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 صحففصلنامه راهنمای نگارش مقاالت 

 

ی سازمنظور سهولت ارزیابی، آمادهاز پژوهشگران و نویسندگان عزیز خواهشمند است به
 و چاپ مقاالت، نکات مندرج در ذیل را رعایت کنند:

 ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ ارسال نشده باشد.مقاله ارسالی در نشریه -3

 شده تحقیقی و مستند باشد.مقاله فرستاده -8

 متن مقاله به زبان فارسی و یا عربی باشد. -1

 word 2013افزار شده در نرممتن مقاله تایپ -8

 مترمیلی 820متر، طول: میلی 328اندازه کاغذ = عرض:  -8-3

 مترمیلی 2/8متر، راست و چپ= میلی 0/8متر، پایین میلی 8/1حاشیه = باال  -8-8

 Times Newو متن انگلیسی  38اندازه « XB Niloofar»قلم متن فارسی و عربی  -8-1

Romman  33اندازه 

 singleمتر، فاصله خطوط میلی 2.2تورفتگی: متن  -8-8

و انگلیسی با فونت  32اندازه  XB Niloofarپاورقی: فارسی و عربی با فونت  -8-2
Times New Romman  2اندازه 

بولد و سایر  32اندازه  XB Niloofarچین با فونت صورت وسطعنوان مقاله به -8-8
بولد  38اندازه  XB Niloofarچین با فونت صورت راستعناوین بدون تورفتگی متنی و به

 تنظیم گردد.

 صفحه فراتر نرود. 82ها از چهار طرف( از حجم مقاله )با در نظر گرفتن حاشیه -2

و درجه مشخصات کامل نویسنده، نویسندگان به همراه نشانی کامل، شماره تماس  -8
 علمی در موقع ارسال فایل مقاله ذکر شود.

 .هاستآنگر دیدگاه نویسنده و نویسندگان شده صرفاً بیانمقاالت چاپ -0

ل های ادبیات، فقه، اصودر این فصلنامه، اولویت با مقاالتی است که دریکی از رشته -2
 باشد. شدهفقه، کالم و فلسفه، تفسیر و علوم قرآنی و معارف اسالمی نوشته



 فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقاالت را دارد. -0

مقاالت دریافتی توسط داوران بررسی و بعد از تائید نهایی، برای چاپ آماده  -32
 گردد.می

فصلنامه حداکثر تا یک ماه بعد از دریافت مقاله، نتیجه اولیه را به نویسنده اطالع  -33
 دهد.می

 نامهشیوه

 الهالف( عنوان مق

 صورت کوتاه و رسا درج گردد.ناظر به موضوع تحقیق باشد و به

 ب( مشخصات نویسنده

تر از عنوان مقاله در سمت چپ یک سطر پایین نام و نام خانوادگی نویسنده، نویسندگان 
 صورت پاورقی در پایین صفحه ذکر شود.و رتبه علمی و نام دانشگاه نیز به

 ج( چکیده

ای که نمایانگر شرح مختصر و جامعی گونهزبان فارسی یا عربی به کلمه به 322حداکثر  
های مهم نتیجه بحث از محتویات نوشتار شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته

 باشد.

 د( واژگان کلیدی

واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا کند و کار جستجوی  8حداکثر تا  
 سازد.الکتریکی را آسان 

 ه( مقدمه

 هانآهای قبلی پژوهش و ارتباط به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه
 صورت واضح اشاره کند.با موضوع نوشتار به

 و( بدنه اصلی مقاله

که  ایگونهحال پیوسته بوده، بهبدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا و درعین -3
 مشخص باشد. هر بند حاوی یک موضوع



 هر دسته از موضوعات مرتبط، در ذیل یک عنوان خاص قرار گیرد. -8

نوعی که مجموعه مقاله از یک تر قرار گیرد، بههر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی -1
 فرم منسجم برخوردار بوده و تقدم و تأخر مطالب در آن رعایت شده باشد.

صورت پاورقی درج در پایین صفحه به معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور، -8
 گردد.

«( )»شود، ابتدا و انتهای مطلب گیومه در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می -2
 قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

 شده باشد باید به منبعی ارجاع داده شود.هر مطلب نقل -8

م قول مستقیباشد؛ به این صورت که در پایان هر نقل متنیصورت درونارجاعات به -0
صورت ذکر شود: نام خانوادگی یا غیرمستقیم، مرجع موردنظر در داخل پرانتز و عیناً بدین

 (.0، ص 8، ج 3122مؤلف، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه، مانند: )حسینی، 

 ام او هم ذکر شود.که نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد، باید ندرصورتی 0-3

که از نویسنده موردنظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشرشده و در مقاله درصورتی 0-8
 است با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار، میان دو اثر تفکیک صورت گیرد.

صورت اگر از نویسنده بیشتر از یک اثر ذکرشده است استناد به منبع مزبور بدین 0-1
م خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره باشد )نا
 صفحه(.

شده است به این صورت به آن که به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع دادهدرصورتی 0-8
دو اشاره گردد )نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه، نام خانوادگی، سال انتشار، شماره 

 صفحه(

یک اثر بیش از سه نفرند، فقط نام خانوادگی یک نفر درج شود و با  مؤلفاناگر  0-2
 به سایر مؤلفان اشاره گردد.« دیگران»ذکر واژه 

 ز( نتیجه

ترین مسائلی باشد که ای از مهمبندی و خالصهکلمه، شامل جمع 822-322قریب  
 .طور مستند، شرح و بسط داده استاش بهرا در مقاله هاآننویسنده 



 ح( فهرست منابع

ه مطلبی نقل کرد هاآناستناد نمود یا از  هاآناش به کتب و مقاالتی که نویسنده در مقاله
ای جداگانه، براساس نام خانوادگی به ترتیب حروف الفبا است در پایان مقاله و در صفحه

 صورت تنظیم گردد:بدین

مصحح، ناشر، محل نشر، نوبت کتاب: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام مترجم،  -3
 چاپ، سال انتشار.

 ، نام مجله، شماره مجله، سال انتشار.«عنوان مقاله»مقاله: نام خانوادگی، نام،  -8

نامه کارشناسی ارشد، دکتری، ، پایان«نامهعنوان پایان»نامه: نام خانوادگی، نام، پایان -1
 رشته، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.

 نشانی اینترنتی.« نام مقاله»ونیکی: نام خانوادگی، نام، منابع الکتر -8

منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا موسسه، نام آن ذکر شود و در غیر  -2
 این صورت، ذکر نشانی بانام اثر آغاز گردد.

نا[ )بدون جا[ )بدون محل نشر(، ]بیعدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ ]بی -8
 [ )بدون تاریخ( استفاده شود.تاناشر(، ]بی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حجت االسالم و المسلمین آقای قریشی نماینده محترم ولی  هایتوصیه
 های علمیهفقیه، برای مدیران، اساتید و طالب حوزه

 
تزکیه و تربیت باشد و  مسالهباید  هیعلم یهاحوزهاولویت همه در  :کیه و تربیتزت -1

 هادرس؛ حتی باید طالب سوق داده شود یخداترسعنویت و به سمت افزایش م هابرنامه
همین بحث تزکیه و از  هاحوزهمشکالت داشته باشد. وجهه معنوی هم باید  هاآموزشو 

گذاری، همه باید تغییر و رای اجرایی شدن این برنامه و جهتب؛ ردیگیمنشات تربیت 
اکری برگزار شده بود مداح در مراسمی که برای شهید ب تهذیب را از خود شروع کنند.

و  واندخیمی نشسته و برای خودش در اتاقمحترم برنامه را دیدم که قبل از شروع برنامه 
 .«تَاُْمرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِر ِ وَتَنْسَوْنَ اَنْفَُسکمْ»َ :دیفرمایم. خداوند متعال کردیمگریه 

د کنن یزیربرنامه یاگونهباید به  علمیه یهاحوزهبسیار مهم است.  این امر :آموزی علم -2
مختلف و متناسب با نیازهای جامعه رشد علمی  یهاجنبهکه همیشه از لحاظ علمی در 

 داشته باشند.

طالب باید انقالبی و وفادار به نظام تربیت شوند و آشنایی کامل با مبانی انقالبی بودن:  -3
لمانی به جامعه معرفی شوند که انقالب آشنایی داشته باشند. از سوی دیگر طالب و عا
 هیچ انحرافی نسبت به انقالب و نظام نداشته باشند.

 
 تربیت کنیم.و انقالبی  خواندرس ،معنوی یاطلبهما باید 
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 شده افتیباز هایپسابجواز استفاده از 

 یریرضا شحجت االسالم 

 

 چکیده

 افتیباز هایآبدر جواز تصرف در  لیدخ نیاوعن یمقاله تالش دارد با بررس نیا سندهینو
نج پ دیکشف کند. با توجه به نوع تصرف انجام شده، مجموعاً با هاآنشده موقف شارع را در 

گزاره اثبات شود: مباح باشد، استعمال آن ضرر قابل توجه نداشته باشد، پاک باشد، مطلق 
 یسبرر برآیندمال نشده باشد. اکبر استع حدثو طهارت از  یطهارت خبث درو قبالً  باشد

مشروط به طهارت در صورت نبودن  ریدر تصرفات غ یافتیموارد فوق جواز استفاده از آب باز
 یراالزم ب شرایط ایفاضالب، شرط  افتیباز یاما طبق روش فعل؛ است یخوف ضرر عقالئ

 غسل مشروط به طهارت همانند: شرب و وضو و التشده در استعما هیاستفاده از آب تصف
 ییهاحلراهمشکل  نیحل ا یبرا سندهینو کنی. لباشدینم زیو استفاده مزبور جا ستیفراهم ن

 داده است. شنهادیرا پ

 
 زوال اوصاف نجاست، یآب اصالح ،پساب ،فاضالب افتیباز ،استحاله :گاندواژیکل

 

 

  



 

 0010ستان زمشماره اول،                                      01

 مسئلهمقدمه و طرح 

و مورد اهتمام و توجه زیاد اخیر پیش آمده  هایسالاز جمله موضوعات نوپدید که در 
هت گوناگون به ج هایدولتباشد. کشورهای مختلف قرار گرفته است بازیافت فاضالب می

 و همچنین به خاطر زیرزمینیمنابع  رویهبیجبران کمبود منابع آب و کاستن از برداشت 
ک بار ی که هاییآبکه  اندافتادهبه این فکر  هافاضالبدفع  محیطیزیستمشکالت فراوان 

و برای مصارف گوناگون  برگردانند، دوباره به چرخه مصرف اندگرفتهمورد استفاده قرار 
خانگی و صنعتی از آن استفاده نمایند. گویا کشورها در این زمینه توفیقات زیادی نیز پیدا 

زیاد آب بازیافتی را به صورت  هایهزینهبا صرف  اندتوانستهو به ادعای خودشان  اندکرده
« الحیآب اص»قابل قبولی بهداشتی و مجاز برای شرب کرده و به تعبیری آن را تبدیل به 

 نمایند.

 است هشد مهندسی شدت به اطمینان قابلیت و ایمنی برای بازیافتی یا اصالح شده آب»
 زیرزمینی و ینیروزم آبی منابع از ترپیشگویی قابل بسیار آب نوع این کیفیت طوری که به
 گرفته ظرن در ایمن گیرد قرار استفاده مورد مناسبی طور به کهیهنگام بازیافتی آب. باشدمی
 یسطح هایآب افزایش یا آبی هایسفره شارژ در استفاده منظور به شده اصالح آب. شودمی

 قابل و افیک مقدار به گرفتن، قرار طبیعی بازیابی تحت و طبیعی آب با شدن میکس از پیش
 از یقسمت نهایتاً آب این از مقداری. کندمی دریافت آزمایشگاهی لیاتعم و واکنش اطمینانی

 که گردید منتشر 8220 سال در آب کیفیت زمینه در تحقیقی. شودمی آشامیدنی آب
 زیرزمینی و سطحی هایآب شده، اصالح/بازیافتی هایآب در را آب کیفیت هایتفاوت
 و یسطح هایآب بازیافتی، یا اصالح شده آب که بود آن از حاکی نتایج .بود کرده مقایسه

 که ترکیب 888 انمحقق. متفاوت تا باشندمی هم شبیه بیشتر ترکیباتشان به توجه با زیرزمینی
 بسیاری که شد کشف آزمایش از پس. دادند قرار آزمایش مورد را شوندمی پیدا آب در معموالً

 1.«بودند ونتریلی و بیلیون هر در محدوده هایقسمت در ترکیبات از

توان از آن برای معتقدند که آب اصالح شده از نظر علمی کامالً بهداشتی بوده و می هاآن
 یهاکربیمناشناخته و  یزایماریبشرب نیز استفاده کرد؛ لیکن به دلیل احتمال وجود عوامل 

نعتی ص نیستند یا به دلیل خطاهای انسانی و هادستگاهبا  ییشناساغیر قابل تشخیص که قابل 
یا رسوب گرفتن فیلترها در پروسه تصفیه آب، بسیاری از کشورها هنوز  هادستگاهمثل خرابی 

 شستن» مانند شرب غیراما برای مصارف  اندنشدهمتقاعد به استفاده از آن برای شرب 
                                                      

 https://fa.wikipedia.org/wiki. آب اصالح شده/ 3
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 هایبتون، دریاچه میکس ها،نیروگاه برای کنندهخنک آب ها،توالت سیفون ها،ماشین
گیرد. حتی برای مورد استفاده قرار می 1«عمومی هایپارک و گلف هایزمین اریآبی مصنوعی،

یز ن هاآنمصارف کشاورزی مانند: آبیاری محصوالت کشاورزی و احیای گیاهان و بهبود رشد 
 گیرد.قرار می هاانسانمورد استفاده  غیرمستقیمبه کار گرفته شده و به صورت 

 هایبآبه این اطمینان برسند که از  هاانسانرفت علوم، دیر یا زود ممکن است در اثر پیش
بازیافت شده برای شرب نیز استفاده کنند، با این اوصاف سؤالی که متوجه دانشمندان دینی 

ن توان از ایشود این است که از نظر شرع استفاده مجدد از این آب جایز است یا نه؟ آیا میمی
یا حتی برای شرب و پختن غذا و وضو و  هاامدآب برای آبیاری محصوالت کشاورزی و 

 غسل استفاده نمود؟

 و نویسنده برای پاسخ دادن به سؤال فوق، در نظر دارد ابتدا حکم شرعی نوشیدن آن
حکم وضو گرفتن و غسل کردن با آن را بررسی نماید که از نظر شرع مقدس اسالم  چنینهم

 هایدهاستفابررسی این موضوع به بررسی  آیا این نوع تصرفات مجاز هستند یا نه؟ بعد از
دیگر آن مثل آبیاری محصوالت کشاورزی یا کاربردهای صنعتی و دیگر کاربردهای آن خواهد 

 پرداخت. لذا باید بحث را در دو مقام مطرح نمود:

 مقام اول: جواز استفاده از آب بازیافت شده برای شرب و وضو و غسل.

 بازیافت شده برای تصرفات دیگر.مقام دوم: جواز استفاده از آب 

قبل از بیان حکم شرعی در ابتدا باید روش علمی بازیافت فاضالب را بیان کرد و سپس 
 را بررسی نمود. مسئلهدر پرتو آن، حکم شرعی 

 روش بازیافت فاضالب

د که گیرآن مراحل گوناگونی انجام می هایآلودگیبرای بازیافت فاضالب و از بین بردن 
 داییگندز هاروشجدیدتری نیز اضافه شده است که در این  هایروشپیشرفت علم  البته با

شود؛ ولی ظاهراً اصول کلّی حاکم بر بازیافت از فاضالب با درجه خلوص باالتری انجام می
 به شرح زیر است:

مرحله اول غربالگیری و تصفیه مقدماتی است. در این مرحله مواد جامد بزرگ شناور در 

                                                      
 . همان.3
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 شود.زی میآب جداسا

 هاییباکترمرحله دوم، تصفیه بیولوژیکی و ثانویه است. در این مرحله با استفاده از 
تزریق مواد خاصی به آن، ضمن تسریع در پاکسازی فاضالب  چنینهمموجود در فاضالب و 

 شود.آن نیز از بین برده می هایآلودگیبرخی از 

اشد. در به آخرین مرحله بازیافت میمرحله سوم تصفیه پیشرفته یا تصفیه ثالث است ک
حاصل شده از مراحل قبل، از فیلترهای مخصوصی که روز به روز کار  هایآباین مرحله 

شود عبور داده شده و خروجی آن، آب زالل، سالم، بدون می تربخشو اطمینان ترقیدق هاآن
به وسیله کلر  هاآب باشد. در ادامه نیز اینقبلی می هایآلودگیو بدون  بو، بدون رنگ

 1شود.شده و محصول نهایی تولید می ضدعفونی

ه این شود، شیوه فوق است بباری، روش کلی که برای تصفیه فاضالب به کار گرفته می
 هایآلودگیمعنا که عمده تالش دانشمندان و متخصصین این عرصه، مصروف به پاکسازی 

نجام ا تردقیقاین پاکسازی بهتر و  ترییدهپیچ هایروشموجود در آن است و روز به روز با 
ه مثالً نیست ک گونهاینشود. تبدیل و تغییری ایجاد نمی گونههیچدر خود آب  ولیکنشود می

آن را از بین برده  زایبیماریو عوامل  هامیکرب، هاییروشآب را تبدیل به بخار کنند و با 
آلوده وارد شده در مراحل تصفیه را پاک  و سپس آن را تبدیل به آب نمایند. بلکه همان آبِ
 نمایند.کرده و در نهایت آن را سالم و بدون آلودگی می

با توجه به روشی که برای بازیافت فاضالب گفته شد، حکم شرعی شرب این آب و وضو 
 گردد.تصرفات دیگر آن، طیّ دو مقام بررسی می چنینهمو غسل کردن با آن و 

 استفاده از آب بازیافت شده برای شرب و وضو و غسلمقام اول: بررسی جواز 

 چنینهمو  هانوشیدنیدر ابتدا باید دید که از نظر اسالم برای  مسئلهاین  تحقیقبرای  
 و ضوابطی الزم است و سپس بررسی شرایطشود چه برای آبی که در وضو و غسل استفاده می

 شده وجود دارد یا نه؟اصالحی و بازیافت  هایآبدر  شرایطکه آیا این  کرد

در چنین آبی باید چند شرط موجود باشد. برخی از این شروط هم در شرب آب شرط 
است و هم در وضو گرفتن و غسل نمودن با آن. لیکن برخی دیگر از این شروط مختص به 

 وضو و غسل کردن است. این شروط به ترتیب زیر هستند:

                                                      
 با تلخیص .ps://fa.wikipedia.org/wikihtt. آب اصالح شده/ 3
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 آب باید مباح باشد. -3

 باید پاک باشد. -8

 استفاده از آن ضرر قابل توجه برای بدن نداشته باشد. -1

این شروط هم در شرب معتبر است و هم در وضو و غسل. دو شرط دیگر مختص به 
 وضو و غسل است:

 آب باید مطلق باشد و مضاف نباشد. -8

تعمل مس فقهاطبق نظر برخی از  چنینهمآب باید مستعمل در رفع خبث نشده باشد و  -2
، 3ج و  813، ص 3ج العروة الوثقى )للسيد اليزدي(؛ ) حدث اکبر نیز نشده باشددر رفع 

 1.(88ص 

 است یا نه؟ متوفراصالح شده  هایآبحال باید بررسی کنیم این شروط در 

 بررسی تحقق شرط مباح بودن

شرط اول مباح بودن آب است به این معنا که آب باید متعلق حق غیر نبوده و غصبی 
ه باید توجه داشت که این شرط در شرب و وضو و غسل به خصوص این عناوین نباشد. البت

مطلق تصرف در متعلق حق غیر جایز نیست، شرب و  کهاینمعتبر نشده است بلکه از باب 
رد ببینیم این شرط در مو کهاینباشد. به هر روی، برای وضو و غسل کردن با آن نیز جایز نمی

 کهاینه باید دید که رابطه حقوقی اشخاص با آب، قبل از آب اصالح شده موجود است یا ن
 به فاضالب تبدیل شود چگونه بوده است؟

شوند بلکه در ازاء پرداخت مبلغی صرفاً حق اگر بگوییم که مشترکین آب، مالک آب نمی 
باشند و آب همچنان به ملک دولت یا شخص حقیقی که آن انتفاع و استفاده از آن را دارا می

کرده باقی است. در این صورت پر واضح است که فاضالب متعلق حق مشترکین  ازتحیرا 
خصوصی در  هایشرکتشود. بله، اگر آب توسط مباح تلقی می هاآنآب نبوده و از جهت 

اختیار مشترکین قرار گرفته باشد و شرکت خصوصی دیگری بخواهد آن را تصفیه نماید در 

                                                      
و لو كان طاهرا مثل  أن ال يکون ماء الوضوء مستعمال في رفع الخبثللوضوء( السادس )الشرط »نویسد: . وی می3

ماء االستنجاء مع الشرائط المتقدمة و ال فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على األقوى حتى مثل وضوء الحائض 
و األقوى جوازه من المستعمل في رفع ي رفع الحدث األصغر فال إشکال في جواز التوضؤ منه و أما المستعمل ف

 «.الحدث األكبر و إن كان األحوط تركه مع وجود ماء آخر
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و  بوده (رکتی که آن را در اختیار مشترکین گذاشتهاین صورت فاضالب متعلق حق غیر )ش
و هم توسط اشخاصی که قرار است  کنندهتصفیهباید رضای او احراز شود هم توسط شرکت 

احراز شود که شرکت اولیه از این  کهایناین آب را بعد از تصفیه شدن استفاده نمایند. مگر 
و بدین ترتیب از مباحات اولیه آب که اینک به فاضالب تبدیل شده است اعراض نموده 

بوده و مالی ت خود را از  تألفاحراز شود که این آب در حکم  کهاینمحسوب شده است. یا 
شده است. ظاهراً چنین ادعایی قابل احراز است و آب مزبور، هم  تألفدست داده و عرفاً 

این آب را  توانمی کهاینمجرد  ؛ وشودمورد اعراض است و هم در حکم تلف محسوب می
شود که در حکم تلف محسوب نشود. تصفیه نمود و مورد استفاده ثانویه قرار داد دلیل نمی

حیوانی یا انسانی غذای متعلق به غیر را مصرف نماید و در ادامه تبدیل به عذره و  کهاینمثل 
فضوالت شود. در اینجا درست است که فضوالت و عذره از همان غذای متعلق به غیر 

توان از آن به عنوان کود استفاده نمود؛ ولی چون عرفاً در حکم تلف ل شده است و میتشکی
است لذا عذره و فضوالت، متعلق حق غیر نیست و ضمان غذای این شخص از مثل به قیمت 

است، وقتی که آب استفاده شده و مبدّل به فاضالب شده  گونهاینشود. در اینجا نیز مبدّل می
توان آن را دوباره به چرخه مصرف برگرداند لیکن عرفاً این آب تلف می است، درست است که

شده و از متعلق حق غیر بودن خارج شده است. منب ه روشن آن تبدیل شدن ضمان این آب از 
 ودشدانیم که با وجود عین، ضمان از مثل به قیمت مبدل نمیمثل به قیمت است چرا که می

ق شود که فاضالب متعلکند روشن میقیمت تغییر پیدا می و چون در اینجا ضمان از مثل به
باشد. حتی در حکم تلف بودن مانحن فیه نسبت به مثال عذره و حق غیر نیست و مباح می

فضوالت از وضوح بیشتری نیز برخوردار است؛ زیرا تبدیل فاضالب به آب اصالح شده کار 
باشد، برخالف تولید رف خارج میاست و از عهده اشخاص متعا برنهیهزپیچیده و بسیار 

 کود از فضوالت که کار سهل و آسانی است.

به هر حال اگر در حکم تلف بودن فاضالب مناقشه کنیم، دست کم اعراض مالک از آن، 
 توان آن را جزء مباحات اولیه دانست.محرز است و به استناد آن می

اما ؛ وندشالک آب مصرفی نمیباری، این وجوه در صورتی بود که بگوییم مشترکین آب، م
 تحیازشوند و دولت یا شخص حقیقی آب را اگر بگوییم که مشترکین آب، مالک آب می

ی آن را به آب شرب تبدیل کرده و سپس به مشترکین خود تملیک هایهزینهکرده و با صرف 
نموده است؛ در این صورت درست است که آب مصرفی از ملک مالک اولیه خارج شده و به 
ملک مشترکین داخل شده است یا حتی ممکن است مشترکی آب مصرفی خود را از راه حفر 

 تألف ملک او است، اما چون آب مستعمل، عرفاً تردیدبیچاه به دست آورده باشد که 
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گیرد لذا از متعلق حق غیر محسوب شده و به صورت طبیعی مورد اعراض مالک نیز قرار می
دون توانند بتصفیه آن هستند می درصدداشخاص حقیقی که  شود و دولت یابودن خارج می

کسب رضایت از مشترکین، آن را تصفیه نموده و دوباره به آنان واگذار نمایند. مخصوصاً که 
هر مشترکی فاضالب خود را تصفیه نماید وجود ندارد لذا به صورت طبیعی هر  کهاینامکان 

ود. شضالب او در حکم تلف محسوب میکسی نسبت به فاضالب خودش اعراض نموده و فا
البته بهتر این است که مالک اولیه آب در هنگام واگذاری آن به مشترکین به نحو شرط نتیجه، 

خارج باشد تا از این حیث هیچ  هاآنشرط نماید که آب ریخته شده به فاضالب از حق 
 فاضالب از کنندهتصفیهطبق صورت اول نیز بهتر است که  چنینهمو  1نباشد. ایدغدغه

 مالک اولیه آب کسب رضایت کند.

 بررسی شرط ضرر قابل توجه نداشتن آب

نسبت به وضو و غسل روشن است که چنین شرطی محرز است و مجرد تماس دادن چنین 
آبی با سر و صورت و بدن ضرر قابل توجهی ندارد. حتی ممکن است گفته شود که وضو 

فیه نیز شده باشد ضرر قابل توجهی ندارد. بله، ممکن تص کهاینگرفتن با فاضالب قبل از 
برای شخصی مورد حرج باشد و به خاطر آن، وظیفه وی  است به خاطر اشمئزاز طبع انسان،

از وضو به تیمم منتقل شود؛ لیکن از حیث ضرر، وجود چنین ضرری یا احتمال وجود آن به 
                                                      

و موارد صحت و بطالن آن در عقود گوناگون گفتگوست. ظاهراً « شرط نتیجه» دربارهگفتنی است که بین فقهاء  .3
، 8 نافذ دانست. مرحوم شیخ در كتاب مکاسب، ج هاآنتوان شرط نتیجه را در ت که میمانحن فیه از مواردی اس

عي دل  الدليل الشرالغاية بنفس االشتراط، فإن  ( حصولو إن اُريد )باشتراط الغایة»نویسد: در این باره می 22 ص
و العبودي ة، و االنعتاق، و كون المرهون الخاص  كالزوجية، و الطالق،  على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بسببها الشرعيّ

ية أنّه لو دل  الدليل على كفااألجل، و نحو ذلك كان الشرط فاسداً؛ لمخالفته للکتاب و السنّة. كما  مبيعاً عند انقضاء
ا لو م أ ؛ والشرط فيه كالوكالة، و الوصاية، و كون مال العبد و حمل الجارية و ثمر الشجرة ملکاً للمشتري فال إشکال

لم يدل  دليلٌ على أحد الوجهين، كما لو شرط في البيع كون مالٍ خاص ٍّ غير تابعٍ ألحد العوضين كاألمثلة المذكورة 
ملکاً ألحدهما، أو صدقةً، أو كون العبد الفالني حر ا، و نحو ذلك، ففي صح ة هذا الشرط إشکالٌ: من أصالة عدم 

من أنّ الوفاء ال يختص  بفعل ما شرط بل يشمل ترتّب اآلثار عليه،  ؛ ولها، ... تحقّق تلك الغاية إلّا بما عُلم كونه سبباً
يشهد له تمس ك االمام عليه السالم بهذا العموم في موارد كلِّّها من هذا القبيل، كعدم الخيار  ؛ ونظير الوفاء بالعقد

لخيار على زوجها بعد االنعتاق، مضافاً إلى للمکاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الکتابة مشترطاً عليها عدم ا
أم ا توقّف الملك و شبهه على أسبابٍ خاص ةٍ  ؛ وكفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزءاً للعقد

العبد و غيرهما.و دعوى:  ، كما في حمل الجارية و مالفهي دعوى غير مسموعةٍ مع وجود أفرادٍ اتّفق على صح تها
ايات األقوى صح ة اشتراط الغذلك لکونها توابع للمبيع، مدفوعةٌ؛ لعدم صالحي ة ذلك للفرق، ...و كيف كان، ف تسويغ

التي لم يُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاص ة، كما يصح  نذر مثل هذه الغايات، بأن ينذر كون المال صدقةً، أو الشاة 
 «.اُضحيةً، أو كون هذا المال لزيد
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، وضو و غسل واجد شرط نحوی که موجب خوف عقالئی شود ثابت نیست و از این حیث
باشد. ولی به هر حال اگر گفته شود که وضو گرفتن با فاضالب و لو در صورت مداومت می

ت و نیس گونهاینو تکرار آن ضرر عقالئی دارد لیکن وضو گرفتن از آب اصالح شده قطعاً 
به  هموارد وجود ندارد مخصوصاً ک گونهاینضرر قابل توجهی که منشأ خوف عقالء باشد در 

 گفته دانشمندان مربوطه، آب اصالح شده سالم و بهداشتی است.

به این واضحی نیست. ظاهراً در وضعیت  مسئلهاما نسبت به شرب آب اصالح شده، 
رایج نیست و خود  هاآناصالح شده در  هایآبکنونی کشور ما و شاید کشورهای دیگر که 

ناشناخته را دور از  زایبیماریوجود عوامل  دانشمندان نیز به اطمینان الزم نرسیده و احتمال
دانند، سیره و مشی عملی عقالء بر اعتناء به احتمال ضرر و در پی آن اجتناب از این ذهن نمی

. لذا انصاف این است که در مورد شرب، احتمال ضرر معتنابه که منشأ خوف هاستآب
توان با می کهاینمضاف بر  عقالئی شود وجود دارد و باید از شرب این آب اجتناب نمود.

و استصحاب موضوعی خبیث بودن آن به حرمت نوشیدن  1دلیل حرمت اکل و شرب خبائث
ت بو اسرنگ و بیه کامالً زالل و بیگفته شود آب اصالح شده ک کهاینآن حکم نمود. مگر 

 شود.عرفاً از خبائث محسوب نمی

 بررسی شرط مطلق بودن آب

گفته شد این شرط در صحت وضو و غسل معتبر است و در  که در اول بحث طورهمان
محقق است و حسب تصریح و  اشکالیبجواز شرب چنین شرطی الزم نیست. این شرط 

 هایآلودگیاست و هیچ اثری از  رنگیبشهادت دانشمندان، آب حاصل شده کامالً زالل و 
 ه و مضاف نیست.شود لذا عرفًا آب مزبور مطلق بودقبلی در آن به چشم دیده نمی

 بررسی شرط طهارت آب

باشد. سؤالی که در ترین شرط در بین شروط ذکر شده میپربحثو  نیترمهم 2این شرط
شود این است که آیا با عملیات بازیافت فاضالب که شرح آن گذشت، این زمینه مطرح می
اضالب که ف شود یا نه؟ ناگفته پیداست که این بحث در جایی مطرح استآب مزبور پاک می

س خانگی که مسلماً نج هایفاضالبشده باشد مثل  متنجسمزبور سابقاً به صورت یقینی 
                                                      

قائل  مطلق خبائث ( به حرمت320 ای مانند: وَ يُحَر ِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِّثَ )سوره اعراف، آیه:ا توجه به ادلهاگر ب  . 3
 شویم.

 چنین است شرط عدم استعمال آن در تطهیر خبثی و تطهیر از حدث اکبر.هم و .8
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مشکوک است مثل  هاآنکه نجس نیستند یا نجاست  هاییفاضالباما در مورد ؛ باشندمی
صنعتی در این صورت بحث فعلی قابل طرح نیست و به استناد استصحاب  هایفاضالب

توان به طهارت ظاهری این آب حکم نمود و آب مزبور را واجد ت میطهارت یا قاعده طهار
 شرط طهارت قلمداد کرد.

رسد ابتداءً باید روشن شود که به هر روی، قبل از ورود در پاسخ به سؤال فوق به نظر می
امر تعبدی و اعتباری هستند یا امر تکوینی  هاآنحقیقت طهارت و نجاست شرعی چیست؟ آیا 

تعبیر دیگر آیا طهارت و نجاست همان نظافت و کثافت است با این تفاوت که  و واقعی؟ به
را شارع با حکم به طهارت و نجاست به اطالع مردم رسانده  هاآننظافت و کثافت بودن 

باب طهارت و نجاست ارتباطی به نظافت و کثافت ندارد و ممکن است  کهایناست؟ یا 
حال به خاطر جهات و اغراضی نجس شده باشد و  چیزی نظیف و پاکیزه باشد ولی در عین

 ممکن است چیزی کثیف و آلوده باشد ولی به جهت مراعات مسائلی نجس نباشد؟ چنینهم

معتقدند که طهارت و نجاست باب مستقلی از نظافت و کثافت  دانشمندان فقه و اصول
 یک شیئی مقرون است و این دو ارتباطی به هم ندارند. آری، ممکن است که حکم به نجاست

، ءیشباشد لیکن روشن نیست که وجه حکم به نجاست آن  ئبه آلوده بودن و کثیف بودن آن ش
 هانآهمان کثافت و آلوده بودن آن است. مثالً درباره کلب و خنزیر و منیّ چه بسا گفته شود که 

ه ب هانآآلوده بودن  هاآنآلوده و کثیف هستند ولی قطعی نیست که وجه حکم به نجاست 
کثافات است، شاید مالک حکم به نجاست، شدت اهتمام شارع به لزوم اجتناب مسلمانان 

است؛ زیرا واضح است که خمر آلودگی  ترروشن. این ادعا در مورد خمر و کافر هاستآناز 
ان لفظ شهادتین را به زب کهایننیست که به خاطر  گونهاینو کثافت واقعی ندارد، یا کافر 

است از آلودگی جسمی برخوردار شده که با هیچ چیزی قابل تطهیر نیست. بلکه شاید  نیاورده
حکم  هاآنشارع به جهت تأکید بر شدت اجتناب از شرب خمر و اختالط با کفّار به نجاست 

نموده است. منب ه روشن این مدعا حکم به نجاست ولد کافر است؛ زیرا ولد کافر در طهارت 
باشد و اگر مسلمان ست. مادامی که والد کافر است او نیز نجس میو نجاست تابع والدش ا

گردد. واضح است که مجرد تلفظ پدر به از طهارت می برخوردارشود او نیز به تبع پدرش 
شهادتین و عدم تلفظ او تأثیری در آلودگی و نظافت جسمی فرزند نخواهد داشت. تفاوت 

ی وجه طهارت و نجاست، آلودگی واقع کهاینبر کیفی ت تطهیر نجاسات نیز منب ه دیگری است 
چه تفاوتی بین آب کر  و قلیل وجود دارد؟ چرا در  ءیشنیست؛ زیرا در رفع آلودگی یک  ءیش

تطهیر با آب قلیل تعدد شرط است ولی در آب کر  در بسیاری از موارد تعّدد شرط نیست؟ اگر 
با آب کر  یک مرتبه شستن کافی چیزی با متنجس شده به خون مالقات کند، در تطهیر آن 
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است، ولی در تطهیر با آب قلیل دو مرتبه الزم است و غساله آن نیز نجس است. اگر مبنای 
عرفی بدانیم این تفاوت گذاری بر چه مبنا و معیاری  استقذارنجاست شرعی را، آلودگی و 

ب مطه ر باشد؟ است؟ اصالً برای رفع آلودگی چه نیازی به آب است و چرا باید منحصراً آ
حکم به طهارت مشکوک النجاسة چگونه قابل توجیه است؟ چرا باید با چیزی که به احتمال 
زیاد آلوده است معامله طهارت کرد؟ مطه ری ت تبعیت چگونه قابل ارزیابی است؟ از سوی 

که استقذار عرفی دارند مانند آب دهان و خلط بینی حکم  ییهایزیچدیگر چرا به طهارت 
طبع موسسة إحياء آثار السيد )، مصباح األصول 823ص ؛ 8 فوائد االصول؛ ج) ست؟شده ا
 الخميني، لإلمام) الطهارة ، كتاب322ص ؛ 8 ، منتقى األصول؛ ج322 ص، 8 ، ج(الخوئي

 (.822 ص، 8 ، كتاب الطهارة )للسيد مصطفى الخميني(، ج38 ص ،1 ج ،(الحديثة - ط

عظام را به باور رسانده است که طهارت و  فقهااین دست، این چراها و چراهای دیگر از 
 هانآنجاست امر اعتباری شرعی است و ارتباطی به نظافت و کثافت ندارد هر چند که درباره 

، باب تطهير الثياب 828 ص، 3ج تهذيب األحکام، ) به کار رفته باشد« قذر»و « نظیف»تعبیر 
 .1(330 و غيرها من النجاسات، حدیث

شود که مجرد سالم بودن آب اصالحی و مبر ا بودن فاضالب تصفیه ینجا روشن میاز ا
که گفته شد ممکن  طورهمانآید؛ زیرا دلیل بر طهارت آن به حساب نمی هایآلودگشده از 

است چیزی نظیف و پاکیزه باشد اما به نجاست آن نیز حکم شده باشد. مثل نجاست کافر یا 
ب قلیل فقط یک مرتبه شسته شده است. از این رو برای حکم به خمر یا هر نجاستی که با آ

طهارت آن باید مطه راتی را که شارع رافع نجاست اعتباری خودش قرار داده است مالحظه 
نمود و بررسی کرد که آیا این مطه رات در مورد آب اصالحی وجود دارد یا نه؟ و به مجرد 

 توان به طهارت آن حکم نمود.نمی (سالم است در صورتی که بپذیریم واقعاً) سالم بودن آن

اصالح شده  هایآببینیم برای حصول طهارت در با مالحظه نمودن مطه رات فقهی، می
مطه ر داخلی و برخی دیگر مطه ر  هاآنزیر قابل تصور است که برخی از  یهاراهمنحصراً 

 خارجی هستند:

به آب  هاآنیا اتصال  2معرض آب باران مزبور در هایآبمطه ر خارجی: همانند قرار دادن 

                                                      
 «ذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ اَنَّهُ قَذِرٌ فَاِكُلُّ شَي  » . 330حدیث: .3

ر ها دبارد، قرار دادن این آبها میاگر کارخانجات تصفیه فاضالب در جایی ساخته شوند که باران زیادی در آن. 2
 باشد.ها میمقابل باران روش خوبی برای طهارت آن
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. به این معنا که یک مرحله به مراحل بازیافت هاستآنو امثال  هاچاهو  ، دریاهاهارودخانه
 هاآنبعد از زالل شدن آب اصالحی و حصول رنگ طبیعی،  کهاینفاضالب اضافه شود و آن 

تا از  1اند متصل نمودهی شدهآورطبیعی که پشت سدّها جمع هایآبرا به آب کر  پاک مثل 
 این طریق پاک شوند.

اصالح شده است. به این کیفیت که در شیوه بازیافت  هایآبمطه ر داخی: مانند استحاله 
ه آب ب هافاضالبرایج است تغییراتی ایجاد شود و بعد از تبدیل نمودن  اآلنفاضالب که 

ه آب تبدیل کنند. در این صورت چون را تبدیل به بخار نمایند و سپس دوباره ب هاآنمطلق 
 تبدیل شدن آب به بخار و میعان آن طبق نظر بسیاری از فقهاء مصداق استحاله مطه ر است

 ص، 3ج بزرگانی مانند: مانند کاشف اللثام در كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام؛ )
محقق حکیم در  ،820 ص، نراقی اول در لوامع األحکام في فقه شريعة اإلسالم؛ 888

 ص، 8، مرحوم خویی در موسوعة اإلمام الخوئي، ج338 ص، 3ج مستمسك العروة الوثقى، 
و محقق تبریزی در تنقيح مباني  381 ص، آیت الله بهجت در وسيلة النجاة )للبهجة(، 380

 لذا آب در این مرحله (؛و برخی دیگر از فقهاء عظام 118 ص، 1كتاب الطهارة، ج -العروة 
توان از آن برای شرب یا وضو و غسل استفاده نمود. لیکن کند و میطهارت شرعی پیدا می

به آب کر  یا آب جاری یا آب  را هاپسابفعلی بازیافت،  هایروشکه گفته شد در  طورهمان
وان تدهد فلذا نمینیز رخ نمی ایاستحالهدر مراحل بازیافت  چنینهمکنند و باران متصل نمی

تهذيب ) نجاسات تنجیساصالحی را اثبات نمود. بلکه مقتضای اطالق  هایآب طهارت
و یا استصحاب بقاء نجاست،  2(83 ، باب المياه و أحکامها، حدیث832 ص، 3ج األحکام؛ 

 .هاستآننجس بودن 

اصالحی وجود دارد که اگر اثبات شود راه  هایآبآری، راه دیگری برای اثبات طهارت 
. لکن این راه مورد مخالفت مشهور فقهاء امامیه قرار هاستآنطهارت  بسیار خوبی برای

م تصفیه شده حک هایپسابگرفته ولی دانشمندان فعلی اهل سنت بر اساس آن به طهارت 

                                                      
 اتصال آنها به آب کر  کافی نیست و باید با آب کر  ممزوج نیز بشوند. . البته طبق نظر برخی از فقهاء مجرد 3
اَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي اِنَائِهِ فَاْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّاَ مِنْ ذَلِكَ  -وَ سَاَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِي  ». 83 حدیث .8

 اَو  نْ يَْْتَسِلَنْهُ ثِيَابَهُ وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَاْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ اِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ اَالْإِنَاءِ مِرَاراً وَ غَسَلَ مِ
لَ ثِيَابَهُ وَ يَْْسِلَ كُلَّ مَا اَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَْْسِ يَتَوَضَّاَ اَو  يَْْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ 

 ...«يُعِيدَ الُْوضُوءَ وَ الصَّلَاةَ
قلیل ثابت است اما در وجود آن در آب کر تأمل وجود  هایآبنکته قابل توجه این است که اطالق مزبور در تنجیس 

 دارد که در ادامه روشن خواهد شد.
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که اگر بو، رنگ، یا مزه  بر این باورند هاآن. این راه زوال اوصاف نجاست است. اندنموده
 با اتصال واین اوصاف  کهاینشود. اعم از آن آب پاک میبه هر دلیلی از بین برود،  کر  آب

امتزاج به آب معتصم از بین برود یا به خودی خود و در اثر مرور زمان از بین برود یا در اثر 
در همه این حاالت آب مزبور پاک  ؛این کار انجام شود ییزداکربیمشیمیایی و  یهاواکنش

صاف ثالثه جدید او هایروشکه با  هاییفاضالب به طهارت هاآن ،شود. بر این اساسمی
 .انددادهبرند، فتوا نجس را از بین می

در این زمینه استفتائی به هیئت کبار علماء در حجاز که متشکل از شانزده نفر از دانشمندان 
 هایفاضالبدرباره طهارت و نجاست  هاآنست واصل شده است. در این استفتاء از جاآن

 ؤال شده که در پاسخ چنین آمده است:تصفیه شده س

بناءً علی ما ذکره اهل العلم من أنّ الماء الکثیر المتغی ر بنجاسة یطهر اذا زال تغی ره بنفسه »
او باضافة ماء طهور الیه او زال تغی ره بطول مکث او تأثیر الشمس و مرور الریاح علیه او نحو 

ه المتنجسة یمکن التخلص من نجاستها بعدة حیث إنّ المیا ؛ وذلک لزوال الحکم بزوال علته
وسائل و حیث إن تنقیتها و تخلیصها مما طرأ علیها من النجاسات بواسطة الطرق الفنیة 
الحدیثة العمال التنقیة یعتبر من احسن وسائل الترشیح و التطهیر حیث یبذل الکثیر من 

ه الخبراء ک و یقر راالسباب المادیة لتخلیص هذه المیاة من النجاسات کما یشهد بذل
إنّ لذلک فیهم فی عملهم و خبرتهم و تجاربهم؛ یتطرق الشک الالمتخصصون بذلک مما ال

یر ری فیها تغیة بحیث تعود الی خلقته االولی الالمجلس یری طهارتها بعد تنقیتها النقی ة الکامل
حداث و تحصل ریح و یجوز استعمالها فی ازالة االخباث و االبنجاسة فی طعم و ال لون و ال

الطهارة بها منها کما یجوز شربها اال اذا کانت هناک اضرار صحی ة تنشأ عن استعمالها فیمتنع 
مجله البحوث االسالمیه، ذوالقعدة ) «ذلک محافظةً علی النفس و تفادیاً للضرر ال لنجاستها

 .(«بحث الهیئة حکم استحالة النجس الی طاهر»مقاله ، 30شماره  3828

 هاپساباین مبنا قائل به طهارت  شود اهل سنت بر اساسه مالحظه میک طورهمان
اما سؤال مهم این است که اعتبار این مبنا در سنجه فقه امامیه به چه میزان است؟ آیا ؛ اندشده

 یا نه؟ هاستآنمورد قبول 

احتمال  ؛ وظاهراً در آب قلیل اجماع وجود دارد که زوال تغی ر موجب طهارت نیست
ی ت تغیر بنفسه فقط در آب کر مطرح است. گویا اهل سنت نیز در این قول با فقه مطه ر
هم معتقد به بقاء نجاست آب قلیل حتی بعد از زوال تغی ر هستند.  هاآنهمراه بوده و  تیباهل
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که ادعا شده است روشن است؛ زیرا وجه نجاست آب  1عالوه بر اجماعاتی مسئلهدلیل این 
بلکه مجرد مالقات است چه در آب تغی ری رخ بدهد و چه رخ ندهد و از  قلیل تغی ر آن نیست

که تحقق مالقات امر آنی بوده و قابلیت بقاء ندارد و ترتب نجاست مادام وجود مالقات  جاآن
حکم جعل شده بر اساس آن مطلق بوده و بعد از مالقات  تردیدبیمحتمل نیست لذا  فقهیاً

 نیز برقرار است.

شود و نجاست آن منوط به تغیر که به مجرد مالقات نجس نمی جاآنآب کر  از  اما در مورد
وجود ندارد؛ چون تغی ر از اموری است که از  مسئلهیکی از اوصاف ثالثه است، اجماعی در 

و هم در ظرف حدوث  نظر عرف و نصوص شرعی احتمال دخالت آن هم در ظرف حدوث
شود. حتی از تعبیر صاحب مدارک دیده می ئلهمسو بقاء محتمل است لذا اختالفاتی در 

شود که تعداد معتنا بهی از فقهاء قائل به طهارت هستند. ایشان قول به نجاست استفاده می
شمارد که ظاهر در این است که این قول مخالفین قابل کر  متغیر بنفسه را اشهر القولین می

غیر از یحیی بن سعید حلی که صراحتاً  اندفرمودهکه برخی نیز  طورهمانتوجهی دارد. لیکن 
ع، الجامع للشرائاست )یافت نشده  مسئلهقول به طهارت را مطرح کرده است قول صریحی در 

. بله برخی از فقهاء همانند عالمه در نهایه و وحید بهبهانی در حاشیه مدارک طهارت 2(32 ص
 ص، 3ج الحديثة(،  -)ط  مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة) انددانستهرا محتمل 

832). 

ادعای شهرت در کلمات غیر واحدی  ؛ وبه هر روی، مشهور فقهاء قائل به نجاست هستند
و  3(88 ص، 3 منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج) از فقهاء از جمله عالمه در منتهی

قق حکیم و مح 4(381 ص، 3 ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، ج) محقق سبزواری در ذخیره

                                                      
. از عبارت شیخ طوسی 380 ص، 3 ، مستمسك العروة الوثقى؛ ج302 ص،3یخ االنصاری، ج. کتاب الطهارة، للش 3

إن ارتفع التْيير عنها )المیاه »نگارد: می 8 ص ،3 ج نیز ممکن است این اجماع استفاده شود. وی در مبسوط
بطهارته  نحکم لميها قبل نفسها أو تراب تحصل فيها أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل ف ( منالکثیرة

مشعر یا ظاهر در این است که این مسأله متفق علیه « لم نحکم»تعبیر به «. ألنه ال دليل على ذلك و نجاستها معلومة
 است.

و يطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه، فان زالت النجاسة بمسك أو كافور »نویسد: . وی می 8
 «.اتران ال مزيالنلم يطهر، ألنهما س

 «انّه ال يطهر المشهور و لو زال التّْيّر من قبل نفسه أو بمالقاة أجسام طاهرة غير الماء أو بتصفيق الرّياح،». 1
أنه ال يطهر بزوال التْير من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو وقوع أجسام طاهرة عليه و ذهب يحيى  المشهور». 4

 «.يطهر بذلك و احتمل ذلك المصنف في النهايةبن سعيد صاحب الجامع إلى أنه 
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مطرح شده است. کسانی  هاآنو غیر  (380 ص، 3 ج ،مستمسك العروة الوثقى) در مستمک
. همانند: اندندانستهادعا کنند تغی ر بنفسه را مطه ر  مسئلهشهرت را در  کهاینچند از فقهاء بدون 

ح طرکه قبالً م ی. البته با قطع نظر از استظهار8 ص ،3ج  المبسوط،) شیخ طوسی در مبسوط
 ، ابن ادریس در سرائر(81 ص، 3ج المهذب )البن البراج(، ) ، ابن بر اج در المهذب(شد.
شرائع اإلسالم في ) ، محقق حلی در شرایع(88 ص، 3ج السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، )

تحرير األحکام الشرعية على مذهب ) ، عالمه در تحریر(2 ص، 3ج مسائل الحالل و الحرام، 
الحدائق الناضرة في أحکام ) فقهاء و بسیاری دیگر از (80 ص، 3ج الحديثة(،  -)ط  اإلمامية

ج الحديثة(،  -، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالمة )ط 888، ص 3ج العترة الطاهرة، 
. لیکن چون تعبدی بودن اجماعات ذکر شده (388 ، ص3ج . مصباح الفقيه، 832، ص 3

 کهاینبه خاطر  چنینهمفتوایی نیز اعتبار الزم را ندارد و  دست کم محرز نیست و شهرت
ته برای تصفیه فاضالب است، بایس هاراه نیترآسانپذیرش طهارت کر  متغیر بنفسه یکی از 

 است که ادله این طریق به صورت مبسوط مورد کنکاش قرار بگیرد.

ادله فقاهتی و از نظر طلبد که بحث در دو مقام مطرح شود: از نظر می مسئلهتحقیق در 
 ادله اجتهادی.

 مقام اول ادله فقاهتی

کم بعد قبل از تغی ر، حثابتهِّ توان با تمسک به استصحابِ نجاستِ از منظر اصول عملیه می
عرفی،  ارتکاز؛ زیرا به از زوال تغیر را به دست آورد و نجاست ظاهری آن را اثبات نمود

ست و تغی ر مأخوذ در خطابات شرعیه حتی اگر به موضوع نجاست در آب متغی ر ذات الماء ا
، صرفاً منشأ عروض نجاست بر ذات الماء است نه احد 1صورت وصف لحاظ شود نه شرط

اجزاء عرفی موضوع. در این بیان تفاوتی وجود ندارد که نحوه دخالت تغیر در نجاست 
یق در این همیشگی و در ظرف حدوث و بقاء باشد یا فقط در ظرف حدوث باشد که تحق

شود؛ چون هر کدام باشد، به تفاهم عرفی موضوع و بعدی روشن می یهابحثدر  مسئله
 معروض نجاست ذات الماء نه چیز دیگر.

به هر روی ارکان استصحاب تمام است و از این جهت اشکالی به جریان استصحاب  
ست مقتضی ا بله، ممکن است تصور شود که استصحاب مزبور از موارد شک در وارد نیست.

نه شک در رافع و کسانی همانند مرحوم شیخ انصاری که استصحاب را در شک در مقتضی 

                                                      
 «.الماء اذا تغی ر نجس»که گفته شود: نه این«. الماء المتغی ر نجس»یعنی گفته شود:  .3
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دانند باید از این استصحاب رفع ید کنند؛ زیرا برگشت شک در بقاء نجاست به جاری نمی
دانیم اقتضاء و قابلیت بقاء نجاست مجعوله چه مقدار است مقی د به تغی ر این است که نمی

له که نجاست مجعو میدانیمت یا نه؟ ولی این سخن درست نیست زیرا بالوجدان بنفسه اس
قابلیت بقاء الی زمان عروض المطه ر را دارد لیکن سخن در این است که آیا تغی ر بنفسه مزیل 

بنابراین جریان استصحاب از این جهت بالمانع است و خود شیخ انصاری نیز ؛ آن است یا نه
 ص ،3ج  ،(األنصاري للشيخ) الطهارة كتاب) ری کرده استاستصحاب نجاست را جا

302). 

که جریان این استصحاب مبنی بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات پذیرفت باید لیکن 
دانند. برخالف بزرگانی همانند حکمیه کلی ه است که مشهور اصولیون ادله جریان را کافی می

و برخی دیگر که مفاد ادله را وافی به  زنجانیشبیری  اللهتیآمحقق خویی، محقق تبریزی، 
تنقيح مباني ؛ 21 ص، 8 موسوعة اإلمام الخوئي؛ جدانند )ینماعتبار این نوع از استصحاب 

، كتاب نكاح 020 ص، 1 كتاب نكاح )زنجانى(، ج؛ 883 ص، 3ج كتاب الطهارة؛  -العروة 
راغ قاعده طهارت بروند که با وجود . طبیعتاً این بزرگان باید س(3282 ص، 2 )زنجانى(، ج

و بر اساس آن طهارت ظاهریه را پذیرا  نداشت وجود هاآنی برای جریان استصحاب مجال
 نویسد:باشند. محقق خویی در این باره می

بناء على ما سلکناه من المنع عن جريان االستصحاب في األحکام فاالستصحاب ساقط »
جع و نر و هو زمان بقاء التغي ر بحاله من الحکم بالنجاسة ال محالة و نأخذ بالمقدار المتيقن

، ص 8 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج) «فيما زاد عليه إلى قاعدة الطهارة في كل من الکر و القليل
21). 

جریان  هاآنشود که . از این بیانات روشن می1کندمحقق تبریزی نیز همین بیان را تکرار می
فیه که جزء شبهات حکمیه است قبول داشته و آن را منحصر به قاعده طهارت را در مانحن 

 چنینهم ؛ و(300، ص 8 بحوث في شرح العروة الوثقى، ج) اندندانستهشبهات موضوعیه 
اطالق فی نفسه قاعده طهارت را نسبت به مسبوق النجاسه قبول کرده و از این جهت هم در 

 2.اندکردهجریان قاعده طهارت مناقشه ن
                                                      

التمسك به مبني على اعتباره في الشبهات الحکمية بمعنى عدم معارضته مع استصحاب عدم » نویسد: . وی می3
 «.و إلّإ يرجع إلى قاعدة الطهارةجعل النجاسة للماء حال زوال تْيره 

. مرحوم شهید صدر معتقد است قاعده طهارت فی حد نفسه مجمل بوده و شامل مسبوق النجاسة نمی شود هرچند 8
که استصحاب جاری نباشد. منتها چون ایشان جریان استصحاب را در شبهات حکمیه قبول دارد لذا جریان 

 .138، ص 3 ع شود به بحوث في شرح العروة الوثقى، جاستصحاب از نظر ایشان بالمانع است. رجو
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دلیل  (بنا بر جریان آن در شبهات حکمیه)مقتضای استصحاب در مانحن فیه  کهاین نتیجه
 توان به آن رجوع کرد.تام ی است و در صورت قصور اثباتی ادله اجتهادیه می

 مقام دوم: ادله اجتهادی

در این مقام سعی نویسنده بر آن است که صرفاً به بیان ادله طهارت بسنده کند و از ذکر 
که در مقام سابق گفته شد مقتضای قاعده اولیه  طورهماننماید؛ زیرا  نظرصرفست ادله نجا
است و مادامی که طهارت اثبات نشود باید به نجاست آن  «آب کرّ متْیّر بنفسه»نجاست 

 معترف شد.

 برای اثبات طهارت به وجوهی از ادله استدالل شده است:

 دلیل اول:

 «خَبَثاً يَحْمِّلْ لَمْ كُر اً ءُالْمَا بَلَغَ اِذَا»قال النبیّ: 

 .داردیبرنمآب به اندازه کر برسد نجاست را  هرگاه

 تقریب استدالل

دلیل بر این مدعا این روایت است. تقریب داللت این روایت به مطه ری ت تغی ر  نیترروشن
 این است که آب کر قابلیت حمل و اتصاف« لم یحمل خبثاً»بنفسه به این شرح است: ظاهر 

یعنی ویژگی آب کر این است که با ؛ است منسدبه نجاست را ندارد و راه نجس شدن آن 
در کنار عمومیت « لم یحمل»کند. اطالق شود و آن را از خودش دور مینجاست جمع نمی

شود که عدم حمل نجاست در آب کر، باعث می« خبثاً»مستفاد از نکره در سیاق نفی بودن 
شود اعم از دفع نجاست موجود و منع از عروض ر حالی مینجاستی در ه هرگونهشامل 

نجاست الحق. لکن این عمومیت قابل تخصیص است و به وسیله ادله انفعال آب کر  در 
صورت تغی ر اوصاف ثالثة به وسیله نجاست الحقه، از این عمومیت در زمان تغیر رفع ید 

م. منتها شویا نجس الحق قائل میکرده و به نجس شدن آب کر حین التغی ر به سبب مالقات ب
شود فلذا عمومیت عام بعد از چون این ادله اطالق نداشته و بعد از زوال تغی ر را شامل نمی

 زمان تخصیص محکّم بوده و بر اساس آن باید به طهارت در این زمان حکم کرد.

 به این استدالل ممکن است مناقشاتی ذکر شود.
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 مناقشه اول: اشکال سندی

 مرسله بوده و در کتب حدیثی نقل نشده است لذا صالحیت استدالل را فاقد است. روایت

ممکن است از این اشکال پاسخ داده شود که: درست است که این روایت در کتب حدیثی 
نقل نشده است، لیکن در کتب فقهی گوناگونی گزارش شده است. سید مرتضی  1متقدم امامیه
 صالمسائل الناصريات، ) و ناصریات (22 صت اإلمامية، االنتصار في انفرادا) در انتصار

کند. بعد از ایشان شیخ طوسی در این روایت را از کتب عامه از پیامبر اکرم نقل می (83
. بعد 2(308 ص، 3ج الخالف؛ دهد )یمنسبت   تیباهلخالف آن را به اسناد جزمی به 

 المهذب )البن) کندخن را تکرار میاز شیخ طوسی و به تبع آن قاضی ابن براج هم این س
کند که این روایت اجماعی است و . حتی ابن ادریس تصریح می(81، ص 3ج  البراج(؛

. بر 3(81، ص 3ج السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ) موافق و مخالف آن را نقل کرده است
اساس شهادت  بر چنینهمتوان از باب اسناد جزمی شیخ طوسی و ابن بر اج و این اساس می

ابن ادریس بر اجماعی بودن نقل آن توسط مؤالف و مخالف سند روایت را تصحیح کرد؛ 
هرت ش تواندیمزیرا شهادت ابن ادریس اگر نتواند اجماعی بودن نقل را اثبات کند دست کم 

ابن ادریس از کسانی است که اخبار آحاد را حجت  کهاینروایی آن را ثابت نماید و با توجه به 
لذا انسان مطمئن  4داند ولی به این روایت عمل کرده و بر اساس آن فتوا نیز داده استنمی
مضمون این روایت در کتب عامه نیز  کهاینباشد. عالوه بر شود که این روایت معتبر میمی

 ،3ج  ،یهقیسنن ب) تواند مؤی دی بر حجی ت سند این روایت تلقی شودنقل شده که می
 -رجوع شود به: تذكرة الفقهاء )ط «. الخبث حملیلم  نیالماء قُلت اذا کان». 882ص

 .(83 ص، 3ج الحديثة(، 

ن توان انجام داد لیکاین بیان نهایت تالشی است که برای تصحیح سند این روایت می
الت زیرا اوالً دلیلی بر مرس؛ تواند دلیلی بر اعتبار سند روایت باشداز این وجوه نمی کدامچیه

وجود ندارد به ویژه اگر این اسناد جزمی در کتب فقهی باشد. ثانیاً سخن ابن ادریس  جزمیه

                                                      
باشد و از اعتبار الزم برخوردار نیست. عوالي . این روایت در عوالئی اللئالی نقل شده است که از کتب متأخر می3

 .08 ص، 3 اللئالي العزيزية؛ ج
 .«قولهم عليهم السالم: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. »8
ل الرسول صلّى الل ه عليه و آله المجمع عليه عند المخالف و المؤلف: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل فمن ذلك قو. »1

 «.خبثا
 به این روایت عمل کرده است.« الماء المتمم کراً». ایشان در بحث 4



 

 0010ستان زمشماره اول،                                      11

است چون اگر نقل آن اجماعی باشد عادتاً باید  مستبعدمبنی بر اجماعی بودن نقل آن بسیار 
 دامکچیهحداقل در یک یا چندی از کتب حدیثی به صورت مسند نقل شود در حالی که در 

کند که ایشان رت مرسل نیز نقل نشده است. از این رو انسان یقین میحتی به صو هاآناز 
 شیخ طوسی معارض چنینهمسهو کرده و به اشتباه افتاده است. ثالثاً. سخن ابن ادریس و 

 نویسد:که در رد اعتبار این روایت می جاآناست با سخن محقق 

 فلم «المخالفون» اأم و أصال عنه خالية الساّلم عليهم األئمة عن الحديث كتب»
 رأيت ما و المذهب، منقطع زيدي هو و «حي ابن» عن يحکي من سوى عامال به أعرف
 الرواية فاذا نادرا، اال يوجد ال فيما المؤالف و المخالف إجماع يدعي ممن أعجب
. ر.ک: الرسائل التسع )للمحقق 21 ص، 3ج المعتبر في شرح المختصر، ) «.ساقطة

 .(82 صالحلي(؛ 

اً. علی فرض اگر روایت صحیح السند بوده و موافق و مخالف آن را نقل کرده باشد رابع
روایت در مرأی و مسمع  کهاینباز از اعتبار ساقط است زیرا معرض عنه مشهور است و با 

 .اندکردهبوده است به روایت عمل ن هاآن

 ا ندارد. لیکناین روایت از نظر سندی مخدوش است و قابلیت استدالل ر کهاینخالصه 
 پردازیمچون برخی از اعالم قائل به اعتبار سندی روایت هستند لذا به بررسی داللت آن نیز می

 .(21، ص 3ج المعالم المأثورة، )

 مناقشه دوم:

که اطالق داشته و شامل دفع نجاست حاصله و منع از « لم یحمل»محال است که  
« الماء اذا بلغ قدر کر»اجتماع لحاظین در  نجاست عارضه بشود؛ زیرا الزمه اطالق مزبور،

است؛ زیرا موضوع دفع نجاست، آب نجس است و موضوع منع از نجاست آب پاک است. 
لحاظ آب پاک و آب نجس در یک  اشالزمهاطالق داشته باشد « لم یحمل»از این رو اگر 

 .(301، ص 3ج مستمسك العروة الوثقى، ) باشداستعمال است که ممتنع می

 اسخ:پ

به دفع و منع از « لم یحمل»به دفع و منع بالمانع است چون شمولیت « لم یحمل»اطالق 
، 1باب اراده جامع دفع و منع است نه اراده خصوص دفع و منع تا گفته شود که الزمه دو تشریع

                                                      
 یعنی: عدم بقاء نجاست ثابته و عدم اتصاف به نجاست الحقه. .3
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که در تقریب استدالل بیان  طورهماناجتماع لحاظین در آب پاک و آب نجس است. بلکه 
این معنا جامع بین دفع و منع  عدم اتصاف آب کر به نجاست است که« م یحملل»شد معنای 
که متنجس شدن آب کر  مصداق اتصاف به خبث است، متنجس باقی  طورهماناست؛ زیرا 

ماندن آب کر  هم مصداق اتصاف به خبث است و عدم اتصاف به خبث هر دو را توأمان نفی 
نیست  پذیرد معنایش اینود: اسب، سوار را بر خود نمیکند. به عنوان مثال وقتی که گفته شمی

دهد، اسب، سوار که به اراده استعمالی دو معنا اراده شده است: اسب اجازه سوار شدن را نمی
 دهدحیوان سواری نمی کهاینزند. بلکه معنایش معنای جامعی است و آن خود را بر زمین می

 بنابراین اطالق مزبور؛ ندهداجازه سوار شدن  کهاینیا  سوار خود را بر زمین بزند کهایناعم از 
 مستحیل نیست.

 مناقشه سوم:

به دفع و منع محذور عقلی ندارید لیکن خالف ظاهر « لم یحمل»اگر چه بپذیریم اطالق 
و لو به مدد روایات دیگر این است که آب کر  نجاست الحقه « لم یحمل»است؛ چون ظاهر 

ایش این معن «یحمل الذلةزید ال»شود شود. مثالً وقتی که گفته میمیپذیرد و متنجس نرا نمی
یان ب درصددرود. در واقع این روایت پذیرد و زیر بار آن نمیاست که زید ذلت را از ابتدا نمی

ب کر  شود ولی آفرق بین آب کر و آب قلیل است که آب قلیل با مالقات با نجس متنجس می
معنایش این است که نجاست حاصل شده را هم از خودش دور  کهایننیست. نه  گونهاین
باشد:  ونهگایناندازد و اال اگر مقصود این معنا بود بهتر بود که تعبیر روایت و آن را می کندیم
در واقع مضمون این روایت، مطابق با مضمون «. اذا بلغ الماء النجس کراً لم یحمل خبثاً»

وسائل ) «.ءٌشَي  يُنَجِّسْهُ لَمْ كُرٍّّ قَدْرَ الْمَاءُ كَانَ اِذَا»است:  روایات متعددی است که گفته شده
؛ باب عدم نجاسة الکر من الماء الراكد بمالقاة النجاسة بدون التغيير، 322 ص، 3ج الشيعة؛ 

كْثَرَ الْمَاءُ كَانَ اِذَا»، (3 ثیحد ؛ 382 ص، 3ج وسائل الشيعة؛ ) «ءٌشَي  يُنَجِّسْهُ لَمْ رَاوِيَة   مِنْ اَ
 لَمْ  قُلَّتَيْنِ قَدْرَ الْمَاءُ كَانَ اَِذا»، (2باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة حدبث: 

 (.2 ، باب مقدار الکر باالشبار، حدیث388، ص 3ج وسائل الشيعة؛ ) «ءٌشَي  يُنَجِّسْهُ

اذا » تیروامنیر در ذیل مؤید دیگر این ظهور عرفی تصریح لغوی ون است. در مصباح ال
 يَْحمِّلُ لَا فُلَانٌ يُقَالُ الَنَّهُ الْخَبَثِ حَمْلَ يَقْبَلْ لَمْ َمْعنَاهُ»نویسد: می« بلغ الماء قدر قلتین لم یحمل

باح المص) «(جُسَينْ لَمْ) دَاُودَ  لِّاَبِي الُْاخْرَى الر ِوَايةُيُوَي دُه و نَفْسِّهِّ عَنْ يَدَْفعُهُ و يَاْنَُفهُ اَىْ  الضَّيْمَ
 (.328 ص، 8 المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي، ج
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 پاسخ:

اطالق دارد و دلیلی برای « لم یحمل»رسد این اشکال قابل جواب است زیرا به نظر می
که در مناقشه قبل هم بیان شد ظهور عرفی نیز مساعد  طورهمانرفع ید از آن وجود ندارد و 
ود هم گفته ش« الیحمل الضیم»و « الیحمل الذلة»ت که در مثال با اطالق است و بعید نیس

تواند شوند. روایات ذکر شده نیز نمینیز اطالق داشته و شامل دفع و منع هم می هاآنکه 
اوت بالوجدان تف« لم یحمل الخبث»و « لم ینج سه»دلیل بر تقیید شود چون که بین لسان 

 وجود دارد.

ادعای اجمال نیز در معنای روایت صحیح نیست و روایت  شود کهاز این بیان روشن می
 به آن وارد نیست. یامناقشهظاهر در اطالق بوده و از این حیث 

 مناقشه چهارم:

علی فرض که اطالق و عمومیت روایت به دفع و منع پذیرفته شود لیکن این اطالق مقی د 
برداشت و آن را به منع حمل باید از اطالق روایت دست  هاآنو مخص ص دارد و به مالحظه 

 نمود.

که  یادلها: در تقریب استدالل به روایت گفته شد که اطالق این روایت با کهاینتوضیح  
داللت بر متنجس شدن آب کر در صورت تغیر اوصاف ثالثه آن با نجس الحق تخصیص 

اید به عموم شود لذا بخورده است ولی چون این ادله اطالق ندارد و شامل بعد از تغیر نمی
رجوع کرد و نجاست را اثبات نمود. در حالی که این سخن « اذا بلغ الماء کراً لم یحمل خبثاً»

؛ ودشدرست نیست و ادله انفعال آب کر  اطالق داشته و شامل نجاست بعد از زوال تغی ر هم می
م که خاص در اصل داللت بر عا طورهمانچون رابطه این دو دلیل عام و خاص است،  و

مقدم است اطالق خاص هم بر اطالق عام مقدم است و بر اساس آن باید به نجاست آب کر  
 مادامی که متصل به معتصم نشده قائل شد.

 نْهُ مِ  تَوَضَّاْ  فَلَا -الطَّعْمُ تََْيَّرَ وَ الْمَاءُ تََْيَّرَ  اِذَا»مثالً در صحیحه حریز چنین آمده است: 
« فال توضأ منه و ال تشرب»شود جزاء شرط یعنی مالحظه میکه  طورهمان 1.تَشْرَبْ لَإ وَ

                                                      
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِّيدِ عَنْ اَبِي »ت: . متن و سند کامل روایت به این شرح اس3

بْدِ عَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِّيدٍ وَ الْقَاسِّمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِّ عَنْ اَبِيهِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِّ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
هُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِّيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِّ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِّ ع اَنَّ

 «.فَلَا تَوَضَّاْ مِّنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ  -وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ  فَاِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ -فَتَوَضَّاْ مِّنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ -رِيحِ الْجِيفَةِّ
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 شود.اطالق دارد و شامل بعد از زوال تغی ر هم می

 همین اطالق در صحیحه ابی خالد القماط هم آمده است:

 -نَقِيعٌ  هُوَ  وَ الرَّجُلُ بِهِ يَمُرُّ  الْمَاءِ فِي يَقُولُ ع اللَّهِ  عَبْدِ  اَبَا سَمِعَ  اَنَّهُ  الْقَمَّاطِ خَالِدٍّ  اَبِي»
 لَافَ -طَعْمُهُ  اَو  رِيحُهُ تََْيَّرَ  قَدْ  الْمَاءُ كَانَ  اِنْ ع اللَّهِ  عَبْدِ اَبُو فَقَالَ -الْجِيفَةُ وَ  الْمَيْتَةُ  فِيهِ

 .«تَوَضَّاْ  وَ فَاشْرَبْ طَعْمُهُ وَ رِيحُهُ يَتََْيَّرْ لَمْ اِنْ وَ -مِنْهُ  تَتَوَضَّاْ لَإ وَ تَشْرَبْ

ند و زرا تقیید می« اذا بلغ الماء کراً فال یحمل خبثاً»براین اطالق این روایات، روایت بنا
 بعد از زوال تغی ر باید به این اطالقات رجوع کرد و نجاست آب را اثبات نمود.

 موسوعة اإلمام الخوئي، ج) این بیان مورد پسند محقق خویی و محقق تبریزی قرار گرفته
و بر اساس این دلیل به  (888 ص، 3ج كتاب الطهارة،  -روة ني العتنقيح مبا؛ 28 ص، 8

 .انددادهنجاست متغیر بنفسه فتوا 

 پاسخ:

 که شهید صدر نیز فرموده است طورهمانرسد این وجه هم قابل جواب است و به نظر می
از روایات ذکر شده، نجاست مطلقه  (138 ص، 3ج بحوث في شرح العروة الوثقى، )

شود. توضیح این سخن در دلیل سوم ذکر خواهد شد. بر این اساس باید به قدر نمیاستفاده 
اذا »متیقن این روایات اکتفا کرد که زمان تغیر است و بعد از زمان تغی ر باید بر اساس روایت 

 حکم کرد. هاآنبه طهارت  -در صورت صحت سند آن-«بلغ الماء کراً فال یحمل خبثاً

 آید که تنهاکه بیان شد به دست می ییهاپاسخجموع مناقشات و خالصه دلیل اول: از م
اشکال سندی است و اشکاالت « اذا بلغ الماء کراً فال یحمل خبثاً»اشکال وارد به روایت 
 داللی به آن وارد نیست.

 دلیل دوم:

دلیل دوم بر طهارت آب کر ی که اوصاف ثالثه آن بنفسه از بین رفته است صحیحه 
 زیع است:اسماعیل بن ب

 ع الرِّضَا عَنِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍّ بْنِ اَحْمَدَ عَنْ بِاِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ
 هَبَ يَذْ حَتَّى فَيُنْزَحُ -طَعْمُهُ اَو  رِيحُهُ يَتََْيَّرَ اَنْ اِلَّإ -ءٌشَي   يُفْسِدُهُ لَإ وَاسِعٌ  الْبِئْرِ  مَاءُ: قَالَ
باب نجاسة الماء بتغير  ؛383 ص، 3ج وسائل الشيعة؛ ) مَادَّةً لَهُ لِإَنَّ طَعْمُهُ يَطِيبَ وَ -لرِّيحُا
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 .(طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة

 تقریب استدالل به این روایت متوقف بر چند مقدمه است:

 مقدمه اول:

نجس شدن آن  فاسد شدن آب چاه چون از شارع بما هو شارع صادر شده است به معنای 
 اَو   حُهُرِي يَتََْيَّرَ اَنْ  اِلَّإ -ءٌشَي   يُفْسِدُهُ  لَإ وَاسِعٌ  الْبِئْرِ مَاءُاست. در نتیجه مفاد صدر روایت )

 ( نجاست آب چاه در صورت تغییر یافتن بو و طعم آن است.طَعْمُهُ

 مقدمه دوم:

م لکن این امر حک ؛ واست «فلینزح»جمله خبریه در مقام انشاء بوده و به معنای « فینزح» 
تکلیفی نیست بلکه ارشاد به نجاست آب چاه بوده و به جهت بیان راهکاری برای تطهیر 

 نجاست ذکر شده است.

 مقدمه سوم:

تعلیلیه بوده نه انتهاء غایت و بیانگر علت مطه ری ت تغی ر بو و طعم است. مثل « حتی»
 «.اسلم حتی تدخل الجنة»شود: گفته  کهاین

 ه چهارم:مقدم

بیانگر مطه ری ت تغی ر در مطلق آب است « حتی یذهب الریح و یطیب طعمه»جمله تعلیلیه 
گردد نه آب چاه. مؤی دش این به مطلق آب برمی« طعمه»نه خصوص آب چاه؛ زیرا ضمیر 

در آب چاه  نزحبنابراین مفاد تعلیل این است که ؛ «ریحه»گفته شده است نه « الریح»است که 
 شود.می آبت چون باعث از بین رفتن بو و طعم مطه ر اس

 مقدمه پنجم:

 ماء البئر واسع ال یفسده) تیرواکه در ذیل روایت ذکر شده است به ابتدای « النّ له ماد ة»
شیئ( ناظر است نه جمله تعلیلیه. در نتیجه روایت مشتمل بر دو حکم و دو تعلیل است. 

« النّ له مادة»ت با نجس است که با جمله حکم اول عدم نجاست آب چاه در صورت مالقا
 «حتی یذهب الریح و یطیب طعمه»تعلیل شده است. حکم دوم مطه ریت نزح است که با 

 تعلیل شده است.

 شود:می گونهاینبار کنار هم قرار دادن این مقدمات مفاد روایت 
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شود آب چاه آب وسیعی است و چون دارای ماده است با مالقات با نجس متنجس نمی
ن طعم به خاطر از بین رفتن بو و برگشت صورت نیابو یا طعم آن تغییر بیابد که در  کهاینمگر 

 شود تا آب پاک گردد.آب، باید نزح 

 نتیجه این معنا مطه ری ت زوال تغی ر بنفسه است.

شاره ا هاآنبه این تقریب مناقشات متعددی ذکر شده یا قابل ذکر است که صرفاً به اهم 
 ود:شمی

را تعلیلیه دانسته بود. در حالی « حتی»اشکال اول ناظر به مقدمه سوم استدالل است که 
انتهاء غایت است نه تعلیل. در « حتی»که این احتمال خالف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر 

کند که برای حصول طهارت نتیجه این جمله بیانگر مقدار نزح است نه علت آن و داللت می
 ین رفتن بو و طعم نزح شود. لذا این روایت ارتباطی به محل بحث ندارد.باید تا از ب

 است اما مفاد تعلیل« تعلیلیه»اشکال دوم ناظر به مقدمه چهارم است: اگر بپذیریم که 
این است که به « طعمه»مطه ری ت ذهاب تغیر در آب چاه است نه هر آبی؛ زیرا ظاهر ضمیر 

است و الف « یذهب ریحه»هم در قوه « یذهب الریح» ؛ وآب مقی د راجع است نه آب مطلق
باشد. دست کم اطالق ندارد و قدر متیقن آن آب چاه است. با الم عوض از مضاف الیه می

توجه به این مطلب چون خود آب چاه در جمله تعلیلیه ذکر شده است، عمومی ت مستفاد از 
ق آب. از این رو عمومیت تعلیل جمله تعلیلیه نیز باید در ضمن آب چاه معنا گردد نه مطل

شود: اگر آب چاه نجس شد ذهاب ریح و طعم در آب چاه مطه ر است هر چند می گونهاین
اعم از آب چاه و آب  هاآبذهاب ریح و طعم در همه  کهاینکه به غیر نزح حاصل شود. نه 

 کر مطه ر است.

را به صدر روایت منکر « النّ له مادة»اشکال سوم: ناظر به مقدمه پنجم بوده و رجوع 
است. بر طبق این اشکال، اگر چه مقدمه سوم و چهارم را بپذیریم و حتی را تعلیل به مطلق 

« ه مادهالنّ ل»توانیم به این روایت بر مدعای خود استدالل کنیم؛ زیرا رجوع آب بدانیم باز نمی
یب الریح و یط حتی یذهب»به صدر روایت ثابت نیست بلکه ظاهر یا محتمل است که به 

یعنی ؛ راجع باشد که در این صورت بیانگر علت مطه ریت ذهاب ریح و طعم است« طعمه
روایت مشتمل بر دو علت طولی برای یک حکم است: راه تطهیر نزح است، دلیل مطه ری ت 

بنابراین دست کم احتمال ؛ نزح زوال تغی ر است و دلیل مطه ریت زوال تغیر وجود ماده است
دارای  که هاییآبجود ماده در مطهریت تغیر محتمل است فلذا عمومیتی نسبت به مدخلیت و

تعلیل به ذیل روایت راجع است نه صدر آن، این است که در  کهاینماده نیستند ندارد. مؤید 
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 نقل دیگر از اسماعیل بن بزیع، فقط صدر روایت نقل شده و ذیل آن نقل نشده است.

 الرِّضَا عَنِ  بَزِيعٍ بْنِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  مُحَمَّدٍّ بْنِ اَحْمَدَ عَنْ  نَااَصْحَابِ مِنْ عِدَّة  عَنْ
 .(382 ص ،3ج  الشيعة، وسائل) يَتََْيَّرَ اَنْ اِلَّإ ءٌشَي   يُفْسِدُهُ لَإ وَاسِعٌ  الْبِئْرِ مَاءُ: قَالَ ع

 آن، دو روایت بودن آن بسیار بعیدبا توجه به اتحاد سند تا خود امام معصوم و اتحاد الفاظ 
شود که فهم اسماعیل بن بزیع از این روایت این بوده است. با توجه به این مطلب روشن می

به صدر روایت راجع نیست و اال دلیلی نداشت که ایشان در « النّ له مادة»است که تعلیل 
 تعلیل« النّ له مادة»ان هم هنگام نقل صدر روایت دلیل آن را ذکر نکند. از این رو از نظر ایش

نقل آن حکم نبوده است آن  درصددبرای ذیل بوده است که حکم آخری است و چون ایشان 
 را ذکر ننموده است.

شود که صحیحه اسماعیل بن بزیع از مجموع این مناقشات استفاده می کهاینخالصه 
وان تؤال مهم این است که آیا میاما آیا س؛ داللتی بر مطه ری ت زوال بنفسه تغیر در آب کر ندارد

سد راز این روایت نجاست آب کر  را در صورت زوال بنفسه تغییر استفاده کرد؟ به نظر می
نّ له ال»که گفته شد ظاهر حتی انتهاء غایت بوده و  طورهمانبتوان آن را استفاده نمود زیرا 

شود که اگر آب ایت این مینیز به همان راجع است. بر این اساس مفاد صدر و ذیل رو« مادة
 هایبآچاه نجس شود و بو و طعم آن تغییر یابد تنها راه تطهیر آن این است که به وسیله نزح، 

تغییر یافته شده و در  هایآبباشند جایگزین درون زمین که در واقع ماده آب داخل چاه می
طالق ت که با تمسک به ابنابراین بعید نیس؛ اثر این امتزاج باعث زوال بو و طعم آن بشوند

مقامی این روایت با توجه به تعلیل ذیل، بقاء نجاست را در آب چاه مادامی که ممتزج به آب 
داخل زمین نشده است ثابت نمود و به الغاء خصوصیت همین حکم را در آب کر جاری 

 دانست.

 دلیل سوم:

ر شده و تر اعالم ذکدلیل سوم بر طهارت آب متغی ر بنفسه، بیانی است که در کلمات بیش
 األحکام مهذب، 380 ص ،3ج  الوثقى؛ العروة مستمسك) مورد بررسی قرار گرفته است

این است  مدنظر. بیان (28 ص ،8 ج الخوئي، اإلمام موسوعة، 328 ص ،3ج  ،(للسبزواري)
که مستفاد از نصوص شرعی این است که موضوع نجاست، تغی ر آب کر  است که باعث 

به نجاست هم در ظرف حدوث و هم در ظرف بقاء منوط به تغی ر باشد. همانند  شود حکممی
شود خمر حرام است معنایش این است که همه موضوعات و احکام، مثالً وقتی که گفته می
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حرمت خمر حدوثاً و بقاءً تابع وجود عنوان خمر است و اگر عنوان خمر زائل شود حرمت 
است  «الماء المتغی ر»است و موضوع نجاست،  گونهاینه نیز نیز زائل خواهد بود. در مانحن فی

 از این رو با زوال عنوان تغی ر باید نجاست نیز مرتفع بشود.

ن که این سخن ادعای بدو اندفرمودهبیشتر اعالم این دلیل را نپذیرفته و در اشکال به آن 
ه است بلک« تغی رالماء الم»شود که موضوع نجاست، دلیل است و از نصوص استفاده نمی
شود این است تغی ر شرط نجاست است. به این معنا که آنچه که از ظاهر نصوص استفاده می

تغیر موضوع آن است و حکم تابع آن بوده و با  کهاینگردد اما اگر آب متغیر شود نجس می
ت سشود. بلکه اطالق ادله نجااز نصوص استفاده نمی رودیمزوال تغیر نجاست نیز از بین 

، ص 3ج مستمسك العروة الوثقى؛ ) باشدتغیر این است که بعد از زوال تغیر هم نجس می
 ص، 3ج كتاب الطهارة،  -، تنقيح مباني العروة 22، ص 8 ، موسوعة اإلمام الخوئي، ج380
 .(328، ص 3ج ، مهذب األحکام )للسبزواري(، 881

همد فنمی« اذا تغی ر الماء یتنجس»رسد حق با شهید صدر است و عرف از لیکن به نظر می
ل است بلکه کالم مجم ریتأثیبکه تغیر فقط در حدوث نجاست نقش داشته و در بقاء آن 

 به این شرحبوده و هر دو معنا به یک اندازه از عبارت محتمل است. خالصه توضیح ایشان 
 :است

 شودمی اخذ وصف شکل به قیود گاهی است نوع دو شودمی اخذ خطابات در که قیودی
 غی رالمت الماء»شود  گفته کهاین مثل شود اخذ وصف شکل به اگر. شرط شکل به گاهی و

 حکم و بوده حکم موضوع در دخیل مزبور وصف که است این خطاب این اولیه ظاهر «نجس
: ودش گفته کهاین مثل شود اخذ جزا و شرط نحو به اگر ؛ واست وصف تابع بقاء و حدوثاً

 در اما است مؤثر جزا حدوث در فقط که است این شرط اولیه ظاهر «نجس تغی ر اذا الماء»
 دوجو هم شرط نبودن صورت در توانمی جزا اطالق به تمسک با و ندارد تأثیری جزاء بقاء
 بیل قرائن که ارتکازی مناسبات اثر در نفسه، حد فی ظهورِ این منتها. دانست محقق را جزا
 قرینه تبهمر به ارتکازی مناسبات اگر که صورت این به. شودیم تغییر خوش دست است کالم
 قرینه نای طبق بر را آن ظهور و شده کالم اولیه ظهور رفتن بین از باعث برسد، متصله لبی ه
 ظهور و شده خطاب اجمال باعث صرفاً  باشند قرینیت از مرتبه اگر فاقد این ؛ ودهدمی تغییر
 .برندمی بین از را اولیه

ن اساس، برای وصول به ظهورات کالم باید عالوه بر مقتضای اولیه آن، مناسبات بر ای
رست د« اذا اصبح شخص عالماً فأکرمه» دیبگوارتکازی را نیز در نظر گرفت. مثالً اگر موال 



 

 0010ستان زمشماره اول،                                      10

لیکن عرف از  ؛است که ظاهر اولیه آن اطالق جزا و وجوب اکرام حتی بعد از زوال علم است
زیرا عرف بر اثر ؛ فهمیده استمی« اکرم العالم»فهمد که از را میاین خطاب همان مطلبی 

لیت که فع کندیممناسبات ارتکازیی بین حکم و موضوع، از خطاب مذکور چنین برداشت 
 رود.علم مناط تام وجوب اکرام است و با از بین رفتن علم وجوب اکرام نیز از بین می

ف اخذ شده ولی عرف ظهور آن را مانند یعنی قید به صورت وص؛ است برعکسگاهی نیز 
که مقتضای جمود بر ظاهر « اکرم الشخص المُکرِم لک»داند. مثالً موال گفته است شرط می

لفظ این است که وجوب اکرام فقط در صورت اتصاف شخص به مکرم بالفعل است و بعد 
جزاء »زی بودن لیکن مناسبات حکم و موضوع و ارتکا ؛از انتها اکرام، این حکم منتفی است

و  ودهبشود که گفته شود مکرم بودن به نحو حدوثی قید حکم باعث می« االحسان باالحسان
 بین رفتن آن هم حکم برقرار است. ازبعد 

 و طهارت باب در خطابات اولیه ظهور در تصرف و موضوع و حکم مناسبات همین
 «سنج فهو بوالً کان اذا ایعالم»: شودمی گفته که وقتی مثالً شود:مشاهده می نیز نجاست
 دبع که شود گفته و شده تمسک جزا اطالق به که دهدنمی اجازه موضوع و حکم مناسبات

 نجاست بقاء و حدوث مناط را بودن بول عرف زیرا ؛است باقی نجاست هم بولی ت زوال از
 اطالق خطاب این از عرف «نجس البول مالقی: »شود گفته اگر دیگر سوی از. داندمی

 نظر از زیرا آن؛ بقاء نه بیندمی نجاست حدوث علت صرفاً را مالقات و فهمیده را نجاست
 ارتکازی، هقرین این اساس بر و تقییدی نه بوده تعلیلی حیث نجاست به نسبت مالقات عرف

 .کندمی معنا را خطاب

 رطش نحو نه خطابات در تغی ر کهاین از فارغ. است صادق نیز تغی ر مورد در بیانات همین
 یاآ چیست آن درباره موضوع و حکم مناسبات که نمود بررسی باید وصف یا است شده اخذ
 نآ برای اطالقی و فهمدمی را «یتنجس المتغی ر الماء» همان «یتنجس تغی ر اذا الماء» از عرف
 لوثقى،ا العروة شرح في بحوث) است؟ قائل اطالق جزا برای و نیست گونهاین یا نیست قائل
 .(138-138 صص ،3 ج

 که شودمی مردد گوینده کالم فهم در و بیندمی مجمل را کالم عرف نویسنده نظر به
 باعث هک بیندمی را آب مزه و بو تغیر و تنجس بین مناسبت سو یک از است؟ کدام او مقصود

 که ندکمی مقایسه قلیل آب با را آن دیگر سوی از باشد التغیر مادام مجعوله نجاست شودمی
 از و نیست ثابت کالم اطالق حال هر به. ندارد نقشی نجاست رفتن بین از در تغی ر زوال
 .باشدنمی برخوردار قوی ظهور
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 َْيَّرَتَ وَ  الْمَاءُ  تََْيَّرَ اِذَا» همانند: خطاباتی اطالق به تمسک که شودمی روشن بیان این از
 نجاست تواندینم خطابات این و نیست صحیح نیز 1.«تَشْرَبْ لَإ وَ مِنْهُ تَوَضَّاْ فَلَا -الطَّعْمُ

 .کند اثبات اوصاف زوال از بعد را

 با داندب کافی نجاست بقاء بر را بزیع بن اسماعیل صحیحه داللت کسی اگر نتیجه در
 عرجو عملیه اصول به باید صورت این غیر در کند اثبات را نجاست تواندمی آن به رجوع
 .است نجاست بقاء نیز تصحاباس مقتضای گفتیم که کند

 تلقی دهش تصفیه هایپساب تطهیر برای طریقی عنوان به تواندنمی نیز راه این رو این از
 .است باقی همچنان هاآن نجاست و شود

ز اصالحی پاک نیستند و استفاده ا هایآببنابراین طبق روش فعلی بازیافت فاضالب، 
نگارنده همه  فحصباطل است. طبق  هاآنبا  و وضو و غسل 2برای شرب جایز نیست هاآن

اصالح شده  هایآببه عدم طهارت و بقاء نجاست  اندشده مسئلهکسانی که متعرض این 
صافی  مانند آیات عظام: امام خمینی، بهجت،؛ اندفتوا داده یا دست کم احتیاط کرده

؛ 330 ص، 3ج استفتاءات )امام خمينى(، ) گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی
جامع المسائل ؛ 80 ص، 3ج جامع األحکام )صافى(؛ ؛ 20 ص، 3ج استفتاءات )بهجت(؛ 

 ص، 1ج و  80 ص، 3ج استفتاءات جديد )مکارم(؛ ؛ 08 ص، 8فاضل(؛ ج -)فارسى 
83.) 

 بررسی شرط عدم استعمال آب وضو در رفع خبث و رفع حدث اکبر

شته، نجاست آب اصالحی و در پی آن عدم که گفته شد نتیجه بررسی شروط گذ طورهمان
در شرب و وضو و غسل است و با توجه به آن دیگری نیازی به بررسی  هاآنجواز استعمال 

شرط فعلی نیست و وضو و غسل باطل خواهد بود. لیکن برای تکمیل بحث بهتر است تحقق 
 و عدم تحقق این شرط نیز بررسی شود.

 کهیناکند و بدون رطیت فوق را مفروض تلقی مینویسنده در بررسی این شرط، اصل ش

                                                      
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدِ عَنْ اَبِي ». متن و سند کامل روایت به این شرح است: 3

نْ اَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍّ وَ عَبْدِ الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَ 
غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى  هُ قَالَ: كُلَّمَاالرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اَنَّ

 «.فَلَا تَوَضَّاْ مِنْهُ وَ لَإ تَشْرَبْ -فَاِذَا تََْيَّرَ الْمَاءُ وَ تََْيَّرَ الطَّعْمُ  -فَتَوَضَّاْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ  -رِيحِ الْجِيفَةِ
 بیان شد. باشد که قبالًها وجه دیگری بر عدم جواز شرب میعالوه بر نجاست، ضرری بودن استعمال آن .8
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پذیرد که یکی از شروط صحت وضو و غسل این آورد، میاز صحت و سقم آن بحثی به میان 
. آنچه که نویسنده 1است که آب مزبور قبالً در رفع خبث یا رفع حدث اکبر استفاده نشده باشد

این شرط، آیا در مانحن فیه شرط  بررسی است این است که با فرض اعتبار درصدددر اینجا 
 فوق تحقق یافته است یا نه؟

، هاییدستشوخانگی که عبارت از فاضالب  هایفاضالبرسد چنین شرطی در به نظر می
در یک جا  هافاضالبباشد محقق نیست؛ زیرا وقتی که این نوع می هاآشپزخانهها و حم ام

 کند که در مجموعه اینر در کثیر پیدا میشوند، انسان دست کم علم اجمالی کثیمجتمع می
و  اندشدههستند که در طهارت خبثی و در طهارت از حدث اکبر استعمال  هاییآب هاآب

 این علم اجمالی منج ز است و باید از همه اطراف آن اجتناب کرد فلذا در وضو و غسل
 توان به هیچ یک از اطراف این آب اکتفاء نمود.نمی

: برای صحت وضو و غسل در هر آبی باید احراز نمود که شرط صحت به تعبیر دیگر 
وضو و غسل در آن آب موجود است و چون در اینجا چنین شرطی محرز نیست و شاید از 

لذا صحت وضو و غسل و  اندشدهباشد که در طهارت خبثی و حدثی استعمال  هاییآب
 باشد.می حصول طهارت حدثی مشکوک بوده و استصحاب بقاء حدث محکّم

توان استصحاب عدم استعمال این آب در طهارت اشکال: ممکن است گفته شود که می
خبثی و حدثی را جاری کرده و تحقق شرط را احراز نمود به این بیان که گفته شود: قبل از 

خواهیم با آن وضو بگیریم، آب مزبور می اآلنفاضالب شدن و استفاده کردن از همین آبی که 
خبثی و حدث اکبر استعمال نشده بود، بعد از فاضالب شدن شک داریم که در در طهارت 

گوید: این آب همچنان طهارت خبثی و حدث اکبر استعمال شد یا نه؟ استصحاب عدم می
در طهارت خبثی و حدث اکبر استعمال نشده است. با توجه به این استصحاب، شرط صحت 

ثی و حدث اکبر است حاصل شده و باید وضو و غسل که عدم استعمال آن در طهارت خب
 وضو و غسل صحیح باشد.

باشد؛ زیرا این استصحاب، در پاسخ: این استصحاب مبتال به معارض است و ساقط می
در طهارت خبثی و حدث اکبر را  هاآنتصفیه شده جاری شده و عدم استعمال  هایآبهمه 

لم اجمالی است و ترجیح بال ها خالف عکند لیکن چون جریان این استصحاباثبات می
مرجح نیز قبیح است؛ لذا هیچ کدام از این اصول جاری نشده و به خاطر تعارض تساقط 

                                                      
 جا نیست.زیرا بررسی شرط مزبور ارتباطی به موضوع بحث ندارد و طبیعةً جایگاه بحث آن این .3
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کنند. در واقع استصحاب مزبور، همان اصل نافی است که در اطراف علم اجمالی مجال می
 جمالیجریان دارد ولی محققین علم اصول متّفقاً معتقدند که اصول مرخّصه در اطراف علم ا

 جاری نیستند. لکن قائلین به اقتضاء علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه معتقدند
، (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي، مصباح األصول )888 ص، 8 ات، ج)أجود التقرير

موضوع جریان این اصول موجود است لیکن به خاطر تعارض و تساقط  (820 ص، 3 ج
به علی ت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیز معتقدند به  جاری نیستند و قائلین

نهاية األفكار، ) خاطر عدم وجود موضوع اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، جاری نیستند
 .(120 ص، 1 ج

خانگی محقّق نیست و باید این مشکل را به  هایفاضالببنابراین این شرط نیز در 
گی در شرب و وضو و غسل اضافه نمود. بله، در خان هایفاضالبمشکالت دیگر 

علم اجمالی به  هافاضالبصنعتی این مشکل وجود ندارد؛ زیرا در این نوع  هایفاضالب
ر د هاآنگیرد و صرفاً احتمال استعمال در رفع خبث و حدث اکبر شکل نمی هاآناستعمال 

را نفی نمود و شرط مزبور را  توان این احتمالاین امور وجود دارد که با استصحاب عدم می
 محقق دانست.

 مقام دوم: بررسی جواز استفاده از آب بازیافت شده در تصرفات دیگر

بیاری آ ؛ ماننددیگر، تصرفات در غیر باب شرب و وضو و غسل است مقصود از تصرفات
به  هاآنو درختان، نوشاندن  هاپارکها و سبزیجات، آبیاری همحصوالت کشاورزی و میو

شرط  هاآندر صنعت و موارد دیگر از این دست که طهارت آب در  هاآنیوانات، استفاده از ح
 نیست.

اصالحی منع شرعی ندارد؛ زیرا درست است که  هایآبدر این موارد ظاهراً استفاده از 
اجتناب کرد و در مواردی مانند  هاآنآب به نجاست خودش باقی است و از این جهت باید از 

س نماز و فرش مساجد استفاده نکرد ولی در کاربردهای ذکر شده طهارت آب شستن لبا
شرط نیست و دلیلی بر حرمت نوشاندن نجس به حیوانات وجود ندارد. فقط در مورد 

حیواناتی که از گوشت و شیر  چنینهمرسد و محصوالت کشاورزی که به مصرف انسان می
ضرر عقالئی، مصرف نمودن این شود، ممکن است از باب خوف استفاده می هاآن

محصوالت را مجاز ندانست. یا اگر هم به وجود یا احتمال وجود این مقدار از ضرر مطمئن 
نشویم، دست کم آبیاری این محصوالت با آب بازیافتی به عنوان عیبی در این محصوالت 

ن صورت باید به اطالع خریدار برسد و در غیر ای هاآنشود و در هنگام فروش محسوب می
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 باشد.حق خیار برای مشتری ثابت می

 یریگجهینت

اصالح شده در استعماالتی که متوقف بر طهارت شرعی آب نبوده  هایآباستفاده از 
ه اما در استعماالتی ک؛ است مگر در جاهایی که خوف عقالئی ضرر قابل توجه باشد بالمانع

له ازیافت فاضالب که آن را استحافعلی ب هایروشمتوقف بر طهارت شرعی است، با توجه به 
ده اصالح ش هایآبکنند، لذا استفاده از کنند یا با آب کر یا باران متصل یا ممزوج نمینمی

 در این تصرفات جایز نیست.
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 01                              عهیش یاز فقها یمهاجرت از نظر شرع و برخ اتیکل

 از نظر شرع و برخی از فقهای شیعه مهاجرت کلیات

 1سید عرفان معروف نیا
 

 چکیده

در قدیم  هرچند مسئلهاین  است. امروزیجدّى زندگى بشر  مهم وهجرت از موضوعات 
 ،بوده است بشر زندگى فردى و اجتماعى عدبُنیز عاملى مهم در رقم زدن به تحوالت در دو 

را بشر  در زندگى سازترسرنوشتجایگاهى تأثیرگذارتر و نقشى  ،ترعیوس یادامنهولى امروزه 
 تفاوتیب سازسرنوشتحساس و  مسئلهنباید از کنار این  ،لذا مختص خود کرده است.

 ؛مهمى را تجربه کرده است دالیلمهاجرت در شرایط جدید اجتماعى  کهآنبه ویژه  ،بگذریم
مهاجرت  ،چون: مهاجرت تجارىاز قبیل بروز و ظهور آن در انواع متعددى هم دالیلی

 …مهاجرت خویشاوندى و ،مهاجرت به شهر ،مهاجرت انسانى ،تخصصى و مهارتى

سیاسى و  ،اقتصادى ،اجتماعى یهابازتاباز قبیل برخوردار شدن مهاجرت از  چنینهم
چون فرار گره خوردن مقوالت مهمى هم طورنیهمو  یالمللنیباخلى و فرهنگى در سطح د

صرفاً در پى آن است تا دو قاعده فقهى  مقالهاین  مسلمان به آن. یهاتیاقل مسئلهمغزها و یا 
انعطاف و قابلیت فقه در قبال  ،را مورد بررسى قرار دهد. با این بررسى هجرت در مسئلهمهم 

 .گرددیمحال هدفمند بودن آن آشکار  مقوله مهاجرت و در عین

حرمت هجرت ب(  از بالد کفرهجرت بودن  واجب الف( :قاعده عبارت است از ،این دو
 به بالد کفر

 :پردازدیمدر محورهاى ذیل به بررسى ابعاد بحث درباره این دو قاعده  مقالهاین 

عده )حرمت قا -8 دلیل و مدلول آن. ،(از بالد کفر هجرت واجب بودنقاعده ) -3
مرورى  -1 دلیل و مدلول آن.یا همان )حرمت هجرت به بالد کفر(  ،تعر ب بعد از هجرت(

 از نتایج بحث. یاپارهبر 
 

 مهاجرت، شرع، فقها :گانکلید واژ
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 مفاهیم

 .محل زندگی ترک مهاجرت: جالی وطن، رحلت، کوچ، -3

 شرع: آیین، دین، شریعت -8

 .هاانسانطرف شارع وضع شده برای بهتر زیستن  قوانین که از مجموعه به این معنا،

 : جمع فقیهفقها -1

 .دباشیمفقیه کسی است که در مورد احکام دین تحقیق کرده و به احکام دین مسلط 

 مقدمه

 دلیل و محتواى آن ،بودن هجرت از بالد کفر( واجبمحور نخست: قاعده )

 :اندنمودهاستنباط  ی،اادلهدلیل قاعده وجوب هجرت از بالد کفر را از  فقها

الف( آیه شریفه: اِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَآلئِّکَةُ ظَالِّمِّی اَنْفُسِّهِمْ قَاُلواْ فِّیَم کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا 
هَنَُّم وَاهُمْ جَمُسْتَضْعَفِّینَ فِّی األرْضِ قَالُواْ اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ الل هُ وَاسِّعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِّیهَا فَاُوْلَئِّکَ مَاْ

انَ الَ یَسْتَطِّیعُونَ حِّیلَةً وَالَ یَهْتَ  دُوَن وَسَاءتْ مَصِّیراً اِالَّ الْمُسْتَضْعَفِّینَ مِّنَ الر ِجَالِ وَالنِّّسَاء وَالْوِلْدَ
 .(00-00 اتیسوره نساء، آ) سَبِیالً فَاُوْلَئِّک عَسَى الل هُ اَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ الل هُ عَفُوّاً غَُفوراً

: خداى تعالى با این سخن: )َالَمْ تَکُنْ اَرْضُ الل هُ وَاسِّعَةً دیگویمشیخ طوسى درباره این آیه 
 .(1، ص 8ج  ه،یفقه االم یالمبسوط ف) هجرت را واجب فرمود ،فَتُهَاجِرُواْ فِّیهَا(

رت از مهاج ،: خداى تعالى در کتاب خویشدیگویممه حلّى نیز با اشاره به این آیه عالّ
 .(32، ص 0تذکرة الفقهاء، ج ) سرزمین شرک را واجب کرده است

در دیگر موارد  ،: )تأکیدى که در این آیه وجود دارددیگویممحقق قمى نیز در این باره 
، 3جامع الشتات، ج ) ترک این وجوب )هجرت( از کبایر موبقه است( ،نیست. از این رو

 .(103ص 

 ویش چنین نقل کرده که:قرائتی در تفسیر خ االسالمحجت

. .. كُنَّا مُسْتَضْعَفِّينَ»هجرت از محيط كفر واجب و سياهىِ لشکر كفّار شدن حرام است. 
كُنَّا »هاى استضعاف فكرى و عقيدتى است. ، يکى از درمان«اَ لَمْ تَكُنْ اَْرضُ اللَّهِّ واسَِّعةً

 «ًة فَتُهاجِرُوا... اَ لَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِّ واسِّعَ مُسْتَضْعَفِّينَ
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ْن اَ لَمْ تَكُ»جا هجرت كنيد تا مؤاخذه نشويد. توانيد، محيط را تغيير دهيد، وگرنه از آنمى 
 «اَرْضُ اللَّهِّ واسِّعَةً فَتُهاجِرُوا فِّيها

 ... شود. كُنَّا مُسْتَضْعَفِّينَتوجيه گناه پذيرفته نمى

بايد با هجرت، فشار محيط را در هم محيط و جوّ اكثري ت بر انسان مؤثر است، لذا انسان 
 «فَتُهاِجرُوا»بشکند. 

 «اَ َلْم تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِّ واسِّعَةً فَتُهاجُِروا»پرستى. اصل، خداپرستى است نه وطن

وت، عنکب) «یا عبادی الذین آمنوا ان ّ أرضی واسعة فای اى فاعبدون»ب( کالم خداى متعال: 
 .(28 هیآ

وجوب هجرت را از این آیه شریفه استفاده  توانیمصورتى به عقیده صاحب جواهر در 
 ت.نیسکرد که آیه اشاره به مهاجرت از مکانى داشته باشد که عبادت و بندگى در آن مقدور 

و من یخرج من بیته مهاجراً الى الل ه ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع »ج( آیه شریفه: 
 .«الل هاجره على 

والذین هاجروا فی سبیل الل ه ثم قتلوا أو ماتوا لیرزقنهم الل ه » د( این سخن خداوند تعالى:
 .«رزقاً حسناً وان ّ الل ه لهو خیر الرازقین

والذین هاجروا فی سبیل الل ه من بعدما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا »هـ( کالم ذات ربوبى که: 
 .«کلونحسنة وألجر اآلخرة اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلى ربهم یتو

 از جمله این روایت ؛و( روایاتى از پیامبر اسالم که بر )طلب( مهاجرت داللت دارند

من فر  بدینه من أرض إلى أرض وان کان شبراً من األرض استوجب الجنة وکان رفیق ابیه 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ابراهیم ونبی ه محمد

ن صاحب جواهر بر این باور است که وجوب هجرت با این روایات با ضمیمه کردن ای
 که اصل در )طلب( وجوب باشد. دیآیمنکته به دست 

 ،هجرت را واجب کرده است( ملسو هيلع هللا ىلص : )پیامبر اکرمسدینویم کهآندر جایى دیگر ضمن 
 یاخدشهیعنى بر آن  ؛: وقوع )ایجاب هجرت( از ناحیه حضرت امرى آشکار استدیگویم

م بلکه با فراه ؛یستوارد نیست. مدلول قاعده روشن است که مهاجرت به طور مطلق واجب ن
عدم وجوب هجرت به شکل مطلق و توقف وجوب بر  ؛گرددیمآمدن عناصرى در آن واجب 
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از عناصر سبب شده است تا فقیهان هجرت را به سه قسم تقسیم  یامجموعهفراهم آمدن 
: بر بعضى هجرت مستحب است انددسته: مردم سه دیگویمکنند. شیخ طوسى در این باره 

هجرت واجب  یادستهنه مستحب است و نه واجب و بر  ،هاآناز  یاپارهبر  ؛و واجب نیست
است. باید دید که موضوع قاعده )وجوب هجرت( از چه عناصرى تشکیل شده است؟ به 

عناصر زیر باید فراهم آید تا وجوب هجرت شکل گیرد: عنصر نخست: قدرت  رسدیمنظر 
الزم و واجب است که قادر بر مهاجرت : )بر کسى هجرت دیگویمبر هجرت. شیخ طوسى 

 .(… باشد

زمانى واجب است که قدرت بر  ،: )مهاجرت تنهادیگویمصاحب جواهر در این زمینه  
 آن وجود داشته باشد و این مسئله مورد اختالف نیست(.

ذِینَ : ِانَّ الَّ کندیمصاحب جواهر براى اثبات اعتبار این قید )قدرت( به ظاهر آیه استدالل 
مْ تَکُْن لَوَفَّاهُمُ الْمَآلئَِّکةُ ظَالِّمِّی اَنْفُسِّهِمْ قَالُواْ فِّیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِّینَ فِّی األرْضِ قَالُواْ اَتَ

فِّینَ مَِّن اَرْضُ الل هُ وَاسِّعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِّیهَا فَاُوْلَئِّک مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِّیراً ااِلَّ الْمُسْتَضْعَ
انِ الَ یَسْتَطِّیعُونَ حِّیلَةً وَالَ یَهْتَدُونَ سَبِیالً فَاُوْلَئِّک عَسَى الل هُ اَن یَعْ وَ عَنُْهْم فُالر ِجَالِ وَالنِّّسَاء وَالْوِلْدَ

: این ظهور با دلیل )نفى حرج( و ادلّه دیگر از عقل دیگویموَکَانَ الل هُ عَفُوّاً غَفُوراً. وى سپس 
از بالد شرک  ،ردیگیمل تأیید است. عنصر دوم: شهرى که هجرت از آن انجام و نقل قاب

که این عنصر از عناصر قوام دهنده  دیآیماز فقیهان چنین به دست  یاپارهباشد. از کلمات 
وجوب هجرت است. هجرت واجب در نگاه این گروه هنگامى است که از بالد شرک به 

 گفته است: کهآنچه  ؛صاحب جواهر از همین دسته استاسالمى انجام بپذیرد.  یهانیسرزم
در حالى که برخى دیگر همانند شیخ طوسى سخن  ؛مهاجرت از سرزمین شرک واجب است(

دیگر از فقها آن را منحصر به  یاپاره. اندکردهخود را درباره هجرت و مبدأ آن مطلق ارائه 
ن است مهاجرت از غیر بالد شرک بلکه تصریح دارند که گاهى ممک ؛دانندینممنطقه شرک 

باشد. حقیقت این است که هجرت تنها منحصر به خروج از ناحیه شرک به سوى غیر آن 
 ؛بلکه مالک آن است که شخص در یک منطقه معین قادر بر حفظ دین خویش نباشد ؛نیست

 .جا سرزمین اسالمى باشد. عنصر سوم: هجرت به سوى سرزمین اسالمى انجام گیرداگرچه آن
 ابدییمکه مهاجرت تنها در موردى معنا  اندکردهبرخى این عنصر را نیز معتبر دانسته و تصور 

در صورتى که مدلول  ؛که شخص با هدف حفظ دین خویش به نواحى اسالمى مسافرت کند
اختصاص ندارد به مهاجرت به سرزمین اسالمى یا مکانى که در آن  ،قاعده )وجوب هجرت(

؛ دابییماسالمى تحقّق هجرت در قالب سفر به سرزمین غیر بلکه گاهى ؛اسالم وجود دارد
 یاقهمنطگاهى نیز  ،که گاه کشورى اسالمى است گونههمانبنابراین مقصد در هجرت اسالمى 
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چه مبنایى غیر اگرچه مبدأ آن مهاجرت از یک سرزمین اسالمى باشد. چنان ؛اسالمى استغیر
م: یکى توجیه نمایی ،اندگرفتهدو هجرت قطعى را که انجام  نخواهیم توانست ،از این برگزینیم

است )زیرا یثرب در آن هنگام سرزمینى اسالمى نبود و مهاجرت  ملسو هيلع هللا ىلص هجرت رسول اکرم
دوم هجرت جعفر طی ار و  ؛ وجا را به کشورى اسالمى بدل کرد(بود که آن ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر اکرم

اظهار دین. شیخ طوسى در این باره  همراهان او به حبشه است. عنصر چهارم: مقدور نبودنِ
کسى است که قادر بر اظهار دین خویش  ،مهاجرت بر او الزم و واجب است کهآن: دیگویم

: دیفرمایمدر آیه شریفه  کهچنان ؛میان مردم نباشد. بر چنین شخصى الزم است که هجرت کند
اْ هِمْ قَالُواْ فِّیمَ کُنتُمْ قَالُواْ کُنَّا مُسْتَضْعَفِّینَ فِّی األرْضِ قَالُو)اِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَآلئِّکَةُ ظَالِّمِّی اَنْفُسِّ

اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ الل هُ وَاسِّعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِّیهَا(. طبق داللت این آیه بر مستضعفى که قادر بر اظهار 
عف با این دلیل که مهاجرت بر شخص غیر مستض ،هجرت واجب است ،دین خود نیست
 گاه شخص غیر قادر بر هجرت را با این استثنا: )إالَّ الْمُسْتَضْعَفِّینَ مِّنَ الر ِجَالِالزم نیست. آن

انِ الَ یَسْتَطِّیعُونَ حِّیلَةً وَالَ یَهَْتدُونَ سَبِیالً فَاُوْلَئِّکَ عَسَى الل هُ َان یَعْفُوَ عَنُْهمْ( خارج وَالنِّّسَاء وَالْوِْلدَ
: مهاجرت از سرزمین شرک بر کسى که از اظهار شعار دیگویمواهر . مرحوم صاحب جکندیم

از آن رو شعار  ،واجب است. این امور ،صوم و جز آن ناتوان است ،صالت ،اسالم چون اذان
یا ممکن است معناى دیگر شعار )لباس متصل  ؛انداسالمکه عالمت و نشانه  اندشدهنامیده 

ه شعار بر سبیل استعار ،اندنیدا که ملحق و پیوسته به به بدن( مورد نظر باشد و این احکام ر
 بنامیم.

 ،هاآنشهیدین و جز  ،همچون فاضل اندپرداختهدر این مسئله از میان فقهایى که بدان 
تنها عامل در وجوب مهاجرت  ،عدم قدرت بر اظهار دین ،دیدگاه مخالفى نیافتم. در حقیقت

کن است در شرایطى خاص سبب وجوب هجرت بلکه امور دیگرى وجود دارد که مم ؛نیست
ن ای ،بر مفتى الزم است در صدور فتوا درباره مهاجرت ،از مردم شود. از این رو یادستهبر 

 ،مسلمان در کشورهاى اسالمى توجه کنیم یهاتیاقلقرار دهد. اگر به موضوع  مدنظرامور را 
ت شوند. واقعیت این است سبب وجوب مهاجر توانندیمکه چگونه امورى خاص  میابییدرم

 ؛عارضى و ناپایدار نیست یامسئلهاسالمى مسلمان در کشورهاى غیر یهاتیاقلکه زندگى 
رویدادى همیشگى و رو به رشد است که  ،بلکه به لحاظ ریشه داشتن در اعماق جوامع جدید

)در  هاآنچون: حق شهروندى بسیارى از عناصرى هم ؛عناصرى چند است دارندهدربر
والدت در آن کشورها و یا به لحاظ مدت اقامت  ،رچوب معیارهاى قانونى از قبیل ازدواجچا
از این واقعیت به … . وطن آنان است و ،داشتن این احساس که کشورهاى محل اقامت ،… و

لمان( گاه مس یهاتیاقلچون )که اوضاع و شرایط مربوط به موضوع مهمى هم دیآیمدست 
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اوضاع و شرایطى از قبیل: ـ تقویت  ؛گرداندیماسالمى را واجب مهاجرت به کشورهاى غیر
ـ  ؛برندیماسالمى به سر غیر یهاحکومتهویت اسالمى مسلمانانى که در جوامع غربى و 

ـ  ؛اسالمىکشورهاى غیر یهادانشگاهمالى به دانشجویان مسلمان در  یهاکمکاعطاى 
ـ ساخت مساجد  ؛ندان دیگر ادیان الهىسازنده میان پیروان و دانشم یوگوگفتمشارکت در 

 دنشیجهانحرکت  یهافرصتـ استفاده از  ؛…چون مراکز پزشکى وهم ؛و ایجاد مراکز خیریه
 در کشورهاى غربى در جهت مصالح اسالم.

 محور دوم: قاعده )حرمت تعرّب بعد از هجرت(

استنباط کرد: یک. ابن  اهآناین قاعده را از  توانیمدلیل قاعده روایاتى وجود دارد که  -3

نامه نوشتیم و ضمن آن   : من و شمارى از اصحاب به جناب ابوالحسندیگویممحبوب 
ر از ارتکاب ه کهآن ؛حضرت در پاسخ نوشت: کبایر ؛از تعداد و ماهیت کبایر سؤال کردیم

 ،اگر مؤمن باشد ،خداوند براى انجامش کیفر دوزخ را تعیین نموده است دورى کند چهآن
عبارت است از: قتل نفس  ،. هفت عملى که آتش در پى دارددیبخشایمخداوند گناهان او را 

اکل مال یتیم و فرار  ،قذف محصنات ،تعر ب پس از هجرت ،اکل ربا ،عقوق والدین ،محترم
 از جنگ.

شنیدم که فرمود: کبایر هفت چیز است: قتل   ابو بصیر مى گوید: از امام صادق -8
تعر ب  ،فرار از نبرد ،اکل ربا پس از بی نه ،قذف محصنه ،شرک به خداى بزرگ ،نفس به عمد

و فرمود: تعر ب و شرک در حکم  عقوق والدین و اکل مال یتیم به ظلم ،پس از هجرت
 یکدیگرند.

که حضرت فرمود: کبایر هفت عمل  کندیمنقل   محمد بن مسلم از امام صادق -1
اکل مال  ،تعر ب پس از هجرت ،فرار از نبرد ،حصنهقذف م ،است: قتل مؤمن از روى عمد

 چه خداوند بر ارتکاب آن وعده به آتش داده است.اکل ربا پس از بی نه و هر آن ،یتیم به ظلم

درباره کبایر پرسیدیم. حضرت فرمود: در   : از ابو عبدالل هدیگویمعبید بن زراره  -8

اکل ربا پس از  ،عقوق والدین ،نفسقتل  ،هفت چیز است: کفر به خداوند  کتاب على
ر ب : این )تعپرسدیمفرار از جنگ و تعر ب پس از هجرت. راوى  ،اکل مال یتیم به ظلم ،بی نه

 : آرى.دیفرمایمگناه است؟ حضرت  نیتربزرگپس از هجرت( 

: )زیرا خوف آن دیفرمایمدر استدالل بر حرمت تعر ب پس از هجرت   امام رضا -2
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 ب( علم و یقین را ترک کند و یاور جاهالن شود و بر این امر اصرار ورزند(.هست که )متعر 

از اعراب است و ساکن بادیه. مطابق این معنا )تعر ب(  کهآنیعنى  ؛کلمه )اعرابى( -3
 .اندساکنبه مفهوم عزیمت شخص به مناطقى است که اعراب در آن 

 ،گر چه عرب نباشد، بدین ترتیبا ؛از اعرابى و به معناى ساکن بادیه باشد مأخوذ -8
تعرُّب به معناى ترک مدینه و رفتن به بادیه است. شهید در حاشیة االرشاد و محقق اردبیلى 

 .انددهیبرگزهمین معنا را 

و محاسن اسالم و احکام  هاارزشاز کلمه اعرابى و به معناى کسى باشد که  اقتباس -1
ا اخالق اعراب بدوى است که بر پایه مسامحات بنبلکه پایبند به  ؛شناسدینمتفصیلى آن را 

. وى در این اندنمودهشده است. بسیارى از فقها چون مرحوم حکیم همین فرض را اختیار 
د اما معناى آن انصراف دار ،: )اعرابى( اگر چه به ساکن بادیه تفسیر شده استدیگویمزمینه 

 مسامحات بنیاد شده است. بر شخصى که داراى اخالق دینى اعراب است که بر پایه

. شاید این عدم پذیرش داندینممرحوم خویى هم اعرابى را به معناى شخص ساکن بادیه 
 از سوى او به معناى رد دو فرض نخست و گزینش فرض سوم باشد.

قصود که م اندآندارند: برخى بر  یاجداگانهباورمندانِ فرض سوم در تفسیر تعر ب دیدگاه 
 یهازشاراسالمى بر آن حاکم است و التزام به به مکانى است که فضاى غیرعزیمت  ،از تعر ب

اسالمى و دستیابى به معارف الهى و احکام شرعى در آن میسور و مقدور نیست. از این دسته 
که تعر ب را به معناى )انتقال به بالد کفر( مى داند. بعضى دیگر  جاآن ؛محقق خویى است

 که انسان به تحصیل علم بپردازد و آن گاه آن را رها کند. معتقدند تعر ب بدین معناست

 سؤال دوم: مقصود از کلمه پس از تعرّب یعنى کلمه هجرت چیست؟

 ،مقصود از هجرت کهآندر پاسخ بدین پرسش دو گرایش وجود دارد: گرایش نخست: 
رک ت یعنى ؛شودیمهجرت غیر مکانى باشد با تمرکز بر معناى تعر ب که پس از آن حاصل 

زیرا  ؛اخباریان را متمایل به این گرایش دانست توانیمتحصیل علم یا ترک التزام به امر دینى. 
: ترک تحصیل علم دین پس از اشتغال به اندکردهتبیین  گونهاینتعر ب پس از هجرت را  هاآن

ر ب پس ع: )تدیگویمآن یا ترک پایبندى به امر دینى بعد از حصول شناخت. یکى از اخباریان 
 سپس آن را رها سازد(. ،از هجرت در زمان ما بدین معناست که انسان به تحصیل علم بپردازد

: )بعید نیست عنوان تعر ب را به کسانى تعمیم دهیم که آداب و دیگویمصاحب وافى نیز 
 و بدان عمل گردانندیماز آن روى  ،نهندیمرا به کنارى  هاآنگاه آن ،آموزندیمسنن شرع را 
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 (.کنندینم

در معانى االخبار استناد   به حدیثى از امام صادق ،این دسته براى اثبات گرایش خویش
که فرمود: متعر ب پس از هجرت کسى است که این امر را بعد از شناخت آن ترک  کنندیم

 کند.

در زمره قائالن فرض سوم از تفسیر تعر ب  توانیم: صاحبان این تفکر را شایان ذکر است
ه شمار آورد که پیش از این بدان اشاره رفت. به عقیده اینان معناى تعر ب وابسته به آن است ب

داراى  بلکه ؛شناسدینمکه )اعرابى( را فردى بدانیم که محاسن اسالم و تفصیل احکام آن را 
 خوى اعراب بدوى است که بر پایه مسامحات شکل گرفته است.

رت را ـ که در روایت آمده ـ هجرت مکانى بدانیم. مقصود از واژه هج کهآن: گرایش دوم
 :اندگروهصاحبان این گرایش دو 

هجرت نبوى است. بر این  ،که معتقدند مقصود از هجرت در روایت هاآن: گروه نخست 
تعر ب بر  ،ملسو هيلع هللا ىلص بیان این مطلب است که پس از هجرت پیامبر اکرم درصددروایت  ،مبنا

عر ب یا به این معناست که به بادیه از این نظر که جایگاه ت ،مسلمان جایز نیست در این صورت
جا باشد یا نباشد( برود و یا به یا به بادیه به طور مطلق )عرب در آن ،برود ،اعراب است

البته به  ؛به معرفت دینى و پایبندى به آن نیست یابیدستبرود که در آن فرصت  یامنطقه
 ر ب گذشت.که درباره معناى تع ینظراختالفتناسب 

نه هجرت  ،هجرت شخص مهاجر است ،مقصود از هجرت اندبر آن: کسانى که گروه دوم
بنابراین روایت بیانگر آن است که هجرت از مناطق اسالمى براى کسى که ؛ ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر اسالم

: دیوگیمجا که آن ؛نظر صاحب مجمع البحرین است ،جایز نیست. این ،به این بالد وارد شده
جا پس از مهاجرت از این ز هجرت به معناى پیوستن به بالد کفر و اقامت در آنتعر ب پس ا
پس از هجرت به بالد اسالمى به  ،اسالمى است و هرکه بدون عذر یهانیسرزممناطق به 

 .شودیممرتد محسوب  ،جایگاه پیشین برگردد

ب بعد از : تعر دیگویممرحوم خویى به این دیدگاه متمایل است. وى  رسدیمبه نظر 
و بازگشت به بالد  هاآنپس از هجرت به سوى  ،یعنى اعراض از زمین مسلمانان ،مهاجرت

 کفار.

 : کدام گرایش درست است؟سؤال
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 اینک باید ببینیم که کدام یک از این دو گرایش صحیح است.

روایات  یاپارهدر  کهنیازیرا کلمه هجرت به رغم  ؛گرایش دوم را صحیح شمرد توانیم 
بر این معنا قابل حمل نیست و این  ،اما در روایت مورد بحث ،معناى هجرت معنوى است به

 به دو علت است:

اصل و قاعده آن است که واژه هجرت در هر مورد که به طور مطلق و خالى از قرینه  -3 
و نسبت دادن آن به هجرت معنوى نیازمند  بر معناى هجرت مکانى حمل شود ،ذکر شده باشد

 و اعمال هزینه است.قرینه 

هجرت در  کندیموجود دارد که داللت  یانهیقر ،از اصل مورد اشاره نظرصرفبا  -8 
نزدیکى واژه هجرت با کلمه  ،جا در معناى هجرت مکانى به کار رفته است و آن قرینهاین

تعر ب در روایت پیش گفته است. این قرینه بودن به این لحاظ است که تعر ب پس از هجرت 
در زمره این  تواندیمچه از گناهان کبیره شمرده شده است و روشن است که آن ،در روایت

اما اعمالى نظیر  ؛اسالمى استشدن و سکونت در اماکن فاسد و غیروارد  ،گناهان قرار گیرد
از این قبیل باشد و معقول نیست مرتکب این امر را مرتکب گناه  تواندینمترک تحصیل علم 

ن کار از به ای یاعدهاز واجبات کفایى است و با قیام  یاندوزدانشکه  سونیااز  ؛مکبیره بدانی
 .شودیمدیگران ساقط 

و این  دهدیماما تعر ب به معناى عملى است که انسان را در معرض دور شدن از دین قرار 
الکفر مهاجرت به دارولى این بروز و ظهور در پى  کندیمدر مهاجرت بروز پیدا  عمل گاهاً

. کندیمجلوه  ،که پر از فسق و فجور است ینینشمسلماناست و یا پس از مهاجرت به مناطق 
 ودشیمبر دین خود بیمناک  ،چه مسلمانى بداند که با هجرت به مکان دیگرچنان ،از این رو

به  ،ـ زیرا مجالى براى کسب معرفت دینى نیست ـ و زمینه وقوع در انحراف وجود دارد
 وردنظرمبراى قاعده  ،جا بر او جایز نیست. ما معتقدیم این داللترفتن به آن ،اعدهمقتضاى ق
کلمه تعر ب اگر چه در روایت به معناى فراتر از تعر بِ  ،که گفتیم گونههمانزیرا  ؛ثابت است
استعمال آن  ،براى امر مکانى وضع شده است ،جا که این لفظ در اصلاما از آن ،مکانى است
باید با معناى اصلى )معناى مکانى(  معقول و موج ه است کهنیادر معناى اعم با در روایت 

آن است  ،استجمتناسب باشد و روشن است ویژگى بادیه که تحقق تعر ب بسته به رفتن به آن
 که از نظر فرهنگى فرصت تکامل شخص در بادیه فراهم نیست.

: اگر قیام شخص براى تبلیغ کهنیاجا پرسش دیگرى مطرح شود و آن ممکن است در این
حفظ جان و یا تالش او براى نجات از ستم وابسته به سفر به خارج بالد اسالمى و  ،دین
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همین شخص در درون کشور اسالمى باقى بماند و  ،جا باشد و از سوى دیگرسکونت در آن
آیا چنین  ،ودشو یا ابراز بیشتر شعائر دینى  ترافزونقادر به کسب معرفتِ دینى  لهیوسنیبد

نقل و انتقالى به ویژه با نظر به مالک تعر ب )هر عملى که منجر به دورى از معرفت دین و 
 تعر ب پس از هجرت است؟ ،(گرددیمتعر ب محسوب  ،شعائر آن شود

تعر ب بعد از هجرت  ،در پاسخ باید گفت: هر دور شدنى از معرفت دینى یا شعائر دین 
ابراین بن؛ ن از اصل و اساس معرفت دینى یا مقدار الزم از آن استدور شد ،بلکه تعر ب ؛نیست

 ،از تحصیل اصل معرفت یا مقدار الزم از آن ناتوان باشد ،اگر در سفر به منطقه کفر یا فسق
 .گرددیمچنین سفرى تعر ب محسوب 

 گیرینتیجه

ل اص چهآن ؛سازدیمموضوع قاعده حرمت تعر ب را محقق  ،قاعده وجوب هجرت -3 
زیرا قاعده دوم  ؛نه قاعده حرمت تعر ب ،قاعده وجوب هجرت است ،شودیمتلقى  ربنایزو 

شده  یگذارهیپا ،)حرمة التع رب( براى محافظت از نتایجى که هجرت آن را محقق ساخته
ى و فکر ،که این قاعده مانع از ارتکاب عاملى )تعر ب( است که آثار معنوى یاگونهبه  ؛است

دو قاعده در عرض یکدیگر  ،. بر این اساسبردیمانده از هجرت را از میان مادیِ برجاى م
 قاعده وجوب ،بلکه قاعده حرمت تعر ب در طول قاعده دیگر است. به دیگر سخن ؛نیستند
 ناگزیر و پیش ،. با توجه به این نسبتکندیمموضوع قاعده حرمت تعر ب را محقّق  ،هجرت

اجب را مشخص و مصادیق آن را تعیین کنیم. هرگاه موردى دایره هجرتِ و دیبایماز هر چیز 
زیرا  ؛به استناد قاعده تعر ب آن را نفى کنیم میتوانینم ،را به مثابه مصداقى براى هجرت بیابیم

تعر ب به معناى عدول از چیزى است که مصداق هجرت است و نیز به معناى دست کشیدن 
 از نتایجى است که بر هجرت مترتب است.

که مقصد  طورهمانو  شودیماسالمى حاصل گاهى هجرت با سفر به کشورى غیر -8
گاهى ممکن است مقصد این هجرت که کشورى  ،در هجرت اسالمى بالد اسالمى است

 اسالمى باشد.غیر یامنطقه ،اسالمى بوده است

قاعده )حرمت تعر ب بعد از هجرت( بر حرمت هر عملى که انسان را در معرض دور  -1
چه مسلمانى بداند در فرض هجرت چنان ،داللت دارد. با این نگاه ،دهدیماز دین قرار شدن 

از این نظر که مجال کسب معرفت دینى برایش  ،شودیمبر دین خویش بیمناک  ،به یک مکان
مت عزی ،به مقتضاى این قاعده ،فراهم نیست و یا فرصت و زمینه وقوع در انحراف مهیاست
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 جایز نیست. شرعاً به چنین مکانى بر او

که هر ماندن در  گونههمان ؛تعر ب پس از هجرت نیست ،مهاجرتى به بالد کفر هر -8
 بالد اسالمى هم عدم تعر ب نیست.

اسالمى واجب است. تقویتِ هویتِ اسالمیِ گاهى مهاجرت به کشورهاى غیر -2 
سازنده با  یگووگفتمشارکت در  ،هاآنمالى به  یهاکمکهایِ مسلمان و اعطاى اقلیت

ایجاد مراکز خیریه و استفاده از فرصت  ،ساخت مساجد ،پیروان و عالمان سایر ادیان الهى
تا  شودیمهمه و همه سبب …  در کشورهاى غربى در جهت مصالح اسالم و شدنیجهان

 واجب شود. ،هجرت بر کسانى که توان انجام چنین کارهایى را دارند

، در تربیـت و شـخصیت انسـان تأثیرگـذار هسـتند. بـه عوامـل چنـدی، ازجملـه محیـط
علـت نقـش محیـط در تربیـت، انسـان بـه زندگـی جمعـی گرایـش دارد؛ چـه آنکـه اسـتعدادهای 

ـه در و نیازهایـی دارد ک رسدیمدارد کـه در پرتـو زندگـی جمعـی بـه فعلیـت  یابالقوهنهفتـه و 
 .(388 ص ی،اسـت )مطهـر یافتنیدستجمـع 

از سـویی، امـوری نظیـر زبـان، دیـن، مذهـب، آداب و رسـوم نیـز کـه از امـور تأثیرگــذار 
 ؛شوندیمبــر شــخصیت انســان هســتند، غالبــاً از ســوی محیــط بــر انســان تحمیــل 

ـان و سگفـت: محیـط، تأثیـر بسـزایی در شـکوفایی اسـتعدادهای ان توانیمبنابرایــن، 
 .(10)همــان، ص شـخصیت او دارد  یریگشکل

بر اساس بیان استاد مطهری انسان باید در محیط خود دقت نظر به خرج دهد و در صورتی 
 محیط خود را تغيير دهد. خوردیمکه دید از محیط آسیب 
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  سلمین در کشورساخت و بازسازی عبادتکده غیرمحکم 

 فقه امامیه منظر از اسالمی

 1نیاامیرحسین شرف

 شیری االسالمحجت استاد راهنما:

 کیدهچ

 دامهرکونیز قیودی که  هیامامهدف این نوشته آن است که با پرداختن بر نظرات فقهای 
ها منجر شود؛ به ممکن است در حکم بر جواز یا عدم جواز ساخت و بازسازی عبادتکده

 ندتوایمضمن ذکر این موارد به اشکاالتی که  در و وا اشاره کندهر کدام از فت ادلّهبررسی 
توجه  اب ؛ واستفاده شده است یاکتابخانهامر از روش  نیدر امتوجه این اقوال باشد بپردازد و 

 ئله را باید از چهار منظر بررسی کنیم:بیان نمود که مس توانیم ؛به مطالبی که به دست آمد

به دست آمده باشد؛ ساخت هیچ عبادتگاهی اعم از کنیسه و یا  گر زمین کفار قهراًا -3
که باشد، یا بخاطر ایننمی جایزغیر این موارد  یا آتشکده و یا صومعه و یا بیعه و معبد و
روایتی از نبی اکرم که با جرح  و شودیم براثمیا چون مصداق اعانه  و اندیگمراه یهاخانه

مطرح شده بیان نمودیم که حکم این دسته به مصلحت حاکم اسالمی  یهاهادلبر تمامی 
 که چگونه با اهل ذمه عهد ببندد.وابسته است تا این

مال مسلمین باشد به هیچ وجهی جواز ساخت  قبالً اگر زمین به دست آمده با صلح، -8
 .شودینمداده  هاعبادتگاهیا اقرار  و

این مورد بیان  در مال کفار بوده باشد؛ قبالً صلح، اگر زمین به دست آمده از راه -1
در محدوده خود به ساخت و بازسازی  توانندیم، خواهندیمکه هرگونه که  شودیم

 زمانی) نیمسلمخود مشغول شوند و در حکم تجدید بنای این موارد در زمین  یهاعبادتگاه
حکم بر جواز تردید کرده  رغمبهکه خراب یا به دست اهلشان منهدم شوند.( شیخ طوسی 

 ولی صاحب جواهر حکم بر عدم جواز در خاک مسلمین داده است.

م این مورد ه در که به دست مسلمین ساخته شده باشد مانند بغداد: ی باشداگر شهر -8

                                                      
 هیاروم (مدظله العالی) یاهنماامام خ هیمدرسه علم 2 هیطلبه پا .3
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 هیچ عبادتگاهی در ارض مسلمین بسازند. توانندینم

کم باید تخریب شوند و حکم حا به ،یو بازسازنیست ساخت  زیجادر تمامی مواردی که 
ترمیم بنا کنند و در این موارد  توانندیم است زیجادر تمامی مواردی که حکم ساخت  ضاًیا

 .باشدیم کراهت حکم اجیر شدن مسلمان برای این امور،

بنا را به مسجد تبدیل کرد و وسایل  توانیم اگر اهل عبادتگاهی از بین بروند، آخر، و در
 فاده نمود.معبد را در مسجد است

 

 ،صومعه، بیعه، معبد، کنیسه، دارالحرب، دارالسالم، اهل ذمة، اهل کتاب: گانکلید واژ
 آتشکده

  



 

 19           هیاز منظر فقه امام یدر کشور اسالم نیرمسلمیعبادتکده غ یحکم ساخت و بازساز

 مقدمه

عبادتگاه و عبادت در  سیتأسانسانی افراد، حق برخورداری از  یازهایو ناز جمله حقوق 
 .باشدیمهر فرد، در جوامع بشری  دهیو عقآن مکان به مناسبت دین 

 برای باشندیماین دین  ذمةدین اسالم اهل کتابی که تحت  یهاآموزهکه طبق  جاآن از و
که ساخت و  باشندیم، دارای احکامی از سوی اسالم شانیهاعبادتگاهساخت و بازسازی 

 .کندیمبازسازی آزادانه را از آنان دارای شرایطی 

 نیز قیودی که هر کدام و ههدف این نوشته آن است که با پرداختن بر نظرات فقهای امامی 
ها منجر شود؛ به ممکن است در حکم بر جواز یا عدم جواز ساخت و بازسازی عبادتکده

 اندتویمضمن ذکر این موارد به اشکاالتی که  در و هر کدام از فتاوا اشاره کند ادلّهبررسی 
 متوجه این اقوال باشد بپردازد.

متعدد ناگزیر خواهیم بود و در کنار  در این مجموعه از مراجعه به کتب فقهی و روایی
حکم تجدید بنا ونیز حکم اجیر شدن برای انجام این کارها  کهاینپرداختن به مسئله اصلی به 

 مسلمین، پرداخت خواهیم کرد. یاز سو

در  بوّبمحال این نظرات و فتاوا به صورت یک نوشته منضبط و ه تا ب کهنیبر ا با توجه
رجوع  یمتعددیافتن این نظرات باید به کتب فقهی و روایی  یاو بریکجا جمع نشده بود 

 رب این مهم در عرصه پژوهش و تحقیق پرداخت نشده بود، بر به حالکه تا  جاآن و از شدیم
کار محققان و  یسازکار آساناین مهم ضمن متکلف شدن بر  شدیم که با پرداختن بر آن

منع  نشایهاعبادتگاهلی کل اهل ذمة را از ساخت کنیم که دین اسالم به ک انیب ،پژوهاندانش
 ان صادر کرده است.شقیودی جواز این کار را برای و بانکرده 

 یاهکتابخانقابل بیان است که متن حاضر از نوع مقاالت علمی پژوهشی بوده و از روش 
 در پروژه استفاده شده است.

 میو مفاهکلیات 

بسیاری از معارف  حدوداًو  ردیگیماسالم سرچشمه  مسئله از دین منشأجا که منبع و از آن
ه به تبیین کلماتی که در کتب عربی استفاد در ابتدا اسالم به زبان عربی به نگارش درآمده؛

 :میپردازیمن کلمات به زبان فارسی در این مقاله استفاده شده آشده و مقارن 

فرهنگ فقه مطابق مذهب د )باشیممعادل کلمه کشور اسالمی در زبان عربی داراالسالم 
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که برگشت تمام  شودیم( کلمه دار در لغت به جایی گفته 282 ص ،1 ج ، تیباهل
که در اصطالح عامیانه عرب ؛ )المنجد فی اللغه( جا ختم شودانسان به آن یرهایمسحرکات و 

 .شودمیبه منزل اطالق 

ی نافذ و جار در آنین اسالم که حکم د شودمیداراالسالم در اصطالح فقها به جایی گفته 
برخی قدما برای داراالسالم سه مصداق ذکر  .(02ص  ،1 ج )الدروس الشرعیه، است
 :اندکرده

 .بصره( )مانند بغداد و اندافتهینجا راه بناشده و مشرکان به آن در اسالمجایی که  -3

 .درآمدهبه تصرف مسلمین  اما ن بوده،شهری که در دست کافرا -8

 ص، 1ج  ،)المبسوط که برای مسلمانان بوده ولی به دست کافران افتاده است جایی -1
 ص، 8 ج، )تذکرة الفقهاء اندشمردهنخست را معتبر  دو مورددرحالی که برخی فقط . (181
802). 

ده و که تحت ید مسلمین بو شودیمداراالسالم به جایی گفته  چه گفته شد:پس بنابه آن
 جا زندگی نکنند.مسلمانان در آن هرچند ست.حکم اسالم در آن نافذ ا

 جا احکام کفّار نافذ است؛که در آن شودیمدارالحرب هم در اصطالح فقها به مکانی گفته 
 کمسال، 02 ص، 1 ج، )الدروس الشرعیه مگراندک کندینمجا مسلمانی زندگی در آن پس

 .(322 ص، 12 ج، جواهرالکالم ؛808 ص، 38 ج، االفهام

از  ولی با استفاده به تمام پیروان ادیان دیگر اطالق کرد، توانیمرا  مسلمین(یرمعادل )غ
قادر به ساخت و بازسازی مسلمین فقط زمانی جا که غیردین اسالم از آن نیمضام

به تعریف کلمه اهل الذمة اکتفا  ما فقطپس  خود هستند که از اهل ذمة باشند، هایعبادتکده
 :میکنیم

ل ذمة اهل عهد و امان گفته به اه ؛ وحرمت امان، ،عهد :ذمة در اصطالح لْویون یعنی
 )نگاه کنید به اصحاح ص شوندیمچون داخل در عهد مسلمین و امان مسلمین  ،شودیم

 .(882 ص، و مجمع البحرین 3088

ر د اهمکانبه اعتبار تعدد ادیان و  توانیمبرای عبارت )عبادتکده( هم معانی متعددی 
 :هاآنگرفت که از جمله  نظر

و بنابه قولی به محل نماز  شودیم اطالق کفار ،ینصار که به معبد یهود، کنیسه: -1
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 .(881 ص، حسین مروّج، )اصطالحات فقهی شودیمیهودیان گفته 

یادداشت به خط مرحوم )پرستش جای  ،نمازخانه ،عبادت جای ،پرستشکده معبد: -2
 .(دهخدا

رچند ه بیعة به پرستشگاه ترسایان یا کلیسا معنا شده است؛ یشتر کتب لغت،در ب بیعة:-3
 .(882، ص 2، ج )دانشنامه جهان اسالم اندگفتهآن را عبادتگاه یهودیان هم 

 .شودیمبه آتشکده مجوسیان در لغت عرب بیت النار گفته  بیت النار: -0

ان به سربلند و باریک که ترسای جمع به کار رفته، مکانی قرآن در صوامع، مفرد صومعة: -۵
به علت شباهت این مکان به  .واژه صمع( ،)لسان العرب کنندیمجا عبادت مسیحی در آن

ج  ،)الکافی اندکردهو فقها از این عبارت برای مناره استفاده  هاتیروامناره در اسالم برخی 
 .(230ص  ،8

ر کالم عرب همان معنای کنیسه د ؛ کهشودمیبه محل عبادت مسیحیان اطالق کلیسا:  -۶
 .دهدیمرا 

 بادتکده اهل ذمةع

 های اهل ذمة به انحاء مختلف طریق فتح سرزمینشان بستگی دارد؛احکام عبادتکده
 به دست مسلمین افتاده است، یا از طریق هاآنبر  و غلبهبا جنگ  هاآنکه زمین این بر یبستگ

 زمین کفّار؟ وگاهاً  ایو صلح زمین مسلمین بوده قبل از  همآنبه دست آمده و  هاآنصلح با 
 که از اول به دست مسلمین ساخته شده است. شودیم ییهانیزماحکام متعلق به 

 :میپردازیم حالت 0به تبیین احکام این  و حال

 :حالت اول

ای اعم کدهصورت ساخت هیچ عبادت نیدر ابه دست آمده(:  قهراً ،ارکفّ)زمانی که زمین 
زیرا ؛ (113ص  ،3ج  ،)الشرائع باشدینم زیجا هانیا ریغو  آتشکده ،صومعة ه، بیعة،از کنیس

و باطل است  جادر آناهل ذمة  و عبادات باشدیم کنندهگمراه یهاخانهاین موارد از جمله 
 با اجازه به ساخت آن مصداق اعانة بر اثم به وجود آید. دیشا

 آن دیار از بین بردن و حاکماها بزنند بر والی حال اگر بدون اجازه دست به ساخت این بن
مشهور بر جواز  کهیدرحال. (822-823 صص ،83ج  ،)جواهرالکالم این بناها واجب است
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البته اگر مسلمین در  .(02ص  ،1ج  ،)مسالک االفهام باشندیم ابقاء هرچه قبل از فتح بوده،
 هالل  رسولقول  به خاطر. (828ص  ،83ج  ،)جواهرالکالم نکرده باشند منهدمشانهنگام فتح 

ه علی العرب فنزلوا علی حکمهم فللعجم ما کل  مصر کانت العجم مص رته ففتحه الل » :ملسو هيلع هللا ىلص
مکانی که عجم  هر» ( یعنی:380ص  ،)الخراج«فی عهدهم وعلی العرب ان یوفوا لهم بذلک

را با  هاآنکرده است؛ پس  من فتحآن مکان را برای عرب  و خدا کندیمجا زندگی در آن
هم باید طبق آن  و عربشان است احکامشان رها کنید و برای عجم است هرچه در عقیده

 چهآناز ابقاء  و منعدر این مورد جناب شیخ طوسی مخالفت کرده  .«عهد با آنان برخورد کند
شاید حکم شیخ من باب اعانه بر  .(201ص  ،3ج  ،)المبسوط است کرده قبل از فتح بوده،

 .(183ص  ،0ج  ،)التّذکرة ده باشد. ولی علّامه حلّی در مسئله تردید کرده استاثم بو

مشکل است که مجر د عدم منع  ممکن است در پاسخ اد عاهای بیان شده بگوییم که بسیار
 اصالً نیمتأخربنابر بعض  کهاینشان مصداق اعانة بر اثم باشد عالوه بر کفار از عبادتکده

از  اهمکاناین  کهاین ؛ ونه از نشده است و معلوم نیست حرام باشد یاحرمت اعانه بر اثم احر
و نه عرفا  شرعاً و نهعقال  نه جا باطل است،و عباداتشان در آن باشدیمگمراهان  یهاخانه

که بیان شد ضعیف  یتیروا ؛ وندارد هامکان نیابقاء ادادن ما بر ساخت و یا  بر اجازهربطی 
در روایت بین عرب و عجم فرقی گذاشته است  کهنیو اما وارد نشده  رقاز طو  باشدیمالسند 

 .دهدیمرا  و سنتلفت با روح قرآن ابوی مخ

 هاآن داندیمشارع  که مینیبیم: وقتی ما کهاینگفت و آن  توانیماز این را  بلکه فراتر
اجازه داده که بر آئین  به آنان همهنیابا  یول هایشان اقامه خواهند کرد،شعائرشان را در خانه

در دستان اهل ذمة  چهآن در حالت سوم خواهد آمد که حاکم هر آن طرف و ازخود باشند 
سالم در ا هاآنبرخی از  داندیم کهاین که برای خودشان است با کندیماین  را حکم بر باشدیم

 .اندحرام

موسوعة ) لحة عمل کندباید عن مص حاکم که در این حالت، میابییدرمها از همه این
 .(23ص  ،30ج  ،الفقه اإلسالمي طبقا لمذهب أهل البیت 

 حالت دوم

و در زمان قبل زمین برای مسلمین بود(:  میاآورده)زمانی که زمین را با صلح به دست 
ز ا جایز نیست که عبادتگاهی بسازند بعد پس ،باشدیممانند حالت اول  صورت نیاحکم در 

که امام با  باشدیم زیجاولی . (821ص  ،83ج  ،)جواهرالکالم سلمین شدکه زمین مال مآن
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 .)همان( توجه به مصلحتی که موجود است با آنان برای احداث عبادتکده مصالحه کند

 حالت سوم

: در زمان قبل زمین برای کفار بوده( کهیدرحالصلح به دست بیاوریم  )زمانی که زمین را با
های خود بمانند هها و صومعهو بیع هاآتشکدهو  هاسهیکندر  هاآن است که زیجاحالت  نیدر ا
اظهار بر خمر و  توانندیماقدام بر ساخت این موارد بکنند و حتی  خواهندیمگونه که  هر و

هایشان کنند؛ البته نه اگر در اول عقد صلحشان از موارد مذکور نهی زیر و زدن ناقوس خنا
 باشدینم یو خالفاین موارد اشکال  در ؛ و(828 ص ،8 ج ،)تحریرالوسیلة شده باشد

 .(821ص  ،83ج  ،)جواهرالکالم

یا اهلش خراب  اش وکه جایز بود استدامهکه خراب شود از عبادتکده در حالی چهآناما 
 ،113ص  ،3ج  ،الشرائع) انداعادهقائل بر جواز  یبعض نبود تجدیدش، زیجارا که  چهآنکنند 

 زیجانند که آنیز قائل بر یبعض ( و102ص  ،3ج  ،ضاحیالال ،828ص  ،8ج  ،المختلف
 ی اگر در زمین خودشان باشد مانعی نداردلبنا اگر در زمین مسلمین باشد و اعادهنیست 

نموده ت شیخ طوسی جواز را تقوی کهاین رغمیعل (؛113ص  ،3ج  ،در الشرائع شدهنقل)
 :حکم تردید کرده استاز دو جهت در  ی( ول88ص  ،8ج  ،المبسوط)

مستند جواز شامل اعاده بنا نباشد و صادق در استمرار قرار بنا  کهنیا اول: جهت -1
آمده  ملسو هيلع هللا ىلصکه در روایت نبوی  منع ساخت عبادتکده باشد ادلهآن طرف داخل در  و ازنباشد 
، قدامة(ابن ) )المغنی شودینمدر اسالم بنا  سهیکن یعنی: «تُبنى الکنيسة في اإلسالمال» است:

 .(138 ص ،3 ج ،نگاه کنید به کنزالعمال ،838 ص ،32 ج

ای اعاده بنای آن با احداث فرقی ندارد و اعاده بنا همان استدامه کهنیا دوم: جهت -2
 .شودیمهم  صورت حکم جواز شامل این است برای احداث که در این

ه ز تجدید بنا نیاز باین پیدا کرده است که جوا صاحب جواهر( میل بر) ینجفولی محقق 
د. پس آور به دستز تجدید بنا را یجوت توانینمبنا  اعاده برحکم دیگری دارد و از حکم جواز 

جدید بنا موجود است ولی در تبر طبق حکم صاحب جواهر اگر زمین مال کفار بود جواز 
 .(828ص  ،83ج  ،)جواهرالکالم ارض مسلمین حق تجدید بنای عبادتکده را ندارند

 لت چهارمحا

 ونهگهیچساخت  و بغداد و بصره(: کوفه :مانند ،اندساختهرا  هاآن)شهرهایی که مسلمین 
 ص ،83 ج ،جواهرالکالم ،802 ص ،3 ج ،)السرائر نیست زیجاای در این موارد عبادتکده
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( 008ص  ،8ج  ،المنتهی) در مسئلهبدون خالفی  (828 ص ،8 ج ،تحریرالوسیله ،823
که  ملسو هيلع هللا ىلصروایت نبوی  به خاطر. (838ص  ،8ج  ،)التحریر ادعای اجماع شدهدر مسئله  بلکه

و ال  قوساًو ال يضربوا فيه نا مصر ته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة أي ما مصر» فرمودند:
ص  ،0ج  (بیهقی) یالکبر)نگاه کنید به السنن  «و ال يتّخذوا فيه خنزيراً يشربوا فيه خمراً

 اندتوینمجا را برای زندگی انتخاب کند پس هیچ عجمی که عرب آن ینمکا هر ( یعنی:828
در آن مکان خوک  ایو شرب خمر کند  ایو ناقوس بزند  ایو در آن شروع به احداث بیعة کند 

 شکار کند.

انند شان ماست استدامه زیجاکه قبل از احداث آن شهر بنا شده بود  ییهاسهیکنالبته آن 
 .(008ص  ،8 ج ،)المنتهی جا بوده استکه قبل از آن شهر در آنکنیسه روم در بغداد 

ماع اگر اج ( اماکه گفته شد چهآنبنابر است )قابل ذکر است که روایت مذکور ضعیف 
 .باشدیم الّا اشکاالتی که در حالت اول ذکر شد قابل تکر ر اثبات شود نافذ است و

 کنائس ترمیم معابد و

است که ترمیم و اصالح بنای  جایز ،در آنداشتن بناء اهل ذمة قرار  جایزمکانی که  هر در
 ،883 ص ،1 ج ،جامع المقاصد ،238 ص ،3 ج ،القواعد ،312 ص ،المختصرالنافع) هاآن

 بدون خالفی بین فقها (822 ص ،0 ج ،الریاض ،183 ص ،8 ج ،کشف الغطا
 ،181 ص ،0 ج ،کرة)التذ بلکه ادعا شده اتفاق بر جواز (821 ص ،83 ج ،)جواهرالکالم

استناد حکم اضافه بر اتفاق، اصل وعدم دلیل بر منع ومقتضی  ( و322 ص ،32 ج ،المنتهی
 صص ،32ج  ،االحکام مهذب ،822ص  ،0ج  ،)الریاض این است بودن عقد صلح بر

320-322). 

 هااجیر شدن برای ترمیم و بازسازی و ساخت عبادتکده

نی اجیر شود برای ترمیم و بازسازی و ساخت که مکروه است مسلما است نیامشهور 
 ،882 ص ،8 ج ،التحریر ،112 ص ،3 ج ،)الشرائع ولی حرام نیست هاسهیکنمعابد و 
( 300 ص ،32 ج ،مهذب االحکام ،183 ص ،8 ج ،کشف الغطا ،238 ص ،3 ج ،القواعد

 ،83 ج ،رالکالم)جواه خالفی در این باره نیافتم که بلکه محقق نجفی در این مورد بیان کرده:
 که حکم بر کراهت را به تمامی کارهایشان تسر ی دهیم است نیاو قول بهتر  ؛(188 ص

که هرچند کار حرامی  است نیاشاید  کراهتوجه در  ( و300 ص ،32 ج ،)مهذب االحکام
 ص ،32 ج ،مهذب االحکام ،188 ص ،83 ج ،)جواهرالکالم باشدنیست اما مرجوح می
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300). 

 هاا و کنیسةهبیعة تْییر

 که اسالم حکم به بقاء هاآنذمة )های محترم اهل عبادتگاه تغییر بردن و نیاز باست  جایز
 در ایو اهل آن عبادتکده دیگر وجود نداشته باشد  کهاینشرط  داده است( البته با هاآن

 ئعللشرا الجامع ،320ص  ،کنید به النهایة نگاه ،188ص  ،3ج  ،دارالحرب باشد )التحریر
یا  و ؛همان(شود )مساجد استفاده  در لشانیوسا( تا از 388ص  ،38 ،جواهرالکالم ،328
بر  شودیمو در تغییر کفایت  ؛(110 ص ،1ج  ،)کشف اللثام تبدیل بر مسجد شوند کهاین
 ص ،1 ج ،کشف اللثاممحراب )ساخت  مانند؛ را تبدیل به مسجد کند هاکه این مکان چهآن

نیست تغییر و تخریب این  جایزباشد در هرحال  ماندهیباقجا اهل ذمة آن( ولی اگر در 110
 .(812 ص ،8 ج ،)التذکرة بناها

 وقف بر معابد اهل ذمة

 ،الشرائع ،332 ص ،1 ج )المبسوط، خالفی در عدم جواز وقف بر معابد اهل ذمة نیست
 صص ،)الغنیة این ادعای اجماع شده است ( بلکه بر823ص  ،3ج  ،االرشاد ،838 ص ،8ج 

چیزی وقف  شانیهاسهیکنچیزی به معابد و  توانندیمخودشان  کهنیااما در  ؛(800-802
 .(832ص )المقتصر، کنند، خالفی نیست

 

 هایشانوصیت اهل ذمة بر ساخت و یا بازسازی عبادتکده

اجیر گرفتن برای خدمت در این  ایو بیعة  ایو اگر ذم ی وصیت کند به ساخت کنیسة 
دادن زمینی برای عبادتکده؛ این وصیت نافذ  ایو وصیت کند بر خرید چراغی  ایو  هامکان
اشکاالتی را که در حالت اول از  توانیم)از باب اعانة براثم بودن( لکن در این باب  نیست

 معابد اهل ذمة بیان کردیم؛ مطرح کرد.

 گیرینتیجه

اگر  ولی باشدینم جایزبادتگاهی به دست آمده باشد؛ ساخت هیچ ع اگر زمین کفار قهراً
ر اقرا ایو مال مسلمین باشد به هیچ وجهی جواز ساخت  قبالً زمین به دست آمده با صلح،

 مال کفار بوده باشد؛ قبالً زمین به دست آمده از راه صلح، هم اگر و شودینمداده  هاعبادتگاه
در محدوده خود به ساخت و  دتواننیم، خواهندیمکه هرگونه که  شودیم گفتهاین مورد  در
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که به دست مسلمین  ی باشداگر شهرآخر  در و خود مشغول شوند یهاعبادتگاهبازسازی 
هیچ عبادتگاهی در ارض مسلمین  توانندینممورد هم  نیا در ساخته شده باشد مانند بغداد:
ب ریحکم حاکم باید تخ به ،یو بازسازنیست ساخت  جایزبسازند. در تمامی مواردی که 

 ترمیم بنا کنند و در این توانندیم است جایزدر تمامی مواردی که حکم ساخت  ضاًیاشوند و 
اهل عبادتگاهی از بین  اگر .باشدیم کراهت موارد حکم اجیر شدن مسلمان برای این امور،

 بنا را به مسجد تبدیل کرد و وسایل معبد را در مسجد استفاده نمود. توانیم بروند،
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 19                        در رابطه با استعمار  ینیامام خم یهاهدگایو د کردهایرو

 در رابطه با استعمار امام خمینی  یهادگاهیدرویکردها و 

 1امیر محمد صفری

 سید رضی قریشی االسالمحجت استاد راهنما:

 

 چکیده

در سخنان انقالبی ایشان جلب توجه  چهآنبا آمریکا،  ا وجود دشمنی آشکار امام ب
است و کمتر اتفاق افتاده که ایشان  «غرب»و  «شرق»، دعوت به مبارزه با هر دو مظهر کندیم

 غرب را به تنهایی در سخنان خود، پیرامون استعمار بکار برده باشند. یواژه

در باب یافتن مصداق برای استعمار و تعمیم آن به  هر کس به سخنان امام خمینی 
. ندکیمکه امام با طرح این موضوع، هدف بلندی را دنبال  ابدییدرمشرق و غرب توجه کند، 

، بلکه عبارت است از یک شودمیبه نظر ایشان، استعمار به یک یا چند حکومت خالصه ن
. پس داندیم هاملتن و مال دیگر خود را در تصرف و غارت جا یابیکاماندیشه بیمار که 

ماهیت استعمار، اهداف استعمار، ترفندهای استعمار و آثار آن از دیدگاه امام  یبامالحظه
.بیشتر با مواضع امام در این مورد آشنا خواهیم شد ، 

 
آثار  ،اهداف استعمار ،ترفندهای استعمار ،مواضع امام خمینی ،استعمار :واژگانکلید
 استعمار

  

                                                      
 هیاروم (مدظله العالی) یاامنهامام خ هیمدرسه علم 1 هیطلبه پا .3
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 دمهمق

بخصوص در مقابل استعمارگران غرب  امام  کهاینو  آشنایی با مواضع سیاسی امام 
مسائلی است که نیروهای انقالبی باید  نیترمهمیکی از  کردندیم یریگموضعو شرق چگونه 

از آن انتقال این افکار و رویکردهای امام در مقابل بیگانه، به سایر  ترمهمرا دریابند و  هاآن
اد و اقشار جامعه و حتی جوامع دیگر است تا برای بصیرت افزایی دلباختگان غرب و افر

 مشخص شود. کامالًشرق قدمی را نهاده باشد و وجهه استعمار هر نوعی که باشد 

 «اهداف استعمار»امام درباره  یهادگاهیدو  این مقاله سعی دارد تا با تبیین مواضع امام 
 و اقوام گوناگون هاملت، دلیل اضمحالل و فروپاشی «ر استعمارآثا»و  «ترفندهای استعمار»
ائل از این موارد، مس یریگبهرهدلباختگی و پذیرفتن استعمار، روشن سازد تا با  به خاطررا 

آشکار شود، چون سرانجام این  یااندازهتا « خود تحریمی»و « نفوذ»، «یزدگغرب»مهم 
 است. یخودباختگموارد، استعمار و 

که در بقیه  طورهماناست  نشأت گرفته از قیام امام خمینی  یزیاستعمارستله مسئ
، بیداری اسالمی سایر انقالب امام  یدنبالههم این مسئله جریان پیدا کرده است و  هاملت

انقالب مقدس  اشجهینتبا این تفکر که  کشورها را به ارمغان آمده است. چون امام 
را به لحاظ سیاسی تغییر داد و به جایی رسید که وقتی امروزه راجع  اسالمی بود، معادله قوا

ری غرب به رهب یدارهیسرما، یک طرف را تفکر لیبرال شودمیجهانی بحث  یهایبندصفبه 
ه و این حاصل مبارز کنندیمبه رهبری ایران، بحث  ییگرااسالمآمریکا و طرف دیگر را جبهه 

 با استعمار است.

هم  ییهامقالهو  هاکتاب مبارزاتی امام  هایروشواضع امام خمینی و در رابطه با م
که  جلدی امام  82صحیفه نور  هاکتاباین  نیترمهمنوشته شده است از جمله یکی از 

منبع مهمی برای این مقاله شناخته شده و کتاب مواضع امام خمینی اثر محمدرضا اکبری، 
 هاهیشرنمازیار اثر باقر پرهام و سایر  هاهینشرچنین و... و همآفتاب اثر امیررضا ستوده  یپاپابه

را برای مخاطبین روشن سازند اما این  مبارزاتی امام  یجلوه یااندازهتا به  اندشدهنوشته 
 منسجم ارائه دهد. صورتبهدر مقابل استعمار  مقاله سعی دارد تا مواضع امام 

ا است و نگارنده ب« یاکتابخانه» صورتبهن مقاله نوع ساختار مقاله و روش بحث در ای 
در برابر  مبارزاتی امام  یجلوهسعی دارد تا گامی در روشنگری  یاکتابخانهاستفاده از منابع 
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 بردارد.  استعمار

 مفهوم شناسی

 مفهوم استعمار

 است« زندگانی دادن»و « آباد کردن»استعمار واژه ایست عربی که در لغت به معنای 
 .(880 ص ،3 ج ،معلوف ،لمنجدا)

که چطور استعمارگری امروزی با  است نیاممکن است ابهامی وجود داشته باشد و آن 
که دشمنان منافع کشورهای ضعیف، نام  است نیامعنا و مفهوم آن مغایرت دارد؟ جواب 

د، اما اننبد« بخشاتیح»و « آبادکننده»را  هاآناستعمار را برای نفوذ خود برگزیدند تا مردم، 
تخریبی و قتل و غارت استعمارگران است. پس  یهاحرکتاین نام دقیقاً برخالف ماهیت و 

بلکه به معنای سیاسی آن مورد  شودمیکلمه استعمار امروز به معنای لغوی آن استعمار ن
 .هاستآنو فرهنگ  هاملتو کوبیدن « چپاول»و « استعمار»و آن  ردیگیماستفاده قرار 

 تعمارماهیت اس

د رفتار کشورهای قدرتمن یهاوهیشکاربرد سیاسی اصطالح استعمار به طور خاص متوجه 
باقر  ار،یماز هینشر) مستعمراتی است یهانیسرزماز نظر سیاسی نظیر کشورهای اروپایی با 

بیشتر کار کشورهایی است که امپراطوری دریایی و ناپیوستگی  یاستعمارگر .(20ص  ،پرهام
 شودمیهای زمینی نع تشکیل یک واحد سیاسی یکپارچه مانند امپراطوریما هاآنخاک 

 .(20 ص ،باقر پرهام ار،یماز هینشر)

پیوستگی کامل یافته و استعمار اساساً عمل  «امپریالیسم»مفهوم استعمار امروزه با مفهوم 
 قومیاز مرزهای ملی و  خواهدیم، یعنی قدرتی که شودمیامپریالیستی شناخته  یهاقدرت

و گرچه استعمار  درآوردو اقوام دیگر را زیر تسلط خود  هاملتو  هانیسرزمخود تجاوز کند و 
 .شودمیشانزدهم و هفدهم آغاز  یهاقرنپیشینه کهن دارد، اما تاریخِ مفهوم جدید آن از 

 اهداف استعمار از دیدگاه امام خمینی 

 کشورها داشتننگهعقب  -1

ابر قدرت جهان ]آمریکا و شوروی  دو چهآن: »ندیفرمایمره در این با امام خمینی 
 ربردادستاز این اتفاق  گاهچیهبا هم اتفاق دارند و  هاقدرتتابع این  یهاقدرتسابق[ و 



 

 0010ستان زمشماره اول،                                      11

کشورهای جهان سوم، خصوصاً کشورهای پهناور و غنی اسالمی  داشتننگهعقب  –نیستند 
اسی و نظامی است و تحصیل جهات استعماری در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سی

 .(821ص  ،30ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «در تمام امور مذکور است

 دینی و ملی یهاقدرتنابودی  -2

 هانآیکی دیگر از ترفندهای استعمار، سرکوبی هر قدرتی است که مانع نفوذ و استثمار 
 منکوب را هاآنلج کردن یک ملت بیانجامد به هر قیمت اگر چه به بهای ف بشود. استعمارگران

با اسالم، روحانیت، به فساد کشیدن  هاآن یمبارزه نباشد. سر هاآنتا کسی جلوی راه  کنندیم
در این باره  همین است. امام خمینی  هادانشگاه، اشاعه اعتیاد و افساد در هاجوان

 هااربابمال بدهند که در مقابل اجانب و که احت یاقوهکه هر  خواستندیم هانیا: »ندیفرمایم
ر را ، اگر بتوانند فکهاستآنو هر فکری را که احتمال بدهند که این فکر در مقابل  ستدیایم
بگیرند. فکر را چطور بگیرند؟ با اعتیاد به مشروبات، با اعتیاد به هروئین و امثال این  هاآناز 

 و مراکز فحشایی که سرتاسر کندیماز میان تهی  ، انسان راردیگیممخدرات که فکر انسان را 
 کردیمرا مشغول  هاجوانمملکت بود، مراکز فسادی که سرتاسر مملکت بوده، خوب، این هم 

یک  بود که روی یابرنامه. این یک گرفتیمافکار را از دستشان  یکلبهبه امور شهوانی که 
 (.802 ص ،0 ج ، ینخمی امام ،نور فهیصح) «گرفتیمحساب دقیق این کارها انجام 

 اشْال مراکز فرهنگی -3

که سرنوشت یک کشور و یک ملت  میدانیمهمه : »ندیفرمایمدر این باره  امام خمینی 
مردم در دست طبقه تحصیل کرده است و هدف بزرگ استعمار  یهاتودهو یک نظام، بعد از 

 (.18 ص ،30 ج ، ینخمی امام ،نور فهیصح) «نو، به دست گرفتن مراکز این قشر است
به معنای فتح آن کشور است و  هادانشگاهاشغال مراکز فرهنگی یک کشور مثل مدارس و 
و ما هم باید بیشترین تالش را در  دهدیماستعمار بیشتر تالش را در تسخیر این دژها انجام 

 دفاع از این دژها متمرکز کنیم.

 استحاله فکری -0

اک دشمن است که اگر تحقق یابد، مملکت استعمار زده را این از اهداف بسیار خطرن
 از خود فکری شوندیمزیرا افرادی که استحاله فکری ؛ کندیمجزئی از کشور استعمارگر 

دارد، منافع  هاآن، رو به سوی شدیاندیم هایغربندارند بلکه دیگر مغز غربی است و برای 
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. کندیمهم افتخار  هایشرمندگو به همه این  داندیم هاآن، خود را از کندیمرا تأمین  هاآن
د همه چیز ما را ببرن خواستندیمکه  ییهاقدرتدر مقابل انبیاء این ابر : »ندیفرمایم امام 

 هانیا، کنندیم، ندانیم که دارند ما را لخت برندیمو ما صدایمان در نیاید و نفهمیم که دارند 
این است که مغزهای ما را از مان بدزدند  هاآنبزرگ  یهاقشهنکشیدند، یکی از  هانقشهآمدند 

که ما را همچو فرنگی درست کنند که افکار ما افکار  و به جای او یک مغز فرنگی بگذارند
زدند، دزدیدند استقالل بد جاست، استقالل فکری را از مااین بشود که هر چه داریم از آن

بزرگ پیدا کردیم و  یهاقدرتلق به غرب و به این همچو تع اآلنمغزی ما را، دزدیدند. ما 
خودمان یک فاستونی را  یهاکارخانههمچو مغزهای ما متوجه به غرب است که وقتی در 

بعد هم  و سندینویمجا آبش کنند، به طور التین آن خواهندیمدرست کنند به اسم انگلیسی 
م ان، مال اصفهان است لکن به اسفاستونی مال خودم کهاینفاستونی انگلیسی با  ندیگویم

 (.808ص  ،32ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «انگلیسی است

 هاآنع به مناب یابیدستراه  نیترمطمئنپس استحاله فکری کلید فتح کشورهاست و 
زیرا با این استحاله کمترین اصطکاکی پیش نخواهد آمد و در حقیقت دشمن  رودیمبشمار 

 آن اریعتماممصداق  زدهغربت. افراد استحاله شده که روشنفکران به کشور خود آمده اس
که باید از کل تبعیت کند. کشوری در برابر دشمن سینه  دانندیمهستند خود را جزئی از غرب 

که هویت مستقلی برای خود قائل باشد، اما کشوری که هویت خود را در بازار  کندیمسپر 
 بلکه خود را پلی جهت عبور کندینمه تنها سینه سپر فروش هویت به حراج گذارده باشد ن

 ازدسیمدشمن جهت تاخت و تاز به منابع ملی، فرهنگ و تمام حیثیت و شرف کشور خود 
افراد استحاله شده استعمال کلمات التینی،  یهانشانهاز »و از کار خود هم خشنود است. 

غرب است و همواره سعی  گرفتن ژست و ادای حرکات و اطوار غربی و مصرف مصنوعات
 ،ج اول ،یاکبر ، ینیمواضع امام خم) «در ناچیز بودن خود و همه چیز بودن غرب دارند

 (.321ص 

 تضعیف اسالم -۵

در این  فرهنگ اسالمی است. امام خمینی  هاآنکه مانع اصلی  انددهیفهماستعمارگران 
ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «، اسالم استهاقدرت ابردشمنِ اصلی » ندیفرمایممورد 
 .(382ص  ،31

ی . چون بنا به نظر شهید مطهرپردازندیماز این رو به تضعیف و مبارزه با اسالم پرداخته و 
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 وردخینمبر فرهنگ و قوانین اسالم  شودمی، انتقاداتی که فرهنگ مادی محض اروپا وارد 
ست که بر روح و جان او نشسته مبتنی بر عقایدی ا اشیزندگو چون که یک فرد مسلمان 

مین ه به خاطری است که بر جان رهبرش نشسته است از وح برگرفتهاست، چون این عقاید 
همین مسئله است که اسالم و  به خاطرحاضر است جان خود را پای عقاید خودش فدا کند. 

غذیه ت تینهایبمسلمان در هر چه اظهارنظر و پیشنهاد برای بشریت بدهد چون از منشأ 
و دشمن درصدد تضعیف همین مسئله  ندینشیم هاانساندر نتیجه در روح و جان  شودمی

 درآمده است.

ین ا کندیمدست استعمار در ممالک اسالمی، یکی از فعالیت را که : »ندیفرمایم امام 
امام  ،نور فهیصح) «کندیممعرفی  شده کهنه افتادهعقباست که اسالم را به یک طریقت 

 (.02ص  ،3ج  ، ینیخم

همواره مطرح  هاآن وطنیباست که استعمارگران و عمال  یامسئلهکهنه شدن اسالم 
که اسالم دین  دانندیماین حربه در ملت ایران تأثیر ندارد زیرا مردم  کهآنغافل از  کنندیم

و  یامور فطری فرازمان کهنیافطرت است و قوانین فطری بشر هرگز کهنه شدنی نیست چه 
ه است و راه در که خداوند فرموده است راه است، سبیل الل  گونههمانفرامکانی است. اسالم 

بنابراین فرهنگ چیزی نیست که کهنه گردد، ؛ راه نیست که بخواهد عوض شود و تغییر یابد
البته حق به معنای نو و باطل  ؛ وکهنگی در دین راه ندارد. فرهنگ و مکتب، حق و باطل دارند

نو باشد یا کهنه، باطل است و خداپرستی نو باشد یا کهنه،  یپرستبتمعنای کهنه نیست. به 
مسئله کهنگی دین یک مسئله علمی نیست بلکه یک شیطنت استعماری و »حق است. 

نظر به باطل بودن دین اسالم دهد، آن را کهنه  تواندینمفریبکاری فرهنگی است. استعمار که 
ع مواض) «را استثمار کند هاآنی موجه مردم را از اسالم دور سازد و تا به شکل کندیممعرفی 
 (.20ص  ،3ج  ،یاکبر ، ینیامام خم

 خمینی ترفندهای استعمار از دیدگاه امام 

 ایجاد فتنه و فساد -1

در لبنان فساد کرد و عمال آمریکا که  قدرآنآمریکا »در این باره فرمودند:  امام خمینی 
 کهاینبه عنوان  هانیاحساب بکنیم،  هاآنو فرانسه هم باید که از  هاستآن هم از سمیونیصه
ن به ای اندکردهصلح را در منطقه نگه داریم، آمدند و ببینید چقدر فساد وارد  میخواهیمما 
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 میهخوایمما برای صلح  دیگویمکه دستش برسد  یانقطهمنطقه، از آن طرف هم آمریکا در هر 
که  یک بچه، پسر کوچکی بود انددهیشناین مثل را شما  دانمینم. کندیمساد برویم، لیکن ف

ود و ، او بغلش گرفته بدندیترسیماز او  هابچهکه صورتش جوری بود که  المنظرهیکرنفر آدم 
جا هستم، یک کسی به او گفت نترس من این گفتیم، این کردیماو از ترس همین آدم گریه 

بزرگ  یهاقدرت، هانیا. حاال شودمی، تو این را زمین بگذار آرام ترسدیمکه آقا این از شما 
یم، خب جا هستجاییم، در لبنان هم نترسید، ما ایننترسید ما این: »دیگویمآمده در افغانستان 
امام  ،نور فهیصح) «رندیگیم، خب شما بروید کنار مردم آرام ترسندیماین مردم از شما 

 .(302 ص ،32ج  ، ینیخم

 غوغا ساالری -2

غوغا ساالری یعنی، حکومت عوام زورمند ]اوباش[ و رهبری جاهلین جامعه است. در 
، الخصوصیعلمهم حکومتی و کارهای اداره کشور به دست عوام و  یهاپستاین زمان، 

اصل بنای استعمار : »دیگویمدر رابطه با غوغاساالری چنین  . امام افتدیماوباش زورمند 
در مجلس  یامسئلهاول این بوده است که با هیاهو کارش را پیش ببرد. مثالً فرض کنید یک  از

 ،شدیمواقع  یاهیقضسابق واقع شد، در زمانی که مرحوم مدرس هم در آن مجلس بودند، یک 
ی ، یک کشتکردیماگر ایران یک دستی  آمدندیم، خواستندیمرا از ایران  یامسئلهیک  هاآن

 ینینشعقب هانیاکه  شدیمدریاهای ما، همین اسباب این  یهاکینزددر  آمدیمستان از انگل
د هم شروع کرده بو ارتشش. از این رو روسیه یک وقت یک اولتیماتومی داده بود و کردندیم

 جرئت کسچیه، خواستندیمهم این را گفتند، یک چیزی را از مجلس  هاآنبه آمدن و در خور 
حاال که ما باید از بین برویم، چرا با دست »کند، مرحوم مدرس رفت گفت: صحبت  کردینم

از بین ببرند، این را دیگران هم قبول کردند و رأی برخالف  هاآنخودمان از بین برویم. بگذار 
که با هیاهو و جنجال یا خودشان یا  است نیاهمیشه بنایشان  هانیادادند و هیچی هم نشد، 
امام  ،نور فهیصح) «یاهو کنند، جنجال بکنند که ما را عقب بنشانندبه دست نوکرانشان ه

 (.828ص  ،32ج  ، ینیخم

 هاتیشخصترور  -3

شدن شهرت یک فرد است. این عمل  دارلکهجنگ روانی و ترور شخصیت، تالش برای 
در حقایق به جهت ارائه تصویر  یکاردستیا  زیآماغراقو  کنندهگمراهشامل اشاعه موارد 

 ادرست از فرد مورد هدف است.ن
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عالوه بر فرد، خانواده و اطرافیان او را نیز  تواندیمترور شخصیت نوعی از افترا است که 
تاریخی دارد و در طول تاریخ از آن به عنوان جایگزینی برای  یانهیشیپشامل شود. این مورد 

 حذف فیزیکی افراد به کار گرفته شده است.

چون گذشته، شکارچیان امروز نیز هم: »ندیفرمایمترور شخصیت  یدرباره  امام خمینی
استعمار در سرتاسر جهان از مصر و پاکستان و افغانستان و عراق و حجاز و ایران و اراضی 
اشغالی به سراغ شیردالن روحانیت مخالف شرق و غرب و متکی به اصول ناب اسالم 

هر از چند گاه شاهد انفجار خشم و از این پس نیز جهان اسالم  اندرفته ملسو هيلع هللا ىلصمحمدی 
ص  ،83ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «خواران علیه یک روحانی پاک باخته استجهان
02.) 

 فساد و فحشاء یاشاعه -0

فساد و فحشاء در ممالک مورد طمع  یاشاعهیکی از ترفندهای مهم و مؤثر استعمار، 
دید در اندلس تجربه گر کهاین. چه گردندیم تسلیم هاملت، زیرا با این کار به راحتی هاستآن

 را بیرون راندند و هاآنگاه و مسلمانان را که فاتح اندلس شده بودند به فساد کشیدند و آن
 :دیفرمایمدرباره این ترفند استعمار  اسپانیا یک کشور غیراسالمی است امام  اآلن

ه نیست ک یامسئلهین هم یک ا اندآوردهیک باب هم باب این فسادهایی است که پیش »
ست در یگذرانخوشخیال شود از باب اتفاق حاصل شده تمام این مراکزی که برای فحشاء و 

گروهی چه سعی و چه  یهارسانهدرست شده است. در مجالتشان، در  یطورنیهمکردند 
ه این ک بودند، رادیو و تلویزیونشان مشغول بود هانیابصری تبلیغات کردند و کالً در خدمت 

را از بازار، از بیابان که مشغول خدمت بودند، از ادارات به آن مراکز بکشانند از  هاجوان
دانشگاهی یک موجود فاسد بسازند، از اداری یک موجود فاسد درست کنند و...، مسئله این 

و  زفعاله که خدا در شما ایجاد کرده است و در مغ یقوهنبود مسئله این بود که شما را از آن 
ند بخند ( بنشیکهاینبدن شما به ودیعت گزارده است تهی کنند و یک موجود عیاش که )غیر از 

 هانیادو مشروب بخورد، بسازند تا مبادا یک وقت در فکر این بیفتند که نفت را بگیرند. 
 (.330ص  ،33ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «است که ذخایر ما را ببرند یانقشههمه 

 ترس ایجاد -۵

و  هاحکومتکار خود را با ایجاد رعب و ترس کاذب در دل  کنندیمسعی  هاقدرتابر 
تا کسی کمترین حرکت و یا سخنی بر  کنندیمدر دل مردم ترس ایجاد  قدرآنمردم پیش برند. 
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 یهاقدرت»این معنی را برای مردم تفهیم نمود و فرمود:  نداشته باشند. امام  هاآنعلیه 
مسائل را با  طورنیازیاد بود، به همه کشورها،  شانسلطهدایره  کهاینباب بزرگ از 
 و کردندیمو ایجاد خوف و رعب  کردندیمدیگر باز تبلیغ  یهاملتو با  هاآن یهاحکومت

که اگر یک کشوری یک کلمه برخالف انگلستان  کردندیموانمود  طورنیادر همه کشورها 
کرد و مملکت را خواهند گرفت و خواهند چه و چه کرد، این بگوید، دولت را چه خواهند 

برای پیشرفت مقاصد خودشان این حیله را به  هانیاطوالنی  هایسالبود که از  یالهیحیک 
 اهبزرگکوچک هم نسبت به آن  هایدولتهم باورشان شده بود و  هاملتکار برده بودند و 

ساقط خواهند شد و  هانیافالن دولت بگویند، باورشان آمده بودند که اگر یک کلمه خالف 
هجوم خواهند کرد و لهذا در بعضی از اوقات که در چندین سال  هاآناز بین خواهند رفت و 

 هانآ، تشری که هاآنمثالً با همان لفظی که  دادندیمپیش از این یک اولتیماتومی به ایران 
 ،نور فهیصح) «کردندیمدولت تحمیل ، به مجلس و خواستندیم، هر امری را که زدندیم

 (.383و  382صص  ،33ج  ، ینیامام خم

 آثار استعمار از دیدگاه امام 

 وابستگی -1

 یهاتودهحضرت امام در نهضت و انقالبشان همیشه اتکایشان بر ملت مستضعف و 
 ؛بودمحروم بوده است و در واقع این درس بود که امام راحل از مکتب اسالم و قرآن گرفته 

و  تواندیمزندگی کند  هایوابستگیعنی باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهد بدون 
 . امام دهندیمرا تحمیل کنند و ادامه  هاآنخالف ایده  توانندینمقدرتمندان جهان 

و دربست به خدمت خود  بستهچشمرا گوش و  هاحکومتدرصد هستند که : »ندیفرمایم
را به دست آنان مصرفی بار بیاورند و از رشد انسانی و ابتکار صنعتی  هاملتگمارند و 

شیطانی جلوگیری کنند و وابستگی هر چه بیشتر و  یهاتوطئهو  هالهیحکشورهای مظلوم با 
 (.128ص  ،8ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «کنند روزافزوناتکا به غرب و شرق را 

 آزادی مبتذل -2

سالم و سازنده سیاسی، اجتماعی و دینی، اختناق  یهاحرکتتباط با استعمارگران در ار
 :ندیفرمایم . امام دهندیمو در ارتباط با مفاسد آزادی  کنندیمایجاد 

باید آزاد باشد، به هیچ وجه نباید جلوی هیچ چیز را  ندیگویمکه  هامآباین دمکرات »
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 یهاجوانما را غارت کنند و  خواهندیم هاآن، هاقدرتاز ابر  رندیگیمالهام  هانیاگرفت، 
 (.803ص  ،2ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «باشند تفاوتیبما 

مشروب  کندیمسعی  هاآنترویج فرهنگ مبتذل از ترفندهای مهم استعمارگران است. 
، زیانگنهفتو سینماهای  هالمیفآلوده،  یهاپارک، مراکز فحشاء، هاقمارخانه، هاکاباره، هاخانه

و جو تحریک را گسترش دهند تا هر جوانی  یحجابیباختالط و روابط نامشروع زن و مرد و 
 حداقل در یکی از آن موارد گرفتار شود و تباه شود.

 یخودباختگایجاد  -3

و در  کنندیمبرای جلب نظر مخاطبان خود، آرامی غریبان را نقل  زدگانغربگروهی از 
اد کمتر از دانشمندان اسالمی یاد شده است. افرادی که دچار خود آثار قلمی این نوع افر

 غربی. یهاارزشبا لباس و مسکن و  کنندیمسعی  اندشدهیاختگی 

شخصیتی کاذب برای خود بسازند و چون جاذبه تجمالت محدود و متغیر است 
قدرت  یختگخودبادر اثر  هاآن. درآورندهر روز آنان را به شکلی  توانندیماستعمارگران 

انه و بیگ یهاستیژورنالو منتظرند تا ببیندند  انددادهتشخیص زیبایی را نیز از دست 
 دانندیمرا که آنان زیبا بدانند اینان نیز زیبا  چهآن کنندیمسوداگران غرب برایشان چه عرضه 

 خود کنندیم. استعمارگران تالش دانندیمنیز زشت  هانیازشت بدانند  هاآنرا که  چهآنو 
 آنان را استثمار و استعمار کنند. یراحتبهبگیرند تا  هاآناصلی مردم را از 

 :ندیفرمایمچنین  یخودباختگدر مورد  امام 

 یهاانجوبرای ترقیاتی که در غرب هست که  یداردامنهیک راه دیگر هم قضیه تبلیغات »
دیگر اتکا به خودشان  هانیابگیرند،  هاآنکنند، اعتماد به کشور خودشان را از  زدهغربما را 

 هاآنرا به اسم  هاابانیخ، صحبت از غرب بیاید، شودمینداشته باشند، هر صحبتی که 
کنند. جوری تربیت کنند این ملت را که  نیچنهمو مراکز علم را  هادانیمکنند،  یگذاراسم

 ،ورن فهیصح) «ی بنشیندخودش را ببازد و خودش را از دست بدهد، به جای آن یک آدم غرب
  (.388ص  ،2ج  ، ینیامام خم

 ارائه اسالم بدلی

رائه اسالم ، ادیآیمیکی دیگر از آثار استعمار که البته از مصادیق تهاجم فرهنگی به حساب 
مردمی  یهایریگموضعمسلمان نباشید که با برخی از  دیگوینم، استعمار جانیابدلی است در 
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ضرری را متوجه منافع  هاآن یدارنیدمسلمان باشید که  گونهاین دیوگیمروبرو شود بلکه 
و تشریفاتی به نام اسالم شوند و به اسالم خود  زائدنکند، مردم مشغول امور  هاآناستعماری 

: دیفرمایمدر این باره  هم قانع و راضی باشند، دشمن هم کار خودش را انجام بدهد. امام 
 یهادهپر، یشناسشرقکمال تزویر و حیله، با اسم اسالم دولتی و کارشناسان استعمار با »

، ابنیه عالی و هاینقاشو  هایمعمارضخیمی بر چهره نورانی اسالم کشیده و اسالم را با 
جائرانه ضد اسالم اموی و عباسی و عثمانی را به  یهاحکومتهنرهای زیبا معرفی نموده و 

 هاپردهل دادند و چهره واقعی اسالم را در پشت این تحوی هاجامعهاسم خالفت اسالمی به 
که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسالم و تشکیالت اساسی  به طوری داشته نگهپنهان 

 فهیصح) «و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع بشری حتی مسلمین بفهمانیم
 (.328ص  ،3ج  ، ینیامام خم ،نور

، لوسترها و اشیاء لوکس هاینقاش، هایمعماربیش از هر چیز به تجمالت، بنابراین امروزه 
معنوی و حماسی را گرفته است.  یهاظرافتهنری جای  یهاظرافتو در نتیجه  شندیاندیم

پیامبر اسالم نیازی به : »ندیفرمایماین خود نوعی استعمار است. لذا  در دیدگاه امام 
دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده  ملسو هيلع هللا ىلصیناتی ندارد، پیامبر تزئ یهامنارهمساجد اشرافی و 

 (.813ص  ،82ج  ، ینیامام خم ،نور فهیصح) «است

 یریگجهینت

لیسم که استعمار، امپریا میابییدرمبا استفاده از بیانات امام راحل و بررسی مواضع ایشان 
آشکار و نهان دارند که که هزاران چهره  انددادهو سلطه گری از گذشته دور تاکنون نشان 

 هاهرهچ. این اندشدههمچون تارهای عنکبوت بر تمام جوانب زندگی جوامع تحت سلطه تنیده 
د ، ترویج عمران و آبادی و ماننییگرایآزاد، یطلبصلحدر بیشتر موارد، با ظاهر بشر دولتی، 

ت که با آگاهی از و روشن اس اندشدهگسترده  هاملتخطرناک، فرا راه  یهادام صورتبهآن 
 نگرانهدهنیآمدبرانه و  یهااستیسنشد و با پیگیری  هادامصید این  توانیم، هایبیظاهرفراین 

 استعمارگران شد. انهیجوسلطهمانع تحقق اهداف  توانیمداخلی و خارجی، 
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 یعوض الحل میاثر عبد الحل یزمجا یآثار در فضا یمقاله حقوق معنو یبررس

1 یصفر یعل

استاد راهنما: استاد شیری

چکیده

مطرح نبوده و بعد از ایشان با   و ائمه معصومین ملسو هيلع هللا ىلص از مباحثی که در زمان پیامبر
بخصوص ایجاد صنعت چاپ در دنیا مورد بحث و بررسی قرار گرفته  هایفناورگسترش 

چنین م، هن و تولید کنندگان محتوا بوده استناشری فاتیتألمسئله حق چاپ و نشر ، است
دیجیتال و پیشرفت چشمگیر  یهایفناورپس از صنعت چاپ با پدید آمدن صنعت رایانه و 

شود که آیا با خرید محصول، این صنعت بحث در مورد این مسئله به شدت مورد نیاز واقع می
رد تکثیر قرار دهد یا خیر؟ و در تواند با ابزاری که در دست دارد آن محصول را موخریدار می

صورت امکان جلب رضایت صاحب اصلی اثر الزم است یا خیر؟ در این مقاله که برگرفته 
مورد  مجله فقه اهل بیت  80شده از مقاله آقای عبدالحلیم عوض الحلی که در شماره 

گیرد.چاپ قرار گرفته آرای مخالف و موافق حق چاپ و نشر طرح و مورد بررسی قرار می

مخالفین، موافقین حق نشر، چاپ :کلید واژگان

هیاروم (مدظله العالی) یاامام خامنه هیمدرسه علم 2 هیطلبه پا .3
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مقدمه

مورد این است که آیا تحقیق و پژوهش و یا چاپ محصولی حق مالکیت معنوی  بحث در
دهد یا خیر؟یا ناشر اختصاص می دکنندهیتولرا به شخص 

خیر؟ و  ااست ی دکنندهیتولنشر آثار حق  ایو که آیا منع از تکثیر  شودیممطرح  سؤالدو 
در صورت قبول وجود حق، آیا این حق مورد قبول شرع  کهاینمنشأ این حق چیست؟ و 

باشد یا خیر؟مقدس اسالم می

حق »که عبارت این اوالًتواند دارای سه حالت باشد، محصول در این بخش می دکنندهیتول
شر نبر حفظ حق عبارتی مبنی  کهاین اًیثان را در محصول خود درج کرده «نشر محفوظ است

 یهاحالتاجازه نشر را داده است، که مورد بررسی ما در  ثالثاًچاپ درج نکرده است و  و
باشد.اول و دوم می

مطرح  یسؤاالتدر صورت قبول حق چاپ و نشر و محترم بودن از طرف شارع مقدس 
شوند:می

چه زمانی این حق استمرار دارد؟ تا -3
وجود دارد که اثر را منتشر نکرده و تحت سلطه دهدکننیتولآیا این حق مادامی برای  -8

اوست؟ یا تا زمانی که اثر را برای بار اول منتشر کرده است؟
رود؟رود یا به ارث میاثر یا ناشر از بین می دکنندهیتولآیا این حق پس از مرگ  -1
تواند این حق را خرید و فروش کند یا نه؟آیا می -8

انحصار فواید  به خاطرر این است که این امر گاهی منع چاپ و نش در موردهدف از بحث 
و ناشر محصول خواهان تمام فواید محصول  دکنندهیتولمادی و معنوی محصول است چون 

ر های بعدی اثدسترسی و بازبینی و ویرایش اثر قبل از چاپ به خاطرخود هستند و گاهی 
است.

عرفی، حقوق شرعی به حقوقی حقوق  اً یثانحقوق شرعی و  اوالًحقوق بر دو نوع است، 
کرده است و نیز حقوق عرفی،  سیتأسشود که شارع مقدس اسالم آن را وضع و گفته می

را قبول کرده  هاآنرا قبول کرده است و امکان دارد که شرع هم  هاآنحقوقی هستند که عرف 
 دییأتمورد حق نشر از نظر حقوق عرفی  کهنیاباشد و یا مورد قبول واقع نشده باشد مقصود 

شارع است یا خیر.
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تشخیص موضوعات احکام بر عهده عرف است تردیدی وجود ندارد، برای مثال  کهایندر 
تشخیص مصادیق خون بر  آوردیمرا  «خون نجس است»شارع مقدس عبارت  کهیهنگام

عهده عرف است نه عقل، موضوع در این مثال نجاست است که عنوان برای خون است و 
گویند.است که عرف به آن خون می یزیچآن مصداق 

چنین تطبیق موضوعات بر تشخیص موضوعات احکام و هم دارفهیوظحال که عرف 
تواند شد، باید خاطر نشان شد که هر عرفی نمی هاآنمصادیق و نیز تشخیص مصادیق واقعی 

سامح ئل با تنه عرفی که در مسا باشدعرف دقیق  کهایناین وظیفه را به انجام برساند مگر 
ي أنّ المرجع ف»کند؛ در این زمینه در کتاب مصباح الفقیه آمده است: برخورد و اعالم نظر می

جزء  مصباح الفقيه،)«تشخيص الموضوعات التي ليس لها حقيقة شرعي ة هو الصدق العرفي
 ای وجودحقیقت شرعیه هاآندر موضوعاتی که برای  کنندهمشخصمرجع  قطعاً (882، ص 3
.رد صدق عرفی استندا

 صدق عرفی ممکن نباشد، حکم مسئله یامسئلهاین است که اگر در  دیآیمکه پیش  یسؤال
فى الصدق العرفي لو اخت»به چه نحوی خواهد بود در این باره از شیخ همدانی آمده است که 

بحيث حصل الشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف يجب الرجوع حينئذ في 
 «يصه إلى ما يقتضيه األصل الموضوعي إن أمکن تعيين أحد الموضوعين باألصلتشخ

چنین شیخ در ادامه در طی مثالی این مطلب را شرح هم؛  (882، ص 3مصباح الفقيه، جزء )
داده است که اگر در اضافه شدن شیئی مثل خاک به آب شک کنیم که آیا اضافه شده است یا 

کنیم چون قاعده استصحاب بر سایر ت سابقه رجوع مینه طبق قاعده استصحاب به حال
قواعد حکومت دارد.

آوردن حکم وجود دارد و عبارت است از رجوع به اهل  به دستچنین راه دیگری برای هم
که در صورتی که علم و یا حتی شک به حکم چیزی نداشته  اندآوردهخبره، علما در این مورد 

م و فرقی در این نیست که ظن در مفهوم موضوعات باشد کنیباشیم به ظن حاصله مراجعه می
باشد. هاآنو یا در مصداق 

اگر » :اندفرمودهرا داریم که حضرت  در این زمینه روایت عمار ساباتی از امام صادق 
«نی.ک سؤالمحل سنگ عقیق را نشناسی کافی است که نشانه آن را از مردم آن ناحیه و اعراب 

این  دهندهنشاندر روایت  «کافی است»عبارت  (322ص  ،1ج  ،هیالفق حضرهیمن ال)
باشد که ظن حاصله در اجرای احکام کافی است در صورتی که تحصیل علم و موضوع می

یقین در مورد حکم وجود نداشته باشد.
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حال باید با موضوعات آشنا شویم، موضوعات بر دو قسم هستند: صرف و استنباطی؛ 
ا این که آیرا تشخیص دهد مثل این هاآنی هستند که مکلف باید موضوعات صرفه موضوعات

 هانآمایع خمر است یا نه؟ اما موضوعات استنباطی، موضوعاتی هستند که باید فقیه در مورد 
 است یا نه. غناکه فقیه نظر دهد که صوت مطرب جزو نظر بدهد مثل این

ن با اختالف زمان و مکا کهاینموضوعات استنباطی خود نیز بر دو بخش هستند که: اول 
شوند مثل غنا. دومین بخش موضوعات استنباطی بدین شرح است که با تغییر عوض نمی

 نیازمند اجتهاد فقیه است. هاآنکنند و تشخیص عواملی، تغییر پیدا می

 ادله مخالفین حق نشر

اقدام  و ناشر حقی برای منع خریدار محصول از چاپ و نشر ندارند چون با مؤلف -3
و بنابراین اگر در محصول  اندکردهخود مبنی بر فروش محصول آن را از مالکیت خود خارج 

 ود.شعبارتی مبنی بر منع از چاپ و نشر آن بکار ببرند ترتیب اثر داده نمی هر نوعخود 

اپ محصول حق نشر یا چ دکنندهیتولبر اساس اصالت العدم اگر شک کنیم که ناشر یا  -8
 شود.ه تا خریدار محصول را از چاپ و نشر منع کند حقی برایش جاری نمیدارد، یا ن

اِنَّ الَّذِيَن يَکْتُمُونَ مَا اَْنزَلْنَا مِّنَ الْبَيِ نَاتِ »سوره بقره  320برخی نیز با استناد به آیه  -1
صورت  که به «اللَّاعِّنُونَ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ مُيَلْعَنُهُ  اُولَئِّكَ الْکِّتَابِ فِّي لِّلنَّاسِ بَيَّنَّاهُ مَا بَْعدِ مِّنْوَالْهَُدى 

کند قائل به چنین حقی نیستند، ایشان در پاسخ صریح کتمان و انحصار علوم را حرام می
ه اطالق ک اندگفتهمنظور از علوم در آیه شریفه، علوم دینی است،  کهاینافرادی که اشکال به 

از علم هر علمی است که مورد رضایت و خشنودی  آیه داللت بر این دارد که منظور خداوند
باشد لذا از این جهت هر شخصی که علمی را در اختیار دارد و برای آن حق انحصاری خدا می
شود؛ در جواب شامل حرمت الهی می کندشود و آن را برای سود مادی خود کتمان میقائل می

م کند بلکه وی نشر علم را انجانمی این استدالل هم بیان شده که چنین شخصی علم را کتمان
داده و علم را در زمینه تخصصی گسترش داده و مسئله حق چاپ و نشر مربوط به هزینه 

 باشد و منافاتی با نشر علم ندارد.تحقیق و تولید می

بر این باور هستند که  «الناس مسلطون علی اموالهم»برخی نیز با استناد به قاعده  -8
تواند هر عملی را روی آن محصول اعمال کند کند میرا خریداری میوقتی شخصی محصولی 

 کند و غیره. ریتکث آن را بخواند، هبه کند، بفروشد، مثالً

شود، خریدار صاحب با پرداخت مبلغ به عبارت دیگر هنگامی که محصولی خریداری می



11              یعوض الحل میاثر عبد الحل یمجاز یآثار در فضا یمقاله حقوق معنو یبررس

ل اگر ، حااندمینمباقی  دکنندهیتولو هیچ نفعی برای  شودمحصول صاحب تمام محصول می
بوده و  دکنندهیتولبرای  قبالًگفته شود که بنابر قاعده استصحاب اگر شک کنیم که حق چاپ 

این  طعاًقاست یا خیر و استحصاب وجود حق کنیم باید پاسخ داد که  ماندهیباقبعد از خرید 
ون در ملکیت نبود و اک فتادهینرفته است زیرا این حق تا زمانی بود که بیع اتفاق  نیاز بحق هم 

چنین باید افزود که قاعده استصحاب شود، همباشد و قاعده تسلیط جاری میخریدار می
که یقین سابق داشته باشیم و شکی الحق شود ولی در چنین  کندیمهنگامی جریان پیدا 

 رفته است. نیاز بموردی شکی الحق نشده است بلکه یقین داریم که حق 

که چنین حقی اجحاف و اندگفتهنندگان به عدم حق نشر گروه دیگری از استدالل ک-2
تواند در دهد پس آزادانه میظلم به خریدار است، چون مشتری مالی در قبال محصول می

افراد مانند اشخاصی است که در  گونهاینمحصول هرگونه دخل و تصرفی داشته باشد، مثل 
ند حال اگر ایشان با تقلید از آن چیزی کنگوناگون چیزی را مشاهده می یهامکانو  هامسافرت

، همان را تولید کنند آیا سزاوار توبیخ و اعمال حقوق نشر و چاپ اندکردهکه مشاهده 
 باشند؟می

ادله موافقین حق نشر

ای است که در عصرسخن موافقین حق چاپ و نشر از حقوق عرفیه و عقالئیه قطعاً -3
ه ک یزیهر چآمده است و  به دست هایفناوررفت جدید و جوامع جدید بشری با رشد و پیش

از نظر عقالء محترم باشد از نظر شارع محترم دین اسالم نیز محترم است، پس در نتیجه 
محصول حق دارد از چاپ و نشر محصول خود دفاع کند و عرف در اینجا در  دکنندهیتول

زد شریعت اسالم قالب موضوع کلی قائل به این است که تمامی حقوق چاپ و نشر در ن
 محترم است.

کند در ضمن بیع با این شرح که تنها درخریدار در هنگام بیع، شروطی را قبول می -8
یدار و خر استفاده شخصی محصول حق تصرف دارد و حق چاپ و نشر و تکثیر آثار را ندارد

 کند.این شرط ضمنی را با اقدام به خرید محصول قبول می

توجه بسیاری به امر حق الناس و حرمت تصرف بدون اجازه شارع مقدس دین اسالم -1
شود جزو اموال ناشر و مؤلف است.در اموال غیر را دارد و محصولی که تولید می

بکار ییهاتیخالقکند، در آن فناوری و شخصی که محصولی را خریداری می قطعاً -8
ن اهل خبره آن فناوری متعارف که در بی گونههمانرفته است که حق چاپ و نشر آن را ندارد، 
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گیرند و این اجازه است و در صورت استفاده از آن، از صاحب آن فناوری یا خالقیت اجازه می
مسئله حق چاپ و نشر است چون خریدار فقط محصول را خریداری کرده است و  به خاطر

 بهای فناوری و خالقیت محصول را نپرداخته است.

ن شود و اید محصول عمل مکانیکی و مادی آن را مالک میبه عبارت دیگر مشتری با خری
شود اما عمل فکری و معنوی محصول را مالک مالکیت با پرداخت بهای محصول حاصل می

معنوی اثر مبنی بر عقد دیگری است، پس خریدار حق  شود در واقع مالکیت فکری ونمی
 تصرف و چاپ و نشر را نخواهد داشت.

 حق اختصاص -8

و  نندکیمص از مواردی است که قائلین به حق چاپ و نشر اثر به آن استدالل حق اختصا
منظور از آن این است که ناشر و مؤلف محصول حق دارند که محصول خود را به هر تعداد 

 .این حق را واگذار کنند ایو که خواستند تکثیر کنند، منع تکثیر کنند 

 الحق لمن سبق -0

باشد که به قاعده سبق هم معروف است می «الحق لمن سبق» از جمله قواعد فقهیه قاعده

نقل شده  و ادله روایی بسیاری برای آن آمده است به عنوان مثال روایتی از امام علی 
 :ندیفرمایماست که 

طَلْحَةَ بْنِ  وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِّيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ»

فَمَنْ سَبَقَ  -سُوقُ اْلمُسْلِّمِّينَ كَمَسْجِدِهِّمْ قَالَ اَمِّيرُ الْمُوْمِّنِّينَ  :زَيْدٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِّ ع قَالَ 
ج  ه،عیوسائل الش) «وَ كَانَ لَا يَاْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ كِّرَاءً -اِلَى مَکَانٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِّ اِلَى اللَّيْلِ

 .(288، ص 1

بساط خود را پهن کرد،  ییدر جا گرانیکه زودتر از د یفروشدست: ندیفرمایمحضرت 
ت، اس طورنیهم. مسجد هم ردیاو را بگ یحق ندارد جا یدارد و کس تیاولو گرانینسبت به د

از  زی. عبارت اِلَى اللَّيْلِ نردیاو را بگ یحق ندارند جا گرانینشست د ییدر جا یاگر کس یعنی
تا شب ادامه داشت و شب بساط را جمع  یچون در آن زمان دست فروش کهجهت است  نیا
 تیولوا گرانیلحظه شب که در آنجا هستند نسبت به د نیآخرکردند، لذا حضرت فرمود تا  یم
 ، حال شخصی که با تالش وستیدو ساعت ن ای کیمحدود به  تیاولو نیا یعنی؛ است یباق

رساند حق دارد در تمامی شئون آن تصرف داشته فروش میه ا بخالقیت خود محصولی ر
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 باشد و این تصرف در نزد شارع مورد احترام است.

توان از آن حق چاپ و نشر را ثابت کرد شبهه و احتیاط در مورد از مواردی که می -2
حق چاپ و نشر محفوظ »محصولی که در آن مؤلف و یا ناشر عبارت  خصوصاًمحصول است 

 را قید کرده باشد. «است

شود آیه شریفه چنین از مواردی که از طریق آن استدالل به حق چاپ و نشر میهم -0
کسی حق ندارد از حاصل تالش  باشد که هیچاز سوره هود می «تَبْخَُسوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْلَا»

 کند. بخسباشد قصور و فکری دیگران که حق ناشر و مؤلف می

به رسمیت شناختن حق چاپ و نشر  در صورتی بعضی از آثاری که در ادامه به بررس
 :میپردازیمآید پدید می

 ارث حق نشر و چاپ -3

محصول در زمانی که در قید حیات است حق حفظ و نشر  دکنندهیتولصورتی که  در
شود چون این حق مالی محصول را داشته باشد در هنگام فوت این حق به وراث او منتقل می

شود. در نتیجه در صورت فوت صاحب حق به وراث، در نزد عرف محترم شمرده میاست و 
 رسد.ارث می

 معامله حق نشر و چاپ -8

ق ناشی حقو عتاًیطبباشد عملی قابل خرید و فروش می دکنندهیتولجایی که محصول از آن
ق که آیا ح گیرداز این رو بحث در این مورد شکل می باشد،از آن نیز قابل خرید و فروش می

 شود یا خیر؟واقع می مبیعنشر و چاپ 

قرار داد چون مورد معامله باید  معاملهتوان چنین حقی را مورد ظاهر چنین است که نمی
 .و مشخص باشد متعینعین باشد یعنی در خارج 
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و تسنن عیعلم اصول فقه از منظر تش مؤلفو  مؤسس

1فرج پور محمدرضا

یشیقر یرض دیس االسالمحجت :راهنما استاد

دهیچک

علم در طول  نیدارد. ا یخاص تیاستنباط احکام که اهم یاست برا یعلم اصول، دانش
به نگارش  نهیزم نیدر ا یارزشمندو  قیو اهل سنّت بوده و آثار عم عهیمورد توجه ش خیتار

علم برآمده و آن را مخالف  نیبودن ا دهیفایبقام انکار و در م هایاخبار عهیدرآمده است. در ش
ل ( و اههایخباراَو  هایاصول) عهیش اتیاز نظر یاجمال کهآن ی. براانددانستهمذهب  یبا مبان

 مینکیم یباره بررس نیآنان را در ا دگاهیبه اختصار د م،یسنت را در علم اصول به دست آور
ن آ یریعلم اصول فقه قبل از ورود و فراگ هیثمان رؤوس یریرا در جهت فراگ یتا اطالعات
.میباش آوردهبدست 

(یاخبار) ثیحداَهل  ،اهل سنّت ،عهیش ،اصول فقه ،مؤلف ،: مؤسسگانواژ دیکل

Mohammadrezafarajpour3@gmail.com    هیاروم (مدظله العالی) یاامام خامنه هیمدرسه علم 2 هیطلبه پا .3
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مقدمه

 یانآثار فراو تاکنوناستنباط احکام است که  یکارآمد برا یابزارهااز  یکیدانش اصول، 
در خصوص آن، صورت گرفته است.  یاپردامنهگوناگون و  یهابحثدرباره آن نگارش شده و 

علم اصول  است که: در روزگار امامان معصوم  نیعلم اصول ا یفلسفهاز مباحث مهم در 
؟باشدیم یکس یمؤلف آن چ نیمؤسس و اول اصالًچگونه بوده است؟ و 

 انیرا در م یاصول یهاشهیاند نیاست که اول بر آن، سؤاالت نیحاضر با طرح ا مقاله

امام ژهیبه و یتا امامان بعد  ی: از امام علدید توانیمو اصحابشان  امامان معصوم 

یاصول یهاقاعدهو  هاشهیاندبه  یو علم یامدرسه ییکه در فضا و امام صادق  باقر 
 1اصول فقه، در  نهیدر زم نقش امامان  نییدر جهت اثبات و تب پژوهش نیپرداختند. ا

شده است. حیشرح و توض یاکتابخانهو  یه صورت پژوهشب بخش

 عهیفقه نزد ش اصول

انیاصول دگاهید (الف

مهم در  یمقدمه فقه و ابزار آن رابه اصول فقه  دیخود با اهتمام شد اتیدر طول ح عهیش
که آن را منطق استنباط  ییاست تا جا دانستهیم یضرور یاحکام شرع حیاستنباط صح

در استنباط احکام  هیمعنا که فق نیبد (؛31ص ده،یالمعالم الجد د باقر صدر،محم) انددهینام
آن است و بدون آن  انیب دارعهدهاست که اصول فقه  یاصول و قواعد ازمندیاز منابع ن یشرع

.ستیاستنباط احکام کامل و تمام ن

 الممهدههو العلم بالقواعد )مشهور از علم اصول فقه  فیبعد از نقل تعر یخراسان محقق
 م،یکن فیتعر نیاست اصول فقه را چن بهتر :دیگویم( هیالفرع هیالستنباط االحکام الشرع

که ممکن است در راه استنباط احکام قرار  یآن قواعد لهیاست که به وس یفقه صناعت اصول
 ،یآخوند خراسان) شودیمتمسک  هاآنسرانجام در مقام عمل به  ایو  شودیمشناخته  رد،یگ

 قیطر یان تقع ف مکنی یبها القواعد الت عرفی:)انه صناعت 0 ص ،3 ج االصول، هیکفا
.(مقام العمل( یف هایال ینتهی یاالستنباط االحکام او الت

 یبرا یالهیوساصول فقه فن و  شودیماصول فقه استفاده  فیصناعت در تعر ریتعب از
اصول فقه و  ،1 ج ،یمبا علوم اسال ییآشنا ،یمرتض یمطهر) است گریبه هدف د دنیرس
 نی( بنابرانظری هیاست نه )ما ف یعلم آل ( ونظریاصول فقه )ما به  گرید ری؛ به تعب(30 ص فقه،
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استنباط وجود خواهد داشت و آن علم اصول  یبرا یقواعد و روش ریجا فقه است ناگز هر
 .تفقه اس

علم اصول شیدایپ -1

دارد و آنان به خصوص امام باقر و   در عصر ائمه شهیعلم ر نیمسائل ا عهیدر نظر ش

هک صورتنیبداند داده میاز قرآن و سنت را تعل یوربهره یهاوهیش اصول و امام صادق 
 نیچن شیدایپ یرا برا نهیعلم اصول به شاگردان خود زم اتیقواعد و کل یبا امال ائمه 
 کهچنانعلم اصول دانست؛ را واضع و مؤسس  هاآن توانیم نیبنابرا اندنمودهفراهم  یعلم
از مسائل علم اصول عبارت  یدرباره بعض شده در عصر ائمه  نیتدو یهاکتباز  یبرخ

است از:

هشام بن حکم از اصحاب امام  فیتأل تصح، فی( کتاب االلفاظ و کتاب االخبار کالف

م،یو ابن ند 811ص رجال، ،ینجاش) یقمر 300 ای 300 یمتوفا صادق و امام کاظم 
 .(880 ص هرست،ف

ونسی فیتأل بن جعفر  یالحسن موس یو مسائله عن اب ثی( کتاب اختالف الحدب

،یطوس خیش) یقمر 321 یمتوفا اصحاب امام کاظم و امام رضا  از بن عبدالرحمن،
 .(323 ص الفهرست،

اصحاب امام کاظم  از ر،یعم یمحمد بن أب فیتأل ث،ی( کتاب اختالف الحدج
.(180ص همان، ،ینجاش) یقمر 830 یمتوفا

همان،) اصحاب امام رضا  از بة،یدارم بن قص فیتأل ( کتاب الناسخ و المنسوخ،د
.(388ص

 از ت،یبن سک عقوبی فیتأل ( کتاب االلفاظ و کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه،ر

.(880 ص همان،) یقمر 888 یمتوفا  یاصحاب امام جواد و امام هاد

اصحاب امام جواد  از فضل بن شاذان، فیتأل ،یاع االمر و النهاجتم ی( رساله فز
.(803ص ،31 ج ث،یمعجم رجال الحد ی،ابوالقاسم خوئ دیس)
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شده در نیتدو یهاکتاباز  یبه برخ توانیم زین امام زمان  یصغرا بتیعصر غ در
اشاره کرد، مانند: نهیزماین 

 یبن أبان ف یسیع یالحکام، النقض علالخصوص و العموم، االسماء و ا یهاکتاب( الف
ابوالقاسم  دیس) یابن راوند یعل ینقض اجتهاد الرأ (18ص همان، ،ینجاش) اإلجتهاد

 فیتأل( 80ص ،3 ج عه،یالذر ،ینیعالمه ام) اسیو إبطال الق (328ص ،1 ج همان، ،یخوئ
.(یقمر 882 ی)متوفا یسهل نوبخت یبن اسحاق بن اب یبن عل لیاسماع

 یوسحسن بن م فیخبر الواحد و العملُ به، تأل یلخصوص و العموم و کتاب ف( کتاب اب
.(81ص همان، ،ینجاش) یابومحمد نوبخت

؛(882ص همان،) یبن هاشم قم میبن ابراه یعل فیالناسخ و المنسوخ، تأل ( کتابج

 همان،) یریه بن جعفر الحِّمعبدالل  فیلأ، تنیالمختلف نیثیو الحد اسیالق یها( کتابد
 ...و (882ص

برد  یبه دقت پ هاآن یبه محتوا توانینمو  ستیدر دسترس ن گرچه شده، ادی یهاکتاب
 ییهارا در شمار کتاب هاآن دیبا کهنیا ایاست  نیامروز یاصول یهاکتابواقعاً جزء  ایکه آ)

 نیوبا توجه به عنا کنیبه حساب آورد(، ل ... کالم و ث،یمانند: حد گریبا موضوعات علوم د
در  یعلوم اسالم یهارشتهها و تداخل در تمام رشته اصحاب از ائمه  یوربهرهو  هاآن
 هانآمجموع  نه مسئله، کی یحت یرا در بردارنده مسائل اصول هاکتاب نیا توانیم گریکدی

و از  نینخست از منابعرا  هاآن توانیم پس صِّرف نباشد، یکتاب اصول هرچند دانست،
.ستعلم اصول دان یهاسرچشمه

در هاینگارتکروند ادامه داشت و  نیهم امام زمان  یکبرا بتیشروع دوران غ با
که از آن جمله است: شدیممسائل علم اصول نوشته  نهیزم

محمد بن عباس معروف به ابن حج ام )زنده در فیالناسخ و المنسوخ و االصول تأل -3
(.302 ص، 38 ج، مانه، یابوالقاسم خوئ دیس) (یقمر 182سال 

بن یعل فیالداللة تأل قیتحق یاالحکام و الرسالة ف یأصحاب االجتهاد ف یالرد  عل -8
(.882ص، همان، ینجاش) (یقمر 128 ی)متوفا یاحمد ابوالقاسم کوف

دیس) (یقمر 102حدود  یابومنصور الصرام )متوفا فیلأت اس،یابطال الق یف -1
؛(22 ص، 88 ج، همان، یخوئ ابوالقاسم
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(یقمر 182 ی)متوف یمحمد بن احمد بن داوود قم فیلأت ن،یالمختلف نیثیالحد -8
(.128، ص همان، ینجاش)

محمد بن احمد فیتال اس،یأمر الق یف عةیأغمار الش یواإللباس عل هیکشف التمو -2
(.88 ص، 8 ج، همان، )عالمه( ینیو ام 122ص ، همان) (یقمر 123 ی)متوفا دیبن جن

در جهت استخراج قواعد و  یتالش فراوان یبعد یفوق علما حاتیبه توض تیناع با
اند.آن به صورت جامع و مستقل کرده نیاصول فقه و تدو اتیکل

 فیألدست به ت نهیزم نیکه در ا یکس نینخست ،دیآیمعلم اصول به دست  خیاز تار چهآن
( است یقمر 831 ی)متوفا دیمف خیبن نعمان ملقب به ش محمد جامع و مستقل زد، باًیتقر

 نیا را نگاشته است؛ (100 ص، همان، ینجاش) التذکرة باصول الفقه ای ةیکه الرسالة االصول
، 8 ج ،کنز الفوائد) چاپ شده یکراجک یعل نرساله در کتاب کنز الفوائد ابوالفتح محمد ب

.باشدیمو در دسترس ( 32-12صص 

 خیو سپس ش عهیاصول الشر یال عهیق( الذر818 ی)متوفا یمرتض دی، سدیمف خیاز ش پس
 یاصول یهاکتاب نیتدو یدر ادوار بعد اندنوشتهق( عده االصول را  882 ی)متوفا یطوس
 علم نیدر ا ییبهاگران ریارزشمند و ذخا یهاکتابکه شاهد مجموعه  یابه گونه افتیادامه 
ابتدا  گفت علم اصول توانیمعصر حاضر  یهاکتابو  نینخست یهاکتاب سهیبا مقا م،یهست
که اکنون در  یبه طور ای العادهفوقنفوذ و گسترش  جیداشت و به تدر یمحدود رهیدا

 گرید یاو عده یاز مسائل آن از متون درس یمعتقد به حذف برخ یاعده هیعلم یهاحوزه
در  یلک دنظریتجد دی: باندیگویم نانیا ستند؛علم ه نیدر ا ییمعتقد به نقصان و کمبودها

و  ودشیم دایاصول پ یبرا یاتازه یازهایچراکه با رشد علم فقه ن ردیعلم اصول صورت بگ
ل در و تحو بیو تهذ حیثابت باشد پس تنق هادورههمه  یبرا یمباحث اصول ستین نیچن

 بیهذو ت حیدر تنق یمقدمه ا، عهیاصول فقه ش یکتاب شناس) است یضرور یعلم اصول امر
.(882، صعلم اصول

 عهیفقه ش ادوار

از: اندعبارت بیشده که به ترت مینه دوره ترس هیفقه امام یبرا

ادامه یرصغ بتیغ انیآغاز شده و تا پا ملسو هيلع هللا ىلص امبریکه از رحلت پ نییو تب ریدوره تفس -3
با  انیعیش یاهل سنت گشوده شد؛ ول انیدوره اگر چه باب اجتهاد در م نیاست؛ در ا افتهی
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 توانینم  ماماندوره از ا نیا در دند،یدیبه اجتهاد نم یازین  نیوجود ائمه معصوم
 صرف، هیمجتهد و فق کینه  باشندیم عتیآنان در واقع مفسران شر رایز کرد، ریتعب هیبه فق

بودند که با وجود نقل  یافراد  نیشاگردان صادق مخصوصاً هاآنشاگردان  انیدر م البته
ره دو نیا یبه عنوان فقها هاآنبرخوردار بودند که از  زیاز قدرت استنباط احکام ن ث،یاحاد

 .شودیم ادی

اول قرن  مهیاواسط ن یعنی ؛یکبر بتیدوره دوم، دوره محدثان نام دارد که از حدود غ -8
 یدر دو شهر مذهب غالباًدوره  نیا بزرگان اول قرن پنجم را در برگرفته است، مهیچهارم تا ن

د ، جعفر بن محمینیکل عقوبی، محمد بن یقم میبن ابراه یعل اند،کردهیم یزندگ یقم و ر
 .دباشنیدوره م نیا یو پسرش، فقها هیبن بابو یبن موس نیبن حس یعل و هیبن قولو

دوره هم مقارن دوره قبل بوده و از آغاز  نیا دوره سوم، عصر آغاز اجتهاد است، -1
 میو ن قرن کیع شده و حدود شرو یاسکاف دیو ابن جن یعمان لیتوسط ابن عق یکبر بتیغ

دوره  نیا یاز فقها زین یمرتض دیو س دیمف خی، شهیدو نفر ابن قولو نیاز ا ریغ افت،یادامه 
 هستند.

به  زیدوره ن نیا اند؛دهیرا عصر کمال و اطالق اجتهاد نام عهیدوره فقه ش نیچهارم -8
 دیاست که معاصر س یوسط خیدوره، ش نیسلسله ا سر باشند،یدر هم م یبا دوره قبل ینوع

امتداد دوره سابق به شمار  توانیدوره را م نیجهت ا نیبوده و به هم دیمف خیو ش یمرتض
 کرد که در موردش دایدوره معنا پ نیدر هم عهیدر فقه ش یطوس خیش رینظیب راتیتأث آورد،

 گفته شده است. یاریمطالب بس

، یبرسط باشد،یم یطوس خیعظمت ش ریتأثنام دارد و علتش  دیدوره پنجم، عصر تقل -2
 یمحمود بن عل نیالد دی، سدیطبرس ی، احمد بن علیراوند نی، قطب الدیابو الفتوح راز

 نیا یاز فقها زیو ابن شهر آشوب ن نیقطب الد ن،یمنتجب الد ،یعماد طوس ،یراز یحمص
 .روندیدوره به شمار م

 عهیدوره ششم فقه ش طیااست که بر اساس شر یعصر نهضت مجدد مجتهدان، نام -8
ا که ب باشدیم یحل سیابن ادر زینهضت ن نیا یبر آن گذاشته شده و محرک و عامل اصل

بن  دیس د؛یرکود گرد نیباعث شکست ا خ،یش اتینوشتن کتاب سرائر و نقد غالب نظر
 خیو ش یثان دی، شهیاول، محقق کرک دیشهو پسرش،  ی، عالمه حلیطاووس، محقق حل

 .باشندیدوره م نیا یااز فقه ییبها
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از یاسترآباد نیمحمدام اند؛دهینام انیمذهب اخبار شیدایدوره هفتم را عصر پ -0
 نایعیش انیدر م یگر یمذهب اخبار جیاست که در واقع عامل ترو عهیمحدثان و محققان ش

 یو عالمه مجلس ی، حر عاملی، محقق سبزواریکاشان ضیف ،یصالح مازندران ی. مولباشدیم
 .باشندیم کوردوره مذ یفقها گریز دا

رده شد وگذا انیبن یبهبهان دیوح لهیاستنباط است که به وس دیدوره هشتم، عصر جد -2
تازه  ینفس عهیبه فقه ش ان،یدر مقابل اخبار یستادگیبا ا نانیا د،یگرد لیتوسط شاگردانش تکم

 .دندیبخش

ع دنباله دوره هشتم بوده و توسطدر واق گردد،یبه زمان حاضر م یدوره نهم که منته -0
 ص ،3 ج ،یابوالقاسم گرج فقه و فقها، خیتار) کرد دایپ یخاص ییشکوفا یانصار خیش

330). 

انیاخبار دگاهید (ب

خود را منسوب  هایروشو  شهیدارد که اند تینظر اهم نیاز ا هایاخبار دگاهید یبررس
 یحر عامل خیچنانکه ش ؛کنندیم یمعرفمکتب  نیا دآورندهیو آنان را پد دانندیمبه ائمه 

، هیالفوائد الطوس، یحر عامل) (ثم االئمه  ملسو هيلع هللا ىلص یهو النب نییاالخبار سی)ان رئ :سدینویم
با  یبه مخالفت و مبارزه جد  تیاهل ب اتیگر با تمسک به رواید یاز سو( 888 ص

علم را  نیا نروایاز مذهب اهل سنت دانسته و پ یعلم اصول برخاسته و علم اصول را ناش
 3283 یمتوفا یاسترآباد نیمحمدام رزایم یگر یمکتب اخبار گذارانیبن ؛شمارندیممنحرف 

و علم اصول کنار گذاشته  دیخود رس یبه اوج و ترق یگر یاست که در زمان او اخبار یقمر
با مجتهدان و مؤلفان علم اصول مخالفت  یبه صورت جد ةیالفوائد المدن فیبا تأل یشد، و

، معتبر شودیماستفاده  ائمه اطهار  اتیچه از مسائل اصول فقه از رواد و اعالم کرد، آنکر
 یبه علم اصول فقه منف هایاخبار دگاهید یبه طور کل استو حرام  یمطالب انحراف هیو بق

.3ندارد یگاهیجا چینزد آنان ه نیاست و ا

 علم اصول شیدایپ

ارانی آمده، دیپد امام زمان  بتیپس از غ عهیش انیمعتقدند علم اصول در م هایاخبار

.دیآیبدست م یبه خوب هیمطلب با مراجعه به الفوائد المدن نیا.  3
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 در عصر ائمه  یخیعلم سابقه تار نیاز علم اصول بودند و ا ازینیب و شاگردان ائمه 
که بعد از  یکسان وبودند  تیاهل روا هیاصحاب امام یآنان معتقدند: قدما نیچنندارد، هم

 کردندیعمل م اتیو تنها طبق روا نداشتند یاجتهاد اطالع و یآمدند از مسائل اصول هاآن
کتاب جمع کردم به آن فتوا  نیدر ا اتیچه مرحوم صدوق گفته است که آنچه از روامانند آن)

 ص، هیالفوائدالمدن، یاسترآباد نیو مقدمه محمدام 1ص، 3 ج، هیالفق حضرهی)من ال دادم
82)).

 نیو اول عامه است نیول بمتدا یافکار عقل بر یعلم اصول فقه مبتن سدینویم یاسترآباد
غفلت کرده و بر اصول فقه اعتماد کردند )محمد بن  اصحاب ائمه  قهیکه از طر یکسان

( بودند پس از آن به خاطر حسن ظن یعمان لیعق یبن اب یعل ( و )حسن بندیاحمد بن جن
 تا روش دیاز آن سبب گرد یطوس خیو ش یمرتض دیس تیدو و تبع نیا فاتیبر تأل دیخ مفیش

.(12ص، همان، یاسترآباد نیمحمدام) کند دایرواج پ نیمتأخر نیآنان ب

از روش  یریبر اثر غفلت و اثرپذ اصحاب ائمه  نیاصول فقه در ب شیدایپ نیبنابرا
 یعالمه حل کهنیتا ا افتیاهل سنت در استنباط احکام صورت گرفت و رفته رفته گسترش 

 جهیند، نتکرد تیآنان تبع از زین گرانیو د دیلتزم گردعامه م یقواعد اصول در آثار خود به اکثر
 وهیهمه آنان ش که یشد در حال یو اصول یبه دو دسته اخبار عهیعالمان ش مین کار تقسیا

 داشتند. یاخبار

 تیباهلتوجه به علم اصول کنار زدن اخبار  امدیپ نیترمهم هایاخباربه نظر  قتیحقدر 
  ه از اهل سنت به وجود آمد عهیش یاز علما یبعض یریپذریتأثاست؛ که بر اثر غفلت و
.(81ص همان،) است

ل علم اصو ینهیزمدر  عهیش یاز علما یبعض فیتعر حیعلت و توض انیدر ب هایاخبار 
معموالً بر  هاآنبا اهل سنت مراودت داشتند و  عهیش یاز علما یجا که برخ: از آنندیگویم

سخنان  هگوناین ریتأثتحت یبعض د،یا اصول فقه مدوّن ندارکه شم زدندیمطعنه  عهیش یعلما
.(80 ص همان،) اصول شدند لمع نیمشغول تدو

:سدینویم یکرک نیالدشهاببن  نیحس

 ابتدا فقط به عنوان الزام خصم بوده عهیش یعلما یاز سو یاصول یهاکتاب نیتدو
در  فیتصن یزمان و فراوان که در اثر گذشت( 322 ص االبرار، هیهدا ،یکرک نیشهاب الد)
قواعد  نیکردند، ا الیخ یاعده د،یموجب اشتباه گرد نیقیو اختالط اصطالحات فر نهیزم نیا
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 ضیف) قبول نداشتند رااصول  نیا هاآن که یاست، در حال هیمورد قبول عالمان امام یاصول
 یکتاب یرتضم دیو س یطوس خیمانند ش یو اگر افراد (0-33ص ص النجاه، نهیسف ،یکاشان
 نیدر مقام اثبات ا کهنیااصول اهل سنت بوده نه  تیکردند، به خاطر رعا نیتدو نهیزم نیدر ا

 .(812 ص ه،یالطوس الفوائد ،یحر عامل) باشند یو مسائل اصول هاقاعده

اصول فقه در نزد اهل سنت -2

بعد از رحلت برخوردار است و از همان ابتدا،  یعیرف گاهیعلم اصول نزد اهل سنت از جا
تنها  که با کنار زدن ائمه  چرا ،دندیدیمعلم اصول  ازمندین داً یخود را شد ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ

 مسائل و شیدایمردم کتاب و سنت بود و با پ یشرع فیاحکام و وظا ییگوپاسخمرجع 
ه به )اجتهاد ب نیبنابرا منابع دچار مشکل شدند؛ نیاستنباط احکام از ا در د،یفروعات جد

و روشن  منضبط اصول، نیآوردند و چون خود ا ی( رو...و اجماع ،استحسان ،اسیق ،یرأ
قواعد و  نیبه فکر تدو جیداشت، به تدر قیدق یبه بحث و بررس ازینبوده، حدود و ثغور آن ن

 نیتدو نهیامر زم نیتا همه بتوانند بر طبق آن استنباط و اجتهاد کنند و هم برآمدند یکل نیقوان
هم آورد.علم اصول را فرا

علم اصول فقه نزد اهل سنت شیدایپ

ن اهل سنت فقط محمدب یشوایاتفاق نظر دارند که از چهار پ مسئله نیکثر اهل سنت بر اا
 نیاست که اصول فقه را تدو یکس نیاصول مدوّن بوده است و او نخست یدارا یشافع سیادر

 ابن خلدون، صاحب ماننداز محققان اهل سنت  یبه نام الرساله نگاشت؛ برخ یکرد و کتاب
.را دارند هینظر نیو... هم لیمعرفة االوا یدر الوسائل ال یوطیس نیجالل الد ن،کشف الظنو

( یشافع) کرد، به اتفاق همه فیتصن یکه در اصول فقه کتاب یاّول کس»: سدینویم یوطیس
 ثیحد طیدر الرساله از نصوص کتاب خدا، سنّت، ناسخ و المنسوخ، شرا ی؛ و«است بوده

 نیجالل الد) بحث کرده است ... و اسیمنقول به خبر واحد، اجماع، اجتهاد، استحسان، ق
.(330 ص ل،یمعرفه االوا یال الوسائل ،یوطیالس

، علم اصول پرداخت فیکه به تأل یکس نی: اولکنندیمادعا  یبرخ دگاه،ید نیمقابل ا در
وفات  کهیدرحال افت،یق وفات 328که در سال  ( بودمیبن ابراه عقوبی وسفیابو عالمه )
( ق 823-822بکر ) یبن محمد بن اب احمد ،ابوالعباسق بوده است؛ 828در سال  یشافع

ه در است ک یکس نینخست وسفی: ابو سدینویم انیاألع اتیبه ابن خلّکان در وف معروف
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، 2 ج ان،یاألع اتیابن خلّکان، وف) نوشت یکتاب فهیاصول فقه مطابق مذهب استادش ابوحن
 .(888 ص

 یعلم اصول بر شافع فیتأل ( دریبانیکه )محمد بن حسن ش انددادهاحتمال  گرید یبرخ
بوده است. 320 ای 328وفات او در سال  رایداشته، ز یشیپ

علم اصول شیدایپ

عباسیبنخالفت  یهاهیو احکام پا هیامیکه مصادف زوال خالفت بن  نیصادق دوره

جلسات لیبا تشک تا آمد، و امام جعفر صادق  محمدباقرامام  یبرا ییفرصت استثنا کی
 یهاو رشته ندینما باز یعلوم اسالم یرا برا یعیوس دانیشاگردان برجسته م تیدرس ترب

را مؤسس و منشاء  نیرو اگر ما صادق نیرا به وجود آورند، از ا یمختلف علوم اسالم
 قواعد و اصول، آموزش استنباط یالقا ست،ین یسخن گزاف میکن یعلم اصول معرف شیدایپ

 مدعا است. نیشاهد ا ...اجتهاد و بیو ترغ قی، تشوحیصح

 :سدینویمحسن صدر  دیس

آن را گشود و مسائل گوناگون آن  ینهاد و درها انیکه اصول فقه را بن یکس نیبدان نخست

ه جعفربوعبدالل بود و سپس فرزندش امام ا  محمدباقر ابوجعفررا هم از هم جدا کرد، امام 

در پرتو شانیا بکه به اصحاب و شاگردان خود قواعد آن را امالء کردند و اصحا صادق 
ند و ابواب و فصول آن پرداخت یبنددستهو  بیبا فراهم آوردن مسائل آن به ترت ماتیتعل نیا

 .(132ص لعلوم االسالم، عهیالش سیتاس حسن صدر،) درآوردند فیآن را به تأل

اتیو درخشش فقه بود، هر روز روا ییعصر شکوفا  نیت که عصر صادقاس یهیبد

تیفیک پرسش از فلسفه احکام، شد؛ینقل و بحث م از امام باقر و امام صادق  یاریبس

 نیتا صادق شدیمخالف سبب م یهاشهیو وجود اند اتیو روا اتیاستنباط حکم از آ
دهند و حدود و ثغور مدارک و منابع  میشاگردان خاص تعل یاستنباط را، برا حیصح وهیش

ه را در جامع یاجتهاد و تفکر شهیاند یقواعد و اصول کل یو با القا ندیاحکام را مشخص نما
 مانند یو مباحث مهم دیفوااز  یاریبس مینیبیمانجام شده  یهایبا بررس ؛ندیبارور نما

عارض مت اتیدر روا حیو عمل به خبر ثقه، ترج تی، مباحث حجبرائت ،اطیاستصحاب، احت
 رگید یسو از دو امام است؛ نیا اتیکه امروز در علم اصول مطرح است، برگرفته از روا ... و
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بر اصول است و هر کجا فقه مطرح  یکه دانش فقه و استدالل آن مبتن دانستندیم ائمه 
هاد اجت یاههیپا تیرو در تقو نی، از اشودیممطرح  زیاستنباط ن عدروش و قوا ریاست ناگز

ورش پر ...أبان بن تغلب و  ر،ی، محمد بن مسلم، ابوبصزراره چون:هم یو مجتهدان دندیکوش
به فقه  که ائمه  رفتیپذ توانیمچگونه  نینداشتند، بنابرا ریکه در عصر خود نظ دادند

 نداشتند؟! ییاست اعتنا یکه فقه بر آن مبتن یبه اصول و قواعد یتوجه داشتند، ول

علم اصول مطرح شدند، مانند:  گذارهیکه بعداً به عنوان مؤسس و پا یکسان نیا بر افزون
 نیباواسطه صادق ایاز شاگردان بدون واسطه  (چنان که گذشتهم) وسفیو ابو  یامام شافع

 نیآنان بهره بردند و به اعتراف خودشان آنچه دارند از صادق ضیبودند و از خرمن پرف 

 (22 ص ،3 ج الصادق و المذاهب االربعه، االمام ر،دیاسد ح) آموخته بودند. 

 کندیم یرا به عنوان مؤسس علم اصول معرف  محمدباقرکه امام بعد از آن دریح اسد
ظلم و خارج شدن از حدود  قتیدر حق میرا واضع علم اصول بدان یشافع کهنیا: دیگویو م

اصول و قواعد  امام باقر قبل از او  کهنیا ی، برا(223ص ،8 ج همان،) انصاف است
تحت عنوان الفاظ  یکتاب زین یقمر 300  یهشام بن حکم متوفا وعلم را امالء کرد  نیا

 بوده است. که حاصل تلم ذ از محضر حضرت صادق  نموده است نیتدو

سال بعد با تلم ذ از شاگردان امام صادق مانند: مالک  نیچند یقمر 828 یمتوف یشافع
بن  میابراه نه،ییبن ع انی، سف(22ص و عصره، اتهیح یالشافع زهره،محمد ابو) بن انس

ن ب دیعبدالوهاب بن عبدالمج ،یبن انصار میابراه ،یمدن ابواسحاق ییحی یمحمد بن اب
نتوانست ( 308ص ،1-8ج  الصادق و المذاهب االربعه، االمام در،یاسد ح) ...صلت و 

اصول  واضع علم یبه شواهد و قرائن شافعبا توجه  نیبنابرا سد؛یدر علم اصول بنو یکتاب
 او ،یاز مسائل علم اصول همراه فقه وجود داشته است؛ بل یاریبس ینبوده و اال قبل از شافع

 است. رایداشته و آن رساله اکنون در اخت ینیعلم اصول تدو نهیاست که در زم یاز جمله کسان

نقل  ثی، به صورت حدتندآموخیم چه را که از ائمه آن چند شاگردان ائمه  هر
وادث ح شیدایپ ،یاجتهاد هایروش ،یبر اثر گسترش مذاهب فقه جیبه تدر کنی، لکردندیم

 همجموع هاآنشده و از  یو مناظره بحث و بررس هامباحثهدر  ثیاحاد نیو...ا دیجد عیو وقا
 .دیاستخراج گرد یقواعد و اصول اجتهاد

در فقه و اصول صادرشده  که از ائمه  یثیحادآن روز و ا یجامعه علم ازین قتیحق در
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در موضوعات  فیو تصن فیدست به تأل از شاگردان ائمه  یاعدهکه  دیبود، سبب گرد
ابن  و هاینوبختمانند  یگرید ریگاه مشاهاز آنان گذشت. آن یبرخ یبزنند که اسام یاصول
کردند  فیعلم اصول تأل نهیمدر ز ییهاکتاب یو... با داشتن تفکر اجتهاد لیو ابن عق دیجن
 .افتیشد و گسترش  تیتثب عهیش انیعلم در م نیا صورتنیبدو 

 نیصادق یعلم تیبه موقع اعتراف
العباس فرصت یو آغاز حکومت و قدرت بن هیامیدر دوره ضعف و تزلزل حکومت بن

 یهارشتهحوزه درس در  لیآمد تا با تشک شیپ امام باقر و امام صادق  یبرا یمناسب
 یو علوم مختلف ندیرا فراهم نما فقه آل محمد  ییشکوفا نهیزم ،یگوناگون علوم اسالم

را  و... اتیاضیفقه، اصول، کالم، طب، فلسفه، نجوم، ر ث،یقرائت، حد ر،یهمچون: تفس
که در آن  یآورند. به طور دیدر جامعه آن روز پد یاسابقهیب یرونق داده و شور و شوق علم

منبع وتنها مرجع   نیو صادق دهید علوم آل محمد  ازمندیدم خود را نزمان همه مر
 بودند. نیاحکام د عیو تشر نییدر تب

:میاست بدان یکاف تیصادق یاز عظمت علم یاگوشهدرک  یبرا

و بیتهذ ه،یالفق حضریمن ال ،یکاف :عهیچهار کتاب معتبر ش ثیاحاد نیترشیب -3
ست.دو امام همام ا نیاستبصار از ا

رجاب ن،یهمچون هشام، أبان بن تغلب، محمد بن مسلم، زراره بن اع یابرجسته افراد -8
و...  حماد ،یعجل دیبر ر،یابوبص ،یمفضل بن عمر جعف ،یبانیحمران بن ش ،یجعف دیزیبن 

.باشندیم رینظیب ای رینظکمهستند که در نوع خود   نیمکتب صادق افتگانیتیترباز 

دو امام بودند؛ نیبا واسطه شاگردان ا ایهور اهل سنت بدون واسطه مش انیشوایپ -1

امام یبود و او دو سال شاگرد ق( شاگرد امام باقر و امام صادق 322 یمتوفا) فهیابوحن

:کندیم یعلوم و دانش خود معرف هیرا پا صادق 

 ، ص3 عه، جاالمام الصادق و المذاهب االرب در،یاسد ح) «لوال السنتان لهلک النعمان»
.شدیمنعمان بن ثابت( هالک  فهی)ابوحن اگر آن دو سال نبود نعمان (22

 :دیگویم زین و

و عصره،  اتهیح فهیمحمد ابوزهره، ابوحن) «أفقه من جعفر بن محمد تیه ما رأالل  و»
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.دمیتر از امام جعفر بن محمد ندهیمن فق( 08ص

یعلم یهابهره ام باقر و امام صادق از ام فهی: ابوحنسدینویممحمد ابوزهره  استاد

ر با امام باق فهیاو بودند؛ آنگاه داستان مالقات ابوحن دیدو امام جزء اسات نیفراوان برد و ا
و در ارتباط  نمود ینه اسیبا او از عمل به ق مذاکره رحضرت دکه  کندیمذکر  نهیرا در مد

:کندیمنقل  فهیبوحنا یرا از و یداستان با امام صادق  فهیابوحن یعلم

با حضور  یاجلسهآماده کردم تا در  یطبق سفارش منصور چهل مسئله مهم فقه یروز
با امام جعفر بن محمد روبرو شدم  فهیدر حضور خل کهیهنگاممطرح گردد؛  فهیشخص خل

کردند که  انیو موارد اختالف اقوال را چنان ب هاپاسخحضرت  د،یمطرح گرد هاپرسشو 
-08صهمان، ص) برتر او در موارد اختالف آرا اعتراف کردند یدانش و آگاههمگان به 

03).

از شاگردان امام صادق  زیاهل سنت ن انیشوایاز پ گرید یکیق 300 یبن انس متوفا مالک

 و یوَرع، متق ن،یکه ام یهرکس: مالک از سدینویممالک  دیاسات انیبود؛ ابوزهره در ب

از نظر روش و کهنیاتلمذ نمود، با  رو نزد امام صادق  نیا ، ازآموختیمنافذ بود، علم 
 عصره، و اتهیح فهیمحمد ابوزهره، ابوحن) اختالف داشتند گریکدیاستنباط احکام با  قیطر
 .(22 ص

که گفت: کندیماز مالک نقل  گاهآن

 ملسو هيلع هللا ىلص یالمزاح و التبس م، فاذا ذکر عنده النب ریو کان کث جعفر بن محمد یلقد کتب اب»
 القرآن قرأیو إم ا صائماً و إم ا  اًیثالث خصال: إم ا مصلّ یاخضر  و اصفر ، فما کنت أراه إلّا عل

مان ه) «... هیعنیال  مایف تکلّمیو ال  طهارهال یإلّا عل ملسو هيلع هللا ىلصه عن رسول الل  حدّثیقط  تهیو ما رأ
د بو یخوش برخورد تیمن در محضر امام جعفر بن محمد تلم ذ نمودم. او شخص( 22 ص
ا که ب یو مدت گشتیم، رخسارش دگرگون شدیم ادی ملسو هيلع هللا ىلص امبریاز پ یدر نزد و کهیهنگامو 

مشغول قرائت  ایبود  دارروزه ای گذاردیمنماز  ای: دمیسه حالت د نیاز ا یکیبودم او را در 
و  تگفینم معنایبو هرگز سخن  کردینمبدون طهارت نقل  امبریاز پ یثیحد گاهچیهقرآن، 
.امدهینداز او از نظر علم و عبادت  ترستهیشار و من بهت

بزرگ اهل سنت است که  انیشوایاز پ یکیق(، 822) یمتوفا سیمحمد بن ادر ،یشافع

که او علم فقه را از مالک بن انس آموخت و رایز ،باشدیم شاگرد با واسطه امام صادق 
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 .(83ص و عصره، تهایح یالشافع محمد ابوزهره،) مالک از شاگردان آن حضرت بود

از شاگردان با واسطه  زین هایحنبل یشوای(، پق 883 یمتوفااحمد بن محمد بن حنبل )

بوده که هر دو از امام یقاض وسفیو ابو یاست، چون او از شاگردان شافع امام صادق 

کردند. یاستفاده علم صادق 

از یکیبن وشّاء  حسن .اندگفتهسخن   نیصادق یدرباره عظمت علم یادیز عده -8
 یه همگک دمید دیاز نه صد تن از اسات شی: در مسجد کوفه بدیگویم یمتکلمان معروف اسالم

المجالس  ن،یمحسن ام دیس) «نمودند تیو روا ثیجعفر بن محمد به ما حد»: گفتندیم
.(882 ص ، 2 ج ه،یالسن

تار گف شیهره در پقا یخارج یهازبانعرب در دانشکده  اتیاستاد ادب ،یدکتر حامد حنف

شیاز پ که امام صادق  کنمیم: تصور سدینویمکتاب االمام الصادق و المذاهب االربعه 
متفکران متعهد و مسئول است که همواره  نیو از نخست یعلوم اسالم نوآورروان مبتکر و 

 .(21ص همان، در،یسد ح)ا و تسنن بوده است عهیتوجه دانشمندان ش ردمو

مسائل و قواعد علم اصول در زمان حضور ائمه وجود  قیمصاد -3

ثیحد انیارجاع به راو -1

ارجاع  «ثیاحاد انیراو»مردم را به  است که در آن ائمه  یاتیاز ادله علم اصول روا یکی

است که حضرت پس یبه محمد بن عثمان عمر امام زمان  عیتوق هاآناز  یکی؛ اندداده
فانهم  ثنا،یرواه حد یال هایأما الحوادث الواقعه فارجعوا ف و»از جواب چند مسئله فرمودند: 

و اما ( 0 ثیحد ،323 ، ص32 ج عه،یوسائل الش ،یحر عامل) «هو أنا حجه الل  کمیعل یحجت
ان که آن دیما مراجعه کن ثیاحاد انیبه راو دیآیم شیکه پ ینوظهورمسائل و حوادث  یدرباره

 ستم.و من حجت خداوند ه ندیحجت من بر شما

 دداننینمرا  هاآن، حکم افتدیممردم اتفاق  یاست که برا یمنظور از حوادث واقعه مسائل
صود از مق ؛ندینمایمکه احکام را از منابع معتبر استنباط  ندیمراجعه نما یو ناچارند به کسان

 میرا از سق حیهستند که خاص را از عام، محکم را از متشابه و صح ییفقها ثیحد انیراو
 یبه معنا هیرا دارند، اما فق لیاز دخ حیجدا کردن صر ییتوانا نیچنهمو  دهندیم صیشخت

و قدرت  فهمدینمآن را  یمعنا یرا حفظ کرده ول ثیکه تنها الفاظ حد ثیفقط ناقل حد
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.ستیجز جمود بر لفظ ن یزیاستنباط ندارد، چ

که درباره یدو مرد :دمیپرس از امام صادق  دیگویمعمر بن حنظله  یگرید ثیدر حد
 یقاض ایجور( سلطان )حالل است که به جهت محاکمه نزد  ایارث نزاع دارن، آ ای نید

 یآنان برود چه حق چه باطل به سو شیمحاکمه، پ یمنصوب او بروند؟ فرمود: هرکس برا
 رایحرام است اگر چه حق او باشد، ز رسدیمدر اثر حکم طاغوت به او  چهطاغوت رفته و آن

. عمر بن دیکه خداوند فرموده امر او را کن یحکم طاغوت به دست آورده است، در حالبا 
: عرض کردم پس چکار کنند؟ فرمود:دیگویمحنظله 

حاللنا و حرامنا و عرف أحکامنا،  یو نظر ف ثنایحد یمن کان منکم مم ن قد رو نظرانی»
انّما استخف  منه ف قبلیحکمنا فلم حاکماً، فاذا حکم ب کمیقد جعلته عل یبه حکماً فانّ رضوایفل

، 02 همان، ص« )هحد الشرک بالل  یه، و هو علالل  یراد  عل نایردَّ، و الراد  عل نایه و علبحکم الل 
ازگو ما را ب ثیحد که یکس ( بهانیعیششما ) انیموارد نظر کننده در م گونهاین؛ در (3 ثیحد
پس او را حکم قرار دهند و  شناسدیمما را  و در حالل و حرام ما نظر دارد و احکام کندیم

د، کر انیکه حکم ما را ب یمن او را بر شما حاکم قرار دادم، زمان رایشوند، ز یبه حکمش راض
که  یکرده است و کس ییاعتنایبآن  یحکم خدا را سبک شمرده و ب ردیاز او نپذ یاگر کس
است.را رد کند، حکم خدا را برگردانده و مشترک شده  حکم ما

ذکر شده که فقط  ییارهایمعدر مورد قضاوت وارد شده است، در آن  ثیحد نیا هرچند
 رو فقها قضاوت را از شئون نیباشد، از ا دهیکه به مرتبه اجتهاد رس یانطباق بر کس قائل

که موضوع،  دیآیم به دستآن  لیاز صدر و ذ کهنیعالوه ا به .اندشمردهفقاهت و اجتهاد 

که همان رجوع به فقها و اندکرده انیرا ب یکل فیتکل امام  وبوده  یپرسش حکم کل
 مجتهدان است.

از  هیبلکه کنا ست،ین ثیمجرد منقل حد «ثیحد تیروا»که اشاره شد مراد از  گونههمان
گاه  تیابه انتساب رو نانیاطم دیبا یراو یعنی معتبر و مستند به معصوم است؛ ثیاز حد یآ

است. ثیحد هیو درا ثیمتوقف بر فهم و رجال حد نیاکند و  دایبه معصوم پ

ر کامل ب یحاللنا و حرامنا( اشاره به داشتن قوه استنباط و آگاه یف جمله )نظر نیچنهم
 که حالل و حرام را از منابع به دست آورد و جمله )عرف احکامنا( یاست به طور نیمعارف د
تهدان جز بر مج هایژگیو نیبشناسد که ا تمام جهات حکم را دیبا هیاست که فق نیاشاره به ا

.ستین نطباققابل ا
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حضرت فرمود: جهیخد یدر مشهور اب

همان، « )اًیقاض کمیقد جعلته عل یرجالً قد عرف حاللنا وحرامنا فان نکمیب اجعلوا»
 ،دیخودتان حاکم قرار بده نیب شناسدیمرا که حالل و حرام ما را  یفرد ؛(8 ثی، حد322ص
.امکرده نییقضاوت تع یرا برامن او  رایز

معرفت احکام و شناخت حالل و  رایز ،کندیمداللت بر اجتهاد  یبه خوب زین ریتعب نیا
نظر کرده،  اتیو قواعد اجتهاد به روا نیممکن است که انسان بر اساس مواز یحرام زمان
را استخراج و استنباط کند. یحکم اله

ارجاع مردم به افراد خاص -2

را که  انیعیش است که در آن ائمه  یاتیاز ادلّه اجتهاد و ادلّه فقاهت روا گرید یکی
داشتند، ارجاع  یاجتهاد یکه مش یبه آن بزرگواران را نداشتند، به افراد یامکان دسترس

:دادندیم

شیپ یامسئلهعرض کردم: هرگاه  به امام صادق  دیگویم عفوری یه بن اب( عبدالل الف
 نندکیمبه من مراجعه  یدر مسائل شرع انیعیش یخدمت شما برسم، از طرف متوانینم دیآیم
حضرت فرمود: ؟ابمیینمرا نزد خود  سؤاالتپاسخ همه  یول

 ،یحرعامل) «هاًیو کان عنده وج یفانّه سمع من أب ؟یمن محمد بن مسلم الثق منعکیما »
او از پدرم  یروینممحمد بن مسلم  شیچرا پ( 81 ثی، حد322 ، ص32 ج عه،یوسائل الش

و نزد آن حضرت آبرومند بود. دهیشن یفراوان ثیاحاد

ییزهایچاز  میدار ازین گاه عرض کردم: به امام صادق  دیگویم یعقر قوف بی( شعب
، همان) دی( مراجعه کنری)ابا بص یحضرت فرمودند: به اسد م؟یبپرس یاز چه کس م،یکن سؤال
.(32 ثیحد، 321ص

ستیمن ممکن ن یعرض کردم: برا به امام رضا  دیگویم یمهتدبن  زی( عبدالعزج
رت حض رم؟یرا فراگ امینیدمعارف  یپس از چه کس میایشما ب داریکه هر وقت خواستم به د

.(18 ثیحد، 320 ص، همان) ریبگ عبدالرحمانبن  ونسیفرمود: از 

رضا  از امام نیقطیبن  یو حسن بن عل یبن مهتد زیعبدالعز گرید تیروا در
ز شما ا میدار اجیکه به آن احت یو از مسائل میخدمت شما برس شهیهم میتوانینم: پرسندیم
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 م؟یریخود را از او بگ نیو ثقه است تا معالم د نانیمورد اطم عبدالرحمانبن  ونسی ایآ میبپرس
 .(12 ثیحد، 320 ص، همان) یحضرت فرمودند: بل

که من یاهیناحعرض کردم در  م رضا : به امادیگویم یهمدان بیبن مس ی( علد
 نیمعالم د یخدمت شما برسم، پس از چه کس توانمینم شهیدور است و هم کنمیم یزندگ

 ،همان) است نیام ایو دن نیکه او بر د یبن آدم قم ایحضرت فرمود: از زکر رم؟یخود را بگ
.(80 ثیحد، 328 ص

پرسش من که از آن حضرت در پاسخ  ی: امام هاددیگویم( احمد بن اسحاق ه
را  یسو سخن چه ک رمیخود را بگ نیمعالم د یبا که سر و کار داشته باشم، از چه کس دمیپرس
العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدى، و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع »فرمود:  رم؟یبپذ

مورد اعتماد  (یمرع دیعثمان بن سععمرى )( 322 ص، همان)« الثقة المأمون فانه ،له و اطع
پس او را اطاعت  ،دیگویماز جانب من  ،دهدیمو به من نسبت  دیگویممن است و هرچه او 

است. نیاو ثقه و ام رایکن و حرفش را بشنو ز

 ی: از ابا محمد امام حسن عسکردیگویماحمد بن اسحاق  گرید ثیدر حد نیچنهم
و ابنه ثقتان، فما أديا اليك عني فعني  یرالعم»حضرت فرمودند:  دم،یفوق را پرس سؤالمثل 

 همان،)فاسمع لهما و اطعهما، فانهما الثقتان المأمونان؛  يؤديان، و ما قاال لك فعني يقوالن،
از جانب من  کنندیمادا  هاآنچه اند، آنهر دو ثقه رشو پس یعمر (8 ثیحدذیل ، 00ص 

اطاعت کن،  هاآنرا گوش کن و از  هاآنحرف  ند،یگویاز جانب من م ندیگویچه ماست و آن
.«اندنیامچون هر دو ثقه و 

لکم اما فقال: اما لکم من مفزع؟ ه عبدالل  یکنا عند اب»: دیگویم عقوبیبن  ونسی( و
 ییاطباطب)حسین البصرى؛  رةیمن حارث بن مغ منعکمیو ما  هیال حونیمن مستراح تستر

حضرت میبود نزد امام صادق ( 23 ص، 3 ج، عهیالش ثیجامع االحاد، یبروجرد
مراجعه  شده رفتهشما در نظر گ یهااجیاحتبرطرف کردن تمام  یکه برا یفرمودند: چرا به کس

 .«؟دیکنینممراجعه  رهیچرا به حارث بن مغ ،دیکنینم

شيء من كیاذا اشکل عل»دستور دادند:  حماد آمده است که امام  یاب تی( در رواز
.(321 ص، همان) «ه الحسنيفسل عنه عبدالعظيم بن عبدالل  أمر دينك بناحيتك

بن  ایزکر بن عبدالرحمان، ونسیمحمد بن مسلم،  ر،یمانند: ابو بص یروشن است افراد
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ودند ب ینبودند بلکه مجتهدان ثیحد یو محمد بن عثمان و ... فقط راو دیآدم، عثمان بن سع
ان، با ارجاع مردم به آن زیو امامان ن دادندیموا داشتند، فت اریکه از ائمه در اخت یکه طبق اصول

 به اعتبار صرف نقل نیبه اشخاص مع انیعی؛ ارجاع شکردندیم دییتأآنان را  یو فتوا قول
ه استنباط ادل یهستند که احکام را از رو یهانیفق هاآناعتبار بوده که  نینبوده بلکه به ا ثیحد
شخاص ا نیهاد است نه به خاطر اکتفاء به نص، چرا که ابه خاطر اجت هاآنو اعتماد بر  کنندیم

: در مقام اًیثانو  شناختندیمرا  ائمه  یبودند و اصول و مبان شناسثیحد: اوالً
گاه حکم را را برطرف کرده، آن اتیو تعارض و اختالف روا یرا بررس اتیروا ،ییپاسخگو

 .کردندیم انیب

از اجتهاد شاگردان ائمه  ییهانمونه

 ای ریو تقر ائمه  یدوره هانیاز فق یبرخ یبر اساس اجتهاد از سو ییصدور فتواها
آنان  نیترمهم کهآنبر وجود اجتهاد و لوازم  لیدل نیبهتر ائمه  یاصالح عمل آنان از سو

 است. باشد از اصول فقه در عصر ائمه  انیب

بزرگ عصر ائمه  یفقهااز  یکیزراره و برادرش حمران که  نی( اجتهاد زراره: بالف
را از امام صادق  یثیبوده در مسئله اقتدا به مخالفان در نماز جمعه بحث شد؛ حمران حد

تیزراره با قاطع «إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ان في كتاب علي » نقل نمود:

ثیحد نیا نمود، برادرش در پاسخ گفت: امام صادق  هیرا رد و حمل بر تق ثیحد نیا
ه وجود ندارد؛ به عالو هیتق یبرا یوجه نیشود، مطرح فرمود، بنابرا سؤالرا قبل از آنکه از او 

باست، استناد به کتا هیتقحکم به خاطر  نیاستناد نمودند و اگر ا  یحضرت به کتاب عل

داللو است رفتیپاسخ را نپذ نیچون نسبت دروغ خواهد بود، زراره ا ستین حیصح  یعل
ر به محض کهنیاتا  و بر حرف خود اصرار نمود «ه تعالي اليقتدي بهمأنهم اعداء الل ب»نمود: 

 شدند و ماجرا را بازگو نمودند. ابیحضرت شرف

أذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم،»است:  نیچن  یعل ثیفرمودند: حد حضرت
 بیتهذ ،یمحمد بن حسن طوس) «و ال تقومن من مقعدك حتي تصلي ركعتين آخرين

(.821 ص ،3 ج ،االحکام

 گونهاینجز امثال  یزیچ دهندیمکه فقها تحت عنوان اجتهاد انجام  یاست کار یهیبد
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.ستیموارد ن

داشت و امام امر به  دیاز زراره نقل شده که در مسئله ازدواج با زن کافر ترد گریمورد د در
 هو» هیحضرت برآمد و به آازدواج با زنان مستضعف کفار نمود، زراره در مقام احتجاج بر 

 کافر. ازدواج ایند امؤمن ایاستدالل نمود، که مردم  «الذي خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن
 یگروه سوم ،دو گروه نیا نی. امام جواب داد: بباشدیمحالل و ازدواج با کافر حرام  مؤمنبا 

( 8 هی، آ(88تغابن ))گرید اتیآ لیو به دل باشندیمبلهاء( مستضعفان )وجود دارد و آن 
.(328و  82 اتی( آ0و توبه ) 88 هی( آ0) اعراف مانند)

روشن است احتجاج و مجادله زراره از باب انکار و اعتراض بر امام نبوده، بلکه به جهت 
محض حضرت  میزراره تسل کهنیا یاجتهاد بوده است، برا وهیش یریادگیتفقه در حکم و 

از یفراوان یهانمونهبر اجتهاد بوده است.  نیو تمر میتعل ب،یترغ زین بود و پاسخ امام 
 یزراره را بر بعض یکه فقها فتوا یینقل شده تا جا ییو روا یفقه یهاکتاباجتهاد زراره در 
 ج، همان، یو حر عامل نیاالبو راثیباب م ، یواف، یکاشان ضیف) دارندیماز اخبار مقدم 

امام صادق  کهنی. چه اباشدیم یزراره و امثال و یعظمت اجتهاد انگریب نیو ا( 822ص، 30

  فرمود: هاآندرباره

ما أجد أحدا أحيى ذكرنا و أحاديث أبي إال زرارة و أبا بصير ليث المرادى و محمد بن »
مسلم و بريد بن معاوية العجلي، لوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤالء حفاظ الدين، و 

معرفه الرجال )رجال  اریاخت ،یمحمد بن حسن طوس) «ه و حرامهأمناء أبي علي حالل الل 
(.318 ص ،(یکش

فرمود: زین و

 «ه علي حالله و حرامه، لوال هؤالء انقطعت أثار النبوة و اندرستاربعة نجباء أمناء الل »
.(302ص، همان)

 یامسئلهتا در مورد  خواستندیماز شاگردانشان  حسن بن جهم: گاه ائمه  ی( فتواب
ن جهم کنند. حسن ب میقدرت اجتهاد و استنباط آنان را تفه زانیم قیطر نیفتوا بدهند تا بد

به من فرمود: امام رضا  دیگویم

أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية علي مسلمة، قلت: جعلت فداك و ما قولي  ای»
سلمة و يج نصرانية علي مبين يديك! قال: لتقولن، فان ذلك تعلم به قولي، قلت: ال يجوز تزو
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ال غير مسلمة. قال و لم؟ قلت: لقول الله عزوجل: )وال تنكحوا المشركات حتي يؤمن( قال: 
في هذه االيه: )و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الکتاب  لفما تقو

 «تسکنسخت هذه االية، فتبسم ثم  (و ال تنكحوا المشركات)من قبلکم(؟ قلت: فقوله: 
.(8 ثیحد ،120ص ، 2ج ، یکاف، ینیکل عقوبیمحمد بن )

 انیمسئله ب نیو اجتهاد خود را در ا یأامام از حسن بن جهم خواست تا ر تیروا نیا در
 و سپس به امر حضرت دیادب امتناع ورز تیرعا ی. او برادیخود استدالل نما یرأ یکند و برا

رکات و ال تنکحوا المش» هیو و احتجاج کرد و او آخود را بازگو نمود. حضرت با او گفتگ یفتوا
 زیشد. او ن ایجو «و المحصنات من المومنات» هیآ یدربارهخواند و حضرت نظر او را  ار «...

نسخ شده. حضرت پاسخ او « وال تنکحوا المشرکات ...» هیآ یلهیوسبه  هیآ نیپاسخ داد: ا
کرد. ینمود و تبسم ریتقر

ن جهم و وجه تبسم حضرت گفته شده است: وجه تبسم صحت استدالل حسن ب در
در سوره  «... نیو المحصنات من الذ» هیجهت باشد که آ نیحضرت ممکن است اشاره به ا

در سوره بقره است و سوره مائده بعد از سوره بقره نازل  «تنکحوا المشترکاتال» هیمائده و آ
نازل شده نسخ شده باشد؟ وجه تبسم  قبالًکه  یاهیآبا  تواندیمصورت چگونه  نیشد، در ا
ام ع هیدو آ نیفرق نگذاشته و ا و منسوخعام و خاص و ناسخ  نیآن بوده که او ب زیحضرت ن

و خاص هستند نه ناسخ و منسوخ.

اجتهاد حسن بن جهم است. وهیش نیهر حال ظاهر عمل حضرت تحس به

مجلس  کیقه نمودن زن در درباره سه طال یدر کتاب کاف ینیفضل بن شاذان: کل ی( فتواج
را از چند تن از دانشمندان  یعده بحث مفصل امیکردن زن در ا رونیب ایرفتن زن  رونیو ب
 انیوجود اجتهاد و لوازم آن در م انگریفضل بن شاذان نقل نموده که ب یفتواهااز جمله  یعیش

کر ذ (یاعده) ریقرآن بطالن طالق غ اتیاشکال کرد که در آ دیاست. ابوعب اصحاب ائمه 
است. تیمعص یاعدهنشده، تنها طالق 

 تیاست که: با وجود معص نظراتفاقکه در مسئله خروج زن از خانه در زمان عده  چنانهم
 زین ضیح امیو طالق در ا دیآیمکه از خانه خارج شده جزء عده بشمار  یامیکار بودنش، ا

حکم را دارد، فضل در پاسخ او گفت: نیهم

عزوجل لما جعل الطالق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطالق  أما قوله) 
عنه ساقطا، فليعلم أن مثل هذا انما هو تعلق بالسراب، انما يقال لهم: إن امر الله بالشيء هو 
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من  نیباب ) الفرق ب ،01ص ،8 ج ،همان ،ینیکل عقوبیمحمد بن ) نهي عن خالفه ...(
.((السنه و ... ریغ یطلق عل

 یبرا هکنیهمگفت: در قرآن  (از ضد ینه یمقتض ءیامر به ش) یقاعدهبا استناد به  فضل
 انیمطلب را با ب نیطالق بدون عده باطل است و ا میفهمیم شدهگرفتهطالق، عده در نظر 
عادت  امیمسئله طالق و خروج زن در ا نیو سپس به تفاوت ب کندیمچند مثال روشن 

صحت طالق است چون تنها به خاطر طالق الزم شده  طیاز شرا عده: دیگویمپرداخته و 
بلکه قبل از طالق و بعد از آن  ستیعده مربوط به طالق ن امیاست، اما حرمت خروج زن در ا

امر حرام است. نیا زین

نماز با لباس  ای یغصب نیمسئله نماز در زم هیعده را شب امیسپس خروج زن در ا یو
با صحت نماز ندارد و به صحت نماز در دار  یبودن منافات یاز غصب یکه نه داندیم یغصب
 یاذنهم فصل ریالخروج و االخراج کرجل دخل دار قوم بغ اسی: )انما القکندیمحکم  یغصب

 یالصالة، النه منه شرایطمن  سیالدار و صالته جائزة، الن ذلک ل ولهدخ یفهو عاص ف ها،یف
در علم  یمعروف باب اجتماع امر و نه یهامثالسئله از م نی...( ا صلیاو لم  یعن ذلک صل

ه (.اصول فقیالسبزوار یالزارع یعباس عل فهیالعالمه محمدرضا المظفر)تعلت )اصول اس
باب ، 182ص، هیو مباحث الحجه و االصول العمل هیمباحث االلفاظ و المالزمات العقل یف
.(یماع االمر و النهتاج

بدون علم یاز فتوا ینه

از نظر منطوق  اتیروا نی. ااندنموده یعلم نه ریبه غ یاز فتوا متعدد ائمه  اتیوادر ر
جواز اجتهاد و  هاآنمفهوم  کنیاند، لیرأاجتهاد به  یداللت بر اجتهاد ندارند و ناظر به نف

)من أفتى الناس بغير علم از امام باقر  دهیعب یاب حهیفتوا از منابع معتبر است مانند صح
حر ) ه لعنته مالئكة الرحمة و مالئكة العذاب، و ألحقه وزر من عمل بفتياه(دى من الل و ال ه
از خداوند فتوا  تیهر کس بدون علم و هدا (3 ثیحد ،0 ص ،32 ج ،عهیالش لیوسا ،یعامل

ر او عمل کردند، ب یدهد، فرشتگان رحمت و عذاب او را لعنت کنند و گناه آنان که طبق فتوا
 عهده اوست.

بر جواز اجتهاد از  توانیم، کنندیم ینه یرأکه از اجتهاد به  یاتیاز مفهوم روا نینچهم

فضال یبن یهاکتاب یدرباره محمد  یبن روح از اب نیمنابع معتبر استدالل کرد: حس
 آن (38 ثیحد ،321ص ،همان) )خذوا بما رووا و ذروا بما رأوا؛ . حضرت فرمودند:دیپرس
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.(دیکرده رها ساز انیخود ب یو آن چرا که از را دیریبگ ردهک تیچرا که از ما روا

هم فتوا  یاعدهکه در زمان آنان اجتهاد وجود داشته و  شودیمامام استفاده  انیب نیا از
 روانینبوده، پ یشرع نیمطابق با مواز هاآناز  یچون اجتهاد و استنباط تعداد ی، ولدادندیم

.کردندیمع خود را از عمل به اجتهاد آنان من

 یریگجهینت

قواعد  مبدأکه آن اوالًآمد که  به دست نیفوق چن نهیمختلف در زم یهادگاهید انیب با
ز به نقل ا و بعضاً اتیو روا خیاعتراف تار هب سیتأس انیو مدع باشندیم ائمه  یاصول

در اما  اندبوده  نیحضرات معصوم یهطواسیب ایبا واسطه  افتگانیپرورشخودشان 
ب اکت نیاول یکه هرچند بنابر اقوال میابییمدست  نیبد یخیتار یبا بررس زین فیتأل ینهیزم

بوده اما  قهتف یآنان برا ازین لیبه دل نیا شده فیتأل یتوسط اهل سنت و شافع یمفصل اصول
در موضوعات  اصحاب ائمه  یمتعدد از سو فاتیتأل. یقبل از شافع انیدر طول سال

 نیومحضور حضرات معص لیدر آمده است و به دل ریبه مناسبت به رشته تحر یاصول اگونگون
 به نوشتن یفقها به کتب مفصل اصول ازین و عدم هاآنمردم و امکان رجوع به  انیدر م 

و  اتفیتألبا انبوه  یکبر بتیداده نشده است همچنان که با شروع دوران غ یکاف یآن بها
در کتاب  دریچه که اسد حچنان میشویممواجه  عهیش یفقه در نزد فقها ولاص ییشکوفا

یرا به عنوان مؤسس علم اصول معرف  محمدباقرکه امام و عصره بعد از آن اتهیح یالشافع
ظلم و خارج شدن از  قتیدر حق میرا واضع علم اصول بدان یشافع کهنیا: دیگویو م کندیم

 حدود انصاف است.
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