمونـه می تـوان بـه برخـی از قیـود و شـروط در معامـالت اشـاره 

46. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 202.
47.  مـن ال یحضـره الفقیـه، ج 4، ص 205؛ همچنیـن بـرای مشـاهدۀ نمونه هـای متعـارض ر.ک بـه: همـان، ص 152: شـیخ صـدوق 
ی 

َ
جزاء ماله عشـرًة و منهم مْن یجعلها سـبعًة فعل

َ
موالهـْم فمنُهـْم مـن یجعـُل أ

َ
ُءوَن أ مـوال فیمـا مضـی یجـّزِ

َ
صحـاب األ

َ
یسـد: »کان أ می نو

َغَة و یفهُم عنه«. این احتمال اگرچه ناموجه به نظر 
ُّ
ُم الل

َ
ا ال یوصی به ِإال َمْن یعل

َ
جل فی ماله تمضی وصَیُتُه و مثُل هذ حسب رسِم الّرَ

کرده است. )جواهر الکالم، ج 28، ص 320( نمی رسد، اما صاحب جواهر)ره( نسبت به آن اظهار تعجب 
48. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 204.

49. همان.
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افـراد سرچشـمه می گیـرد. بـرای مثـال بعضـی خیـار غبن را عبـارت می دانند از وجود شـرط ارتکازی میان 
متعاقدیـن بـر تعلیـق التـزام خـود بـه اینکـه آنچـه بـه او فروختـه شـده اسـت کم ارزش تـر از آنچـه او پرداختـه 
کم  که مذهب حنفی بر آن جامعه حا نباشـد.50 حال ممکن اسـت در جامعه ای معامله ای انجام پذیرد 
اسـت. در نتیجـه چنیـن خیـاری را قبـول ندارنـد. بنابرایـن چنیـن ارتـکازی میـان افـراد وجـود نخواهـد 
داشـت. بر همین اسـاس ممکن اسـت پاسـخ های متفاوتی در یک مسـئله از امام، بنا بر تفاوت عقیدتی 

کم بر جامعه آنها وجود داشته باشد.51 سؤال کنندگان و همچنین ارتکازات حا

5. جایگاه اوامر ارشادی و تشریعات تحفظی در توهم تعارض
کلـی آن موضـوع،  کـه حکـم  گمـان می شـود  گاهـی دربـارۀ یـک موضـوع امـری صـادر شـده اسـت و چنیـن 
گـر از دیگـر سـو امـر یـا ترخیصـی نسـبت بـه آن وجود داشـته باشـد، تصور  تنهـا نهـی و حرمـت اسـت. حـال ا
تعارض پدید خواهد آمد؛ زیرا از یک سو نهی مقتضی فساد است و امر مقتضی صحت. حال آنکه نهی 
کـه در آن موضـوع نهفتـه اسـت و ممکـن اسـت انجام  صادرشـده در حقیقـت ارشـاد بـه مفسـده ای اسـت 
فعـل منهـی عنـه بـه ارتـکاب آن مفسـده بینجامـد. پـس نهی صادرشـده به معنـای وجود مفسـده در ذات 
فعل به صورت کلی نیست تا با امر یا ترخیص موجود درباره آن تعارض ایجاد شود. روایات موجود دربارۀ 

»حکم بوسیدن شخص روزه دار« نیز به همین امر اشاره دارد:

کردم  1.  در معتبره سـماعة این گونه آمده اسـت: از امام صادق)ع( نسـبت به بوسـه در ماه رمضان سـؤال 
که آیا روزه را باطل می کند یا خیر؟ امام)ع( فرمود: خیر.52

کـه مشـغول  کـردم آیـا فـردی  کاظـم)ع( پرسـش  2. در روایـت علـی بـن جعفـر این گونـه آمـده اسـت: از امـام 
قضای روزۀ ماه رمضان است )همسر خود را( ببوسد؟ امام)ع( فرمود: خیر.53

کـه نهـی از بوسـیدن در لسـان معصـوم)ع(  گمـان شـود  بـا توجـه بـه روایـات ذکرشـده ممکـن اسـت چنیـن 
همـان بیـان حکـم شـرعی کلـی اسـت. بنابرایـن میـان دو روایـت تعارض به وجـود می آید. حـال آنکه نهی 
گاه ممکن است به خارج شدن منی از فرد  که بوسه  واردشده در روایت علی بن جعفر به سبب آن است 
و خصوصـًا افـراد جـوان بینجامـد و در ایـن صـورت روزه را باطل کن،د نه آنکه بوسـه در حـال روزه حقیقتًا 

حرام و منهی عنه باشد.54

کرده است: روایت منصور بن حازم نیز به این حقیقت اشاره 

50. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ج 2، ص 57.
51. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 207.

52. تهذیب األحکام، ج 4، ص 271.
53. مسائل علّي بن جعفر و مستدرکاتها، ج 1، ص 150.

54. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 208.
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کـه نظـر شـما دربـارۀ شـخص روزه داری که همسـر یـا کنیزش را می بوسـد  کـردم  بـه امـام صـادق)ع( عـرض 
گـر جـوان و در اوج  کهنسـال باشـد اشـکالی نـدارد، امـا ا گـر همچـون مـن و تـو  چیسـت؟ حضـرت فرمـود: ا

شهوت باشد نمی تواند؛ زیرا فرد )از جنابت( در امان نیست و بوسه یکی از اسباب شهوت است.55

کلـی اسـت یـا از بـاب ارشـاد و حکـم  گاه میـان آنکـه حکـم از بـاب تطبیـق احـکام  بنابرایـن در بـاب فتـوا، 
کثـر آنچـه صـادر می شـود، از بـاب ذکـر  والیـی التبـاس و اشـتباه پیـش می آیـد، حـال آنکـه در مقـام تعلیـم ا

کلی است. حکم 

6. غلبه وجودی و توهم تعارض
گاهـی حکـم در واقـع تنهـا بـرای حّصـه ای خـاص از طبیعـی ثابت اسـت. امـا آن طبیعـی در جامعه ای که 
پرسـش کننده در آن زندگـی می کنـد، تنهـا ضمـن حّصـه ای خـاص یافـت می شـود. در چنیـن حالتی موال 
می تواند بدون آنکه طبیعی را به حّصه و فردی معّین تقیید بزند، پرسـش کننده را به انجام آن )طبیعی( 
ملـزم کنـد؛ زیـرا تقییـد در چنیـن حالتـی لغـو اسـت؛ چـون مفروض الوجـود یافـت می شـود. در ایـن حالت 
نیـز تصـور تعـارض میـان این پاسـخ مطلق با پاسـخی که حکم واقعی را مقّید بـه حّصه ای معّین می کند، 

پیش خواهد آمد.56

برای تقریب ذهن بیان این مثال خالی از فایده نخواهد بود:

کـه بیمـار زندگـی  کنیـم دوایـی خـاص تنهـا بـا آب غیرمعدنـی بایـد مصـرف شـود و در سـرزمینی  فـرض 
می کنـد، آب  معدنـی وجـود نـدارد. در چنیـن حالتـی ممکـن اسـت پزشـک، بیمـار را تنهـا به مصـرف دارو 
ی  گـر در محیـط زندگانـی و کنـد و اصـاًل نامـی از آب هـای غیرمعدنـی بـه میـان نیـاورد، امـا ا بـا آب توصیـه 
که در مقام  کالمی  گون یافت شود، چنین تقییدی لغو و بیهوده نخواهد بود. به بیان فنی تر  گونا آب های 
افتا صادر می شود، در صورت وجود قدر متیّقن در مقام تخاطب، اطالقی برای آن منعقد نخواهد شد؛ 
که در مقام تعلیم و بیان  زیرا تقیید به آنچه مفروض الوجود است مستهجن خواهد بود، بر خالف کالمی 
احکام کلی به نحو قضایای کلی حقیقی صادر می شود و در آن به شرایطی که در خارج وجود دارد توجه 
گر در  نمی شـود. بنابرایـن در مقـام تعلیـم بایـد قیـد ذکـر شـود؛ زیـرا در آن، همه مکان ها مدنظر اسـت. پس ا
روایتی)ناظر به مقام تعلیم( حکم به قیدی خاص تقیید یابد و در خبر دیگر، آن قید بیان نشود، تعارض 
گر معصوم)ع( حکم را برای شخصی مقید کند و برای فردی دیگر  به وجود خواهد آمد. اما در مقام افتا، ا
چنیـن نکنـد )در حالتـی کـه شـرایط آن دو متفـاوت اسـت(، در ایـن صـورت توهـم اختـالف پیش خواهد 

آمد، اما در واقع هیچ تعارض و اختالفی وجود نخواهد داشت.57

55. الکافی، ج 4، ص 104.
56. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 209.

57. همان.
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7. اولویت بندی واجبات تخییری بر اساس طبیعت انسانی
گاهـی مکلـف یکـی را بـر اسـاس ویژگی هـای روحـی - روانـی خـود برمی گزینـد و در  در واجبـات تخییـری 
صورت نداشـتن توانایی انجام مورد نخسـت، موارد دیگر را در رتبه ها و اولویت های بعدی قرار می دهد. 
بنابرایـن گاه ذکـر ایـن ترتیـب در مقـام افتـا بـا بیـان تخییـری و عرضـی در روایـات تعلیمی تصـّور تعارض را 
ی برف« را نیز به از همین  پدید می آورد. آیت اهّلل سیسـتانی روش حل اختالف روایات »نمازخواندن بر رو

طریق می داند:

برخـی روایـات در نـگاه نخسـت، بیانگـر جواز سـجده کردن بر روی برف هسـتند، امـا در موّثقه 
کـرده اسـت: »سـألت ابـا  ر از نمـاز بـر روی زمیـن منـوط 

ّ
عمـار سـاباطی جـواز را بـه حالـت تعـذ

ی 
ّ
عبـداهّلل)ع( عـن الرجـل یصلـی علـی الثلج. قـال: فإن لم یقدر علی األرض بسـط ثوبه و صل

علیه«.58 حال آنکه این دو با یکدیگر منافاتی ندارند؛ چراکه نهی طبق طبیعت انسانی بیان 
شـده اسـت، یعنی کسـی که امکان نمازخواندن بر روی زمین را داشـته باشـد، روی برف نماز 

نمی خواند.59

8. ذکرنکردن حاالت شاذ در فتاوی
کـه در فتـوا توجـه دادن مخاطـب بـه مصادیـق و حـاالت  یکـی از تفاوت هـای مقـام فتـوا بـا تعلیـم آن اسـت 
شـاذ و نادرالوقوع و همچنین تقیید حکم به آنها ناپسـند و نامتعارف اسـت؛ هرچند در واقع، حکم به آن 
قیدها مقّید باشد. بنابراین در روایات افتایی بیان حکم به صورت مطلق با فرض اینکه در واقع مقید به 

که نسبت به مستفتی نادر است، امری ناپسند و خالف حکمت تلقی نمی شود.60 قیدی باشد 

کرد پرسش شود و در جواب نیز وظیفۀ او انجام غسل  گر از وظیفۀ زن پس از آنکه وضع حمل  برای مثال ا
ی متولد شـود )نه چیزی دیگـر( اختصاص  نفـاس بیـان شـود، بـا آنکـه ایـن حکـم بـه حالتی که انسـان از و
کمیاب ناپسند است، حکم وجوب غسل به  دارد و مقّید به آن است، با توجه به آنکه تقیید به حاالت 
صـورت مطلـق بیـان می شـود و آن حـاالت نـادره مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد. در نتیجـه به تقییـد هم نیازی 
گر نّصی یافت شـود که حکم وجوب غسـل را به تولد انسـان از انسـان مقید کند، تعارضی  نیسـت. حال ا

پدید نخواهد آمد؛ زیرا حکم در مقام فتوا اطالق ندارد و در واقع مقید است.

 بیان تفاوت و ویژگی های هر دسته از منظر میرزامهدی اصفهانی
ویژگی اّول: تعویل بر منفصل و انعقاد ظهور

یجـی و اسـاس آن بـر تعویـل بـر منفصـل اسـت. در نتیجـه بـرای  کـه نظـام تعلیـم و تعلـم تدر آشـکار اسـت 

58. تهذیب األحکام، ج 2، ص 312.
59. تعارض االدلة و اختالف الحدیث، ص 210.

60. همان، ص 210.
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کـه از معلـم در مقـام تعلیـم صـادر می شـود، ظهـوری در عمومیت یـا مطلق بودن منعقد نمی شـود،  کالمـی 
کالم بر بیان منفصل احراز شده باشد.61 که عدم تعویل آن  مگر از این حیث 

طبق نظر میرزای اصفهانی قرآن چون از باب تعلیمیات است، اساس آن بر تعویل بر بیانات اهل بیت)ع( 
ی از اهل بیـت)ع( در مقـام تعلیـم مرتبـۀ جعـل و تشـریع احـکام نیـز از بـاب  اسـت. سـنن و اصـول مـرو
تعلیمیات بوده و در آنها نیز بنا بر تکیه بر منفصل است. به همین دلیل برای فهم مراد اصلی آنان، باید 

کرد.62 فحص از مخّصصات، مقّیدات و قرائن 

چـون بنـای اّولـی در قـرآن کریـم تعلیـم اصـول اعتقـادی و بیان کلیـات در فروع عملی دین اسـت، میرزای 
اصفهانی قرآن را از باب تعلیمیات می داند. میرزامهدی اصفهانی برای احکام الهی دو مرتبه قائل شده  
کرده است . ابالغ احکام در مرتبۀ  که اّولی را مرتبۀ جعل و تشریع و دومی را مرتبۀ تحّقق و فعلیت معرفی 
اّول را تعلیم و إخبار از آنها در مرتبۀ دوم را إفتاء می نامد. بر این اساس چون اصل در قرآن تشریع و جعل 

احکام است، بنای اّولی در قرآن تعلیم است، نه إفتا.63

کالم برای تعلیم چیزی به متعلم بیان شـده باشـد، چون مقام، مقام تعلیم اسـت و تعویل بر منفصل  گر  ا
کـه متکلم به قرائن منفصلـه اعتماد کرده  در مقـام تعلیـم عقالیـی اسـت، احتمـال عقالیی داده می شـود 
کـه متکلـم در کالمـش بـه آنهـا اتـکا  گـر احـراز شـد  باشـد. پـس بایـد ابتـدا از قرائـن منفصلـه فحـص شـود. ا
کـرد و تـا وقتـی چنیـن  کشـف  کالم را حجـت دانسـت و مـراد متکلـم را از آن  نکـرده، آن گاه می تـوان ظاهـر 

کالم از حجیت ساقط است.64 چیزی احراز نشده، ظاهر آن 

توجـه شـود کـه میـرزای اصفهانـی در تعلیماتـی که هنوز تعویل بر منفصل نکردن معلم در آنها احراز نشـده 
کـه »ال ینعقـد للـکالم ... ظهـور«. ایـن بـدان  اسـت، ظهـورات کالمـی را سـاقط می دانـد و تصریـح می کنـد 
کـه در تعلیمـات تـا وقتـی قرائـن منفصلـه یافـت نشـده یـا احتمـال تعویـل معلـم بـه آنهـا موهـون  معناسـت 
کالم به دلیل عدم انعقاد  کالم او منعقد نمی شود و حجیت نداشتن آن  نشده است، اصاًل ظهوری برای 

ظهور آن استف نه اینکه ظهور منعقد می شود، اما حجیت ندارد.65

کـه وقتـی از مفتی کالمی به عنوان افتاء و إخبار جاهل از حکم فعلی اش  در نقطـۀ مقابـل، افتـاء قـرار دارد 
در عمل صادر می شود، دیگر وجهی برای تعویل آن بر منفصل وجود ندارد، بلکه این امر بر حکیم، قبیح 
و غیرعقالیی و خالف فطرت عقالیی است، چه برسد به امام و حجت خداوند. پس ظهوری برای کالم 

61. المواهب السنیة، ص 446 و ص 453.
62. همان، ص 453.

63. شرح محتوایی رسالۀ قرآنی تبارک، ص 268.
64. مصباح الهدی، ص 552.

65. شرح محتوایی رسالۀ قرآنی تبارک، ص 208-207.
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از حیث اطالق و عموم منعقد و عمل بر طبق آن واجب می شود.66

کـه عوام  از برهان هـای قاطـع بـر عـدم تعویـل بـر منفصـل در فتـاوای صادرشـده از اهل بیـت)ع( ایـن اسـت 
کرم)ص( تا زمان غیبت کبری، فحص از مخّصصات و مقیدات و قرائن نمی کردند  مردم از زمان پیامبر ا
گـر بنـای آنـان در فتـوادادن بـر تعویل بر  و همین طـور ایـن امـر در اعصـار متأخـر نیـز واضـح و آشـکار اسـت. ا
منفصـل بـود، بایـد تصریحـی بـر آن می کردنـد؛ ولـو اینکـه در یـک روایتـی وارد می شـد و بـه مـا می رسـید. در 
واقع اعالن آن به عوام شیعه در همۀ بالد واجب می شد؛ زیرا فحص از قرائن، خالف فطرت عقالیی در 
غیرمخاطبیـن اسـت، چـه برسـد بـه اینکـه محل بحـث دربارۀ سـائلین و مخاطبین اسـت و اهل بیت)ع( 
کتـب حدیثـی تشـویق می کردنـد و از تشـکیک در آنچـه ثقـات از آنـان روایـات  بـر عمـل بـه ایـن روایـات و 
کرده انـد، منـع می کردنـد. پـس در واقـع برهـان آشـکار بـر ایـن امـر، عمـل عامـۀ مسـلمین و شـیعه بـه فتاوای 
اهل بیـت)ع( بـدون فحـص و سـؤال از قرینـه اسـت.67 در واقـع برهـان قطعـی بـر ایـن مطلب این اسـت که 
یان نیز دربـارۀ  وقوع تعویل  حتـی در یـک روایـت اشـاره ای بـه وقـوع تعویـل صـورت نگرفته و هیچ یـک از راو

در فتاوا سؤالی نکرده اند.68

سـیدمحمد بنی هاشـمی در شـرح محتوایی رسـالۀ قرآنی تبارک و در مقام جمع بندی این مبحث نکات 
که به مهم ترین آنها اشاره می شود: کرده  قابل توجهی را مطرح 

 به تصریـح میـرزای اصفهانـی بـاب تعلیمـات از مواردی اسـت که می توان گفـت در آنها تعویل بر منفصل 
یقینـًا عقالیـی اسـت. عقـال در مقـام تعلیـم همـۀ مطالـب را یـک جـا تحویـل مخاطـب نمی دهنـد، بلکـه 
یج را می کنند و به همین دلیل همۀ آنچه را که می خواهند آموزش دهند، در یک کالم  معمواًل رعایت تدر
و در یـک مجلـس بـه متعلـم ارائـه نمی کننـد. در عمـوم مـوارد دانش آمـوز و دانشـجو در یک جلسـه ظرفیت 
یادگیری همۀ مطالب آموزشی را ندارند و معلم حکیم باید ظرفیت متعلم را در نظر بگیرد و مواد آموزشی 
گاهی هم خود مطالب، سطوح مختلف و درجات متعدد دارد  یج برای او جا بیندازد.  را پله پله و به تدر
و نمی توان همۀ سطوح آن را با هم آموزش داد. در نتیجه معلم چاره ای ندارد جز اینکه آنها را درجه بندی 
کنـد و در فواصـل مختلـف، بـا رعایـت مراتب آن به متعلم بیامـوزد. به دلیل همین گونه مالحظات، معلم 
بـه طـور معمـول در هنـگام تعلیـم، همـۀ مطالـب مربـوط بـه موضـوع درس را در یک مجلس و بـا ارائۀ قرائن 
کالم خـود، مطـرح نمی کنـد، بلکـه تکیـه بـر قرائـن منفصلـه در بـاب تعلیمـات، امـری شـایع و  متصـل بـه 
 بنـای 

ً
عقالیـی اسـت. از همیـن رو میـرزای اصفهانـی در اصـول وسـیط69 تصریـح می کنـد بـه اینکـه اصـوال

کنند. که به قرائن منفصله اعتماد  عقال در تعلیم این است 

66. المواهب السنیه، ص 446 و 453؛ مصباح الهدی، ص 552.
67. المواهب السنیه، ص 456.

68. مصباح الهدی، ص 524.
69. األصول الوسیط، ص 301.
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کـه ایـن قانـون، مخّصصات و مقیداتـی دارد،  معلمـی کـه یـک قانـون کلـی را آمـوزش می دهـد، توجـه دارد 
ولـی نمی خواهـد و در بسـیاری مـوارد، بدلیل رعایت مصلحـت و ظرفیت متعلم نمی تواند بالفاصله پس 
از بیـان و آمـوزش قانـون کلـی مخّصصـات آن را هـم ذکـر کنـد و چـون مقـام، مقام تعلیم اسـت، متعلم هم 
که معلم  کلیات دیگر و نیز جزئیاتی وجود داشـته باشـد  کلیاتی را بیاموزد و چه بسـا  که فعاًل باید  می داند 
کـرده باشـد و تـا آن جزئیـات روشـن نشـود، ظرف عمل بـه کلیات  گـذار  بیـان آنهـا را بـه مجال هـای دیگـر وا
هـم فراهـم نمی شـود. بـه همیـن دلیـل متعلـم هنـگام تعلم آن قانون کلـی نمی خواهد به آن عمـل کند و به 
دانسـتن همـۀ جزئیـات نیـاز نـدارد. پـس بـه تأخیرانداختـن بیـان آنهـا توسـط معلـم قبیـح نیسـت و بـا ایـن 

شیوه، متعلم به اشتباه و انحراف نمی افتد.

گـر مقـام، مقـام عمـل و افتـاء باشـد، ماننـد اینکـه کسـی فتوایـی صـادر می کنـد تـا بـه آن عمـل شـود،  ولـی ا
تعویـل بـر منفصـل، عقالیـی نیسـت. منظـور از افتـاء لزومـًا فتـوای شـرعی و فقهـی دادن نیسـت، بلکـه هـر 
کالم پزشـک  که متکلم بشـری برای تعیین تکلیف مخاطب خود بیان می کند. برای مثال  کالمی اسـت 
کتبی بنویسد، افتاء شمرده می شود؛ چون با بیان  در مقام نسخه دادن به بیمار، چه شفاهی بگوید و چه 

خود برای بیمار تعیین تکلیف می کند.70

همچنیـن محمدتقـی شـهیدی در درس خـارج اصـول خـود71 دربارۀ تبیین نظر میـرزای اصفهانی در باب 
کـه بـه  کـرده اسـت  تقسـیم روایـات بـه تعلیمـی و افتایـی و بیـان ویژگی هـای آن نکتـۀ قابـل تأّملـی را مطـرح 

دلیل اهمیت مطلب، سخنان ایشان عینًا بیان می شود:

کـه زراره و محمـد بـن مسـلم پـای  یـس فقـه  امـام)ع( هـم دو مقـام دارد. امـام)ع( در حـال تدر
زهـای  بـه اینهـا و رو کلیـات می کننـد  ز القـاء  درس ایشـان می نشسـتند، خـب امـام یـک رو
دیگـر مخّصصـات را ذکـر می کننـد. ایـن مخّصصـات منفصل هسـتند، ولکن ایـن یک روش 
متعـارف اسـت و تـا زمینـۀ ذکـر مخّصـص منفصل تمام نشـده، اصـاًل نمی تواننـد اصحاب به 
آن عـام عمـل کننـد. بایـد منتظـر بمانند ببینند امام)ع( در جلسـات بعـد مخّصص منفصل 

می فرمایند یا نمی فرمایند.

شـما االن وقتـی عـروه را مطالعـه می کنیـد، نبایـد همان مسـئلۀ اّول را ببینید و عـروه را ببندید. 
یـد: »و یسـتثنی من ذلـک امـور«. امام)ع(  بایـد تـا آخـر بـاب نـگاه کنیـد. شـاید تـا آخـر باب بگو
نیـز در مقـام تعلیـم نوعـًا قواعـد کلیـه می فرماینـد. بـه طـور مثـال حضـرت باقـر)ع( می فرمایند: 
َماِء َو 

ْ
ـَراَب َو ااِلْرِتَمـاَس ِفي ال

َ
َعاَم َو الّش اِئـَم َمـا َصَنـَع ِإَذا اْجَتَنـَب َثـاَلَث ِخَصاٍل الّطَ  َیُضـّرُ الّصَ

َ
»ال

70. شرح محتوایی رسالۀ قرآنی تبارک، ص 204-203.
یخ 97/7/17. برای یافتن نمونۀ مشـابه ر.ک به: تقریر درس ایشـان در  71. درس خارج اصول اسـتاد شـیخ محّمدتقی شـهیدی پور، تار

یخ 96/8/3. تار
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َقَضاُء«.72
ْ
ْیِه ال

َ
اِئَم َو َعل ُر الّصَ ِغیَبُة ُتَفّطِ

ْ
َقْوِل َو ال

ْ
ِفْعِل َو ال

ْ
ْحَس ِمَن ال َساَء َو الّنَ الّنِ

ُجـُل ُیْغَمی  یـا مثـاًل در روایـت موسـی بـن بکـر هسـت کـه بـه امـام صـادق)ع( عـرض کـردم: »الّرَ
ْخِبـُرَك ِبَمـا 

ُ
 أ

َ
: ال

َ
َکـْم َیْقِضـي ِمـْن َصاَلِتـِه؟ َفَقـال ْکَثـَر ِمـْن َذِلـَك. 

َ
ْو أ

َ
ْو َثاَلَثـًة أ

َ
ْو َیْوَمْیـِن أ

َ
ْیـِه َیْومـًا أ

َ
َعل

 :
َ

ُر ِلَعْبِدِه َو َزاَد ِفیِه َغْیُرُه. َقال
َ

ْعذ
َ
ْمٍر َفاهّلُل  أ

َ
ْیِه ِمْن أ

َ
َب اهّلُل َعل

َ
َما َغل

َّ
ُکل  :

َ
ْشَباُهُه. َفَقال

َ
ا َو أ

َ
َیْنَتِظُم َهذ

َف َباٍب«.73این مقام تعلیم 
ْ
ل

َ
 َباٍب ِمْنَها أ

ُ
ُکّل ِتي َیْفَتُح 

َّ
ْبَواِب ال

َ ْ
ا ِمَن األ

َ
ُبو عبداهّلل)ع(: َو َهذ

َ
 أ

َ
َقال

کلیه می فرمایند. است. امام)ع( قاعدۀ 

: ِإّنَ 
َ

ِة ِفي َوْقِتِه. َفَقال ـّنَ َحْیِض َو الّسُ
ْ
َبا عبداهّلل)ع( َعِن ال

َ
وا أ

ُ
ل

َ
یا در مرسـلۀ یونس می فرماید: »َسـأ

 ُمْشـِکٍل ِلَمْن َسِمَعَها َو 
َن ِفیَها ُکلَّ َحْیِض َثاَلَث ُسـَنٍن َبّیَ

ْ
 اهّلِل)ص( علیه و آله َسـّنَ ِفي ال

َ
َرُسـول

ِي ...«.74
ْ
أ  ِفیِه ِبالّرَ

ً
َحٍد َمَقاال

َ
ْم َیَدْع أِل

َ
ی ل َفِهَمَها َحّتَ

حضـرت راجـع بـه حیـض زنـان سـه قاعـده بیـان کردند کـه هیچ زنـی از یکی از این سـه قاعده 
مستثنی نیست. این می شود مقام تعلیم.

امـا روایـات مقـام افتـاء اصـاًل عقالیی نیسـت و مسـتهجن اسـت که امام)ع( اعتمـاد کند که 
ید. بعد از مدت ها  که از عوام است و از وظیفه اش سؤال می کند بگو عام را به این شخصی 
یـد فالنـی! یـک مخّصصـی بـرای آن عام هسـت ذکـر کنم. خب او  او را در خیابـان ببینـد، بگو
که وظیفه مان  کردیم  که ما سؤال  ید: یا بن رسول اهّلل، حاال وقتش است؟! آن وقتی  هم می گو
کنیـم، عـام را بـه مـا بیـان فرمودیـد و مـا را بـه خـالف واقـع انداختیـد.  یـم عمـل  را بدانیـم و برو
گـر بنـا بـود ائمـه)ع( در روایـات مقـام افتاء بر مخّصـص منفصل اعتماد بکننـد، این در  اصـاًل ا
یخ ثبت می شـد و اصحاب و شـیعیان، دیگر به عمومات صادره از اهل بیت)ع( اعتماد  تار
کـه مـردم  یـخ اسـت  کـدام تار نمی کردنـد، بلکـه از مخّصـص منفصـل فحـص می کردنـد. در 

فحص از مخّصص منفصل می کردند؟

گر در روایات مقام  که ا ید نتیجۀ این تفصیل این اسـت  آن  وقت میرزامهدی اصفهانی می گو
افتـاء، ادات عمـوم نبـود و مطلـق بـود، منصرف اسـت به متعارف. فرض هـای غیرمتعارف را 

یم. ر نباید از روایات مقام افتاء به دست بیاو

مثالـی بنـده بزنـم: راوی سـؤال می کنـد: »فـأرة وقعـت فـی انـاء فیه مـاء«. امام)ع( هم در پاسـخ 
می فرمایـد: »اهـرق ذلـک االنـاء«. اینکه این اناء به اندازۀ کر باشـد، یعنی آن قدر بزرگ باشـد که 

72. النوادر، ص 23، ح 12.
73. بصائر الدرجات، ص 306-307، ح 16.

74. تهذیب األحکام، ج 1، ص 381، ح 6.
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یند: نـه، اناء  یـی می گو یـک آب کـر در آنجـا بشـود متعـارف نیسـت، امـا کسـانی مثـل آقای خو
شامل او هم می شود و اصاًل در خانۀ امراء و سالطین از این اناءهای بزرگ بوده که در آن یک 
شـتر هـم درسـته می انداختنـد و می پختنـد. خب بـر فرض بوده، اما اینکه متعارف نیسـت. و 
لـذا مرحـوم میرزامهـدی اصفهانـی فرمـوده اسـت: روایـات مقـام افتـاء ناظر به متعارف اسـت و 

شامل فرض های غیرمتعارف نمی شود.

کتـاب  کـه ایـن تفصیـل را پسـندیده اند فرموده انـد: راجـع بـه عمومـات  آقـای سیسـتانی هـم 
کتـاب  کـه مـا آنهـا را قابـل تخصیـص می دانیـم؛ چـون ائمـه)ع( مفسـر و مبیـن  گفـت(  )بایـد 
کریـم هسـتند. لـذا مـا راجـع بـه روایـات بحـث می کنیـم. راجـع بـه روایـات واقعـًا ایـن تفصیـل 
درسـت اسـت. روایـات مقـام تعلیـم کـه امـام)ع( کبریات و قواعـد کلیه را به اصحـاب تعلیم 
که در روایات آمده اسـت  می دادند، مخّصص منفصل و اینها در آنجا مطرح اسـت. همانی 
ع« ،75 اما روایات مقام افتاء خیر، اصاًل امام به  َفّرُ ْیُکُم الّتَ

َ
ْیُکْم َو َعل

َ
ُصوِل ِإل

ُ ْ
َقاُء األ

ْ
ْیَنا ِإل

َ
که: »َعل

حـال و شـرایط سـائل نـگاه می کردنـد و لـذا گاهـی بر اسـاس شـرایط او جواب می دادنـد. اینجا 
ییـم امـام)ع( جـواب عـام می دادنـد و مخّصـص  اصـاًل معنـا نـدارد و مسـتهجن اسـت کـه بگو
یند یا به یک سـائل دیگر، یا  منفصلش را بعد از مضی وقت حاجت یا به همین سـائل می گو

یند. اینها اصاًل مستهجن است. امام دیگر مخّصص منفصلش را بگو

مرحـوم میرزامهـدی اصفهانـی مبنایـی داشـته اسـت کـه آقـای سیسـتانی خیلـی روی آن مبنا 
تکیـه می کنـد کـه ائمـه)ع( بیـن عـام و خـاص فاصله می انداختنـد، ولی ایـن فاصله انداختن 
ییـم روش ائمـه)ع( بـر خـالف روش عـرف بـوده  خـالف روش عـرف نبـود. پـس مـا نبایـد بگو
است. نه، عرف هم در برخی از مقامات، خاص را منفصل از عام ذکر می کند و جمع عرفی 

یم، یکی مقام تعلیم و دیگری مقام إفتاء. هم دارد. ما دو تا مقام دار

گر هم اسـتاد دانشـگاه  گـر پزشـکی اسـتاد دانشـگاه هـم باشـد، یا حقوقـدان ا شـما نـگاه کنیـد ا
است و هم وکیل است، یک مقام تعلیم دارد که در کرسی درس، قوانین پزشکی را یا قوانین 
ید  گردانش تعلیم می دهد. متعارف نیست که در یک مجلس عام را که می گو حقوق را به شا
یس می کند، بعد در ادامه،  ز قانون عـام را تدر تمـام اسـتثنائات و قیـود آن را ذکـر کنـد. چند رو
تبصره هـا و اسـتثنائات را ذکـر می کنـد، ولـی همیـن پزشـک یـا حقوقـدان وقتـی ارتبـاط با مردم 
دارد و به مطب می رود، وقتی بیمار به آن پزشـک مراجعه می کند، تمام خصوصیات را آنجا 
مطرح می کند و به نیاز آن مراجعه کننده نگاه می کند. اینجا مقام، مقام إفتاء به وظیفۀ فعلیۀ 

این سائل است.

75. السرائر، ج 3، ص 575.



آینۀ پژوهش  186
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
130تفکیک روایات »افتایی« و »تعلیمی«، نواعد و نمونهها

گردانشان مثل زراره و محمد بن مسلم روش متعارف بود که  ائمه)ع( هم در مقام تعلیم به شا
کل و الشرب و  یند، مثل الیضر الصائم ما صنعه إذا اجتنب اربع خصال اال ز عام بگو یک رو
تعاد الصالة اال من خمس،  النساء و االرتماس مثاًل، بعد بیایند قیودی را بعدًا ذکر کنند. یا ال
بعـد بیاینـد مـوارد دیگـر را اضافـه کننـد. اینجا فصـل بین عام و خاص خالف عرف نیسـت و 

جمع عرفی هم اینجا است.

گر مردم عادی به ائمه)ع( مراجعه می کردند و از وظیفۀ فعلیه شان سؤال می کردند، معنا  اما ا
نـدارد کـه جـواب عامـی بـه او بدهند، بعد بفرمایند مـا مقیدهایش را به دیگران گفتیم، یا امام 
بعدی یا امام قبلی مقیدهایش را گفته است. اینجا فصل بین عام و خاص متعارف و عرفی 

نیست و جمع عرفی هم اینجا وجود ندارد.

کتاب البیع شـبیه همین را در ذیل صحیحه ابی  علی راشـد فرموده اند:  امام خمینی هم در 
ایـن صحیحـه مربـوط می شـود بـه یـک مسـئله ای کـه محـل ابتـالء ابـی  علی راشـد بـود، )لذا( 
کرد برای عمل، نه برای تعلم. عبارت ایشان اینچنین است: »و ألّن الظاهر من السؤال  سؤال 
کانت محل ابتالء ابن راشد، فسأل لیعمل علی طبق الجواب، و لم یکن سؤاله  أن القضیة 
ّیـة و ضبطها 

ّ
کأسـئلة أمثـال أصحـاب االصـول و الکتـب مـن فـرض قضیـة ألخـذ القواعد الکل

ّیة من 
ّ
کتبهم، من غیر أن یکون مورد السؤال محلّ ابتالئهم، حیث اّن إلقاء القواعد الکل في 

العمـوم أو اإلطـالق فـي ذلـك کان متعارفـًا فـي التشـریع أو الفتـوى، و أّمـا إلقـاء المطلقـات في 
 إذا لم یکـن تقیید في المطلق و کان 

ّ
المـوارد التـي کان السـؤال للعمـل فـال یصـّح و ال یجوز إال

باقیـًا علـی إطالقـه، أو لـم یکـن االطـالق موجبـًا لوقوع السـائل في خالف الواقـع، و أما مع کون 
المطلق مقّیدًا بحسـب الشـرع و کون الجواب بنحو اإلطالق موجبًا لوقوع السـائل في خالف 

ره الموجب لإلغراء بالجهل و الوقوع في خالف الشرع«.76 الواقع فال یعقل صدو

ایشـان فرموده انـد: اینکـه امـام مطلـق و عـام را بفرماینـد و خـاص و مقیـد را در جـای دیگـر ذکـر 
کننـد، ایـن مربـوط بـه روایاتـی اسـت که در مقـام تعلیم قواعد کلیه به فقهـای اصحاب مطرح 

کند. که سائل وظیفۀ فعلیه اش را می پرسد تا عمل  می شد، نه روایاتی 

اسـتاد شـهیدی البتـه اشـکالی را بدیـن توضیـح مطرح کرده اسـت: »به نظر ما ایـن بیان که در 
روایـات مقـام تعلیـم، فصـل بیـن عام و خاص عرفی اسـت و خالف متعارف نیسـت، ما این 
که استاد دانشگاه یا استاد حوزه عام را  که زده شده است  یم. در این مثال هایی  را قبول ندار
ید و خاص را در جلسۀ دیگر، این عرفی است؛ چون مجلس تعلیم این  در یک جلسه می گو

76. کتاب البیع )لالمام الخمینی(، ج 3، ص 104.
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گرد یک جلسه هم غیبت کند و شک کند که آیا در  گر آن شا بحث تمام نشده است. و لذا ا
کرد، نسبت به عمومات  که غائب شد تبصره ای، مخّصصی، مقیدی استاد ذکر  آن جلسه 
جلسـات قبل، حق ندارد به آن عمومات عمل کند. شـک در مخّصص منفصل هم داشـته 
باشـد، نمی توانـد بـه آن عمومـات عمـل کنـد؛ چـون هنـوز ظهـور تصدیقـی آن خطـاب عـام در 
بیان مراد جدی منعقد نشده است، اما این ربطی ندارد به اینکه امام)ع( به زراره یک عامی 
بفرماینـد و مجلـس تمـام بشـود. بعـد از مدت هـا خـاص را یـا بـه زراره یـا بـه شـخص دیگـر بیان 
کننـد. خـب ایـن تأخیـر بیـان از وقـت حاجـت یـا عمل خود زراره اسـت یا عمل دیگـر آن که به 
زراره بـر اسـاس آن فتـوا می دهنـد. کـی ایـن روش متعارف اسـت؟ کی متعارف اسـت که یک 
یـد. در مـورد ائمـه)ع( این جـور بـوده که یک  یـد، اسـتاد بعـدی خـاص را بگو اسـتاد عـام را بگو
امام عام می فرموده و یک امام خاص می فرموده و ما جمع عرفی می کنیم. و لذا این تفصیل 
بـه نظـر مـا درسـت نیسـت و ایـن روایاتـی کـه در مقـام تعلیـم اسـت که امـام)ع( در مقـام تعلیم 
احـکام کلیـه بـه فقهـای اصحاب عمومات و مطلقات را القاء می کردند و بعد مخّصص ها و 
مقیدها در مجالس دیگر بیان می شد یا به خود این شخص یا به شخص دیگر، این خالف 
متعارف است. و لذا اگر شک بکنیم در مخّصص منفصل، به آن عام رجوع می کنیم؛ چون 

مجلس آن عام تمام شده است.

برخی از َاعالم نیز گفته اند روایاتی که از ائمۀ متقدمین)ع( بوده، اینها هنوز ظهور تصدیقی اش 
در عمـوم و اطـالق منعقـد نشـده بـوده؛ چـون ممکـن بـوده امام هـای بعدی مخّصـص و مقید 
را ذکـر کننـد، ولـی دیگـر در زمـان ائمـۀ متأخریـن)ع( همـۀ روایـات بیـان شـده، مجلـس تعلیـم 
گر دیگر مخّصص یا مقیدی نیاید، به آن عمومات عمل می شود. احکام عماًل تمام شده و ا

که عبارتند از: تی به نظر می رسد  اما نسبت به این قول نیز اشکاال

1.  این روش بین عقالء متعارف نیست. نمی توانیم سیرۀ عقالییه را بر این مطلب شما دلیل 
بگیریـم؛ چـون ایـن روش و این جـور فاصله انداختن بین مطلقات و مقیدات و بین عمومات 

و مخّصصات به این نحو خالف متعارف است.

گر در وجود یک مقید یا مخّصصی در روایات از ائمه)ع(  که ا 2. الزمۀ این مطلب این اسـت 
شـک کنیـم، دیگـر نتوانیـم بـه آن عمومـات و اطالقات ائمۀ گذشـته)ع( تمسـک کنیم؛ چون 
شـاید یک مقید و مخّصصی از امام بعدی آمده و به ما نرسـیده و در آن کتاب هایی بوده که 

ضایع و تلف شده است.

لذا ما معتقدیم که این روشی که ائمه)ع( داشته اند، به خاطر مصالحی بوده و سیرۀ عقالییه 
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بر عمل به عمومات در این مورد وجود ندارد، بلکه خود ائمه)ع( فرموده اند به روایات ما عمل 
یم و بـه این روایـات عمـل می کنیم، با  کنیـد و مـا بـه خاطـر فرمایـش خـود ائمـه)ع( قانـع می شـو
این کـه ظهـور تصدیقـی و کشـف نوعـی در آن عمومـات و اطالقـات نسـبت بـه مـراد جـدی از 
عمـوم و اطـالق مختـل شـده اسـت. بعـد از اینکـه روش ائمه)ع( اعتماد بـر مخّصص و مقید 
کـه ضایـع شـده و بـه دسـت مـا  منفصـل اسـت و شـاید هـم اینجـا مخّصـص منفصلـی بـوده 

نرسیده است.

 مـن 
ّ

تعـاد الصـالة اال یـد: ال کـه مـوال بگو کـدام روش عـرف ایـن اسـت  و واقعـًا عجیـب اسـت! 
یـد: نـه، رکن هـای دیگـر هـم  خمـس. پنـج چیـز رکـن اسـت در نمـاز. بعـد دلیل هـای دیگـر بگو
یـم، تکبیرة االحـرام رکـن اسـت، مثـاًل قیـام قبـل الرکـوع رکـن اسـت. ایـن مصالحـی اقتضـا  دار
کـه مـا بـه ذهـن عرفـی عـام خودمـان نمی توانیـم ارتـکاز عقالیـی خودمـان را بـر ایـن  می کـرده 
روش ائمـه)ع( تطبیـق کنیـم. و مـا متعبدیـم بـه آنچه ائمـه)ع( فرموده اند. ائمـه)ع( مصلحت 

کنند. که این طور بیان  دانسته اند 

 من خمس نکته نداشـته اسـت، بلکه حتمًا نکته داشـته. حتمًا 
ّ

تعاد الصالة اال یم: ال نمی گو
ایـن خمـس کـه ذکـر شـده اسـت که وقت، قبله، طهور، رکوع و سـجود با بقیـه ارکان یک فرقی 
می کند، اما اینکه فرقش چیست و چرا فقط این پنج چیز را گفته اند ارکان دیگر را نگفته اند، 
یـا در صـوم گفته انـد: ال یضـر الصائـم مـا صنـع إذا اجتنـب ثـالث خصـال اکل و شـرب و نسـاء 
یـا اربـع خصـال کـه آن سـه تا بـه ضمیمـۀ ارتماس فـی الماء، چـرا بقیـۀ مفطـرات را نفرموده اند، 
البـد یـک مصلحـت و توجیهـی دارد، امـا ایـن توجیه هـا عـرف درسـت نمی کنـد و ایـن روش را 

متعارف نمی کند.

کـه ائمـه)ع( مفترض الطاعـة  کلمـات ائمـه)ع( ایـن اسـت  و لـذا بـه نظـر مـا دلیـل بـر حجیـت 
هسـتند و خودشـان بـه اسـلوب های مختلـف شـیعه را امـر کرده اند که به همیـن روایات اخذ 

کنید.77

که همین اشکال نیز خود محل مناقشه باشد. زیرا: اما به نظر می رسد 

کـه امـر تعلیـم و تربیـت طـی یک فرآینـد صـورت می گرفته اسـت و نمونه های آن  1.  این گونـه بـه نظـر می آیـد 
کـه پرداختـن بـه آن خـود محتاج فرصتی مسـتوفٰی اسـت، اما  هـم در فقـه و خصوصـًا عقایـد فـراوان اسـت 
که در نظام تعلیمی و مدرسی نیز همۀ  آنچه ناظر به اشکاالت استاد شهیدی می باشد، این نکته است 
مطالـب در یـک سـطح بـه دانش آمـوز گفتـه نمی شـود و چه بسـا بـا رسـیدن بـه بلـوغ فکـری مطالـب دیگری 

یخ 97/6/13. 77. درس خارج اصول استاد شیخ محّمدتقی شهیدی پور، تار
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ی و افـراد هم سـطح او آمـوزش داده شـود. پـس خـالف عرف بـودن روش امامـان به آسـانی قابـل اثبـات  بـه و
نیست.

که مخصصشـان توسـط امام دیگر صادر شـده اسـت بپذیریم،  گر این اشـکال را دربارۀ روایاتی  2. حتی ا
که در آنها بر مخصص منفصل تعویل  که به راستی مگر همۀ روایات تعلیمی  این سؤال قابل طرح است 
شـده اسـت، ذکر علم توسـط یک امام و ذکر خاص توسـط امام دیگر صورت گرفته؟ در بسـیاری از موارد، 
کـه خـالف عرف نبـودن آن نیـز همچـون روش یـک معلـم  گرفتـه  ذکـر هـر دو توسـط یـک معصـوم)ع( انجـام 

واضح است.

میرزای اصفهانی تعویل بر منفصل در افتائیات را تنها در سه مورد )به عبارتی دو مورد( استثناء کرده اند:
که واقع، مکروه یا مستحب باشد. 1.  فتوا به وجوب و حرمت هنگامی 

2. در زمان تقیه برای موافقت با عاّمه.78

کتـاب األصـول  در شـرح محتوایـی رسـالۀ قرآنـی تبـارک ضمـن اشـاره بـه مطالـب میـرزای اصفهانـی در 
الوسیط )ص 302( این گونه آمده است: 

میـرزای اصفهانـی تصریـح می کنـد بـه اینکـه در مقـام افتاء هم دو حالت یافت می شـود که در 
آن دو، اعتمادکردن مفتی به قرائن منفصله از نظر عقال قبیح نیست، بلکه این اعتماد، نیکو 
گـر افتـاء در یکـی از ایـن دو حالـت باشـد، ظاهـر  و در مـواردی حتـی واجـب و الزم اسـت. لـذا ا
کشف نمی شود. این  کالم مفتی حجیت نخواهد داشت؛ چراکه از آن همۀ مقصود متکلم 
دو حالـت را میـرزای اصفهانـی بـه طـور دقیـق توضیـح فرمـوده و وظیفۀ عقالیـی را در مورد آنها 

کرده است.79 تبیین 

کـه پیامبـر و امـام)ع( بـر وجوب و حرمت در مسـتحبات و مکروهات فتوا می دهند و   توضیلح 1: هنگامـی 
بـرای تربیـت و سـوق بشـر بـه کمـال و اقامـۀ سـّنت بـر منفصل تکیه می کننـد، در این مـوارد در واقع تکیه بر 

منفصل نیکو، بلکه واجب می باشد و برای عوام و ناقل فتاوا، فحص از قرینۀ منفصله واجب نیست.

توضیح 2: هنگامی که ظاهر و عموم و اطالق موافق با عاّمه باشد و بر طبق آن  فتوا داده شود و برای تقّیه، 
در بیـان مخّصـص و مقّیـد و قرینـۀ مجـاز بـر منفصـل تکیـه شـود نیـز تعویـل بر منفصـل نیکـو، بلکه واجب 

است.80

78. الفتاء و التقلید 2، ص 239.
79. شرح محتوایی رسالۀ قرآنی تبارک، ص 212.

80. األصول الوسیط، ص 302.
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ویژگی دوم: انعقاد اطاق در روایات تعلیمی و انصراف به مصادیق متعارف در روایات افتایی
میرزامهدی اصفهانی از یک سـو اسـاس تقسـیم قضایا به حقیقیه و خارجیه و مسـائل مترتب بر آن مانند 
کسی به مقام فقاهت  که  دوران انصراف از متعارف و عدم آن را قبول ندارد و از سوی دیگر معتقد است 
یابد و بهترین شیوه برای تشخیص  نائل نمی گردد، مگر آنکه بتواند تفاوت میان دو مقام افتا و تعلیم را در
ایـن دو از یکدیگـر را دقت نظـر در کالم اهل بیـت)ع( می دانـد. توضیح آنکه اصل مقام تعلیم، اطالق سـاز 
گـر ظاهـر کالمـی که در مقـام تعلیم  اسـت؛ خـواه الفـاظ عـام در تعابیـر بـه کار رفتـه باشـد یـا خیـر. بنابرایـن ا
که تحقق یافته یا متحقق خواهد شـد باشـد، مانند  آورده می شـود، دال بر جعل حکم بر تمام مصادیقی 
گر همین جمله  کّل رجل النفاق علی زوجته«. حال ا گفته شود: »یجب علی  آنکه از زبان شارع مقدس 
کار رود، باز هم مطلق بوده و بر تمام مصادیق خود داللت می کند. در مقام تعلیم و بدون لفظ »کّل« به 

حـال ممکـن اسـت چنیـن تصـور شـود کـه در مقـام افتـا بـه دلیـل آنکـه از مـوارد و مصادیـق متعارف سـؤال 
کـه روایـات  می شـود، هرگـز انعقـادی بـرای اطـالق شـکل نمی گیـرد، امـا چنیـن نیسـت. بـه نظـر می رسـد 

صادرشده در مقام افتا نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند:

که از آنها ظهور در افتا و ِاخبار از مرتبۀ تحقق  کار رود  گر در روایت و فتوا لفظ کل یا سایر الفاظ عام به  1.  ا
حکـم بـر همـۀ مصادیـق و همچنین اطالق نسـبت به همۀ حاالت ممکنه اسـتنباط شـود، باز هم اطالق 
به نسبت حاالت ممکنه منعقد خواهد شد و فعلیت تحقق نوع و متعارف بودن آن هم موجب انصراف 

نخواهد شد.

کـه در مقـام افتـا صـادر شـده اند، اصـل بر ذکر انواع و حاالت متعـارف در زمان و مکان طرح  2. در روایاتـی 
پرسش است و عرفًا، عقاًل، عقالًء و شرعًا ناظر به موارد متعارف در آن دوران بوده است و لذا پاسخی هم 
کـه بـه اسـتفتائات داده می شـود، ظاهـر در همـان انـواع متعارف خواهـد بود. بر این اسـاس اطالقی منعقد 
نخواهد شد؛ زیرا در پاسخ به شرایط مطرح شده در همان سؤال بیان شده است و صحیح نیست کسی 
گاهی دارد، از مقصود معین و متیّقن در روایت )به موارد دیگر(  کالم و مقام آ که نسبت به خصوصیات 

کند. عدول 

که مفاد روایات افتایی ِاخبار از حکم نوع متعارف باشـد، اسـتنباط حکم موارد مشـابهی  3. در صورتی 
کـه هنـوز تحقـق  نیافته انـد، صرفـًا بـا تمسـک بـه همـان فتـوا ممکـن نخواهد بـود، بلکـه باید به علمـی که از 

قرائن دیگر حاصل می شود ملحق شود. آن موارد عبارتند از:

الف( علم حاصل از ضرورت مذهب یا دین

که در آنها به فتوای مشابه حکم شده است. ب( وجود روایاتی از سایر امامان)ع( 
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یان و فقیهان مبنی بر عمل به روایات افتایی و استنباط از آنها ج( سیرۀ جاری راو

ویژگی سوم: عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت در افتاء
کـه در مقـام یادگیـری علـوم دینـی نیسـتند و جاهـل بـه احـکام الهـی هسـتند، الزم  بـر مـردم عـوام و افـرادی 
که پاسـخ آنها را بدهد و به تعبیر دیگر در مقام  کند و بر عالم نیز واجب اسـت  که از عالمان سـؤال  اسـت 
افتاء برآید. در افتائیات تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست و مفتی و معلم نباید احاله به مخّصص 

کند.81 ی را مشخص  که در هنگام سؤال پرسشگر تکلیف و و مقّید بدهد، بلکه بر او واجب است 

ویژگی چهارم: لغویت تقیه در روایات تعلیمی
کـه بـه طـور  احتمـال تقّیـه در روایـات تعلیمـی بـه طـور کلـی سسـت اسـت؛ زیـرا وقتـی ائمـه)ع( قـادر بودنـد 
تقیـه ای فتـوا بدهنـد، دیگـر وجهـی بـرای تقیـه در تعلیـم و بیـان احـکام کلـی بـه خـواص اصحـاب خـود در 
مجالـس خصوصـی باقـی نمی مانـد، ولـی در افتائیـات بـرای موافقـت با عامـه احتمال تقیـۀ عقالیی بوده 
کالم آنها داللت بر حکم واقعی ندارد؛ زیرا امام)ع( در مقام بیان تمام المراد نبوده و احتمال  اس و ظاهر 
تعویل بر بیان و قرینۀ منفصله از باب تقیه وجود دارد و این یکی از استثنائات پیش گفته برای تعویل بر 

منفصل در افتائیات است.82

ویژگی پنجم: عدم امکان اختاف حقیقی میان روایات تعلیمی
کـه در روایـات  کـه بـا روایـات آشـنایی داشـته باشـد، روشـن اسـت  از نظـر میـرزای اصفهانـی بـرای فقیهـی 

تعلیمی اختالفی وجود ندارد، بلکه نوع اختالف ها در روایات فتوایی می باشد.83

که میرزای اصفهانی پس از بیان این موارد به ذکر نمونه هایی از »افتاء و تعلیم« در آیات  شایان ذکر است 
کند.84 کرده است تا حدود آن را نیز مشخص  و روایات پرداخته و تالش 

81. الفتاء و التقلید 1، ص 105-104.
82. األصول الوسیط، ص 305.

83. مصباح الهدی، ص 601-600.
84. در این نوشتار برای رعایت اختصار از ذکر این موارد و نمونه ها پرهیز شده است. برای یافتن اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک به: 
الفتـاء و التقلیـد 1، ص 90-91؛ الفتـاء و التقلیـد 2، ص 239 و ص 290-291.؛ المواهـب السـنیه، ص 478-479 و ص 463-

489؛ همچنین ر.ک به: الفتاء و التقلید 1، ص 98-84.




