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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 صلی اهلل علیک یا ولی اهلل ادرکنا
 

 اصول متلقات

 

 مسعود امامی

5/2/22 

 

 چکیده
 نام یبروجرد اهلل آیت. شوندمی تقسیم قسم چهار به پنجم قرن تا یافته نگارش فقهی آثار

 فقهای از دیگر برخی و ایشااان نظر به. اسات نهاده «متلقات اصااو » را اقسااام این از یکی

 اینکه جمله از است؛ علمی نتایج بعضی دارای متلقات اصو  در قدماء فقهی آرای معاصار 

( ع) معصوم رأی از کاشف تواند می شروطی حفظ با متلقات اصاو  در شاهرت یا اجماع

 چنانکه کند  می را روایت سند ضعف جبران متلقات اصو  در فقهاء شهرت همچنین باشد؛

 متلقات اصو  تفسیر و تعریف در. است آن تضعیف موجب صحیح روایت از آنان اعراض

 «متلقات اصااو » نظریه در ابهام گویای اقوا  این وجود که دارد وجود قو  شاا  حداقل

 هک است پرداخته متلقات اصو  مهم ویژگی هشات بیان به تفصایل به نوشاتار این. اسات

 ینهم. است آثار این در آنها نویسندگان اجتهاد و اندیشه فراوان تاثیر گویای آنها از برخی

 رو این از بود  خواهد آثار دراین فتاوای از( ع) معصااومان قو  کشااف برای مانعی نکته

 بروجردی اهلل آیت نظریه که متلقات اصو  در شهرت یا اجماع از( ع) معصومان قو  کشف

 .باشد ناممکن شاید و دشوار بسیار است  او فکران هم و

 .شهرت اجماع  معنا  به نقل بروجردی  اهلل آیت قدماء : واژگان کلید

 

   مقدمه
تاریخ تدوین متون فقهی شیعه با نگارش احادیث آغاز شد و به تدریج از این شیوه فاصله 

گرفت. آغاز این فاصااله تدریجی در عصاار حضااور امامان معصااوم )ع( بود و ن ساات با 

نوشاتن توضیحاتی از بررگان اصحا  ییل روایات و سس  با تاییف آثار فقهی مستقل و 

ضور همچون یون  بن عبد ایرحمن )متوفای اواخر غیر روایی توسا  فقهایی در عصر ح
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ق( ادامه یافت. با پایان یافتن عصر 262قرن دوم یا اوایل قرن ساوم( و فضال بن شایان )

حضاور معصومان )ع( و نیر عصر غیبت صرری  روند تفکی  متون فقهی از متون روایی 

یافت و به شاادت گرفت. این روش با آغاز قرن چهارم در حوزه فقاهت شاایعه گسااترش 

 شیوه ای پذیرفته شده بد  گشت.

شااهرت دارند  آثار فقهی ارزشاامندی بر جای « قدماء»از فقهای قرن چهارم و پنجم که به 

مااناده اسااات که با بسااایاری از آثار فقهی قرون قبل و بعد تفاوت هایی دارد. مهم ترین 

ی آنها از متون ویژگی متون فقهی نگارش یافته در عصاار قدماء  اسااتقا  ناقت و تدریج

روایی است. تدریجی بودن این حرکت رو به رشد موجب شد که آثار فقهی این دو قرن در 

عین تاش نویسندگان آنها برای استقا  از متون روایی  همچنان تعلّق بسیاری به روایات 

داشاته باشاند. همچنین می توان از ناهماهنگی آشاکار در شیوه تدوین این آثار که زاهیده 

 ران گذار است به عنوان ویژگی دیگر آنها نام برد.دو

متاسفانه برخی از آثار فقهی مستقل  ارزشمند و نادری که در آغاز دوره جدا شدن متون 

فقهی از متون روایی در عصار حضاور معصاومان )ع( و عصر غیبت صرری تاییف شده 

پراکنده در کتب فقهای  اند  امروزه در دسترس ما نیستند و تنها ب   هایی از آنها به طور

قرون بعد نقل شااده اساات.  از این رو داوری دقیق در مورد نحوه ارتبا  آن آثار با متون 

روایی  دشاوار است. آثار فقهایی مانند یون  بن عبد ایرحمن   فضل بن شایان  محمد بن 

 ق( و عبن جنید863احماد جععفی صاااابونی)متوفاای قرن ساااوم(  عبن أبی عقیل ععمّانی )م 

 ق( از این قسم است. 833عسکافی )م 

نامی « اصو  متلقات»آثار فقهی این عصار را حداقل می توان به چهار قسام تقسایم کرد. 

اسات که بر ی  قسم از این اقسام نهاده شده است. برای آگاهی درست نسبت به تعریف  

ا گر پیدجایگاه و شاخصه های اصو  متلقات می بایست آگاهی اجمایی نسبت به اقسام دی

کرد تا اصاو  متلقات از اقسام دیگر باز شناخته شود. از این رو ن ست به معرفی اقسام 

آثار فقهی عصر قدما پرداخته و در ضمن آن اصو  متلقات را نیر تعریف می کنیم  سس  

 شاخصه ها و ویژگی های اصو  متلقات را بیان می نماییم.

 

 صر قدمافصل اول: اقسام چهار گانه آثار فقهی در ع
با بررسای ویژگی های آثار فقهی عصر قدماء و تفکی  آنها از یکدیگر می توان آنها را به 

چهار دساته تقسایم کرد. ماا اصلی در تقسیم متون فقهی عصر قدما به این چهار قسم  

میران ارتبا  آنها با متون روایی اساات. این چهار دسااته هرچند به جهت داشااتن برخی 
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اختصااصای از یکدیگر متمایر می باشاند  اما برخی شااخصه ها در آنها شااخصاه های 

مشاترا اسات. حضاور شااخصاه های مشترا در هر قسم نیر مساوی نیست. حضور 

برخی از آنها در بعضاای از این اقسااام بیشااتر و در برخی دیگر کمتر اساات. این اقسااام 

 عبارتند از:

 

 فقه منقول .1

مقصااود از فقه منقو   آثاری اساات که هدل اصاالی نویساانده در آنها  جم  روایات بوده 

اسات. این گونه آثار در عصار قدما  بلکه اعصار قبل و بعد از آن به جهات م تلف دارای 

اقساام گوناگونی می باشند. از جهتی بر دو قسم هستند. قسم او  آثاری است که روایات 

تقسیم و تبویب موضوعی ندارد و نویسنده هر آنچه را از اهمه  نقل شده در آنها هیچ گونه

معصاومین )ع( شنیده است بدون نظم موضوعی خاصی نقل کرده است. به نظر می رسد 

ب   قابل توجهی از اصو  ن ستین روایی که به اصو  اربعمأة شهرت دارند از این قسم 

از اصاو  اربعمأة می باشد که به می باشاند. شااهد بر این ادعا برخی از آثار باقی مانده 

 انتشار یافته اند و به همین شیوه تاییف شده اند. « االصو  ایستة عشر»نام 

قسام دوم آثار روایی اسات که روایات آن بر اسااس موضوع جم  آوری شده است. این 

قسام به دو گونه می باشد. ن ست آثاری که در باره موضوع خاصی است و دوم آثاری 

موضااوعات متنوعی اساات اما چین  روایات در آن اثر بر اساااس موضااوع  که در باره

تدوین یافته اساات. از نام بساایاری از آثار یکر شااده در رجا  نجاشاای و فهرساات شاایخ 

طوساای آشااکار می شااود که آنها در زمره یکی از این دو قساام اخیر می باشااند. غایب 

اند و در صدد تنظیم و تبویب مجموعه های روایی که پ  از اصو  اربعمأة نگارش یافته 

آنها بوده اند از این قسام می باشاند. کتب اربعه نیر از جمله مهم ترین آثار روایی هستند 

 که در آنها روایات مربو  به موضوعات م تلف تنظیم و تبویب موضوعی شده اند. 

ستند ه آثار مربو  به فقه منقو  از جهت دیگر نیر قابل تقسیم می باشند. قسم او  آثاری

که نویسنده در آنها تنها به جم  روایات پرداخته و دیدگاه خود را در قبو  و رد روایات و 

موضاوع اثر بیان نکرده است. قسم دوم آثاری است که با ماایعه آنها می توان عاوه بر 

آگاهی به روایات مربو  به ی  موضاوع  به رای نویسنده در هر موضوع یا در برخی از 

 ر پی برد.موضوعات نی
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کتب اربعه از قسم اخیر می باشند. از مقدمه ایکافی و من الیحضره ایفقیه روشن می شود 

شیخ طوسی نیر اگر چه  3که هدل نویساندگان آنها جم  آوری روایات معتبر بوده اسات.

روایات غیر معتبر را کنار روایات معتبر یکر کرده  اما در مقدمه دو کتاب  تصااریح کرده 

اجتهااد خود به ترجیح روایات معتبر و یا به جم  دالیی میان روایات متعارض کاه بناا بر 

 2پرداخته است.

 

 اصول متلقات .2
اصاو  متلقات ن ساتین آثار فقهی در دساترس می باشاند که فتاوای نویسندگان آنها در 

قایب نقل روایات نیساات  بلکه فتاوا با ایفا ی تدوین شااده اساات که آن ایفاب منسااو  به 

گان آنها است. تاییف این آثار گامی بررگ در جهت جدا شدن متون فقهی از متون نویساند

روایی بوده اساات؛ هرچند پی  از این نیر گام هایی در این جهت از سااوی فقهای عصاار 

حضاور یا عصار غیبت برداشاته شاده بود  ویی چنانچه گذشت امروزه آثار آن گروه از 

اگر چه این قساام از آثار قدماء از متون روایی )فقه منقو (  فقهاء در دسااترس ما نیساات.

متمایر می باشند  ویی چون تدوین این کتب در زمره اویین گام ها برای جدا شدن تدریجی 

از متون روایی بوده اسااات باه همین جهات ایفاب آنها بیشاااترین هم خوانی را با روایات 

 معصومین )ع( دارد. 

ت اصاااحی اسات که مرج  بررگ شاایعیان آیت اهلل سید اصاو  متلقات یا مسااهل متلقا

ش( برای بعضای از فتاوای فقهای متقدم قرار داده است که بر 3832حساین بروجردی )م

آثاری که حاوی این فتاوا می باشاند نیر اطاق می شود. مهم ترین نتایج علمی که مترتب 

بروجردی و همفکران او  بر وضا  چنین اصااحی می باشد این است که به نظر آیت اهلل 

اجماع یا شاهرت در اصاو  متلقات با حفظ شروطی می تواند کاشف از رأی معصوم )ع( 

باشد. همچنین شهرت فقهاء در اصو  متلقات جبران ضعف سند روایت را می کند  چنانچه 

 8 اعراض آنان از روایت صحیح موجب تضعیف آن است.

                                                           
 .3/8؛ من الیحضره ایفقیه3/3. ایکافی 3

 .3/8؛ االستبصار3/8. تهذیب االحکام 2
؛ خمینی  سید روح اهلل  انوار ایهدایة  362  ص2. سابحانی  جعفر  تهذیب االصاو   )تقریر درسهای امام خمینی(    8

  3  ( سید محمد باقر صدر)تقریر درس های آیت اهلل بحوث فى علم االصو   ؛ هاشامی  ساید محمود  263  ص3 

و  358  درس5کتا  نکاح       سااید موسااى  شاابیرز زنجانى؛ 226مجم  ایفواهد  ص لی ؛ منتظری  حسااینع832ص

  .332  ص3؛ مبلری  احمد  موسوعة االجماع فی فقه االمامیة   623  درس32و   282  درس9و   922  درس 22 
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دیدگاه و نقد و ارزیابی آن  خار  از هدل  سا ن در مورد نتایج اصاویی برخاسته از این

اصاالی این نوشااتار اساات؛ بلکه مقصااود تعریف و تبیین مفهوم اصااو  متلقات نرد نظریه 

پردازان و بررساای ویژگی ها و شاااخصااه های آن می باشااد؛ هرچند با دسااتیابی به این 

 هدل  ابعادی از نتایج اصویی این نظریه نیر مورد سنج  قرار خواهد گرفت.

یت اهلل بروجردی این نظریه را در دروس خار  خود مارح کرد. از ایشان اثر مکتوبی که آ

در آن به تبیین این نظریه پرداخته شاده باشاد در دست نیست. برخی از شاگردان ایشان 

این نظریاه را در تقریراتی کاه از دروس وی اراهاه داده اناد  تبیین کرده اند. در عین حا  

قریرات در تشاااریح این نظریه آمده خایی از ابهام و اجما  نیسااات. به آنچه در این گونه ت

نظر می رسااد حداقل ب شاای از این اجما  زاهیده ابهام و اجمایی اساات که در طرح آن از 

 سوی صاحب نظریه وجود دارد.

اینا  باا مراجعاه باه تقریرات م تلف از شااااگردان آیت اهلل بروجردی و دیگران در باره 

کوشاایم به معنای مورد نظر ایشااان از این اصااااح دساات یابیم. در  اصااو  متلقات می

 مراجعه به این گونه آثار به توضیحات ییل در مورد این نظریه بر می خوریم:

. مسااهل فقهی مارح شده در آثار فتوایی فقهای قرن چهارم و پنجم دو قسم است. قسم 3

ت فقهاء در این قساام شااباهت او  مساااهلی اساات که از اهمه )ع( گرفته شااده اساات. عبارا

فراوانی به یکدیگر دارد و این بدان جهت اسات که آنان می کوشیدند در بیان فتاوای خود 

حتی ایمقدور از ایفاب روایات معصاااومین )ع( ت ای نکنند. بنابراین اگر در این گونه آثار  

آن نمی  اجماع یا شاهرت بر فتوایی وجود داشاته باشد که مستندی از کتا  و سنت برای

یابیم  می توان نتیجه گرفت که مسااتند این فتوا نرد آنان روایت یا روایاتی بوده اساات که 

می نامید. « اصو  متلقات»بدسات ما نرسیده است. آیت اهلل بروجردی این گونه مساهل را 

   3قسم دوم فروعاتی است که فقهاء با اجتهاد از قسم او  استنبا  کرده اند.

ی از شاااگردان آیت اهلل بروجردی بر می آید که ساایر تدوین مباحث . از توضاایحات یک2

است. در این دوره فق  « فقه مأثور»فقهی چهار دوره را ساسری کرده است. ن ست دوره 

می باشااد که فقهاء احکام بیان « فقه منصااوص»به نقل روایات اکتفاء می شااد. مرحله دوم 

کردند. آنان عاوه بر رعایت عدم ت ای  شده از سوی اهمه )ع( را در قایب فتوا عرضه می

کردند و جانب احتیا  را رعایت مىاز احکام و فتاوایی که به طور روشن در روایات آمده  

عرضااه  افتو قایبدر  «عین أیفاب صااادر از مصااادر تشااری  را بدون اسااتناد به امام»

این است که جهت و به همین  . رساایه ایشارای  علی بن بابویه از این قسم استنمودندمى

                                                           
 .23. ایبدر ایراهر  ص 3
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 شمرده می شدنرد قدما به منریه نت حدیث  مربورب صوص رسایه  ی و نوع از کتب فقه

یافتند عبارت آن رساااایه را به منریه نت تلقى و در هر مسااا لاه کاه نت و روایتى نمى

. آیت اهلل بروجردی این قسام از مساهل فقهی مارح شده در آثار قدماء را اصو  کردندمى

  متلقات می نامید. 

خود را از قید ایفاب روایات آزاد  به تدریج« فقه مساااتنب »فقهاء در مرحله ساااوم؛ یعنی 

دیگر  آن چه از  یساااختند و پ  از دقت و کنجکاوز در احادیث و عرضااه برخى بر برخ

کردند با عبارات و نصاوص دینى در حدود مسااهل منصوص استنبا  مى مجموع روایات

 .آوردندمى به رشته تحریر دردیگر 

منصااوص بیرون  مساااهلفقها پا را از حدود نام دارد  « فقه تفریعی»در آخرین مرحله که 

و بر اساااس قواعد کلى و نصااوص عام کتا  و ساانت و ادیة عقلیه در مورد فروع  هگذارد

مسااهل روزمره که در نصوص  مارح نگردیده و شاید تا آن هنگام صورت مساتحدثه و 

کلیه نیازمندیها و مسااااهل را بر کوشااایدند خود نگرفته بود ا هار نظر کردند و ه وقوع با

  5 .پاسخ گوینداساس نت  

. در برخی از تقریرات درس های ایشان مساهل فقهی به سه قسم تقسیم شده است. قسم 8

نام دارد و آن عبارت است از احکام بیان شده از سوی اهمه )ع( بدون « تاصو  متلقا»او  

مسااااهل »ترییر و بدون آن که کم یا زیادی در آنها صاااورت گرفته باشاااد. قسااام دوم 

اسات و مقصاود سا نان  مجملی از اهمه )ع( می باشد که با توضیحات فقهاء « توضایحی

فروعاتی از احکام است که فقهاء  است و آن« مساهل تفریعی»همراه شده است. قسم سوم 

با اساااتنبا  و اجتهاد از کلمات معصاااومین )ع( بدسااات آورده اند. در این میان اجماع و 

شاهرت قدماء فق  در قسام او  حجت اسات؛ زیرا اجتهاد و اساتنبا  توضیحی و تفریعی 

انی آس فقیه در آن دخایتی ندارد. ایبته تش یت این سه قسم از یکدیگر در آثار قدماء کار

  6نیست و نیازمند تتبّ  و دقّت فراوان است.

                                                           
 .32ص . واعظ زاده خراسانی  محمد  مقدمه ایجمل و ایعقود فی ایعبادات  5

. آیت اهلل یاف اهلل صافی گلسایگانی نیر در تقریرات درس 229. اشاتهاردی  علی پناه  تقریرات فی اصو  ایفقه  ص  6

های اصاو  آیت اهلل بروجردی   تقسیم سه گانه مشابهی را از مساهل فقهی اراهه داده و فق  اجماع و شهرت را در 

نبا  از ساااوی فقیه اسااات  حجت می داند؛ مراجعه شاااود به قسااام او  که خایی از هر گونه اعما  نظر و اسااات

تاییف سید محمد رضا « ایمنهج ایرجایی»  یاف اهلل صافی گلسایگانی چاپ شده در کتا  «بحث حجیة ایشهرة»رساایه

 .   236حسینی جایی  ص
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کام پایانی این مقرّر محترم  هور در این دارد که این ساه دساته از مساهل فقهی در همه 

آثاار قادمااء یا حداقل در برخی از آن آثار در هم آمی ته اسااات و تفکی  آنها از یکدیگر 

 نیازمند پژوه  فراوان می باشد. 

اگردان ایشان در مقام تبیین نظریه آیت اهلل بروجردی  بعد از تقسیم سه . یکی دیگر از ش3

گانه مربور و بیان حجیت اجماع و شهرت در قسم او   تصریح می کند که فقهاء در اصو  

 9فتوا می دهند.« عین ایفاب روایات»متلقات به 

یین دیدگاه آیت . یکی از مدافعان این نظریه امام خمینی است. او بدون آن که در صدد تب5

اهلل بروجردی باشاد دو نکته مهم که در تقریرات دروس آیت اهلل بروجردی دیده نمی شود 

بر این نظریه افروده اساات. ن ساات آن که اجماع و شااهرت قدماء هنگامی معتبر اساات که 

به قو  معصاومین )ع( شاود و دوم آن که اجماع و شهرت قدماء یا « حدس قاعی»موجب 

معرول بودن فتوا از عصر اهمه »نرد آنان اسات و یا کشاف از « تبرینت مع»کاشاف از 

 3می کند و در هر دو صورت حجت است.« )ع( تا عصر قدماء

روشن است که در صورتی که اجماع یا شهرت کاشف از معرول بودن فتوا از عصر اهمه 

چون در این  )ع( اسات  ماابقت ایفاب فتوای قدماء با ایفاب روایت یا روایات بی معنا است 

 فرض مستند فتوای قدماء روایت نیست  بلکه معروفیت فتوا است. 

. یکی از فضاااای معاصااار که آیت اهلل بروجردی را درا نکرده و متعلق به طبقه بعد از 6

شااگردان او می باشد  تقریر دیگری از نظریه ایشان اراهه می دهد. به نظر او آن دسته از 

از فتاوای فقهای نسل قبل می « تلقی»لقات به شمار می روند  فتاوای قدماء که از اصو  مت

باشاند که  به طور متصال از نسلهای پیشین تا نسل اصحا  اهمه )ع( و در نتیجه از خود 

 اهمه )ع( گرفته شده اند.

این تقریر از نظریه با چهار تقریر ن ست که توس  شاگردان آیت اهلل بروجردی اراهه شده 

ارد. در چهار تقریر ن ست  آن دسته از فتاوای قدماء اصو  متلقات است تفاوت اساسی د

بشاامار می آیند که برگرفته از روایاتی هسااتند که در دسااترس قدماء بوده و در نرد آنان 

معتبر شااامرده می شاااده و امروزه در اختیار ما نیسااات و به همین جهت این گونه فتاوا 

 کاشف از روایات معتبری نرد قدماء هستند.

ا بر پایه تقریر شاشام  مقصاود از اصاو  متلقات یکی از سه قسم ییل است: قسم او  ام

احکام ارتکازی اساات که قدماء از فقهای طبقه قبل خوی  در قایب فتوا تلقی به قبو  کرده 

                                                           
اهلل سید محمد حجت     چاپ شده در کتا  ایبی  )تقریر درس های آیت «رسایة ایشهرة». تجلیل تبریری  ابوطایب   9

 .333کوه کمری(  تاییف آیت اهلل ابوطایب تجلیل تبریری  ص

 .362  ص2. تهذیب االصو     3
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اند و آنان نیر از نسل قبل و در نهایت از اهمه )ع(  اخذ نموده اند. ممکن است این احکام در 

ایب روایت باشاد  ویی به مرور از قایب رواهی خار  شااده و به شکل مرحله ن سات در ق

غیر روایت به دسات قدماء رسایده اسات. همچنین ممکن است این احکام از ابتداء در غیر 

قایب رواهی باشاد و در واق  بر گرفته از سیره متشرعه یا برخی از خواص اهمه )ع( بوده 

 است.

ر ارتکازی و متأثر از طبقه قبل و بدون اعما  قسااام دوم روایااتی اسااات که قدماء به طو

قواعد علم رجا  و حدیث  صدور آنها را پذیرفته و بر اساس آن فتوا داده اند و قسم سوم 

مواردی اسااات که از ترکیب دو ارتکاز قبل به وجود می آید؛ یعنی قدماء به طور ارتکازی 

ی به قبو  کرده و بر اساس صادور روایاتی را و همچنین فهم خاصی از آن روایات را تلق

  2آن فتوا داده اند.

چنانچه از مقایساه این شا  تقریر روشان می شود  نظریه اصو  متلقات در طو  زمان 

معرول بودن فتوا از عصر اهمه »تکامل یافته اسات. این نکته که اجماع و شاهرت گاهی از 

کشاف می شود و امام خمینی بر نظریه افروده و در تقریرات دروس « )ع( تا عصار قدماء

ه نمی شود  توس  مقرر ششم پرورش یافته و در کنار آیت اهلل بروجردی به وضاوح دید

 در سه فرض م تلف مارح گردیده است. « نت معتبر»کشف از 

گرارش ن سات در باره اصاو  متلقات مجمل است و در آن روشن نشده است که آیا در 

اصااو  متلقات  فتوا به عین ایفاب روایات اساات یا خیرا اما در سااه گرارش بعد با تفکی  

توا ایقاء ف»تلقات از مساهل توضیحی و تفریعی روشن می گردد که اصو  متلقات اصو  م

اسات و در آن هیچ گونه اجتهاد و استنبا  توضیحی و تفریعی فقیه « با عین ایفاب روایات

 دخایت ندارد.

تفاوت دیگری که در این گرارش ها وجود دارد این است که آیت اهلل بروجردی ا بنا بر نقل 

بعضی از تقریرات درس های  اااا کتا  های مقن  و هدایه شیخ صدوق  مقنعه شیخ مفید  

آثار سید مرتضی  کافی أبوایصاح حلبی  مراسم سار دیلمی  نهایه شیخ طوسی و مهذ  

نگاشته شده « خصاوص مساهل اصو  متلقات»داند که برای بیان  ابن برا  را از کتبی می

اسات. بنابراین مساهل توضیحی و تفریعی در این کتا  ها دیده نمی شود. او آثاری را که 

بر پایه اصو  متلقات نوشته شده منحصر در این موارد ندانسته و کتا  های مربور را به 

کند. در مقابل این آثار  کتا  هایی وجود دارد عنوان نمونه هایی از این گونه آثار یکر می 

                                                           
 .326  ص3. موسوعة االجماع فی فقه االمامیة    2
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که عاوه بر مسااهل اصاو  متلقات دارای مسااهل تفریعی نیر اساات؛ مانند مبسااو  شیخ 

 32طوسی.

این گرارش از مناب ِ حاوی اصو  متلقات با آنچه در گرارش سوم آمد منافات دارد.  هور 

بعضاای از آثار قدماء با  گرارش سااوم در این اساات که مساااهل اصااو  متلقات در همه یا

مسااهل توضایحی و تفریعی در هم آمی ته است. اما این گرارش گویای این است که آثار 

نگاشااته شااده و مساااهل « خصااوص مساااهل اصااو  متلقات»نام برده شااده برای بیان 

 توضیحی و تفریعی در آنها دیده نمی شود.

از گرارش سوم  کتا  هایی  ممکن است این تنافی را به این شکل بر طرل کرد که مقصود

مانند مبسااو  و آثار پ  از آن اساات که مساااهل اصااو  متلقات با مساااهل توضاایحی و 

تفریعی در آنها م لو  شاااده اسااات؛ نه کتابهای نام برده شاااده در گرارش پایانی که به 

نگاشاته شده « خصاوص مسااهل اصاو  متلقات»ادعای گرارش دهندگان فق  برای بیان 

خصوص »وجیه بعید به نظر می رساد  زیرا با وجود آثاری که برای بیان اسات؛ اما این ت

نگاشااته شااده نیازی به تتب  و دقت فراوان در آثار دیگر مانند « مساااهل اصااو  متلقات

 مبسو  شیخ طوسی نیست.

امام خمینی نیر این برداشاات از ساا ن شاایخ در مقدمه مبسااو  را که قدماء پیوسااته بر 

پ  از این  33می دادند نمی پذیرد و آن را خال واق  می داند. اسااااس ایفاب روایات فتوا

روشان خواهد شاد که همچنان که امام خمینی معتقد است آثار قدماء ماابقت همیشگی با 

ایفاب روایات ندارد. همچنین روشن خواهد شد که عاوه بر فتاوای ماابق ایفاب روایات و 

امام خمینی قسم دیگری از اصو  متلقات  فتاوای معرول از عصار اهمه )ع( که در دیدگاه

شمرده شد  مساهل توضیحی و تفریعی نیر کم و بی  در آثار قدماء از جمله آثار نام برده 

شده وجود دارد. پ  برای کشف اصو  متلقات از آثار قدماء ااا چنانچه در گرارش سوم 

ه هر اجماع یا شهرتی آمده است ا نیاز به دقت و تتب  فراوان است و نمی توان ادعاء کرد ک

 در آثار قدماء کاشف از قو  معصوم )ع( است. 
ادعای معاصران مبنی بر این که فقهای قرون چهارم و پنجم همه یا بعضی از فتاوای خود 

را در قایب ایفاب روایات عرضاه می کردند دارای مویدات تاری ی متعددی است و توس  

ست. در ییل سر فصل های بعدی به بعضی فقهای دیگری نیر در طو  تاریخ مارح شده ا

 از آنها اشاره می شود.

                                                           
 .322  ص2؛ اشتهاردی  علی پناه  تقریر بحث ایسید ایبروجردی     253و  32. ایبدر ایراهر  ص  32
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 فقه تفریعی  .3

مقصااود از آثار فقه تفریعی آن قساام آثاری اساات که نویسااندگان آنها عاوه بر احکام 

شرعی بر گرفته از متون روایات به طرح فروعاتی پرداخته اند که در روایات وجود ندارند. 

ثار فقهی اهل سنت بوده است. کتا  مبسو  نمونه روشنی این فروعات غایبا برگرفته از آ

برای این قساام اساات. در عین حا  آثار دیگری مانند مقنعه شاایخ مفید  آثار فقهی سااید 

مرتضای  نهایه شایخ طوسای  کافی ابو ایصاح  مراسم سار که غایبا به یکر فروعات بر 

 دید نیستند.گرفته از روایات می پردازند  خایی از این گونه فروعات ج

باه عباارت دیگر  نمی توان مرز روشااان و دقیقی برای آثاری که فق  به یکر فروعات بر 

گرفته از روایات پرداخته اند با آثاری که عاوه بر آن  فروعات جدید را نیر یکر کرده اند 

قرار داد؛ زیرا بیشاااتر آثاار فقهی قادما کم و بی  دارای فروعات جدید می باشاااند  ویی 

ر فروعات جدید برای قرار دادن آنها در زمره آثار فقه تفریعی کافی نیست  بلکه صرل یک

در صااورتی در زمره آثار فقه تفریعی جای می گیرند که نویساانده آنها قصااد جدی برای 

وارد کردن فروعات جدید در فقه داشته است. در نتیجه تعداد این فروعات فراوان بوده  به 

در آن آثار نمود آشاااکاری دارد. از این رو مقنعه  نهایه و  گونه ای که وجود آن فروعات

آثااری ماانند آنها هر چند دارای فروعات جدید می باشاااند  اما در زمره آثار فقه تفریعی 

 بشمار نمی آیند.
 

 فقه تفریعی استداللی .4

آخرین قساام از آثار فقهی قدما  آثاری هسااتند که عاوه بر وجود فروعات جدید در کنار 

فروعات برگرفته از متون اخبار  اسااتدالالت فقهی نیر در آنها به وجه چشااامگیری وجود 

دارد. شااخت ترین نمونه برای این قسام  کتا  خال شایخ طوسی است. کتا  مبسو  

ی استدال  فقهی نیست  اما وجود استدالیها ی فقهی در آن نیر هر چند به اندازه خال دارا

قابل توجه است  برخی از آثار سید مرتضی و نیر بعضی رسایه های شیخ مفید نیر حاوی 

 استدال  های فقهی هستند. 
 

 فصل دوم: شاخصه های اصول متلقات

 . فتوا به الفاظ روایات1
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اقتضاء می کند که ن ستین آثار تدریجی بودن سایر گساسات متون فقهی از متون روایی 

فقهی غیر روایی بیشترین شباهت را با آثار فقهی روایی داشته باشند. به همین جهت قدماء 

 در آثار فقهی غیر روایی بیشترین عبارات و ایفاب کتا  خود را از روایات اخذ می کردند. 

ین شباهت را با آثار از میان آثار اصاو  متلقات سه کتا  فقه ایرضا  مقن  و هدایه بیشتر

فقه روایی دارند. این سااه کتا  از قدیمی ترین و مهم ترین متون فقهی غیر روایی عصاار 

قدماء می باشاند که در دساترس ما هستند. کتا  فقه ایرضا که امروزه در دسترس است 

پی  از مقن  و هدایه تاییف شده و در مورد مویف آن اختال نظر می باشد. برخی آن را 

بر پایه این قو   این کتا  متنی روایی خواهد بود. اما  32مام رضااا )ع( نساابت داده اند.به ا

بنابر نظر کساااانی که این کتا  را به غیر امام معصاااوم )ع(  مانند علی بن بابویه قمی )م 

نساابت می دهند   33(823یا محمد بن علی شاالمرانی معرول به ابن ابی ایعراقر )م  38(822

  35به غیر معصوم )ع( خواهد بود. متن این کتا  منسو 

اسناد را حذل کرده تا »شیخ صدوق در مورد کتا  مقن  به این مس له تصریح می کند که 

)ساب  گردد و( حمل آن دشوار نباشد و به آسانی بتوان آن را به خاطر سسرد و خواننده 

لماء فقهاء خسته نگردد؛ زیرا آن چه در این کتا  آورده در کتا  های اصویی از مشایخ ع

مقصاود نویسنده از حذل اسناد  یکر متن روایات بدون سند  36«.مورد اعتماد آمده اسات

اسات و مقصاودش از کتا  های اصویی  مناب  معتبر روایی است که از برخی از آنها به 

ن متو»اصااو  اربعمأه یاد می شااود. فقهای دیگر نیر تصااریح کرده اند که کتا  مقن  نقل 

 39.است« اخبار

                                                           
 .638 ص 3. مجلسی  محمد تقی  یوام  صاحبقرانی    32

 .38  ص6و    83  ص2. ریاض ایعلماء    38
؛ 39. صادر  ساید حسان  ایرسااهل االربعة عشارة  رساایة فصال ایقضااء فی ایکتا  ایمشاتهر بفقه ایرضا    ص 33

  9موساای  کتا  نکاح     شاابیری زنجانی  سااید 322  ص6شااوشااتری  محمد تقی  اینجعه فی شاارح ایلمعه    

 .2369ص
. به نظر می رساد با توجه به قراهن و شاواهد یکر شاده از ساوی صاحبان اقوا  م تلف در مورد نویسنده این  35

کتا   قو  اخیر  یعنی اتحاد این کتا  با کتا  تکلیف شاالمرانی از قوت بیشااتری برخوردار اساات. برای آگاهی از 

 تلف در مورد نویساانده این کتا  و دالیل و قراین هر ی  از اقوا   عاوه بر بحث های تفصاایلی  پیرامون اقوا  م

 مناب  یکر شده  مراجعه شود به: مقدمه آقای جواد شهرستانی برچاپ اخیر این کتا . 

 .5ایمقن    ص.  36

ایحداهق  ؛293ص  5   کشف ایلثام ؛329ص  8   یخیرة ایمعاد ؛36ص؛ 58ص  6 ؛ 223ص  3   مدارا األحکام.  39

  مصااباح ایفقیه؛ 399ص ؛325ص  5   غناهم األیام؛ 268ص  22 ؛ 338ص  38  ؛232ص  2 ؛ 59ص  8   ایناضاارة

  .3ص  2   ایمکاسب ایمحرمة؛ خمینی  سید روح اهلل  263ص  3ق  3 
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چند کتا  هدایه شایخ صادوق شاباهت بسیاری به کتا  مقن  دارد اما فقهاء در مورد  هر

کتا  هدایه  کمتر یادآور شاده اند که عبارات آن نقل متون اخبار است. صاحب جواهر دو 

گرارش م تلف از دو کتاا  مقن  و هادایاه می دهاد. گاهی غایب عبارات دو کتا  مقن  و 

و گاهی دیگر می گوید: صااادوق در مقن  و هدایه جر به  33هادایاه را متون اخبار می داند

 32متون اخبار فتوا نمی داده است.

محدث نوری برای اثبات این که کتا  مقن  فتوا به متون اخبار می باشد  قراهن مهم دیگری 

غیر از آنچه در مقدمه کتا  آمده یکر کرده است. او مواردی از متن کتا  را یکر می کند 

به بیان « در روایت دیگری آمده است»بعد از بیان فتوای خود با عبارت که شایخ صادوق 

فتوای دیگر می پردازد. محدث نوری از این گونه عبارات نتیجه می گیرد که آنچه صاادوق 

در بیاان فتوای خود گفتاه همچون قو  دیگر  متن روایات بوده اسااات. او شااایوه عامه 

مقن  را در کنار روایات نقل می کند بر همین  مجلساای در بحار االنوار را که عبارات کتا 

اسااس می داند. ایبته تصاریح می کند که مجلسی کتا  هدایة شیخ صدوق را نیر همچون 

مقن  می داند و در مورد آن نیر به همین شیوه عمل کرده است  ویی می گوید:  اما من به 

یافتم. از این رو فق  به نقل کتاا  هادایاه چنین اعتماادی ندارم  زیرا دییلی بر این اعتماد ن

 22آنچه در کتا  هدایه به طور روشن به امام معصوم )ع( نسبت داده شده اکتفا کردم.

در سااه کتا  فقه ایرضااا  مقن  و هدایه عاوه بر عباراتی که مسااتند به نویساانده اساات و 

ه مقصاااود فقهاء از نقل متون اخبار همین عبارات می باشاااد به روایاتی بر می خوریم ک

نویساانده به طور مسااتقیم از معصااومین )ع( نقل کرده اساات. عامه مجلساای در کتا  

بحاراالنوار  متن هر سه کتا  را أعم از آنچه مستند به امام معصوم )ع( شده یا آنچه کام 

نویسانده اسات  در کنار روایات معصاومین )ع( نقل کرده است. شیخ حر عاملی در کتا  

عباراتی از مقن  پرداخته که به طور مسااتقیم مسااتند به امام وساااهل ایشاایعة فق  به نقل 

معصااوم )ع( اساات. او هیچ متنی از کتا  فقه ایرضااا و هدایه نقل نکرده اساات. اما محدث 

نوری در کتا  مسااتدرا ایوساااهل عبارات نویسااندگان دو کتا  فقه ایرضااا و مقن  را در 

نقل عباراتی پرداخته که به طور  کناار روایاات آورده  ویی در مورد کتاا  هادایاه فق  به

 مستقیم مستند به امام معصوم )ع( است.

                                                           
 .223ص  5   جواهر ایکام.  33

 .383ص  6   جواهر ایکام.  32

 .322  ص3  خاتمة ایمستدرا .  22
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پ  مواجهه سااه محدث بررگ قرون اخیر با این سااه کتا  و دیدگاه آنان در مورد تاابق 

متن آنها با متون روایات یکساان نیسات. این در حایی است که این سه محدث پیرو مکتب 

و اقتضای این مکتب  سهل گیری در قبو  روایات و اخباری بوده یا به آن نردی  بوده اند 

عمل به آنها است. در بررسی های پی  رو نیر برخی از تفاوت های میان این سه کتا  از 

ر پ  د جمله برتری کتا  مقن  نسابت به هدایه در نقل مستقیم روایات آشکار خواهد شد.

فاوتهای مهمی میان آنها حایی که با وجود بیشااترین تشااابه میان این سااه کتا   شاااهد ت

هستیم  طبیعی خواهد بود که این سه کتا  با آثار فقهایی مانند سید مرتضی و شیخ مفید 

 تفاوت های چشمگیر تری داشته باشند.   

( نیر در مقدمه مبسو  به همین روش فقهای عصر خوی  مبنی بر 362طوسای )م  شایخ

( 822قبل از شیخ صدوق  پدرش علی بن بابویه )م  23 فتوا به ایفاب روایات  اشاره ای دارد.

( در 936با تاییف کتا  شارای  این شیوه را در تدوین متون فقهی پی گرفت. شهید او  )م 

فقهای امامیه هنگام فقدان نت به کتا  شرای  علی »مورد کتا  ابن بابویه ادعا می کند که 

ند و فتوای او را مانند روایت  می ابن باابویاه اساااتنااد می کنناد؛ زیرا باه او اعتمااد دار

پ  از شاهید نیر بسیاری از فقهاء این س ن را در باره ابن بابویه و پسرش   22«.شامارند

بنابر نظر کسااانی که فقه ایرضااا را همان شاارای  ابن بابویه می پندارند  کتا   28گفته اند.

ا بر نظر شهید و شارای  امروزه در اختیار ماسات و می تواند در هنگام  فقدان نت اااا بن

 برخی دیگر ا مورد توجه و اعتماد قرار گیرد. 

از گرارش شاهید او  به دست می آید که فتاوای ابن بابویه در حد نصوص روایی نیست  

بلکه در مرتبه پایین تر قرار دارد و هنگام فقدان نت ارزشاامند می باشااد. برخی از فقهاء 

بابویه را فق  در حد ی  موید برای ادیه فقهی یکر نیر متن فقه ایرضاا یا همان شرای  ابن 

کرده اند. صاااحب جواهر در بحث تعداد واجب تساابیحات ارب  در رکعت سااوم و چهارم 

نماز  فتوای ابن بابویه در رساایه شارای  و شیخ صدوق در مقن  و شیخ طوسی در نهایه 

تکرار ساااه مرتبه را کاه فق  بر اسااااس متون اخباار فتوا می دهند  موید قو  به وجو  

                                                           
 .2  ص3ایمبسو    .  23

 .53  ص 3یکرز ایشیعة فی أحکام ایشریعة   .  22

قوانین ؛ 833؛ اصاافهانی  ایفصااو  ایررویة  ص325  ص32بحار االنوار     ؛333ص   ایحبل ایمتین  بهاهیشاایخ  . 28

 ؛ 333ص  2 ؛ 882ص  3   فراهد األصو ؛ 223  ص5؛  233  ص8؛  386  ص6جواهر ایکام    ؛898ص  األصاو 

؛ مقدس  832ص  5   ایقواعد ایفقهیة  بجنوردز؛  265ص  3   خاتمة ایمسااتدرا ؛263ص  3ق  3   مصااباح ایفقیه

  .  832ص  3 (  گلسایگانیآیت اهلل سید محمد رضا تقریر بحث   )تقریرات ایبی 
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نیر در مورد فتاوای برخی از قدماء اسااترآبادز ما امین    23تساابیحات قرار داده اساات.

فتواز بعضاى از اخباریان مانند شیخ صدوق  پدرش و »دیدگاهی مشاابه دارد. به نظر او 

کلینى  بلکه شیخ طوسى  ا که بنابر قو  تحقیق و بر خال گمان عامه حلّى در زمره آنان 

اااا بر حکمى که مستند روایى آن براز ما معلوم نیست و مستند دیگرز برخال آن است 

زیرا چنین اجماعى دالیت قاعى عادز بر دست یافتن آنان به دییلى  ;معتبر است  باشد نمى

 25.«معتبر دارد
  

 . نقل به معنا2

برای دساات یابی به میران تاابق متون آثار فقهی قدماء با ایفاب روایات  توجه به شاایوه 

های مرسوم در نقل کام  أعم از روایت و غیر روایت الزم است. یکی از این شیوه ها  نقل 

به معنا اسااات که در مقابل نقل به یفظ قرار دارد. نقل به معنا یعنی نقل پیام و معنای کام 

ایفا ی غیر از ایفاب به کار گرفته شده توس  او. ترجمه کام کسی به زبان دیگر متکلم با 

و اسااتناد ایفاب در زبان دوم به متکلم نیر می تواند یکی از مصااادیق نقل به معنا شاامرده 

 شود. 

بیشااتر  26به اجماع علمای شاایعه نقل به معنا در روایات با رعایت شااروطی جایر اساات.

بناء عقاء نیر بر جواز نقل به معنا است و  29همین نظر را دارند. دانشامندان اهل سنت نیر

چنین نقلی میان آنان شاای  می باشاد. علت جواز نقل به معنا در سیره عقاء این است که 

در تکلم  ایفاب مقصاااود نیسااات  بلکه ایقاء معنا در یهن م اطب مراد اسااات و ایفاب فق  

ند  پ  اگر ناقل بتواند با ایفا ی غیر از ایفاب وسیله ای برای رسیدن به این هدل می باش

به کار گرفته شاااده توسااا  متکلم  معنای مراد او را در یهن م اطب ایجاد کند به آنچه 

 مقصود متکلم بوده ناهل شده است

این سیره نه تنها مورد ردع شارع قرار نگرفته  بلکه تأیید نیر شده است. تردیدی نیست که 

ر حضور معصومین )ع( نیر این سیره میان مردم شیوع داشته در صادر اسام و در عص

                                                           
 .29  ص32. جواهر ایکام    23

 .265. ایفواهد ایمدنیة  ص25

  مازندرانی ؛232ص  ایمعایم؛ 223ص  مبادئ ایوصااو  ؛358ص  األصااو معار  ؛ 352ص  3   عدة األصااو .  26

 ؛392ص  قوانین األصو  ؛323ص  األصو  األصیلة  انیشاکفیض ؛ 232ص  2   شرح أصو  ایکافی  محمد صاایح

  دراسااات فی علم ایدرایة  علی أکبر  غفاری ؛333ص  نهایة ایدرایة  سااید حساان  صاادر؛ 882ص  رجا  ای اقانی

 .322ص

 .99ص  أضواء على ایسنة ایمحمدیة  محمود  ابوریه؛  855ص  3   أصو  ایسرخسی  . 29
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و در عین حا  نهی از این سیره در کتا  و سنت دیده نمی شود و همین گویای تقریر این 

سایره از ساوی شاارع مقدس اسات. عامه مجلسی در مقام استدال  برای صحت نقل به 

ن )ع( و عدم ردع از آن استناد معنا در روایات  به روا  این شیوه در نقل روایات معصومی

واق  بینی در ساایر تاری ی نقل حدیث  اقتضاااء می کند که بسذیریم ب شاای از  23می کند.

مراحل نقل و تدوین احادیث ب صاوص ن ستین و مهم ترین مرحله آن که پ  از استماع 

از پیامبر )ص( یا امام معصاوم )ع( اسات به شکل نقل شفاهی بوده و نقل شفاهی چنانچه 

 22عامه مجلسی و دیگران تصریح کرده اند به طور عادی به شیوه نقل به معنا بوده است 

بنابراین نقل به معنا در مناب  روایی موجود ا چنانچه برخی فقهاء تصریح کرده اند ا شای  

 82است.

این واقعیت غیر قابل انکار در دان  حدیث شاناسی می تواند دارای نتایج بسیار مهمی در 

وابسته به آن از جمله فقه باشد. شاید بتوان از جمله این نتایج به این نکته اشاره کرد علوم 

که با پذیرش این واقعیت  استناد عین ایفاب بسیاری از روایات به حضرات معصومین )ع( 

مبتنی بر یاا  بین  علمی و واق  گرا نیسااات و فقاااهاات مبتنی بر دقاات فراوان در ایفاااب 

و  اااا چنانچه شیوه برخی از فقهای معاصر می باشد اااا اطمینان بسیاری از روایات منق

  83ب   نمی باشد و قابل دفاع علمی نیست.

به عاوه قرآن کریم در موارد متعدد که به نقل س نان بعضی پرداخته پای بند به نقل عین 

ایفاب نیسات و از شایوه نقل به معنا بهره گرفته اسات. شااهد بر این مدعا داستانهایی از 

ندگانی پیامبران در قرآن کریم اسات که شا صیت های در آن داستانها به زبانهای غیر ز

عربی ساا ن می گفتند و قرآن ساا نان آنان را به زبان عربی نقل کرده اساات. به عاوه 

بعضی از عبارات منقو  در این داستانها در سوره های م تلف تکرار شده و در هر سوره 
                                                           

 .363  ص2. بحار االنوار    23

 . همان. 22
 .833  ص8. جواهر ایکام    82

د: می نویس مویی محمد صایح مازندرانیعامه میرزا ابوایحسن شعرانی در تعلیقه بر شرح اصو  کافی نوشته .  83

آنچه میان فقهای متاخر به خصاوص فقهای بعد از شیخ انصاری شای  است که احکام شرعی را با دقت بسیار از »

ایفاب روایات اساتنبا  می کنند مبتنی بر اسااس درستی نیست؛ به خصوص که آنها ادعا می کنند که  ن اطمینانی 

که به جهت   بلر پایه تعبد به آیه نبأ و مانند آن نیستحجیت روایات ب وبه صادور روایات در دسترس وجود دارد 

اطمینان علم عرفی اساات. حق این اساات که اگر آنها ادعا کنند که اطمینان به صاادور این  واساات نان یحصااو  اطم

در پاسخ خواهیم  روایات با خصوصیات ایفاب آنها وجود دارد  چنانچه در فقه نیر به همین شکل استدال  می کنند 

ه ما علم قاعی داریم که روایات به این شاکل صاادر نشده اند و خصوصیات ایفاب صادر از معصومین )ع( گفت ک

در طو  تاریخ حفظ نشاده اسات و نه تنها اطمینان و  ن به صدور روایات با خصوص این ایفاب تحقق ندارد  بلکه 

 (233ص  2     شرح أصو  ایکافی  محمد صایح  مازندرانیر.ا: ) وهم نیر وجود ندارد.



16 
 

ت. روایات معتبری در مناب  امامیه نیر دالیت بر جواز نقل به ای با ایفاب متفاوتی آمده اس

همچنین در مناب  روایی اهل سنت نیر احادیثی وجود دارد که بر جواز نقل به  82 معنا دارد.

 88معنا دالیت می کند.

تردیدی نیست که اگر ضرورتی وجود نداشته باشد  نقل ایفاب روایات بر نقل معنا رجحان 

ل باه معناا این احتما  وجود دارد که راوی به همه زوایای معنای حدیث دارد؛ زیرا در نقا

دسات نیابد و در انتقا  درست و دقیق معنا خاا کند. به همین جهت دانشمندان اصو  در 

بیان اسااابا  ترجیح روایات هنگام تعارض آنها با یکدیگر  نقل یفظ را بر نقل به معنا مقدم 

مقدمه در با  جواز نقل به معنا و ضااارورت آن در نقل این  با توجه به این   83می دارند.

روایات منسو  به معصومین )ع(  تردیدی نیست که حکم جواز نقل به معنا و نیر ضرورت 

آن در متنی فتوایی که به طور مساتقیم به معصاومین )ع( نسبت داده نشده به طریق اویی 

 ثابت خواهد بود. 

توایی بدون نقل به معنا در بساایاری از موارد بی شاا  تبدیل ی  متن روایی به ی  متن ف

بلکه بیشتر موارد ممکن نیست؛ زیرا همه یا ب شی از موضوع مس له فقهی در بسیاری از 

روایاات در ساااوا  راوی آمده و امام )ع( با پاساااخ کوتاه خود که گاهی در حد ی  کلمه 

توا بر اساس متن است حکم مس له را روشن کرده است. در این صورت ف« خیر»یا « آری»

روایت اقتضاء می کند که عبارت در پرس  راوی در متن فتوا جای گیرد و این جر با نقل 

 به معنا ممکن نیست.

همچنین متن بسایاری از روایات در قایب ی  قضایه شا صیه و یا خاا  به فرد خاصی 

قضیه  صورتمی باشاد و تبدیل این گونه موارد نیر به ی  متن فتوایی که قایبی کلی و به 

حقیقیه اسات جر با نقل به معنا ممکن نمی باشاد. بنابراین جای هیچ تردیدی نیست که در 

هماه آثاار فقهی قرن چهاارم و پنجم  حاداقال این گونه موارد نقل به معنا به طور فراوان 

وجود دارد. یکی از معاصاران در مقدمه کتابی که بر اساااس شیوه فقه منصوص نگاشته 

که شایوه قدماء در کتا  هایی همچون مقنعه  هدایه و فقه ایرضا و آثار  اسات ایعان دارد

دیگر مرساوم در عصر قدماء  نقل معانی روایات بوده  نه ایفاب آن و آنها این معانی را با 

                                                           
 .325ص  29   وساهل ایشیعة؛ 592ص  8   ایسراهر ؛ 53ص  3ایکافی     .82

 .  22236  حدیث283؛ ص22392  حدیث228  ص32. کنر ایعما     88

 .93ص  3   فراهد األصو .  83
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عباارت هاایی که خود ابداع کرده بودند و در قایبی که سااااخته خودشاااان بود قرار می 

 85دادند.

نقل به معنا که با مروری کوتاه در متن این گونه آثار و مقایسه بهره گیری قدماء از شیوه  

آنها با روایات روشان می شاود  منافاتی با آنچه شایخ طوسی در مورد آثار فقهی قدماء 

 «صاااریح ایفاب»فقهای امامیه در آثار فقهی خود به بیان »گفته اسااات  ندارد. او می گوید: 

نفی هر گونه نقل به معنا « صریح ایفاب»یخ از بی تردید مقصاود ش 86«.روایات پرداخته اند

نیسات؛ زیرا او بی  از ما با این گونه کتا  ها و آثار آشنا بوده و به روشنی می دیده که 

نه تنها نویسااندگان این کتا  ها پرهیری از این مقدار نقل به معنا ندارند  بلکه امکان چنین 

 کاری برای آنها وجود ندارد. 

و روا  شااایوه نقل به معنا  می توان گفت که قدماء در بیان آرای فقهی باا توجه به جواز 

خود عاوه بر بهره گیری از عین ایفااب روایات به نقل معانی روایات در قایب فتوا نیر می 

پرداختند و در عین حا  این شاایوه را ایقاء فتوا بر پایه نقل روایات می دانسااتند؛ زیرا در 

ناان  نقل معنای روایات در قایب ایفاب دیگر  بیان فتوا با بهره نگااه واق  بینااناه و عرفی آ

 گیری از متون روایی و فقه منقو  به شمار می رفته است. 

در عین حا  فقهای این عصر می کوشیدند در بیان فتوای خود حتی ایمقدور از ایفاب مهم 

فتوا می باشاااند و کلیادی در روایات که به نظر آنها تاثیر گذار در فهم روایت و صااادور 

اساتفاده کنند و آنها را ترییر ندهند. به نظر می رساد مقصاود شایخ طوسی از عدم ترییر 

توساا  فقهای امامیه نیر همین گونه ایفاب اساات. پ  بنابر گرارش شاایخ « صااریح ایفاب»

طوساای  شاایوه مرسااوم فقهای آن عصاار در تدوین متون فقهی غیر روایی  ایقاء فتوا در 

رح شده در روایات با استفاده از ضرورت های نقل به معنا و ایترام به محدوده مساهل ما

 ایفاب مهم و کلیدی در روایات بوده است.   

فقهاء نیر با این که اعتماد بسایاری به آثاری مانند رسااایه شاارای  علی بن بابویه داشتند  

فقدان »هنگام ویی در عین حاا  این آثاار را هم پاایاه متون روایی قرار نمی دادناد و فق  

و این گویای این است که این آثار به دییل وجود نقل  89به این آثار مراجعه می کردند« نت

                                                           
 .3ایفقه ایمأثور  ص . مشکینی  علی   85

 .8  ص3    ایمبسو.  86
؛ ایفصااو  325  ص32بحار االنوار     ؛333ص   ایحبل ایمتین؛ 53  ص 3 یکرز ایشاایعة فی أحکام ایشااریعة  .  89

  فراهد األصااو ؛ 223  ص5؛  233  ص8؛  386  ص6جواهر ایکام    ؛898ص  قوانین األصااو ؛ 833ایررویة  ص

ایقواعد   بجنوردز ؛ 265ص  3   خاتمة ایمساااتدرا ؛263ص  3ق  3   مصاااباح ایفقیه ؛ 333ص  2 ؛ 882ص  3 

 .832ص  3 (  گلسایگانیآیت اهلل سید محمد رضا تقریر بحث   )تقریرات ایبی ؛ مقدس  832ص  5   هیةایفق
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باه معنا  در عرض مناب  روایی که در آنها بنا بر نقل ایفاب از اصاااو  و مناب  ن ساااتین 

مکتو  اسات  نمی باشاند و با وجود مناب  روایی که از شیوه نقل ایفاب بهره می گیرد به 

 ابعی که از شیوه نقل به معنا استفاده می کند نمی توان استناد کرد.من

نقل به معنا در آثار مربو  به آثار فقهی قدماء در بی  از موارد ضاااروری نیر یافت می 

شود. با اندا تاملی در متن این آثار و مقایسه آن با متون روایات روشن می شود که نقل 

باا ترییر در مواد مفردات ایفااب یا هی ت آنها یا هی ت  باه معناا در موارد فراوانی در آنهاا

ترکیب مفردات  صورت گرفته است. در حایی که ترییر در هر ی  از سه مورد مذکور می 

تواند موجب ترییر در  هور روایت شاود. یکی از فقهای معاصر نیر همین نکته را دییل بر 

اهدی از نقل به معنا در متون این  به شو 83ضاعف نظریه اصاو  متلقات قرار داده اسات.

 فقهی قدماء که برخی از آنها متاثر از فهم خاص فقیه از نت می باشد اشاره می کنیم:

 . در کتا  فقه ایرضا این عبارت آمده است: 3

و اعلم رحم  اهلل أن ایصوم حجا  ضربه اهلل عر و جل على األیسن و األسماع و األبصار و 

 82ة من سره و طهارة تل  ایحقیقة حتى یستر به من اینارساهر ایجوارح یما یه فی عاد

این عبارت بر گرفته از ب شاای از روایت امام زین ایعابدین )ع( معرول به رسااایه حقوق 

 است. روایت مربور در مناب  روایی به این شکل نقل شده است: 

رَبَهع ایلْهع عَرْ وَ وِمِ أَنِ تَعِلَمَ أَنْهع حِجَا ض ضااَ رِاَ وَ  حَقُّ ایصااْ مِعِ َ وَ بَصااَ انِ َ وَ سااَ جَلْ عَلَى یِسااَ

 32بَاِنِ َ وَ فَرِجِ َ یِیَسِتعرَاَ بِهِ مِنَ اینْارِ.

با مقایسه این دو عبارت روشن می شود که نویسنده فقه ایرضا تا چه حد در ایفاب و حتی 

و  یما یه فی عادة من سره»معانی این حدیث تصارل کرده اسات. روشان اسات که تعلیل 

در متن روایت امام زین ایعابدین )ع( نیساات و برداشاات نویساانده فقه « طهارة تل  ایحقیقة

 ایرضا است.

. کتا  نهایه شایخ طوسی از مهم ترین متون فقهی قرن چهارم و پنجم است. بسیاری از 2

می دانند. در این میان برخی تصریح کرده اند که این « متون اخبار»فقهاء این کتا  را ناقل 

                                                           
  )تقریرات درس آیت اهلل ساااید محمد حجت کوه کمری(  کتا  ایبی. تجلیل  ابوطایب  رساااایة ایشاااهرة  ملحق به  83

 332ص
 .222. فقه ایرضا  ص 82
 .622  ص2. من الیحضره ایفقیه    32
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این تردید در مقدمه شیخ طوسی در مبسو  نیر دیده می  33 این گونه اسات.« غایبا»کتا  

همه مساهل یا بیشتر مساهل کتا  نهایه را »شاود. او در توصیف کتا  نهایه می گوید که 

برخی از فقهاء  32«.با همان ایفاب منقو  آوردم تا دیگران از آنچه نگاشاته ام وحشت نکنند

بنابراین با استناد به کام شیخ  38ه نیر همین تعبیر را به کار برده اند.در مورد کتا  مقنع

طوسی و سایر فقهاء می توان ادعاء کرد که بیشتر آنچه در کتا  نهایه و مقنعه آمده است 

ماابق ایفاب روایات است و مقصود از این ماابقت  نقل به معنای روایات است  زیرا کمتر 

 کتا  یافت که نقل دقیق و بی کم و کاست ایفاب روایات باشد. می توان جماتی در این دو 

شاایخ مفید در کتا  مقنعه و بی  از او شاایخ طوساای در کتا  نهایه می کوشااند احکام 

اسااتنبا  شااده از روایات را با نظم و ترتیب مناسااب و مناقی بیان کنند و پیام و معنای 

ی  متن فتوایی عرضااه دارند. آن دو دریافت شااده از روایات را در قایب ایفاب مناسااب با 

غایبا از ایفا ی ماابق یا نردی  به مفردات ایفاب روایات بهره می گیرند. اما برای اراهه ی  

متن فتوایی چاره ای جر ترییر در ترکیب ایفاب مفردات و هی ت آنها و بعضا ماده مفردات 

دی  ترین حایت به متن نادارناد. بی تردیاد بیشاااتر عباارات آن دو در این دو کتا  در نر

روایات  چیری جر نقل به معنا ن واهد بود. آن دو بی  از شایخ صدوق در دو کتا  مقن  

و هدایه به تصااارل در ماده و هی ت ایفاب روایات و ترکیب آنها با یکدیگر پرداخته اند تا 

 عاوه بر ایجاد نظم و ارتبا  مناقی میان فروع  به متنی فتوایی دست یابند.   

ردیدی نیسات که اجتهاد و استنبا  این دو فقیه در بکارگیری ایفا ی که در روایات دیده ت

نمی شود نق  اساسی دارد. به عنوان مثا   در این دو کتا  ااا و ب صوص کتا  نهایه ا 

پیوسته از مشتقات وجو   حرمت  استحبا   کراهت  جواز  اشترا   اخا   نقض  اجراء  

احکام تکلیفی و وضاعی اساتفاده شاده اسات  در حایی که در  صاحت و باان برای بیان

بسااایااری از روایات این ایفاب دیده نمی شاااود و بکارگیری آنها نتیجه اساااتنبا  فقهی 

 نویسنده از روایات است.

شایخ مفید و شایخ طوسای معموالر در ایفاب کلیدی روایات که نق  اساااسی در فهم حکم 

سی در مورد قاتلی که فرار کرده است و مایی نیر دارند تصارل نمی کنند؛ مثا شایخ طو

                                                           
 ؛233ص  8   جواهر ایکام ؛852ص  2   ریاض ایمسااااهل ) .ق(  62ص  36 ؛ 22ص  5   ایحاداهق ایناضااارة .33

  .62ص  82 

 .8  ص3    ایمبسو.  32
 .33ص  23   جواهر ایکام.  38
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 33از کسانی که از او ارث می برند گرفته می شود.« األقر  فاألقر »ندارد می گوید: دیه از 

ویی همین عبارت را هم تفسیر  35دقیقار بر گرفته از روایات اسات.« األقر  فاألقر »عبارت 

 یی که این تفسیر در روایات وجود ندارد.  در حا«کسانی که از او ارث می برند»می کند به 
. یکی از نکاات قاابل توجه در آثار قدماء  بهره گیری آنان از شااایوه نقل به معنا در نقل 8

روایاتی است که به طور صریح و مستقیم به امامان معصوم )ع( نسبت داده اند. در کتا  

( نسبت داده شده است. با هدایه روایاتی وجود دارد که به طور مستقیم به امام معصوم )ع

بررسای بعضای از این روایات به این نتیجه می رسایم که شایخ صدوق در نقل این گونه 

روایات از شایوه نقل به معنا اساتفاده کرده اسات. برای بررساای این موضوع  ب شی از 

کتا  را انت ا  کرده و به بررسای روایات آن می پردازیم. شاانرده با  ن ست از ابوا  

در این شاانرده با   بیست و دو  36ر کتا  هدایه را مورد پژوه  قرار می دهیم.صاوم د

روایت نقل شاده است که نعه روایت آن در کتب اربعه یا مناب  مقدم بر هدایه بدون ترییری 

در ایفاب و یا با کمترین ترییر که در حد اختافات جریی در نسااخ می باشااد  آمده اساات. 

 ت بدین قرار است:گرارش در مورد سایر روایا

 متن روایت او  این گونه است:  

قا  ایصاادق علیه ایسام: ایصوم یلريیة و ایفار یلريیة  و یی  بایرأی و ال ایتظنی  و یی  

 39ایريیة أن یراه واحد و ال اثنان و ال خمسون.

این نتیجه بدست می  33با مقایسه این روایت با روایات منقو  در کتا  من الیحضره ایفقیه

آید که نویسانده دو روایت م تلف در کتا  من الیحضره ایفقیه که یکی از امام صادق )ع( 

« و یی  بایرأی و ال ایتظنی»و دیگری از امام باقر )ع( است را با یکدیگر تلفیق کرده و جمله 

به عنوان  که در روایت امام باقر )ع( اساات را میان روایت امام صااادق )ع( داخل نموده و

 روایت واحدی به امام صادق )ع( نسبت داده است. 
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نسااابت به آنچه در من  58و هجدهم 52چهااردهم  53دوازدهم  52شاااشااام  32روایات پنجم 

الیحضره ایفقیه و دیگر آثار آمده است تفاوت در ایفاب دارند  هر چند در معنا با آنها ثابت 

عبارات  53اساات. روایت هفتم از امام صااادق )ع( در باره دعای هنگام رویت ها  اساات.

اما منقو  در این روایت در هیچ کتا  دیگری به امام معصاوم )ع( نسبت داده نشده است. 

و شیخ  55همین عبارات در فقه ایرضاا و مقن  بدون اساتناد به شاا ت خاصاای یکر شده

جای تعجب است که  56صادوق آن را در من الیحضاره ایفقیه به پدرش نسابت داده اسات.

شیخ صدوق این عبارات را در هدایه به امام صادق )ع( و در من الیحضره ایفقیه به پدرش 

 ن قرار است: نسبت می دهد! روایت یازدهم بدی

قا  ایصاادق علیه ایساام: عیا صمت فلیصم سمع  و بصرا و فرج  و یسان   و ترض 

بصاارا عما ال یحل اینظر اییه  و ایساام  عما ال یحل اسااتماعه عییه  و ایلسااان من ایکذ  و 

 59ایفح .

 شیخ صدوق این روایت را در کتا  من الیحضره ایفقیه این گونه نقل کرده است: 

تَ فَلِیَصعمِ سَمِعع َ وَ بَصَرعاَ وَ شَعِرعاَ وَ جِلِدعاَ ااا وَ عَدْدَ أَشِیَاءَ غَیِرَ هَذَا وَ قَا َ: ااا یَا عِیَا صعمِ

 53یَکعونع یَوِمع صَوِمِ َ کَیَوِمِ فِاِرِاَ.

سه جمله  52این روایت در سایر مناب  روایی نیر مانند من ال یحضره ایفقیه نقل شده است.

ت آمده و از نظر معنا در ادامه روایت می باشاااد در هیچ منب  روایی ای که در پایان روای

یافت نمی شااود و به نظر می رسااد که توضاایح شاایخ صاادوق اساات که با روایت در هم 

آمی ته اسات. به عاوه شایخ صادوق کلماتی را قبل از این سه جمله بر متن روایت و در 

 وایت سیردهم عبارت است از:جهت توضیح آن افروده و کلماتی را نیر کاسته است. ر
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قا  ایصاادق علیه ایسام: ال بأس أن یشمّ ایصاهم ایایب  عال ایمسحوق منه  ألنه یصعد منه 

  62عیى دماغه.

در مناب  دیگر روایی مسااتثنا و تعلیل بعد از آن نیامده و  اهرار توضاایح شاایخ صاادوق 

رد جواز سااعو  و روایت پانردهم پاسااخ منفی امام صااادق )ع( به سااوا  در مو 63اساات.

در حایی  62احتقان برای روزه دار است که شیخ صدوق آن را حمل بر کراهت کرده است.

که در مناب  روایی دو روایت م تلف در این مورد وارد شاااده اسااات. ی  روایت از امام 

رضا )ع( در مورد عدم جواز احتقان برای روزه دار و روایت دیگری از امام صادق )ع( در 

گویا شیخ صدوق دو روایت را به هم ضمیمه کرده  68سعو  برای روزه دار. مورد کراهت

 و نتیجه را به امام صادق )ع( نسبت داده است. 

بِر»روایت هفدهم در مورد جواز سااارمه کشااایدن برای روزه دار به دو داروی  و « صاااَ

ض» ض»در حایی که حکم  63اساات.« مساا »و عدم جواز به « حعضااَ در « مساا »و « حعضااَ

بِر»جداگانه آمده و حکم جواز ساارمه کشاایدن به روایات  فق  در روایتی در مورد « صااَ

روایت بیست و دوم نقل به معنا از چند  65شا ت معحرم آمده است؛ نه ش ت روزه دار.

روایت م تلف اسات و برخی از ایفاب آن در هیچ روایت مربو  به موضااوع آن دیده نمی 

 66شود.

کتا   در نقل روایاتی که به طور مستقیم به امام  با توجه به این که شایخ صادوق در این

معصاوم )ع( نسابت داده است اینچنین دست خود را باز می دیده و با چنین تصرفاتی به 

نقل روایات می پرداخته است  می توان انتظار داشت که تصرفات او در آن ب   از کتا  

چنانچه آشکار شد روایات که منتسب به امام معصوم )ع( نیست بسیار بی  از این باشد. 

منقو  در کتا  هدایه وضاعیت آشافته ای دارند. اما کتا  مقن  شاایخ صاادوق که شباهت 

فراوانی در  اهر به هدایه دارد در چنین وضااعیتی نیساات. برای بررساای این موضااوع 

 ب شی از کتا  مقن  را مورد پژوه  قرار می دهیم.
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ایت به طور مستقیم به امام معصوم )ع( در ب   ن ست با  حج از کتا  مقن   نوزده رو

از مقایسااه این روایات با روایات منقو  در کتب اربعه به این  69نساابت داده شااده اساات.

نتیجه می رسایم که شایخ صادوق در نقل روایات در کتا  مقن  روش متفاوتی نسبت به 

قل ایفاب روایات کتا  هدایه دارد. او در مقن  از نقل به معنای روایات پرهیر می کند و به ن

بر اساس مناب  مکتو  روایی می پردازد. به همین جهت روایات منقو  در این ب   بدون 

اختال قابل توجه ای در کتب اربعه یافت می شود و اختافات در حد اختال جرهی نسخ 

 است که میان کتب اربعه با یکدیگر نیر دیده می شود.

اء و محدثان به کتا  مقن  بی  از کتا  هدایه پ  بی جهت نیسااات که توجه و اهتمام فقه

بوده است؛ زیرا کتا  مقن  حداقل در نقل روایات از دقت بسیار بیشتری برخوردار است. 

احتما  دارد که کتا  هدایه در موقعیتی مانند سافر تاییف شده که شیخ صدوق دسترسی 

 ود بهره می گرفته است.به بسیاری از مناب  مکتو  نداشته و در نقل روایات از حافظه خ

بنابراین می توان گفت که آثار فقهی قدماء در موقعیت یکسااانی نیسااتند و در مورد اعتماد 

نویسااانادگان آنان برای بیان فتاوای خود به ایفاب روایات نمی توان به داوری یکساااانی 

 د.گیررسید؛ بلکه هر کتابی می بایست در این زمینه به طور جداگانه مورد بررسی قرار 

 روایی . فتاوای بدون مستند3

گاهی در آثار قدماء فتاوایی وجود دارد که هیچ مستند روایی برای آن یافت نمی شود. این 

ادعاء که در این گونه موارد قدماء مساااتند روایی در اختیار داشاااته اند که به دسااات ما 

علی بن بابویه   نرسایده اسات  ادعایی بعید اسات؛ زیرا مقصاود ما از قدماء کسانی مانند

شایخ صادوق  شیخ مفید  سید مرتضی  شیخ طوسی و فقهای مانند آنها در آن عصر می 

باشند. آثار این گروه از فقهاء در دسترس ما است و مجام  روایی بررگ شیعه؛ یعنی کتب 

اربعه توساا  برخی از همین فقهاء و حتی کلینی که قبل از آنان می زیسااته نگاشااته شااده 

صاورت بعید اسات که فتوایی میان این گروه از فقهاء شکل گیرد که دارای  اسات. در این

مستند روایی بوده و آنان به استناد آن روایت یا روایات فتوا داده اند  ویی هیچی  از آنان 

 در مناب  و مجام  روایی و فقهی خود به نقل آن نسرداخته اند! 

در قبا  موارد متعددی از این گونه  شاهد بر ضعف احتما  فوق این است که فقهای متاخر

فتاوای قدماء  ماایبه دییل کرده و فقدان مساتند را دییل بر ضعف فتوا قرار داده اند. آنان 

در این گونه موارد مدعی نمی شااوند که قدماء مسااتند روایی در اختیار داشااته اند که به 

 دست ما نرسیده است. برخی از این موارد بدین قرار است:
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ق حلی به فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی به ترلیظ دیه در حرم مکه اشکا  می کند . محق3

که ترلیظ دیه در ماه حرام منصااوص اساات  ویی من برای ترلیظ دیه در حرم مسااتندی 

نیافتم و آنها نیر برای فتوای خود مساااتندی یکر نکرده اند  از این رو از آنان ماایبه دییل 

نیر مسااتندی برای فتاوای شاایخ در نهایه نمی یابد و از او  او در موارد دیگری 63می کنیم.

  62ماایبه دییل می کند.

. صاااحب حداهق نیر اشااکا  بند قبل را در مورد فتوای دیگری از شاایخ مارح کرده و 2 

اشااره می کند که موارد دیگری نیر از فتاوای شایخ در کتا  نهایه وجود دارد که مساتند 

در جای خود به آنها تصاااریح کرده ایم. ساااس  می گوید: روایی برای آنها نیسااات و ما 

محتمل است شیخ در این گونه موارد نصی در اختیار داشته که به دست ما نرسیده است  

 92ویی این احتما  بعید است و نمی توان بر این اساس به این گونه فتاوا اعتماد کرد.

از سوی قدماء  موض  دیگری  گاهی برخی فقهای متاخر در قبا  فتاوای فاقد مستند روایی

ات ای کرده اند و مدعی شاده اند که آنان نصی دراختیار داشته اند که ما به آن دسترسی 

نداریم. نمونه ای از این گونه موض  گیری را صاحب حداهق به ابن ادری  نسبت می دهد 

مستند  و آن را مردود می شامارد. او می گوید: ابن ادری  پنداشااته است که فتاوای فاقد

شیخ طوسی در کتا  نهایه که نقل متون اخبار است بر گرفته از روایاتی است که به دست 

دیگران نرسیده است  ایبته ابن ادری  اینگونه روایات را خبر واحد و بی اعتبار تلقی کرده 

  93و خود بر اساس آنها فتوا نمی دهد.

به حرمت پوشیدن نعل سندی آیت اهلل بروجردی در مورد فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی 

و شعمش  در نماز  همین ادعاء را مارح کرده و خود نیر به اعتماد نصی که در اختیار این 

دو فقیه بوده و از دساترس ما دور مانده است  فتوا به حرمت می دهد. او مدعی است که 

 نمحقق حلی نیر در کتاا  معتبر از فتوای این دو فقیه اساااتکشاااال نت کرده و بر همی

در حایی که ساا ن محقق حلی در کتاب  پیام دیگری  92اساااس فتوا به حرمت داده اساات 

دارد. او بعد از یکر فتوا  به فعل پیامبر )ص( و صحابه و تابعین در عدم استفاده از این دو 

 در نماز استناد می کند. محقق می گوید: 
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 . 355  ص333  ص66  ص8؛  356  ص868  ص2اینهایة و نکتها   .  62

 .689  ص22. ایحداهق ایناضره    92
 . همان. 93
 . 233  ص3تقریر بحث ایسید ایبروجردی؛   . 92



25 
 

نعل ساندی و شاامش  نماز در آنچه روی پا را می پوشااند و دارای سااق نیسات مانند »

جایر نمی باشاد. این سا ن را شای ان در مقنعه و نهایه گفته اند و مستند آن فعل پیامبر 

  98«.)ص( و عمل صحابه و تابعین است

ایبتاه آیات اهلل بروجردی نیر از جمله ادیه مارح شاااده برای فتوا به حرمت را فعل پیامبر 

یه را رد می کند. در تقریرات دیگری )ص( و عمل صحابه و تابعین یکر می کند ویی این اد

از دروس آیت اهلل بروجردی ضاامن نقل فتوای محقق حلی  مبنای اسااتکشااال نت به او 

  93نسبت داده نشده است.

مواردی یاافت می شاااود که قدماء فتوایی بدون مساااتند روایی داده اند  ویی این احتما  

فقهی و یا اصاال عملی باشااد. به وجود دارد که مسااتند آنها در واق  دییل عقلی یا قاعده 

 برخی از این موارد اشاره می کنیم:

. محقق حلی در مورد فتوای مهم و شااای شاایخ مفید به رجوع عاقله به قاتل برای گرفتن 3

احتما  وجود دییلی از قواعد عقلی  95دیه که شیخ مفید برای آن مستندی یکر نکرده است 

گویا نظر شااایخ بر این بوده که چون عاقله با پرداخت دیه » و فقهی می دهاد. باه نظر او 

ویی محقق این دییل را ضعیف می «. دچار خسارت شده است می تواند به قاتل رجوع کند

  96شمارد.

ا پردازد. شیخ فتو . محقق حلی در ییل مسا له قبل به بررسی فتوایی از شیخ طوسی می2

می دهاد کاه اگر عاقله مایی نداشااات و قاتل دارای ما  بود  دیه از ما  قاتل پرداخت می 

شاود. محقق در توضایح دییل شایخ می گوید که چون جانی ساابب اتال بوده است پ  

اصال در ضامان دیه  یمه اوسات و عدو  به عاقله خال اصال است و در صورت تعذر 

این استدال  در کام فقهای معاصر  99ه به اصال اویی رجوع می شود.اساتیفاء دیه از عاقل

 93نیر تکرار شده است.
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  92. شایخ مفید فتوا به باان نماز در یباس و مکان غصبی و وجو  اعاده آن داده است.8

دییل منقویی که دالیت صریح  32سید مرتضی و شیخ طوسی نیر همین گونه فتوا می دهند.

د وجود ندارد. شیخ طوسی نیر در توضیح کام شیخ مفید به قاعده بر این فتوا داشته باش

 33و عدم امکان قصد قربت در چنین نمازی استناد می کند.« دالیت نهی بر فساد»اصویی 

روشن شد که قدماء همیشه به استناد روایات فتوا نمی دادند  بلکه گاهی مستند آنها قواعد 

توان پیوسته از فقدان مستند روایی برای فتوایی فقهی و اصویی بوده است. از این رو نمی 

 به این نتیجه رسید که مستند آنها روایتی بوده است که به دست ما نرسیده است.

 

 . فتاوای خالف اجماع4

در مهم ترین مناب  فقهی قدماء فتاوایی وجود دارد که م ایف اجماع فقهای امامیه اسااات. 

ه آنچه در این آثار آمده بر گرفته از روایات معتبر وجود این فتاوا دییل بر این است که هم

نیسااات. ممکن اسااات مساااتند برخی از این موارد روایتی شاااای و متروا بوده و یا فهم 

نادرساات نویساانده از کتا  و ساانت موجب فتوا شااده باشااد. این  به برخی از این موارد 

 اشاره می شود:

اجماع فقهای امامیه اسااات و فاقد  . در کتاا  فقه ایرضاااا فتاوایی وجود دارد که خال3

مساتند روایی اسات یا مساتند روایی معتبری ندارد. مانند این که نویسنده برای تش یت 

کرّ بودن آ  برکه می گوید: ساانگی در وساا  آن انداخته شااود  اگر اموا  آ  به اطرال 

وجب او دبّاغی پوساات میته حیوان را م 32برکه رسااید  کرّ نیساات و اگر نرسااید کرّ اساات.

به  33همچنین حضور دو شاهد در عقد نکاح داهم را الزم می شمارد. 38طهارت آن می داند.

  35نظر او دو سوره پایانی قرآن کریم از قرآن نیست و دیگران داخل قرآن کرده اند.

اگر کسی دو پای  را »نویسنده فقه ایرضا در بحث وضو فتوای غریبی دارد. او می گوید: 

کرد که مسح بکشد وضوی  صحیح است؛ زیرا بی  از آنچه  در وضو شست و فراموش

سس  استدال  می کند که قرآن کریم در وضو شستن «. بر او واجب بوده انجام داده است
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در آیه شااریفه به نصااب و جر « أَرِجعلَکعمِ»پا را هم مانند مسااح پا جایر می داند  زیرا کلمه 

پ  هرچند  36سح جایر خواهد بود.قراهت شده و در صورت او  غسل و در صورت دوم م

جواز شاساتن پا در صادر فتوای نویسانده م تت به موردی است که مسح را فراموش 

کرده است ویی تعلیل او به این که وضو گیرنده بی  از آنچه بر او واجب بوده انجام داده 

که  اسات و نیر اساتدال  او به دو قراهت در آیه شاریفه  این نتیجه را در پی خواهد داشت

 مشروعیت شستن پا در وضو مقید به فرض فراموشی مسح نیست.

ویی فقهاء این  39ایبته روایات معدودی وجود دارد که دالیت بر جواز شاااساااتن پا می کند 

روایات را حمل بر تقیه کرده اند. به عاوه تعلیل و اسااتدال  نویساانده فقه ایرضااا در این 

و احکام وضاااو اسااات. این فتوا و اساااتدال  روایات نیامده و برداشااات او از قرآن کریم 

نویسنده برآن به روشنی گویای این است که نویسنده فقه ایرضا که از اقدم قدماء است و 

کتا  او بیشااترین شااباهت را به متوان روایی دارد فق  بر اساااس دالیت صااریح ایفاب 

د خاص  از قرآن و روایات فتوا نمی داده   بلکه گاهی مستند او در فتوا  استنبا  و اجتها

 روایات بوده است.

 . شیخ صدوق با  خم  در کتا  هدایه را با این جمله آغاز می کند: 2

 33کل شیئ تبلغ قیمته دینارار ففیه ای م .

 هر آنچه قیمت  به ی  دینار برسد خم  دارد.

اطاق این جمله شامل هر گونه مایی می شود؛ أعم از آن که در زمره موارد وجو  خم   

باشاااد یا خیر. در حاییکه نصاااا  ی  دینار در روایات برای یخایر دریایی و معادن قرار 

و شیخ صدوق موضوع این روایت را نه تنها به همه موارد وجو  خم   32داده شده است

 کام او شامل هر گونه مایی نیر می شود. توسعه داده است  بلکه اطاق

. یکی دیگر از فتاوای م ایف اجماع همه علمای اسااام در کتا  هدایه  فتوا به تقدیم نماز 8

بر خابه در نماز جمعه اسات. شایخ صدوق می گوید: اویین کسی که خابه های جمعه را 

و در حکومت  میلی به قبال از نمااز خواناد عثماان بود  زیرا مردم بعاد از دیادن عملکرد ا

و در من  23او در آثار دیگرش نیر این فتوا را تکرار کرده 22شانیدن خابه های او نداشتند.
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الیحضاره ایفقیه روایتی مرسال از امام صادق )ع( نقل می کند که اویین کسی که خابه را 

 22در روز جمعه بر نماز مقدم کرد عثمان بود.

عتبری از امام صادق )ع( در مورد نماز عید فار در حایی که شایخ کلینی روایت مسند و م

و عید قربان نقل می کند که در این دو نماز خابه بعد از نماز است و عثمان بود که خابه 

او روایت  23شیخ طوسی نیر این روایت را از کلینی نقل کرده است. 28را قبل از نماز خواند.

یا امام صااادق )ع( در مورد نماز صااحیح دیگری نیر از محمد بن مساالم از امام باقر )ع( 

عیدین نقل می کند که آن حضرت تصریح کرد که نماز قبل از دو خابه است و اویین کسی 

فقهاء نیر در مبحث نماز عید ضااامن بیان این  25عثمان بود. که نماز را بعد از خابه خواند

ین کسی بود که که خابه بعد از نماز اسات به این دو روایت اشاره کرده اند که عثمان اوی

  26خابه را قبل از نماز عید خواند.

بناابراین مااابق روایاات معتبر در کاافی و تهذیب  عثمان خابه های نماز عید را بر نماز 

 29مقدم کرد در حایی که به اجماع شیعه و سنی خابه ها در نماز عیدین بعد از نماز است.

رد نماز جمعه نقل کرده است و اما شیخ صدوق روایت تقدیم خابه توس  عثمان را در مو

در نتیجه فتوا به تاخیر خابه از نماز داده اساات؛ در حایی که تردیدی نرد فقهاء شاایعه و 

 سنی در تقدیم خابه بر نماز در نماز جمعه نیست.

شایخ حر عاملی احتما  داده اسات که یفظ جمعه در روایت صادوق  اشتباهی از راوی یا 

ز عید باشد. همچنین احتما  داده است که نماز عیدی که ناساخ باشاد و اصل آن  نماز رو

روشاان است که  23عثمان خابه های آن را قبل از نماز خوانده در روز جمعه بوده باشااد.

هر دو احتما  صااحب وسااهل در مورد روایت شیخ صدوق در کتا  من الیحضره ایفقیه 

او در کتا  هدایه به باا توجاه باه فتوای صاااریح او در کتا  هدایه  مردود اسااات؛ زیرا 

صااراحت می گوید که دو رکعت نماز جمعه بر خابه مقدم اساات و حتی در بیان علت این 

حکم می گوید چون نماز جمعه جانشین نماز  هر است و دو خابه به جای دو رکعت آخر 

نماز می باشد پ  می بایست بعد از نماز خوانده شود. به عاوه در روایات اهل سنت نیر 
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ت که بنی أمیه از جمله مروان بن حکم بر خال ساانت پیامبر )ص( خابه را در آمده اساا

  22نماز عید مقدم می کردند تا مردم مجبور به شنیدن خابه باشند.

به نظر مجلسای او   شیخ صدوق روایات مربو  به بدعت عثمان در مقدم کردن خابه را 

از این رو فتوا داده که خابه  عام پنداشته و گمان کرده که شامل نماز جمعه هم می شود 

این  322ها در نماز جمعه و عیدین بعد از نماز اساات و مقدم کردن آنها بدعت عثمان اساات.

توضیح برای فتوای شیخ صدوق پسندیده است و بر مبنای آن می توان گفت که این فتوای 

این  شاایخ در کتا  هدایه و سااایر آثارش مبتنی بر فهم منحصاار به فرد او از روایات در

 مورد است

نکته مهم دیگری که از بررسی این موضوع می توان نتیجه گرفت این است که نه تنها شیخ 

صدوق فهم خاص خود از روایات را در بیان فتوای  تاثیر داده  بلکه گویا در نقل مستقیم 

روایات از امام معصاااوم )ع( نیر به نقل به معنا پرداخته و معنای خاصااای را که خود از 

فهمیده با ایفا ی صاریح در آن معنای خاص به امام معصوم )ع( نسبت داده است.  روایت

را افروده اساات  زیرا « یوم ایجمعه»گویا او در نقل روایت مرساال از امام صااادق )ع( یفظ 

بعید است که این روایت غیر از دو روایت نقل شده در کافی و تهذیب باشد. در این صورت 

فهم خاص ناقل  از محدوده ایقاء فتوا به نقل مستقیم روایات توسعه دامنه نقل به معنا بنابر 

 می یابد.

 

 . اختالف آراء میان قدماء5

قدماء در فتاوای بساایاری با هم اختال دارند و این اختال ها در بیشااتر موارد به جهت 

وجود روایات معارض یا اجما  و ابهام در روایات اسااات که موجب فهم متفاوت آنان در 

تعارض روایات یا ترجیح بعضاای روایات بر بعضاای دیگر و یا تفساایر روایات مجمل  حل

شااده اساات. بنابراین نمی توان ادعاء کرد که همه فتاوای آنان در کتابهایشااان دقیقار ایفاب 

روایات اساات  بلکه در اینگونه موارد  فتاوای ایشااان نتیجه فهم خاص آنها از روایات می 

 این موارد اشاره می شود:باشد. این  به برخی از 

. روایات متعدد و م تلفی در مورد وضااو  غساال و تیمم با برل و یخ )ایثلج( وارد شااده 3

شایخ مفید و شیخ طوسی در مورد وضو و غسل با برل و یخ فتوا می دهند که  323اسات.
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اگر کسای در سرزمینی از برل و یخ بود و دسترسی به آ  برای وضو و غسل  و خاا 

نداشات  دسات خود را بر روی برل و یخ گذارد و رطوبت آن را بر صورت و برای تیمم 

دسااتها کشااد و اعما  وضااو و غساال را بدین طریق انجام دهد. آنان در بیان این حکم به 

بعضی دیگر از فقهاء نیر این قو  را برگریده  322تشریح هر ی  از اعما  وضو پرداخته اند.

 328اند.

تیمم با برل و یخ به جای وضو و غسل با رطوبت برل سار دیلمی در چنین موردی به 

ابن  325این قو  به سااید مرتضاای و ابن جنید نیر منسااو  اساات. 323و یخ فتوا داده اساات.

ادری  رأی سومی دارد. به نظر او در چنین مواردی  تیمم با برل و یخ  و وضو و غسل 

ماز از او ساااق  می با رطوبت آن جایر نیساات و مکلف فاقد ایاهورین اساات و تکلیف به ن

محقق حلی نیر فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی مبنی بر وضو و غسل با کشیدن  326باشد.

رطوبت برل و یخ بر اعضاااا را نمی پذیرد و معتقد اسااات آبی که برای وضاااو و غسااال 

پ   329اساتعما  می شود باید به قدری باشد که صدق غَسل کند و بر اعضا جاری شود.

 323ء رأی او را برگریده اند.از او نیر بعضی از فقها

اختال فقهاء در مشاروعیت وضو و غعسل با رطوبت برل و یخ به قدری که صدق َغسل 

نکند و نیر مشاااروعیت تیمم بر برل و یخ  ناشااای از اختال روایات و در نتیجه اختال 

 322فقهاء در حل تعارض روایات است؛ چنانچه فقهای متاخر به این نکته تصریح کرده اند.

بنابر روایتی از امام صااادق )ع( یکی از آدا  مسااتحبی بعد از دخو  به کعبه  اقامه دو  .2

رکعت نماز میان دو اساااوانه و بر روی رخامه حمراء اساات. در رکعت او  سااوره حم 

سااجده خوانده می شااود و در رکعت دوم به عدد آیات آن از قرآن قراهت می شااود. متن 

 روایت بدین قرار است:

 332فِی ایرْکِعَةِ ایِأعویَى حم ایسْجِدَةَ وَ فِی ایثْانِیَةِ عَدَدَ آیَاتِهَا مِنَ ایِقعرِآنِ.تَقِرَأع 
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در رکعت ن ساات سااوره حم سااجده را می خوانی و در رکعت دوم به تعداد آیات آن از 

 قرآن قراهت می کنی.

ین صورت  )آیَاتِهَا( ممکن اسات به حم سجده )فصلت( برگردد. در ا« آیات آن»ضامیر در 

آیه اسات و ممکن است به سجده برگردد و در  53مقصاود تعداد آیات این ساوره ؛ یعنی 

 آیه می باشد. 3این صورت  مقصود تعداد آیات سجده واجب در قرآن؛ یعنی

به نظر می رسد  هور روایت در وجه او  بیشتر است. اما بیشتر فقهاء از همان تعبیر در 

شایخ مفید  سار دیلمی و   333اجما  آن را بر طرل نکرده اند.روایت اساتفاده کرده اند و 

 332«.به عدد آیات سجده در قرآن»ابن برا  به صراحت وجه دوم را برگریده اند و گفته اند: 

شاهید او    شهید ثانی و برخی دیگر از فقهاء وجه او  را برگریده اند و گفته اند مقصود 

سار دیلمی و ابن برا  که از قدماء می باشند   بنابراین فتوای شیخ مفید  338آیه اسات. 53

 نتیجه فهم خاص آنان از روایت است.

. با مراجعه به کتا  م تلف ایشااایعه می توان به موارد بسااایاری از اختال آراء قدماء 8

دسات یافت که ناشی از اختال روایات یا اختال فقهاء در فهم روایات یا فقدان مستندی 

مس له از آغاز این کتا   22اقوا  است. برای بررسی این موضوع روایی برای بعضای از 

که مربو  به ساه فصال ن ساین از ابوا  آبها از کتا  طهارت است را بر می گرینیم. از 

مس له ناشی از اختال و تعارض روایات و در  33مس له  اختال قدماء در  22میان این 

قو  از آراء قدماء را در بین  9امه حلی  مس له به جهت اختال در فهم روایات است. ع 6

مساا له به  فقدان مسااتند روایی نساابت می دهد. او در هیچی  از این موارد مدعی  22این 

 نمی شود که قدماء به روایتی دسترسی داشته اند که از دسترس ما دور مانده است.

 

 . عدم افتاء به حکم منقول6

  نهایه شاایخ طوساای کتا  فتوا نیساات بلکه برخی از فقهای متاخر مدعی هسااتند که کتا

بنابراین نمی توان ادعا کرد که هر حکمی که در این  333کتابی برای نقل متون اخبار اساات.
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کتا  نقل شاده اسات مورد فتوای شیخ بوده است. چه بسا فتوای شیخ در موارد تعارض 

نهایه که بنابر روایات  ترجیح ی  روایت یا جم  خاصاای میان روایات باشااد  اما در کتا  

نقل متون اخبار است به نقل روایت مرجوح و یا نقل روایت معارض بدون بیان وجه جم  

 میان روایات متعارض پرداخته باشد.

گویا ابن ادری  ن ستین کسی است که این ادعا را در مورد کتا  نهایه مارح کرده است. 

ابن ادری  در   335«.بحث و نظرکتا  نهایه کتا  نقل اخبار اسااات  نه کتا  »او می گوید: 

قریب به چهل مورد در کتاب  این جمله را در راباه با فتاوای شایخ در نهایه آورده است 

شاایخ طوساای این حکم را از ساار اعتقاد نیاورده »؛ یعنی «عنما أورده عیرادار ال اعتقادار»که: 

ح داده است که و در برخی از این موارد توضی« اسات  بلکه فق  خواسته آن را مارح کند

به همین جهت شیخ در آثار دیگرش مانند مبسو  و خال حکم دیگری برای این موضوع 

آورده که در واق  آن حکم  فتوای او است. ابن ادری  بدین طریق تعارض فتاوای شیخ در 

 336نهایه با دیگر آثارش را حل کرده است.

باااه بااا فروع م تلف نقاال عاماه حلی موارد متعاددی از این سااا ن ابن ادری  را در را

ویی در خصااوص ادعای او در مورد کتا  نهایه تنها ی  بار ا هار نظری می کند  339کرده

محقق حلی نیر گاهی همچون ابن ادری  چنین ادعایی را در  333که  هور در م ایفت دارد.

مورد کتا  نهایه مارح کرده اسات. او در کتا  نکت اینهایه که با هدل پاسخ به اشکاالت 

از عبارات او  332ر کتا  نهایه نوشااته شااده در موارد متعددی بر این نکته تاکید می کند.ب

برداشااات می شاااود کاه او احکام کتا  مقنعه را نیر مانند نهایه  پیوساااته ماابق فتوای 

نویسنده اش نمی داند  بلکه بر این باور است که او نیر گاهی بدون آن که فتوا دهد فق  در 

 322ر بوده است.صدد نقل متون اخبا

این ویژگی در همه یا برخی از کتب قدماء گویای نوعی آشاافتگی در تدوین کتب فقهی غیر 

روایی در آن عصر بوده است. به نظر می رسد این آشفتگی زاهیده تدریجی بودن گسست 

متون فقهی از متون روایی در آن عصار می باشاد. فقهاء از ساویی در صدد بیان فتاوای 
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جدید؛ یعنی بیان فتوا بدون نقل روایت بودند و از سوی دیگر نمی توانستند خود در قایبی 

و یا نمی خواساتند به طور کامل از نقل روایات  از جمله روایاتی که به آنها فتوا نمی دهند 

پرهیر کنند. از این رو در قایب بیان فتوا به نقل روایاتی می پرداختند که ماابق فتوای آنها 

 ق آثار خوی  را در  اهر گرفتار فتاوای متعارض می کردند.نبود و بدین طری

 

 . اجتهادات قدماء7

قادمااء در آثاار فقهی خود فق  باه نقال صاااریح ایفاب روایات یا نقل به معنا از آنها نمی 

پرداختند  بلکه در موارد فراوان به استنبا  و اجتهاد در قرآن و روایات پرداخته و فتاوایی 

وی  عرضه می کردند. هر چند اا چنانچه گذشت ا در نقل به معنا نیر بر پایه اجتهادات خ

اعما  مرتبه ای از اجتهاد مشااهود اساات. چنین شاایوه ای نه تنها در قساام چهارم از آثار 

قدماء؛ یعنی کتا  هایی مانند خال و مبساو  دیده می شاود  بلکه در قسام سوم و دوم 

 نیر وجود دارد.

ی پیشین دالیت بر افتاء قدماء بر اساس اجتهادات خاص عاوه بر آنچه ییل سارفصال ها

 دارد  شواهد دیگری ییاًَر مارح می شود:

. شیخ مفید از جمله مواردی را که مسافر نمازش تمام است و روزه اش را نیر باید بگیرد 3

 323کسای یکر می کند که سافرش بی  از حَضَرش باشد )من کان سفره اکثر من حضره(.

ویی این عبارت و مانند آن در  322قدماء از همین تعبیر اسااتفاده کرده اند.پ  از او بیشااتر 

روایات نیامده و آنچه در روایات وارد شااده اساات تنها یکر کسااانی اساات که شاارلشااان 

  328اقتضای مسافرت دارد  مانند: مکاری  کری  راعی  اشتقان  ماح  جما  و تاجر.

خرده گرفته اند که این تعبیر در روایات  محقق حلی و برخی از فقهاای بعاد از او بر قادما

نیامده و نتیجه اساتنبا  قدماء از مصاادیق متعددی اسات که در روایات وارد شده است  

آیت  323ویی این اساتنبا  غل  اسات و با آنچه از روایات فهمیده می شود سازگار نیست.

که این تعبیر در اهلل بروجردی نیر بعد از رد نظر قدماء به این نکته تصاااریح کرده اسااات 
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روایات نیسااات و نتیجه اساااتنبا  فقهاء از تعلیل وارد شاااده در دو روایت  بعد از ایراء 

 325خصوصیت از آن است.

قرار « ایمرض ایمان  من ایذعکر». شایخ مفید و شایخ طوسی یکی از موارد نقض وضو را 2

یکر شااده اساات در حایی که این عبارت در روایات نیامده و آنچه در روایات  326داده اند.

شیخ طوسی نیر در  329خوابی است که موجب از کار افتادن عقل یا نشنیدن صدا می شود.

 323شرح این عبارت مقنعه به همین روایات استناد می کند.

محقق حلی می پذیرد که روایات دالیت صریحی بر این مدعا ندارند و می کوشد برای رف   

صااحب وساهل نیر بر  322روایات بهره گیرد. اتهام قیاس به شای ین  از مفهوم اویویت در

شیخ خرده می گیرد که این روایات دالیت صریحی بر مدعای شیخ ندارد و اطاق روایات 

حصاار نواقض وضااو که خایی از این مورد می باشااند دالیت بر عدم نقض وضااو به آن 

 382دارند.

 

 . نقل روایات در متون فتوایی8

ای خود را در غیر قایب نقل روایت بیان می کردند و قادماء در متون فقهی غیر روایی  فتو

همین وجه تمایر میان متون فقهی غیر روایی از متون فقهی روایی بوده است. در عین حا  

گاهی در همین آثار عاوه بر نقل روایت برای  یکر مستند و استدال  بر فتوایی  گاهی نیر 

 ان ی  روایت ایقا می کردند.به شیوه آثار فقهی ا روایی  فتوای خود را با بی

شااایوه اخیر یعنی ایقاا فتوا باا یکر روایت در ن ساااتین مناب  فقهی غیر روایی مانند فقه 

ایرضاا  مقن  و هدایه روا  بیشاتری دارد و به تدریج در کتا  های بعدی مانند آثار شیخ 

 مفید  سید مرتضی و شیخ طوسی از آن کاسته می شود.

مناب  فقهی غیر روایی موجب ناهماهنگی در شیوه نگارش این  به کار گیری این شایوه در

متون و در نتیجه ایجاد ابهام برای خوانندگان در فهم نظر نویساانده می شااد. علت اصاالی 

این دوگانگی در متون فقهی قدماء  عدم گسست کامل آنان از بکارگیری شیوه های پیشین 
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ذشت زمان به تدریج از آن کاسته می در نگارش آثار فقهی بوده است. به همین جهت با گ

شاااد. در عین حا  موارد نادری از بکار گیری این شااایوه همچنان در آثار متاخران باقی 

 383ماند.

محقق حلی علت انت ا  این شیوه توس  فقیهان گذشته را یکی از پنج امر ییل می داند که 

 عدم افتاء نویسنده به عبارتند از: سالیقه نویسانده  گویاتر بودن روایت در بیان مقصااود 

روایت و یکر آن برای حفظ روایت م ایف فتوای خودش  دور بودن پیام روایت از قواعد 

و اصو  و یکر آن برای روشن شدن مستند فتوا  استناد به مفهوم روایت ا نه مناوق آن 

  382ا و یکر روایت به جهت رف  ابهام در مستند حکم.

جوا  را از محقق حلی نقل کرده اند و در نقل آنها شااهید او  و شااهید ثانی این سااوا  و 

وجه شاشامی نیر وجود دارد که در نسا ه مابوع نکت اینهایة نیست. وجه ششم عبارت 

نویسنده مستند فتوا را یکر می کند تا خواننده به اعتبار یا عدم اعتبار فتوا »است از این که 

  گانه را در مقام پاساااخ به ابن فهاد حلی نیر چهار وجه از این وجوه شااا 388«.پی ببرد

 383پرس  مذکور و بدون استناد به محقق حلی یکر کرده است.

 

 نتیجه گیری:
آثار فقهی قدماء همچون آثار فقهی فقهای دیگر  محصو  درا آنها از مناب  شریعت بوده 

است. در جای جای این آثار می توان نظاره گر شواهدی از اجتهاد و استنبا  نویسنده از 

قرآن و ساانت بود. از سااوی دیگر این آثار از یکدیگر نیر تاثیر می پذیرفتند  چنانچه متون 

در آثاار فقهاای دیگر نیر شااااهاد این گوناه تاثیرات هساااتیم. پ  هر اثر فقهی از قدماء  

دساتاوردی از اندیشاه خاص نویسانده آن و تاثیراتی اسات که از اندیشاه فقیهان گذشته 

 اوتی میان آثار فقهی قدماء با آثار فقهی فقهای دیگر نیست.پذیرفته است و در این جهت تف

این آثار هرچند در آغاز عصار گسست متون فقهی از متون روایی به وجود آمده اند و از 

این جهت قرابت بیشااتری نسااابت به آثار فقهای متاخر به متوان روایی دارند و همین می 

عصاااومین )ع( در آنها برای خوانندگان تواند زمینه ای برای انعکاس متون روایی و قو  م

آنها باشاد  ویی اندیشه و فهم نویسندگان آنها که بعضار متاثر از اندیشه فقهای گذشته نیر 

بوده اسااات  واسااااه ای میان خوانندگان این آثار با قو  معصاااومین )ع( ایجاد می کند؛ 
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این آثار برای  واسااه ای که موجب سلب اطمینان از انعکاس دقیق قو  معصومین )ع( در

 خواننده می شود. 

نقل به معنا  اسااتناد نویساانده در فتوا به اصاال عملی یا قاعده فقهی یا عقلی و نیر تکیه بر 

فهم خاص از کتا  و سانت که بعضاار ممکن اسات خال فهم بیشتر یا سایر فقهاء باشد  

معصومین بعضای از عواملی اسات که موجب سلب اطمینان برای خواننده در کشف قو  

 )ع( از فتاوای در این آثار است.

باه عاوه آثاار قدماء دچار ابهام ها و پیچیدگی های دیگری نیر اسااات که در آثار فقهای 

متاخر دیده نمی شود و یا کمتر وجود دارد. این ابهام ها و پیچیدگی ها زاییده دوران گذار 

اء نویسنده به حکم نقل شده از متون فقهی روایی به متون فقهی غیر روایی اسات. عدم افت

در کتا  و نقل روایات در مقام افتاء  برخی از این ابهامات می باشااد که ممکن اساات مان  

از کشااف مراد نویساانده شااود. در پایان می توان گفت که کشااف قو  معصااومان )ع( از 

 اجماع یا شااهرت در اصااو  متلقات که نظریه آیت اهلل بروجردی و هم فکران او اساات  اگر

 ناممکن نباشد الاقل بسیار دشوار است.
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 ق 3323  قم  دوم  میمکتب اإلعام اإلسا  رجا  خاقانیخاقانی  علی   .28

   قم. نشر مشعر  نهایة ایدرایة صدر  سید حسن  .23

جلد  مؤسسه تنظیم و نشر  2خمینى  سید روح اهلل موسوز  ایمکاسب ایمحرمة )یإلمام ای مینی(   .25

 ق ه 3335ایران  او    -آثار امام خمینى قدس سره  قم 

 ق   هجلد 2خویى  سید ابو ایقاسم موسوز  مبانی تکملة ایمنها    .26

ایران   -ویى  ساید ابو ایقاسام موسوز  مناس  ایحج )یل وهی(  در ی  جلد  چاپ انه مهر  قم خ .29

 ق ه 3333یازدهم  

دیلمى  ساااّر  حمرة بن عبد ایعریر  ایمراساام ایعلویة و األحکام اینبویة  در ی  جلد  منشااورات  .23

 ق ه 3323ایران  او    -ایحرمین  قم 

 .قم  مؤسسة نشر عسامی  ایمسترشدینهدایة  رازی  محمد تقی  .22

 ق.3339  ستاره  قم  او   عدة األصو  ) . ( طوسی  محمد بن حسن  .82
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 -پرداز  قم جلد  مؤسسه پژوهشى راز 28زنجانى  ساید موساى شبیرز  کتا  نکاح )زنجانى(   .83

 ق ه 3332ایران  او   

جلد  مؤسسه  2اإلرشااد  سابروارز  محقق  محمد باقر بن محمد مؤمن  یخیرة ایمعاد فی شارح  .82

 ق ه 3239ایران  او    -آ  ایبیت علیهم ایسام  قم 

   ق.3333  او   بیروت  دار ایکتب ایعلمیة  أصو  ایسرخسی سرخسی  ابو بکر  .88

 ق.3326  بیروت  ایمعرفة   دار ایمبسو  سرخسی  ابوبکر  .83

 ق.3323  بیروت  تمؤسسة األعلمی یلمابوعا  عیون أخبار ایرضا )ع( صدوق  محمد بن علی  .85

سید مرتضى  على بن حسین موسوز  االنتصار فی انفرادات اإلمامیة  در ی  جلد  دفتر انتشارات  .86

 ق ه 3335ایران  او    -اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

سااید مرتضااى  على بن حسااین موسااوز  جمل ایعلم و ایعمل  در ی  جلد  مابعة افدا   نجف  .89

 ق ه 3839عراق  او    -اشرل 

ایران  او    -جلد  کتابفروشى صدوق  تهران  33شاوشترز  محمد تقى  اینجعة فی شرح ایلمعة   .83

 ق ه 3326

جلد  دفتر انتشااارات اسااامى  8شااهید او   محمد بن مکى  ایدروس ایشاارعیة فی فقه اإلمامیة   .82

 ق ه 3339وم  ایران  د -وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

جلد  مؤسااسااه آ  ایبیت علیهم  3شااهید او   محمد بن مکى  یکرز ایشاایعة فی أحکام ایشااریعة   .32

 ق ه 3332ایران  او    -ایسام  قم 

جلد  انتشااارات دفتر تبلیرات  3شااهید او   محمد بن مکى  غایة ایمراد فی شاارح نکت اإلرشاااد   .33

 ق ه 3333ایران  او    -اسامى حوزه علمیه قم  قم 

جلد   32ایحدیثة(   -شاهید ثانى  زین ایدین بن على  ایروضاة ایبهیة فی شرح ایلمعة ایدمشقیة )   .32

 ق ه 3332ایران  او    -کتابفروشى داورز  قم 

جلد  مؤسااسااة  35شااهید ثانى  زین ایدین بن على  مسااای  األفهام عیى تنقیح شااراه  اإلسااام   .38

 ق ه 3338  ایران  او  -ایمعارل اإلسامیة  قم 

 صدر   سید حسن   ایرساهل االربعة عشر  .33

صادوق  محمّد بن على بن بابویه  ایمقن  )یلشایخ ایصدوق(  در ی  جلد  مؤسسه امام هادز علیه  .35

 ق ه 3335ایران  او    -ایسام  قم 

صادوق  محمّد بن على بن بابویه  ایهدایة فی األصاو  و ایفروع  در ی  جلد  مؤسسه امام هادز  .36

 ق ه 3333ایران  او    -یه ایسام  قم عل

 ق ایران  ه -جلد  کتابفروشى داورز  قم  2صدوق  محمّد بن على بن بابویه  علل ایشراه    .39

جلد  دفتر انتشارات اسامى وابسته به  3صادوق  محمّد بن على بن بابویه  من ال یحضره ایفقیه   .33

 ق ه 3338ایران  دوم   -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

جلد  مؤسااسه آ  ایبیت علیهم  2ایقدیمة(   -طباطبایى   ساید على بن محمد   ریاض ایمسااهل )   .32

 ق ایران  او   ه -ایسام  قم 

جلد  دار ایکتب  3طوساااى  ابو جعفر  محمد بن حسااان  االساااتبصاااار فیما اختلف من األخبار   .52

 ق ه 3822ایران  او    -اإلسامیة  تهران 
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جلد  دفتر انتشااارات اسااامى وابسااته به جامعه  6عفر  محمد بن حساان  ای ال  طوسااى  ابو ج .53

 ق ه 3329ایران  او    -مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

جلد  ایمکتبة ایمرتضویة إلحیاء  3طوساى  ابو جعفر  محمد بن حسان  ایمبسو  فی فقه اإلمامیة   .52

 ق ه 3839ایران  سوم   -افثار ایجعفریة  تهران 

  ابو جعفر  محماد بن حسااان  اینهایة فی مجرد ایفقه و ایفتاوز  در ی  جلد  دار ایکتا  طوساااى .58

 ق ه 3322یبنان  دوم   -ایعربی  بیروت 

ایران   -جلد  دار ایکتب اإلسامیة  تهران  32طوساى  ابو جعفر  محمد بن حسن  تهذیب األحکام   .53

 ق ه 3329چهارم  

ایحبل ایمتین فی أحکام ایدین  در ی  جلد  کتابفروشاااى عااملى  بهااء ایدین  محمد بن حساااین   .55

 ق ه 3822ایران  او    -بصیرتى  قم 

جلد  انتشارات دفتر تبلیرات اسامى  3عاملى  شاهید ثانى  زین ایدین بن على  حاشایة اإلرشااد   .56

 ق ه 3333ایران  او    -حوزه علمیه قم  قم 

جلد  مؤسسه  3شرح عبادات شراه  اإلسام   عاملى  محمد بن على موساوز  مدارا األحکام فی .59

 ق ه 3333یبنان  او    -آ  ایبیت علیهم ایسام  بیروت 

 -عامه حلّى   حسن بن یوسف بن ماهر اسدز  تحریر األحکام ایشرعیة على مذهب اإلمامیة )   .53

 ق ه 3322ایران  او    -جلد  مؤسسه امام صادق علیه ایسام  قم  6ایحدیثة(  

جلد   8حلّى   حسان بن یوسف بن ماهر اسدز  قواعد األحکام فی معرفة ایحا  و ایحرام  عامه  .52

 ق ه 3338ایران  او    -دفتر انتشارات اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

جلد  دفتر  2عامه حلّى   حسان بن یوساف بن ماهر اسادز  م تلف ایشیعة فی أحکام ایشریعة   .62

 ق ه 3338ایران  دوم   -اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم  انتشارات

 ق.3323  قم  سوم  مکتب اإلعام اإلسامی   مبادئ ایوصوعامه حلی  حسن بن یوسف   .63

 ش.3862  تهران  او   جامعة اإلمام ایصادق )ع(  دراسات فی علم ایدرایةغفاری  علی اکبر   .62

جلد  دفتر انتشارات  33  کشف ایلثام و اإلبهام عن قواعد األحکام  فاضال هندز  محمد بن حسان .68

 ق ه 3336ایران  او    -اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

 ق.3822  تهران  او   سازمان چاپ دانشگاه   األصو  األصیلة فیض کاشانی  محسن  .63

جلد  کتاب انه آیة اهلل مرعشى  8راه   فیض کاشاانى  محمد محسان ابن شاه مرتضى  مفاتیح ایش .65

 ق ایران  او   ه -ره  قم  -نجفى 

 ق.3322  او   اکستان  پایمکتبة ایحبیبیة  بداه  ایصناه کاشانی  ابو بکر   .66

جلد  مؤسسه آ  ایبیت  38کرکى  محقق ثانى  على بن حساین  جام  ایمقاصاد فی شارح ایقواعد   .69

 ق ه 3333ایران  دوم   -علیهم ایسام  قم 

 -جلد  دار ایکتب اإلسامیة  تهران  3اإلساامیة(   -کلینى  ابو جعفر  محمد بن یعقو   ایکافی )   .63

 ق ه 3329ایران  چهارم  

کمری(  در ی  جلد  دفتر انتشاااارات کمرز  سااایاد محماد بن على حجات  کتا  ایبی  )یلکوهکوه .62

 ق ه 3322یران  دوم  ا -اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

 ق ایران  ه -جلد  قم  2گلسایگانى  سید محمد رضا موسوز  کتا  ایحج )یلگلبایگانی(   .92
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 ات ایبی   مقرر محمد هادی مقدس نجفی  نس ه خای.تقریر گلسایگانی  سید محمد رضا  .93

 .3323او     بیروت  دار عحیاء ایتراث ایعربی   شرح أصو  ایکافی  مویی محمد صایح  مازندرانی .92

 ق.3322  بیروت  مؤسسة ایرسایة  کنر ایعما متقی هندی   .98

جلد  مؤسسه فرهنگى  38مجلساى او   محمد تقى  روضة ایمتقین فی شرح من ال یحضره ایفقیه   .93

 ق ه 3326ایران  دوم   -اسامى کوشانبور  قم 

 3333ایران  دوم   -جلد  مؤسسه اسماعیلیان  قم  3مجلساى او   محمد تقى  یوام  صاحبقرانى   .95

 ق ه

 -جلد  مؤساسة ایاب  و اینشر  بیروت  26مجلساى دوم  محمد باقر بن محمد تقى  بحار األنوار   .96

 ق ه 3332یبنان  او   

جلد  مؤسااسااه سااید  2محقق حلّى   نجم ایدین  جعفر بن حساان  ایمعتبر فی شاارح ایم تصاار   .99

 ق ه 3329ایران  او    -ایشهداء علیه ایسام  قم 

جلد   3حقق حلّى   نجم ایدین  جعفر بن حساان  شااراه  اإلسااام فی مساااهل ایحا  و ایحرام  م .93

 ق ه 3323ایران  دوم   -مؤسسه اسماعیلیان  قم 

جلد  دفتر انتشاارات اساامى وابسته به  8محقق حلّى   نجم ایدین  جعفر بن حسان  نکت اینهایة   .92

 ق ه 3332   ایران  او -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  قم 

  مؤساسة آ  ایبیت علیهم ایسام یلاباعة واینشر   معار  األصاو محقق حلی  جعفر بن حسان   .32

 ق3328قم  او   

 ق ه 3333ایران  دوم   -مشکینى  میرزا على  ایفقه ایمأثور  در ی  جلد  نشر ایهادی  قم  .33

ی  جلد  کنگره جهانى هراره  مفید  محمّد بن محمد بن نعمان عکبرز  ایمقنعة )یلشااایخ ایمفید(  در .32

 ق ه 3338ایران  او    -رحمة اهلل علیه  قم  -شیخ مفید 

   چاپ سنگی.قوانین األصو    قمی یمیرزا .38

جلد   6میرزاز قمّى  ابو ایقااسااام بن محماد حسااان  غناهم األیّام فی مسااااهل ایحا  و ایحرام   .33

 ق ه 3339ن  او   ایرا -انتشارات دفتر تبلیرات اسامى حوزه علمیه قم  قم 

جلد  دار عحیاء ایتراث ایعربی   38نجفى  محمد حساان  جواهر ایکام فی شاارح شااراه  اإلسااام   .35

 ق یبنان  هفتم  ه -بیروت 

 ق نراقى  مویى محمد مهدز بن ابى یر  معتمد ایشیعة فی أحکام ایشریعة  در ی  جلد  ه .36

 ق.3335  قم  او   ایسام إلحیاء ایتراث مؤسسة آ  ایبیت علیهم  خاتمة ایمستدرانوری  حسین   .39

    طهران  منشورات مکتبة ایصدر  مصباح ایفقیه ) .ق( همدانی  رضا  .33

 

 

 
 


