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چکیده: مجموعه »اجوبه المسائل المهنائیه« از جمله 
مجموعه های فقهی است که دربرگیرنده پرسش های مهنا 
بن سنان علوی حسینبی و پاسخ های عالمه حلی به این 
در  کنکاشی  حاضر،  نوشتار  در  نویسنده  هاست.  پرسش 
نوع پرسش ها و پاسخ ها در مجموعه فقهی مذکور داشته 
و به اجمال، از پرسش های اجتماعی و مدنی این مجموعه، 

سخن به میان آورده است.

حلی،  عالمه  فقهی،  های  پاسخ  و  پرسش  کلیدواژه ها: 
علوی  مهنا  مدنی،  های  پرسش  اجتماعی،  های  پرسش 
حسینبی، مجموعه های فقهی، اجوبه المسائل المهنائیه، 

استفتاءهای فقهی - کالمی.

| رسول جعفریان

پاره ای از اجتماعیات زمانه 
در پرسش و پاسخ های 

فقهی با عالمه حلی



تعكسـها  کمـا   
ّ

احلـي العاّلمـة  لعصـر  االجتماعّيـة  األعـراف  بعـض 
بة الفقهّية األسئلة واألجو

يان رسول جعفر

بة املسائل املهّنائّية( هي إحدى املجامیع  اخلالصة: جمموعة )أجو
بة  الفقهّيـة، وتتضّمـن أسـئلة مهّنـا بـن سـنان العلوي احلسـیين وأجو

 علهيا.
ّ

العاّلمة احلي
وأجوبهتـا  األسـئلة  نوعّيـة  يستكشـف  احلـايل  املقـال  يف  والكاتـب 
يذکـر مالحظاتـه العاّمـة عـن األسـئلة  يف هـذه املجموعـة الفقهّيـة، و

االجتماعّية واملدنّية هلذه املجموعة.
 ،

ّ
احلـي العاّلمـة  الفقهّيـة،  بـة  واألجو األسـئلة  األساسـّية:  املفـردات 

احلسـیين،  العلـوي  مهّنـا  املدنّيـة،  األسـئلة  االجتماعّيـة،  األسـئلة 
بـة املسـائل املهّنائّيـة، االسـتفتاءات الفقهّية  املجامیـع الفقهّيـة، أجو

الكالمّية.

Some  Social Issues of the Time in Jurispruden-
tial Questions and Answers with ‘Allāmah Ḥillī
Rasul Jafarian

Abstract: The collection "Ajvibah al-Masāil 
al-Mahnāiyah" is one of the jurisprudential col-
lections that includes the questions of Mahnā 
Ibn Sanān ‘Alavī Hosseini and the answers 
of ‘Allāmah Ḥillī to these questions. In the 
present article, the author has researched the 
type of questions and answers in the mentioned 
jurisprudential collection and has briefly spoken 
about the social and civil questions of this 
collection.
Keywords: Jurisprudential questions and 
answers, ‘Allāmah Ḥillī, social questions, civil 
questions, Mahnā Alavī Hosseini, jurispruden-
tial collections, Ajvibah al-Masāil al-Mahnāi-
yah, jurisprudential-theological Istiftā.
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مقدمهدربارهاجوبةالمسائلالمهنائیه
پیشـینه اسـتفتاء از کجاسـت؟ بـه نظـر می رسـد ایـن پیشـینه را بتـوان در 
آیاتـی ماننـد: »یسـئلونک عـن االنفـال«، )انفـال: 1( »یسـتفتونک، قـل اهلل 
 ،» ُیفتیکـم فـی الکالـة«، )نسـاء: 179( »یسـئلونک عـن الخمـر و المیسـر
ـة«، )بقـره: 189( »یسـئلونک عن الّروح« 

ّ
)بقـره: 219( »یسـئلونک عـن األهل

ّیاَن ُمرساها« )اعراف: 187( دنبال 
َ
لوَنَك َعِن الّساَعِة أ

َ
)اسراء 85( و »َیسأ

کـرد. نخسـتین نمونه هـا از اسـتفتاءهای فقهـی، کامـی اسـت کـه مردم از 
رسول)ص( پرسیدند و غالب آنها را خداوند با تعبیر »قل« به آنان پاسخ 
داده اسـت. ایـن سـنتی اسـت کـه بعدهـا ادامـه یافتـه اسـت. زمانـی کـه 
وحـی قطـع شـده، علی القاعـده بایـد ایـن سـؤاالت از افرادی که بـه عنوان 
عالم شناخته می شدند، پرسیده شده باشد. بدین ترتیب روش سؤال و 
ی  جواب در حوزه مسـائل دینی در سـطح وسـیعی شـکل گرفت و بسـیار

از آنها در قالب یک حدیث یا اثر در آثار بعدی باقی ماند. بیشتر اینها به صورت مکتوب و کتاب درآمد 
ی که مشـتمل بر سـؤال و جواب بود  و با عنوان »مسـائل« نامیده شـد. البته عنوان مسـائل صرفًا برای آثار
بـه کار نمی رفـت و بسـیار عام تـر از آن بـود؛ چنان کـه به معنای موضوعات هم بـه کار می رفت، اما در این 
مـورد، یعنـی سـؤال و جـواب هـم بـود. این تعبیر را می توان در فهرسـت ندیم یا نجاشـی یا دیگران ماحظه 
و دنبـال کـرد. در حـال حاضـر می تـوان هـزاران مـورد از ایـن سـؤال و جواب هـای بعـدًا مکتوب شـده را از 
ینی مانند »مسائل  امامان یا اصحاب یا عالمان و محدثان در آثار قرن سوم و چهارم به بعد یافت. عناو
ی از  الرضـا« »مسـائل ابـی الحسـن« و ماننـد آن در عناویـن تألیفـی در رجـال نجاشـی آمـده اسـت. بسـیار
ی به نام آن شـهر  این »مسـائل« سـؤاالتی بود که از شـهرهای مختلف به عالمی می رسـید و پس از گردآور
نامیـده می شـد. بـرای مثـال بـرای »داود بن علی« بنیان گذار مذهب فقهی منتسـب بـه او کتابی با عنوان 
مسـائل وردت علیـه مـن االصقـاع و المواضـع یـاد شـده اسـت. )الفهرسـت ندیـم، ص 305( شـبیه بـه این 
عنوان در میان عالمان شیعه، برای مفید، مرتضی، شیخ طوسی و دیگران به فراوانی دیده می شود. این 
یافـت کـه ارتبـاط یـک عالم با  آثـار را در میـان تألیفـات عالمـان معـروف می شـود ماحظـه کـرد و از آنهـا در
کـزی، کسـانی مرجعیـت علمـی آنـان را پذیرفتـه بودنـد. تنهـا  شـهرهای مختلـف چگونـه بـوده و در چـه مرا
ینی  برای نمونه اشـاره می کنیم که در میان مؤلفات سـیدمرتضی چندین مجموعه از این دسـت با عناو
ماننـد: »جوابـات المسـائل الرسـیة، جوابـات المسـائل الموصلیـات، جوابـات المسـائل اهـل میافارقیـن، 
جوابات المسـائل الواسـطیات و جوابات المسـائل الرملیات« و جز اینها هسـت. )رسـائل سـیدمرتضی، 
مجلد چهارم، چاپ کنگره سیدمرتضی، 1399( در میان اهل سنت، احمد بن حنبل چندین مجموعه 

ی کرده اند. مسائل دارد که افراد مختلف بعدها آنها را گردآور
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ایـن سـنت ادامـه یافـت و هـر بـار ذیـل عنـوان رجـوع جاهـل بـه عالـم، مـردم پرسـش های دینـی خـود را از 
فقیهـان و متکلمـان می پرسـیدند. در اینجـا بـا یـک مجموعـه مهـم بـا عنـوان اجوبـة المسـائل المهنائیـه 
یم کنکاشی در نوع پرسش ها و پاسخ ها داشته باشیم. سؤال کننده عالمی برجسته  مواجهیم و قصد دار
: الـدرر الکامنـه: 368/4(  بـا نـام مهنـا بـن سـنان علـوی حسـینی )م754، شـرح حـال ایشـان را بنگرید در
است. پاسخ ها هم از عامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی )م726( است. الزم نیست درباره جایگاه 
ی به بیان  عامه در فقه و کام شیعی سخن بگوییم؛ زیرا موقعیت علمی او واضح تر از آن است که نیاز
مـا باشـد. ایـن مجموعـه کـه چهـار بخش بوده و هر کدام شـامل چندین مسـئله اسـت، در یـک مجلد در 
سـال 1401 به کوشـش محی الدین ممقانی تصحیح و منتشـر شـده اسـت. ظاهرًا دوسـتان دیگری هم در 

. حال تصحیح آن هستند. هر چند بنده خبر ندارم کار آنها منتشر شده است یا خیر

چنان که اشاره شد، کتاب شامل چهار بخش است: بخش اول، ص 17-110 شامل 184 مسئله؛ بخش 
دوم، ص 113-133 شـامل 39 مسـئله؛ بخـش سـوم، 137-157 شـامل 28 مسـئله؛ بخـش چهـارم، ص 
191-173 شـامل 25 مسـئله. در ابتـدای هـر کـدام، کامـی از سـید مهنـا و عامـه حلی آمده که بخشـی از 
آنهـا نامه هـای مهنـا بـه عامـه و پاسـخ علمـا بـرای صـدور اجـازه علمـی برای روایـت کتاب هایش به سـید 
مهنـا بـا سـتایش از اوسـت. ایـن اجـازات طبـق معمول شـامل فهرسـتی از تألیفـات عامه و یاد از مشـایخ 

او هم هست.

از عامـه حلـی به جـز اجوبـة المسـائل ا لمهنائیـه اثـری هـم بـا عنـوان مسـائل ابـن زهـره هسـت که در سـال 
1392ش )مشهد، بنیاد پژوهش های اسامی( منتشر شده و مانند همین اثر و البته با سؤاالتی متفاوت 
اسـت. درباره محتوای آن اثر مقاله ای با عنوان »پرسـش های شـیعیان از مرجع تقلیدشـان در قرن هشـتم 

هجری« نوشته ام که در نورمگز و ... در دسترس است.

یخی و  ایـن مجموعـه نیـز ماننـد مسـائل ابـن زهـره غالبـًا پرسـش های فقهـی اسـت، امـا مسـائل کامـی، تار
یخـی، بحـث دربـارۀ  حتـی نـکات کتابشناسـانه و رجالـی هـم در بیـن آنهـا وجـود دارد. مـورد مشـخص تار
ـف محمـد بـن حنیفـه از بـرادرش امـام حسـین در واقعـه عاشـورا یـا رفت وآمـد سـکینه بنـت 

ّ
علـت تخل

الحسین با شاعران است که کامی جواب داده شده است. )ص 39-38(

 بحـث از معرفـت عقلـی و تقلیـدی در اصـول دیـن )چندیـن مـورد و بـرای نمونـه ص 100(، مسـئله علـم 
ع(  ، علم امام )بـرای نمونه اینکه آیا امام علی) (، مسـئله ایمان و کفر )ماننـد کفایی بـودن تعلیـم علـم نحو
از قتل خود خبر داشـت که به مسـجد رفت، ص 148(، مسـئله عصمت انبیا )ص 73( و ائمه و مانند 
اینهـا از نمونـه بحث هـای کامـی اسـت کـه در ایـن مسـائل از عامـه سـؤال شـده اسـت. پرسـش هایی از 
جنـس مسـائل علـم اصـول انـدک اسـت، امـا وجـود دارد. بـرای نمونـه در مـوردی از مسـائلی در فقـه سـؤال 
می شود که هیچ نص خاصی درباره آنها نیست و سؤال می شود که در این باره چه باید کرد )ص 153-
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155( یـا بحـث تقلیـد از میـت و کتاب های گذشـتگان )ص 57(. در حوزه مباحث شـیعی، موضوعاتی 
از جملـه بحـث تحریـف قـرآن، تعریـف ناصبـی )ص 47( و مشـابه آن نیـز دیـده می شـود. سـؤال دربـاره 
ی بن عبداهلل  سلیم بن قیس هالی و اینکه چگونه شخصیتی است، )ص 124( حتی پرسش درباره در
ی هم در این مسائل دیده می شود. )ص 103( ما باید توجه داشته باشیم که سؤال کننده  حافظی و آثار و
شخصیت علمی ویژه خود را دارد و ضمن ارادتی که به عامه دارد، پرسش ها را از سر تأمل مطرح کرده 

و این سبب فزونی ارجمندی مجموعه حاضر شده است.

در میـان سـؤاالت، مـوارد کامـًا متفاوتـی وجـود دارد کـه گویی به یکـی از حوزه های کامی یـا فقهی مربوط 
نیسـت، اما به هر حال در دین شناسـی مهم اسـت. اینکه کسـی در خیابان راه می رود و ادعای سـیادت 
گـر کسـی مدعـی شـده امـام یـا  کـرد. اینکـه ا کـه دروغ گوسـت، چگونـه بایـد تنبیـه اش  می کنـد، در حالـی 
پیغمبر در خواب به او امرونهی کرده، آیا باید به آنها عمل کند یا خیر و مسائلی از این دست که در این 

مجموعه وجود دارد.

ی از سـؤاالت دربـاره تطبیـق مسـائل فقهـی بـا حـوزه عمـل خارجـی یـا  در میـان پرسـش های فقهـی، شـمار
بـه عبارتـی مصداق یابـی اسـت. سـؤاالت متعـددی دربـارۀ بـازار مسـلمانان، خریدوفـروش لبـاس، انـواع 
کـوالت و پوسـت و امثـال اینهـا از عامـه می شـود کـه از نظـر تطبیـق حکـم فقهـی بـا آنهـا،  مشـروبات و مأ
همـواره مسـائلی بـرای متدینیـن مطـرح بـوده اسـت. مرزهای حـرام و حـال، اختافاتی که فقهـا با یکدیگر 
در این بـاره دارنـد، اختـاط جامعـه ای مرکـب از مسـلمان و یهـودی و مسـیحی و نیـز اینکـه ایـن مصداق 
خارجـی بـرای برخـی از مفاهیـم شـرعی یـا موضوعـات تحریم شـده، دقیقًا زیـر فان مفهوم قـرار می گیرد یا 
نـه، مسـائلی را تولیـد می کنـد کـه از فقیـه در این باره پرسـیده می شـود. فقیـه طبعًا مسـئول تعیین مصداق 
گر پرسشگر ابهامی در مصداق داشته باشد، باید آن مورد را وصف کند و توضیح  خارجی نیست، اما ا
 ، بدهـد. آن وقـت فقیـه هـم به روشـنی توضیـح می دهـد کـه وضعیـت منطبـق بر این شـرایط هسـت یا خیر
یه ای که نه محل توجه سـؤال کننده اسـت و نه جواب دهنده، برای امروز ما می تواند  اما این مسـئله از زاو
منبعـی خبـری از وضعیـت اجتماعـی و تمدنـی یـک جامعـه مشـخص در یـک دوره مشـخص باشـد. در 
واقع ما در این گزارش مختصر به این جنبه های تمدنی توجه داشته  و سعی کرده ایم بر اساس داده های 

این مجموعه تا اندازه ای که می توانیم این وضعیت را گزارش کنیم.

یخـی و کتابشناسـی اندکـی هـم در البـه الی ایـن مطالـب هسـت. در یک مورد هـم وقتی از عامه  فوایـد تار
ی بحث کرده و اشـکال فرزند را  پرسشـی می شـود، با شـگفتی تمام خوابی را که دیده و در آن پدرش با و

جواب داده است نقل می کند. )ص 153(

یکی از مسـائل این اسـتفتائات طرح نوعی تقابل میان برخی از فتواهای رایج با جنبه هایی از واقعیات 
خارجی و تعارض آن فتاوا با برداشـت ها و تصوراتی اسـت که در ذهن وجود دارد. به عبارت دیگر وقتی 
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تجربه ظاهری و عقل چیزی می گوید و می فهمد که با حکم صادره سـازگار نیسـت، سـؤالی پدید می آید 
کـه چـرا. بـرای نمونـه در مسـئله 121 از بخـش اول، ایـن مسـئله بـه صـورت خـاص خـود را نشـان می دهـد. 
حرام دانسـتن اجماعـی فقـاع از سـوی سـائل، بـا واقعیتـی دربـاره انـواع نوشـیدنی های غیرمسـکر موجـود 
ی آنهـا گذاشـته شـده، یـک نمونـه آشـکار اسـت. در آنجـا تـاش می شـود بـر  در بـازار و اینکـه اسـم فقـاع رو
ی از این  اسـاس برداشـت عمومـی افـرادی کـه می شـود بـه حـرف آن اعتمـاد داشـت، گفتـه شـود که شـمار
ی ندارد.  نوشـیدنی ها کـه نامـش هـم فقاع اسـت، هیچ مسـتی آور نیسـت؛ چنان که بـرای بدن آدمی ضـرر
، ضرر و کثیف بودن را ندارند، چرا  به عاوه کثیف هم نیسـتند. وقتی هیچ یک از این سـه مورد، سـکرآور
یـم و مبتنـی بر »اجماع« و اسـتدالل بـه »مصالح خفیه« ای اسـت که  بایـد حـرام باشـند؟ البتـه پاسـخ تحر
خدا می داند و ما نمی دانیم. می بینیم که عقل گرایی در مکتب حله هم آن قدر توان ندارد که این قبیل 

مسائل را حل وفصل کند.

برخی از این سؤال و جواب ها به ویژه برای شناخت سابقه یک مسئله در فقه شیعه بسیار اهمیت دارد. 

یر صفحه ای از  تصو
مسائل مهنائیه. در آن 
آمده است که سؤاالت را 
از بغداد فرستاده و این 
وقتی است که عالمه در 
سلطانیه بوده است.
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از آن جملـه و بـه طـور خـاص می تـوان از بحـث از نمـاز جمعـه )ص 118( یـا سـهم امام)علیـه السـام( از 
خمس و مورد مصرف آن )ص 164( و نیز امر به  معروف و نهی از منکر )ص 169( سخن گفت. درست 
اسـت کـه ایـن مطالـب در کتـب فقهـی هـم آمده، اما نـوع نگاه به آنها و ادبیات نگارشـی آنها در پاسـخ به 
ی  یکرد جار سـؤاالت مطرح شـده، ایـن مسـئله را واضح تـر نشـان می دهـد. به عبارت دیگـر اسـتفتائات رو
و رسـمی تشـیع را بـه مسـائل مختلـف نشـان می دهـد، به ویـژه در متنـی کـه متعلـق بـه عامه حلی اسـت؛ 
یکـرد عقل گرایـی را نه فقط در  شـخصی اسـت کـه نقـش بسـیار مهمـی در تقویـت مکتـب حله داشـته و رو

عقاید که در فقه نیز گسترش داده است.

پرسشهایاجتماعیومدنی
پرسش هفتم از بخش اول این است که سجده کردن بر در ورودی »مشاهد شریفه« درست است یا خیر 
گر  یه وجود داشـته اسـت. پاسـخ این اسـت که ا یارتی شـیعیان این رو و این نشـان می دهد که در آداب ز
یارت  گر سجده برای خدا و تشکر از او برای درک ز هدف سجده برای غیرخداست درست نیست، اما ا
آن بقعه است، »کان مثابًا علی ذلک«. اعتراض از سوی »صوفیه« بوده و عامه می گوید این کار بهتر از 

روش رقص و دست زدن آنهاست که خدای متعال در قرآن از آن نهی کرده است. )ص 24(

پرسـش بیسـتم درباره »حشیشـه« اسـت که مردم آن را می خورند و می گویند مسـِکر نیسـت، اما برای بدن 
ی  یم که بعینه آن را حرام کرده باشد یا حرمت آن به اعتبار ضرر مضر است. آیا درباره تحریم آن نصی دار
گر مسـکر نباشـد، حرام نیسـت؟ در  گـر مسـکر باشـد، چنان کـه ا اسـت کـه بـرای بـدن دارد یـا حـرام اسـت ا
؟ پاسخ این است که مشهور بین مردم آن است که مسکر است و به این  ضمن آیا نجس هست یا خیر
دلیل حرام است، اما حرمت آن به طور خاص ربطی به ضررش ندارد، بلکه به اعتبار مسکر بودن است. 
گـر فـرض آن باشـد کـه بـرای بـدن ضـرر دارد، از آن بابـت هـم خوردنـش حـرام اسـت. البته عیـن آن نجس  ا
[ )که به آن تصریح شـده اسـت(.  نیسـت؛ زیرا نجس بودن مسـکرات مربوط به مایع خاصی اسـت ]خمر

)ص 32(

پنجم دربـاره لباسـی اسـت کـه از هنـد و روم و جـز آن می آیـد و برخـی رنـگ شـده اسـت.  پرسـش بیسـت و
دربـاره آنهـا حرف هایـی در میانـه اسـت کـه ثابـت نشـده، امـا بـه هـر حـال کار فرنگی هاسـت، مثـل جوخ و 
ی می شـود. آیا الزم اسـت پیش از  لباس پشـم. همه اینها در بازار مسـلمانان اسـت و از مسـلمان خریدار
پوشیدن به قصد تطهیر شسته شود؟ آیا نماز در آنها جایز است یا آنکه شستشو الزم ندارد و باید حکم 
به طهارت آن کرد و نمازخواندن در آن اشـکال ندارد؟ نظر شـما درباره کسـی که آن را از تاجر این لباس 
ی می کند و این تاجر مشرک است چیست؟ آیا خرید از او مانند خرید از بازار مسلمانان است  خریدار
ی می کنند؟ پاسـخ عامه این اسـت که اصل بر  بـا اینکـه می دانیـم مسـلمانان بـازار هـم از مشـرک خریدار
طهارت است و شستشوی آن الزم نیست. اشیای نجس امور تعریف شده ای هستند که شارع از آنها نام 
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برده و جز آنها طاهر است، مگر اینکه چیزی بر آن عارض شود که آن را از اصلش خارج کند، مثل  اینکه 
مشـرک دسـت مرطـوب بـه آن بگـذارد کـه ایـن هـم ثابـت نیسـت. پـس اصل بر این اسـت که طاهر اسـت. 
گر آدمی بداند که همین مشرک  ی شود، نمی شود حکم به نجاست کرد. ا گر از مشرک هم خریدار حتی ا

آن را درست کرده، اما دست مرطوبش به آن نخورده، تطهیر آن الزم نیست. )ص 35-34(

پرسـش بیست وهشـتم از بخش اول سـؤال درباره »غّسـالین« لباس در بازار اسـت که دقیقًا معلوم نیست 
لباس را چه کسـانی می شـویند، اما روشـن اسـت که لباس های طاهر و نجس را می شـویند و از آن جمله 
لباس هر کسی که برای آنها بفرستد. همه را در یک دیگ واحد گذاشته و بعد از تنظیف در یک سبوی 
می گذارنـد و لباس هـا را تمیزشـده می آورنـد. آیـا باید حکم به طهـارت این لباس ها کرد و خواندن نماز در 
آنها جایز اسـت؟ آیا می شـود به سـخن آن غسـالین اعتماد کرد که با آب طاهر آنها را شسـته اند؟ جواب 

این است که باید حکم به طهارت کرد. برای اینکه اصل در طهارت مسلمان است. )ص 36(

پرسـش سـی ام درباره »صابون« اسـت. اینکه نمی دانیم از آنچه به عمل می آید ]مواد اولیه[، طاهر اسـت 
گر صابون با شـیء نجس برخورد داشـت، آیا با شسـتن موضع برخورد، طاهر می شـود یا  یا نجس و اینکه ا
بایـد آن قطعـه را جـدا کـرد. پاسـخ ایـن اسـت کـه اصـل بـر طهارت اسـت، چه صانـع آن را بشناسـیم یا نه و 

کردن آن تکه ای که تماس داشته است، طاهر خواهد شد. )ص 37( البته با جدا

پرسـش سی وسـوم دربـاره موضـع محمـد بـن حنفیـه اسـت کـه آیـا بـه امامـت برادرانـش و نیـز امامـت امـام 
ی نقـل  سـجاد معتقـد بـود یـا خیـر و اینکـه آیـا اصحـاب مـا دربـاره علـت تخلـف او از امـام حسـین عـذر
گـر بـدون عـذر تخلـف کـرده باشـد چـه حکمـی دارد؟ همیـن طـور عبـداهلل بـن جعفـر و  . ا کرده انـد یـا خیـر
دیگـران. جـواب عامـه ایـن اسـت کـه از نظـر امامیـه ارکان ایمان، توحیـد و عدل و نبوت و امامت اسـت 
و محمـد حنفیـه و عبـداهلل بـن جعفـر و ماننـد آنها اجّل شـأنا از این هسـتند که خاف حق کرده باشـند و 
ـف او از امـام حسـین گفته اند بیمار بوده اسـت. عـذر برخی دیگر هم 

ّ
از ایمـان خـارج باشـند. دربـاره تخل

محتمـل ایـن بـوده کـه نمی دانسـته اند چنیـن اتفاقـی از قتـل بـرای امـام حسـین می افتـد و فکـر کردنـد کـه 
ی او رسیده درست است و از او حمایت و نصرت خواهد شد. )ص 39(. نامه هایی که برای یار

کـه بـا شـعرا  یخـی اسـت. آیـا آنچـه بـه حضـرت سـکینه نسـبت داده می شـود  پـرش سـی وچهارم هـم تار
؟ آیـا او رو در رو بـا آنـان سـخن می گفـت یـا از طریـق  نشست وبرخاسـت داشـت، صحیـح اسـت یـا خیـر
کسـی ایـن مطالـب بیـن آنـان منتقـل می شـد؟ همیـن طور درباره فاطمه بنت الحسـین، آیا درسـت اسـت 
کـه بـا عبـداهلل بـن عمـر یا پسـر عثمان ازدواج کرده و درسـت اسـت کـه از این ازدواج محمـد دیباج متولد 
یه چیزی نسـبت داده شـود کـه اتفاق بر  شـده اسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه »جایـز نیسـت به احـدی از ذّر
یان اخبار بهتر از آن است که نقصی به آن بزرگواران نسبت  حرمت آن هست«. نسبت دادن نقص به راو

داده شود. )ص 39(
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پنج و سی وشش از بخش اول، دو مسئله درباره نگاه کردن زن به مرد یا مرد به زن در  در دو پرسش سی و
موارد خاص سؤال شده که در هر دو مورد، موضع عامه بر خاف تمایل سائل، سخت گیرانه است. در 
یخی مرسوم صدر اسام خاف  مورد اّول به نظر سائل نظر قرآن چیز دیگری است و در مورد دوم روش تار
این سـختگیری بوده اسـت. در عین حال این موارد به عنوان سـؤال مطرح شـده و جواب هم نشـانگر آن 
ی نظر فقهی اوسـت. سـؤال کننده اشاره به  اسـت که روش سـخت گیرانه مورد نظر عامه اسـت و به هر رو
زمـان رسـول)ص( دارد کـه زنـان در آن زمـان و بعـد از آن همـواره از خانه هـا بـرای انجـام کارهایشـان خـارج 
می شـدند و طبعًا به مردها نگاه می کردند. سـؤال این اسـت که نگاه زن به مرد در صورت تلذذ یا ریبه یا 

بدون اینها چه حکمی دارد. عامه می گوید در هر حال جایز نیست. )ص 40(

یکم از بخش اول سـؤال عجیبی اسـت. پرسـش در این باره اسـت که زنان مصری و شامی  پرسـش چهل و
ماننـد مـردان عمامـه بـر سـر می گذارنـد؛ عمامـه ای کـه طول آن شـش یا هفت ذرع اسـت و برخـی از آنها تا 
ی سـر می گذارنـد، هـر وقـت کـه می خواهنـد، در حالـی کـه »ملفوفـه« و  ده ذرع هـم می شـود. زنـان آن را رو
پیچیـده شـده اند. هیـچ فرقـی بیـن ایـن عمامـه بـا عمامـه مردان جز در شـکل آن نیسـت. آنهـا آن را چنان 
درسـت می کننـد کـه در روایـت آمـده: »مثـل أسـنمة البخت« ]»دم اسـبی«، پیچیدن مـو و گردکردن آن به 
صورتـی کـه از چـادر بـه صـورت برجسـته معلـوم باشـد[. آیا اینکه زنان عمامه بر سـر گذارند، حرام اسـت و 
الزم است منعشان کرد؟ آیا حکم آن در اینکه آن را کوچک درست کنند یا بزرگ فرق دارد یا آنکه کوچک 
گـر این کار حرام باشـد و زنان عادت به آن کرده باشـند، به  و بزرگـش حـرام اسـت یـا اصـًا حـرام نیسـت؟ ا
ی که وقتی از سـر بر می دارند، سرشـان درد می گیرد یا مزاجشـان مضطرب می شـود و به هم می ریزد  طور
]فـاذا وضعتهـا عـن رأسـها أوجعهـا رأسـها و اضطـرب مزاجهـا[ حکـم آن چیسـت؟ لطفـًا حکم آن را روشـن 
کنیـد. خداونـد شـما را از حـوادث روزگار در امـان بـدارد. پاسـخ ایـن پرسـش این اسـت که چنین رسـمی، 
اینکـه زنـان عمامـه بـر سـر بگذارند، در صدر اسـام نبوده و بنابراین بدعت اسـت! به ویـژه که از ِحلیه ای 
گر ضرورت باشد اشکالی ندارد. )ص 43( جمله اخیر می تواند  مردانه برای زنان نهی شده است. البته ا
گر زنان عمامه را نگذارند، ممکن اسـت سـبب سردرد  مربوط به آن قسـمت عجیب از پرسـش باشـد که ا

آنان یا آشفتگی و اضطراب مزاج آنان شود.

پنجـم دربـارۀ نوعـی بافتـن مـوی سـر اسـت. سـؤال ایـن اسـت که آنچـه ذیل عنـوان »عقص  پرسـش چهل و
ی کـه هـر کسـی کـه مـوی بلنـد دارد  « گفتـه شـده، بافتـن مـو و انداختـن آن پشـت سـر اسـت؛ کار الشـعر
، آن طور که »نسـاء العرب« چنین می کنند  می کنـد، مگـر عـده کمـی یـا بافتـن مو و انداختن از جلوی سـر
؟ این حکـم مخصوص زنان اسـت یا  یـا گونـه ای دیگـر اسـت. آیـا نمازخوانـدن بـا آن درسـت اسـت یـا خیر
مردان؟ پاسخ این است که آنچه اقرب به نظر می آید، بافتن مو و انداختن آن از جلوی سر است، اما از 

پشت سر اشکالی نه برای زن و نه مرد ندارد. )ص 45(



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
66پارهای از اجتماعیات زمانه در پرس  و پاسم های فقهی با عالمه حلی

پرسـش چهل وهشـتم درباره کوزه های رشـاح اسـت؛ کوزه هایی که آب داخل آن به بیرون ترشـح می کند. 
ی زمین نجـس بگذارند و پایه ای هم نداشـته باشـد، بلکه کامًا  گـر ایـن کـوزه را رو پرسـش ایـن اسـت کـه ا
؟ در سـؤال از »مشـربه«هایی یـاد شـده که  بـه زمیـن چسـبیده باشـد، آب داخـل آن نجـس می شـود یـا خیـر
کعب یا همان پایه را دارد. سؤال این است که آیا میان این کوزه و آن مشربه  پایه دار در این مسئله تفاوتی 
وجـود دارد؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه آب در کـوزه رشـاح نجس نمی شـود؛ زیـرا »اجزای آب متصاعد نشـده و 
نجاسـت بـا آب داخـل کـوزه تماسـی نخواهـد داشـت«. بنابراین تفاوتی بین اینکه پایه دار باشـد یا نباشـد 

نیست. )ص 46(

یکم در تفسـیر معنا و مصداق »ناصبی« جالب اسـت. اهمیت این مسـئله به این دلیل  پرسـش پنجاه و
ی، عامه اهل سنت را مصداق ناصبی می دانند، در حالی که عامه حلی ناصبی کسی  است که بسیار

ع( دشنام می دهد«. )ص 47( را می داند که »آشکارا به ائمه معصومین)

پرسـش شـصتم دربـاره کسـی اسـت کـه در خانـه ای زندگـی می کنـد کـه در سـقف آن موش هـای فراوانـی 
هسـتند کـه مرتـب فضلـه آنهـا پاییـن می افتـد. پرسـش ایـن اسـت کـه تطهیرکردن خانـه برای این شـخص 
یـاد از آن صرف نظر کـرد ]و تطهیر نکرد[؟ پاسـخ این  بسـیار دشـوار اسـت. آیـا می شـود بـه خاطـر زحمـت ز

، حتمًا باید در وقت افتادن در مواردی که رطوبت هست تطهیر کند. )52( است که خیر

یکم درباره کسی است که به عنوان شریف حسینی یا حسنی میان مردم آمده، اشیایی  پرسش شصت و
بـه آنـان هدیـه می کنـد و آنهـا بـه عنـوان سـید، هدیـه او را قبـول می کننـد و صلـه بـه او می دهنـد، در حالـی 
گر بدانند دروغ  که مدعی هسـتند که او در دعوی سـیادت خود صادق اسـت. این در حالی اسـت که ا
گر هم بدهند، در آن حدی نیسـت که  می گویـد، هدیـه او را قبـول نمی کننـد و صلـه ای هـم نمی دهنـد یـا ا
او را در دعوی سیادت صادق می دانند. آیا آنچه او از این راه کسب می کند، بر او حرام یا مکروه است؛ 
چـون خـودش می دانـد کـه در دعـوی سـیادت دروغ می گویـد یـا خیـر و در تأدیـب او چـه بایـد کـرد کـه این 
دعـوی را دارد و بـر آن اصـرار مـی ورزد؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه هـر آنچه با شـبهه علوی و سـیدبودن از مردم 
کم می تواند  گر از راه دیگری می گیرد مباح است. درباره ادعای دروغ سیادت، حا بگیرد حرام است، اما ا

او را تعزیر کند. )ص 53(

یکم از بخـش یکـم ایـن اسـت کـه حکـم »فقاع« چیسـت؟ چنان که در باد شـام  پرسـش یکصدوبیسـت و
، شـکر و شـیره انگور نوشـیدنی هایی درسـت می کنند و نامش را فقاع می نامند. آیا  ، کشـمش، انار از جو
همه اینها حرام است یا صرفًا آنچه از جو به دست می آید حرام است؟ چه دلیلی بر تحریم آنها هست؟ 
آنچـه سـیدمرتضی در این بـاره در االنتصـار گفتـه مبهـم اسـت. آیا اینها »بعینه« حرام اسـت یا چون مسـکر 
گر انسـانی از  اسـت؟ عـده ای کـه آدمـی از سـخن آنهـا یقیـن یـا دسـت کم ظن ]درسـتی[ می بـرد می گویند: ا
، اصًا مسـتی آور نیسـت. تغییری هم در مزاج نمی دهد  انواع فقاع بنوشـد، به قدر تشـنگی یا حتی بیشـتر



190  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
پارهای از اجتماعیات زمانه در پرس  و پاسم های فقهی با عالمه حلی 67

کول  کثر محرمات از مأ و فرقی با آب لیمون یا آب گوشت یا دیگر حال ها ندارد. در حالی که می دانیم ا
و مشـروب بـه دلیـل ُسـکرآوربودن یـا ضررداشـتن بـرای بـدن یـا کثیف بـودن حـرام هسـتند، امـا ُفّقـاع هیـچ 
کـدام از ایـن صفـات سـه گانه را نـدارد. پاسـخ عامـه ایـن اسـت کـه امامیـه، اجمـاع بـر حرمـت فقـاع دارد. 
اسـاس آن هم روایتی از رسـول)ص( اسـت که از خوردن »غبیراء« نهی شـده و آن شـرابی اسـت که از جو 
بـه عمـل می آیـد. عامـه هـم روایتـی دارنـد کـه حضـرت حکـم بـه زدن گـردن کسـی کرد کـه اصرار بـر خوردن 
آن داشـت و بعد از نهی از آن، حاضر به ترک نشـد. لزومی هم ندارد علت تحریم فقاع مسـتی آن باشـد؛ 
چنان که اشـیایی هسـت که حرام شـده اسـت، مانند خون، اما مسـکر نیسـت. شـاید سبب آن این باشد 
گهانی یا مسائل دیگری از مصالح خفیه دارد که بر ما آشکار نیست، اما خداوند  که نوشیدن آنها مرگ نا
گاه است. )ص 81( در پرسش بعدی از درست شدن »الدبس« یا همان شیره و اینجا شیره انگور  از آن آ
یان 

َ
در »باد الشـام« یاد و از حکم آن سـؤال شـده اسـت. عامه همان قاعده را گفته  اسـت که قبل از َغل

و جـوش، اسـتفاده از آن اشـکال نـدارد و تنهـا بعـد از جوش آمـدن، وقتـی دو ثلـث آن کـم شـود، می شـود 
استفاده کرد. )ص 82( 

پنجـم در همیـن زمینـه اسـت. دربـاره آب خرمـا یـا شـیره  پرسـش یکصدوهفتادوچهـارم و یکصدوهفتادو
« داشته باشد. )ص 104( خرما می گوید حرام نیست، مگر آنکه »شدة االسکار

پرسـش یکصدوبیست وششـم از بخش یکم درباره ظروفی گلین اسـت که توسـط مشـرک ساخته شده، از 
ی آتش پخته می شود.  آب نجس استفاده شده و از آن »کیزان و اباریق« )کوزه و آفتابه( ساخته شده، رو
گر آتش اجـزای نجس آن را  ؟ پاسـخ این اسـت کـه ا سـؤال ایـن اسـت: آیـا آتـش آن را تطهیـر می کنـد یا خیر
ک اسـت و البته »ظن« هم در اینجا کافی اسـت. )ص 84( نیز بنگرید: )ص  با اسـتحاله تطهیر کند، پا

.)119

ی از متکلمان درباره جوهر و عرض است که گفته اند  ی از شمار پرسش یکصدوسی وهفتم سؤال از باور
جوهـر و عـرض بـه فعـل فاعـل نیسـت، بلکـه جوهـر در عـدم هـم جوهر اسـت، چنان که در وجود. پرسـش 
کحه با  این اسـت آیا این باور سـبب تکفیر آنها، عدم قبول ایمان و افعال و شهادتشـان و عدم جواز منا
ایشان است یا چنین نیست؟ حکم اینها در دنیا و آخرت چیست و تکلیف مکلف درباره کسی که به 
این مطالب باور دارد چیست؟ عامه می گوید این مطالب سبب تکفیر نیست، آنچه تکفیر آور است، 
کثر  اعتقاد به قدم جواهر اسـت، اما اینجا یک شـبهه در فرق میان وجود و ثبوت اسـت. بعد می گوید: »ا
مشـایخ المعتزلـة و االشـاعرة مثبتـون، فکیـف یجـوز تکفیرهـم«؟ بیشـتر مشـایخ معتزلـه و اشـاعره بـه ایـن 
مطلب باور دارند. چطور می شـود همه را تکفیر کرد؟ )ص 88( در سـؤال بعد از حکم کسـی سـؤال شـده 
است که به توحید و عدل و نبوت و امامت باور دارد، اما به »قدم عالم« معتقد است. پاسخ این است 
که »من اعتقد قدم العالم فهو کافر باخاف«؛ زیرا این مسـئله فرق میان کافر و مسـلم اسـت. در آخرت 



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
68پارهای از اجتماعیات زمانه در پرس  و پاسم های فقهی با عالمه حلی

هم مانند بقیه کفار است و این مسئله اجماعی است. )ص 89-88(

کـه از  ک و اینکـه شـانه هایی  کـه آیـا نجـس اسـت یـا پـا پرسـش یکصدچهل وهفـت دربـاره »فیـل« اسـت 
؟ عامه می گوید اقوی طهارت اوسـت. اسـتخوانش  اسـتخوان فیل سـاخته می شـود، طاهر اسـت یا خیر

ک است. )ص 92( ک است و شانه ای هم که از آن ساخته می شود پا هم پا

در پرسش یکصدوشصت وهفت از حکم خرید روغن و شیره »شیرج« در شهری که مسلمان و اهل ذمه 
با هم هستند، سؤال شده و پاسخ داده شده که اصل بر طهارت است. )ص 102(

ی بـن عبـداهلل حافظـی و تصانیـف او  ی شـگفت اسـت: از عامـه دربـاره در پرسـش یکصدوهفتـادم قـدر
؟ عامـه می گوید کتابی از او ندیـده، اما در مصنفات  پرسـش شـده و اینکـه »خادمـا خصیـا« بـوده یا خیر
ی بن عبداهلل حافظی منسوب به »الحافظ لدین اهلل« ]فاطمی[  برخی از علما دیده است که گفته اند در
بوده و کتابی با عنوان »معالم الدین در اصول« و کتابی در فقه در دو مجلد دارد. کتاب هایی هم وقف 
یادی از وقفی های او هسـت.  مشـاهد مشـرفه کرده اسـت؛ چنان که در خزانة الکاظم کتاب های خوب ز

ی نیافتم. ی می دانم. )ص 103( عجالتًا اطاعی درباره و این آن چیزی است که من درباره و

پرسـش شـانزدهم از بخش دوم مهنائیه درباره زمین های وقفی اسـت که از یک سـو »ناظر شـرعی« بر آن 
یه چنین بوده است که کشاورز هر درختی که بکارد  وجود داشته و از سوی دیگر کشاورزان. عادت  و رو
یا زراعتی که داشته باشد، حاصل میان آنها و »ارباب الوقف« به نصف تقسیم می شده است. آن وقت 
گاهـی کشـاورزان بـدون اجـازه درختـی می کاشـتند و از آنهـا هـم نصـف می دادنـد. مورد سـؤال ایـن بود که 
یه را برای این قبیل درختان  ی آب قر وکیل تعیین شده از سوی ناظر شرعی عوض شده و اجازه بهره بردار
کنون پرسش این است که آیا حق این کار را دارد؟ عامه می گوید: بلی. کشاورز حق ندارد  نداده است. ا

بدون اجازه در زمین موقوفه درختی بکارد. )ص 122(

گـر کسـوف  پرسـش نهـم از بخـش سـوم مهنائیـه یـک پرسـش شـگفت انگیز اسـت. سـؤال ایـن اسـت کـه ا
، به سبب قرارگرفتن  گر خسـوف قمر خورشـید ناشـی از قرارگرفتن جرم قمر بین خورشـید و زمین اسـت و ا
زمین بین قمر و خورشـید اسـت ـ چون نور قمر گرفته از خورشـید اسـت ـ و این تفسـیر مبنای اهل تقویم و 
گر واقعًا چنین اسـت، چرا به ما گفته شـده اسـت که این مواقع بترسـیم و برای  مطابق اخبار آن اسـت، ا
ی را واجب  یـم. البتـه ایـن ایـرادی ندارد کـه خداوند در ایـن وقت خاص، نمـاز دعـا و نمـاز بـه مسـاجد برو
کرده باشد، اما ترس و فزع از آن برای چیست؟ به نظر می رسد سؤال فوق العاده مهمی در عالم »سنت« 
است. پاسخ عامه این است که استناد کسوف و خسوف به آنچه گفته شده، مستند به »رصد« است 
ی بـه اصـل تکلیـف بـه نمـاز و دعـا بـرای  گـر هـم درسـت باشـد، ضـرر و ایـن امـر ظنـی و نـه یقینـی اسـت. ا
بازگردانـدن نـور نمی زنـد. ایـن قبیـل امـور اختیـارًا مسـتند بـه خـدای تعالـی اسـت و طبعًا دعا و نمـاز برای 
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بازگشت نور امری نیکوست. به عاوه بسا این اتفاق سبب ایجاد حادثه ای در زمین از خیر یا شر باشد. 
در ایـن صـورت عبـادت می توانـد مانـع از برآمـدن آن شـر باشـد. خـوف هـم بـه همیـن سـبب اسـت! )ص 

)145-144

پرسـش دهـم از بخـش سـهم مهنائیـه دربـاره اخبـار منجمـان و »اصحاب الرمـل« درباره پیشـگویی و دادن 
اخبـار غیبـی اسـت. آیـا از اینهـا از روشـی بـا اسـتفاده از ضعـف مردم اسـتفاده می کنند، یا ایـن رمل، علمی 
و معجزه ای برای پیغمبری از پیامبران اسـت که مردمانی از آنها گرفته اند؟ پاسـخ این اسـت که همه اینها 
تخمیـن اسـت و حقیقـت نـدارد. آن مقـدار هـم کـه گفته هـای آنان درسـت درمی آیـد »علی سـبیل االتفاق« 
یـس نبـی اسـت، امـا محقـق نیسـت. البتـه گاه وقایـع غریـب و عجیـب و  اسـت. علـم رمـل منسـوب بـه ادر
امتحاناتـی کـه مطابـق حکمـت اسـت رخ می دهـد، امـا »الیثمـر ذلـک علما محققـا« علم آور نیسـت. )ص 

)145

پرسـش بعـدی دربـاره شـبابه یـا همـان نـی اسـت. سـؤال کننده می گویـد شـافعی با اسـتناد بـه روایتـی آن را 
حال دانسته است. رسول)ص( از کنار چوپانی می گذشت و او می نواخت. حضرت انگشت در گوش 
نهاد و از عبداهلل بن عمر می پرسید، هر وقت تمام شد، به او بگوید تا انگشت از گوش درآورد. استدالل 
گـر حـرام بـود، حضـرت ابن عمر را هم نهی کـرد. این داللت بر آن دارد که سـماع آن مکروه  ایـن اسـت کـه ا
بوده اسـت، نه حرام. سـؤال این اسـت که این اسـتدالل شـافعی قوی اسـت، آیا اصحاب ما پاسخی برای 
الت حرام باشـد، بلکه آنچه  آن دارنـد؟ عامـه می گویـد: ایـن طـور نیسـت کـه مطلق صوت ناشـی از ایـن آ
مشـتمل بـر طـرب بـوده و بـرای انسـان لـذت و لهـوآور اسـت، حرام اسـت، اما مـورد روایت، شـاید حضرت 
خواسـته از طریـق ابـن عمـر بدانـد کـه ایـن صـورت لذت آور اسـت یا نـه و اینکه فرقی با صـدای کاغ دارد 
کن شـدن  یـا نـدارد. صدایـی کـه هیـچ لـذت و لهـوی در آن نیسـت. ایـن هم ممکن اسـت کـه ابن عمر سا
آن صـدا را بـدون سـماع می توانسـته بفهمـد و در نتیجـه رسـول از او پرسـید کـه آیـا صدای او قطع شـده یا 
گر روایت درسـت باشـد، علمای ما  . به هر حال ا نه؟ حاال به واسـطه برداشـتن نی از دهان یا دالیل دیگر

رسول)ص( را از این قبیل محرمات و مکروهات منزه می دانند. )ص 148-147(

پرسـش شـماره سـیزدهم از بخـش چهـارم ایـن کتـاب دربـاره »درهم«های رایج در شـام اسـت کـه به گفته 
سؤال کننده با »مس« مخلوط است و مقدار آن هم مشخص نیست، اما در هر حال در میان مردم رایج 
است. سؤال این است که آیا این دراهم را می شود با »فلوس« رایج معامله کرد؟ پاسخ این است که آنچه 

»معلومة الصرف بین الناس« است و با آن دادوستد می شود، می شود آنها را معامله کرد. )ص 168(




