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 دهکیچ

در مـقابل    هســت. یمتـفاوت  یکردهایرو  ،از مـنابع احـکام  یکی  عنوانبه  می کرقرآن   رجوع به  مورد در

ها یمورد توجه اخبار  ترتیببهکه    »به آن  یرجوع حداقل«و    »عدم رجوع به قرآن  «  یعمل  کرد یدو رو

ــول ــت  قرار گرفتهها  یو اص ــر  یعلما  یبرخ انیدر م   قرآن»به   یرجوع حداکثر«، اس  ازجملهمعاص

ادقدکتر   ودمی  دهی د  یتهران  یـص انیا  .ـش تنباط  ـش اخص داندمی  یخود را فقه قرآن  یفقه اـس   هایکه ـش

،  ی قرآن  اتیاسـتفاده از ادب :  از اندعبارت ها  شـاخص  نیا.  اسـتشـده    یبررسـ حاضـر  مقاله   آن در

تناد به قرآن  تیاولو  با  لفاجماع و ـشهرت مخا  یاعتباربی  ،مخالف با قرآن تیروا  یاعتباربی  ،اـس

  نی از ا اند وشـده  یبررسـ   یفقه  قاتیبا تطب  هریککه قرآن   مخالف با یعقل  هادل  یاعتباربی وقرآن  
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  مقدمه
ــت که منابع احکام   ــیعه این اس ــّنت ، قرآن :از  اندعبارت نظر مشــهور میان علمای ش عقل و ،  س

ــی   هریکمیزان اعتبار    .اجماع ــده از این منابع نقد و بررس ــتش درمورد قرآن کریم    میاندراین  ؛اس

ــتاختالف نظر    ، یکی از منابع احکام  عنوانبه ــتر اخباری.  هس ــولی تعدادو ها  بیش ها اندکی از اص

  مطرحقرآن    این دسته دو اشکال عمده در برابر حجیت ظواهر. دانندنمی  را حجتکریم  قرآن    ظواهر

 وباـشد  می حجت مـشافهین  و  مخاطبین  برای الفاظ  ظواهر  اـست ـشده  گفته اینکهنخـست،   ؛کنندمی

دوم، اینـکه   .)۲۳۹ص  ، ۴ج،  ۱۴۳۰،  قمی(  نیســـت  حـجت  ـما  برای  کریم  قرآن  آـیات  ـظاهر  درنتیـجه

 حجت،  باشــد نشــده  وارد   نامعصــوم ســویاز  تفســیری  که  یدرصــورت   را قرآن    ظواهرها  اخباری

خ به آنادله   ؛دانندنمی یلی و پاـس ل  در کتبها  تفـص ولی مطرح   مفـصّ د میاـص اری(باـش ، ۱۴۱۶،  انـص

انی  /بعدبه ۵۵ص  ، ۱ج وع مقاله ) بعدبه  ۲۸۱ص ، ۱۴۰۹،  خراـس ر  که از موـض تخارج حاـض در  .  اـس

یعه قرار دارند که ظواهر  ، مقابل این عده ولیون ـش ولی این  ، دانندمی را حجتکریم  قرآن    اکثریت اـص

ل گز اـب ایاره گزاره در مـق ات مبّین قرآن  ؛گیرد می  دیگری قرار  ـه ه رواـی اینـک د  انـن د، ـم اد  اـن آـح ار    اخـب

  . و... را نسخ کندقرآن  تواندمی خبر متواتر و اجماع، را تخصیص یا تقیید بزندقرآن  تواندمی

ــبت به ــر رویکرد دیگری نس را قرآن  آمد کهپدید  منبع احکام   عنوانبهکریم  قرآن    در زمان معاص

برتری و   ، منابعدیگر داند و برای آن نسـبت به می بلکه معارف دینی  ، اسـاسـی اسـتنباط احکام اصـل 

پیش رو در مقاله   .توان به دکتر ـصادقی تهرانی اـشاره کرد می از ـصاحبان این دیدگاه  .تفّوق قائل اـست

  .دازیمفقه قرآنی را از آثار ایشان استخراج کنیم و به نقد و بررسی آن بپر  هایبرآنیم ویژگی

  استفاده از ادبیات قرآنی:  شاخص اول. ۱
فقه و اـصول نیز از این قاعده   .طبیعی اـست در هر دانـشی از اـصطالحات خاص بهره گرفته ـشود

شود و ممکن   تأسیسفقها و اصولیون    وسیلهبهممکن است اصطالحات این دو دانش   .ستثنا نیستم

فقها و در کتب اصـولی در اصـطالح مرسـوم میان    نمونهبرای  ؛باشـد سـّنت  اسـت برگرفته از کتاب و

ـصادقی  ولی  ، )بعدبه ۴۶۱ص ، ۱۴۰۹،  خراـسانی( رودمی  کاربه»  تقلید«  و» اجتهاد«  یون کلمهاـصول

اســتناد آیه به»  اســتنباط«  کلمه  ، »اجتهاد«  کلمه  جایبهدارد که  تأکیدتهرانی با تکیه بر ادبیات قرآنی 

ریفه اء» («  :ـش  کاربه) ۸۳: نـس
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باع«  کلمه» تقلید«  جایبهرود و 
ّ
«  :اســتناد آیهرا به» ات

  .)۹، ص۱ج، تا][بی ، صادقی تهرانی( ببرد  کاربه) ۱۸: زمر» (

ــّنت بر ادبیات کتاب و تأکید ــرعی از بهدر درک مفاهیم آن   س ــتنباط احکام ش ــوص در اس خص

ت یاری برخوردار اـس   ؛اهمیت بـس
ً
انقرآن   نحوه نگرش   ، زیرا اوال ئله نـش بت به آن مـس  و روایات را نـس

   ؛دهدمی
ً
باع«  ، که ذکر شــدای  در نمونه  مثال

ّ
آرای دهد که پیروی از می نشــان»  أحســن اقوال« از»  ات

ت  یفقها ان اـس ناـس ادیق پیروی از نظر کارـش  .  نه تقلید کورکورانه  ، از مـص
ً
تفادهعدم  گاهی   ، ثانیا از    اـس

ق گرفتهمیـسبب    ـسّنت  کتاب ودر کار رفته الفاظ به
ّ
  اـست،  ـشود موـضوعی که حکم ـشرعی به آن تعل

ح نشـود و خلط پیش آید که گاهی در برخی آثار فقهی این خلط دیدهدرسـتی به
ّ

مانند  ؛شـودمی  منق

 اند.شــود و بســـیاری از فقـها به تحلـیل معـنای تقلـید پرداخـتهمی  بحثی که درباره تحقق تقلـید مطرح 

ت هآـی اره دراین  خویی  الـل دمی  ـب دارد «:  گوـی د وجهی ـن تقلـی ای  پیرامون معـن زیرا این عنوان در    ؛نزاع 

  .)۴۷، ص۱۴۱۱، خویی( »موضوع حکمی اخذ نشده است عنوانبهاز ادله معتبر  یکهیچ

  ویژه در مسائل مهمبهکریم  قرآن   اولویت استناد به: شاخص دوم  .۲
  . عنوان صــریحی وجود ندارد   ، تأخر رجوع به منابع احکام در کتب رایج اصــولی در باب تقدم و 

 و  ۱۱ص ، ۲ج  ، ۳۱۵ص ۱ج،  ۱۴۱۵،  انصــاری( اســت  متفاوت شــیوه عملی رایج در کتب فقهی نیز  

ــ   ، ۱ج، تا][بی، خویی  بعد/به ۵۴۶ص  ، ۳ج ــبزواری /۲۶۳و    ۲۴۲صص  و ۳۳ص  ، ۷ج، ۱۴۱۳  ، س

دم و  )  ۲۸۲ص  ، ۱۶ج د نتوان از آن وجهی برای تـق ــاـی ه شـ أخر اســتخراج کرد ـک در رویکرد    ، ولیـت

کتاب  کریم  قرآن  معتقد اـست  وی.  منبع برای مراجعه فقیه اـست کریم نخـستین  قرآن  تهرانی،  ـصادقی

«  :و پـناهـگاه اســـتملـجأ    ـقانون اصــیلی اســـت ـکه تنـها

این متن  کنندهنقش حواشـی روشـن فقطو روایات  )۲۷: کهف(» 

  .)۵۴، ص۱۳۹۳،  صادقی تهرانی( را دارند

کرده، بکوـشد مراجعه  کریم  قرآن    ـشود فقیه در مقام اـستنباط احکام ابتدا بهمی  این رویکرد ـسبب

ممکن اـست این رویکرد ـسبب افزایش .  کندادله مراجعه  دیگر ـسپس به ، حکم موـضوع را در آن بیابد

آن اختالف نظر    درمورد امری توقیفی نیســت و   األحکام آیاتزیرا تعداد  ؛شــود  األحکام آیاتتعداد 

  .) ۶۶ـــ ۳۵ص، ۱۳۹۰،  صادقی فدکیر.ک:   باره، گوناگون دراین  هایبرای دیدن دیدگاه( وجود دارد 
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د که حکم مسـئله را دراگر  ت آیات بیشـتری از آنچه   ، بیابد  ریمک  قرآن تالش فقیه این باـش ممکن اـس

فقها در مـسئله تقلید   کهدرحالی  نمونهبرای؛ مورد اـستناد قرار گیرد ، مورد توجه مـشهور فقها واقع ـشده

 به روایت امام حـسن عـسکری 
ً
«  :عمدتا

ی(  » وی ،  کنندمی  اسـتناد) ۴۵۸ص  ، ۲ج، ۱۴۰۳  ، طبرـس

داند و نمی  البلوی مانند مـسئله اجتهاد و تقلید قابل پذیرش عام ای اـستناد به چنین روایتی را در مـسئله

داند که در این می  نکاتی  دارایرا  آنها   کند ومی  اســتناد  ٢و ســوره نحل ١زمرســوره دیگری از به آیات  

کـسی از فقها در مـسئله بر پایه کاوش نویـسنده،   .)۱۰، ص۱ج، تا][بی ، ـصادقی( روایت نیامده اـست

نیز این آیات برای اسـتنباط    األحکام آیاتو در کتب مشـهور اسـت  به این آیات اسـتناد نکرده  مذکور  

  .قرار نگرفته استمورد استناد احکام  

و بت به وـض تناد کرده،  در باب ناقضـیت نوم نـس هور فقها به روایات اـس  ، ۱۴۱۶،  همدانی(اند  مـش

ــت    ، )۲۰، ص۲ج ــادقی تهرانی معتقد اس « آیه  موجببهولی ص

توان فهمید تغشـیه یکی از اقسـام حدث اسـت که می )۱۱:  انفال» (

ــامل نوم  ــت، ش ــیه و مانند اینهاس »  « ازپس  » « دلیل این مطلب ذکر  .غش

  .)۴۱، ص۱ج، تا][بی  ، صادقی( باشدمی

ازجهت نظری نیز ها  اخباریو   امری رایج استکریم  قرآن   جایبهگرچه مراجعه فقها به روایات  

گاهی ممکن اســت مراجعه  ، ولی )بعدبه ۲۵۴ص ، ۱۴۲۶،  اســترآبادی( کنندمی  از این شــیوه دفاع

  ل مـثابرای  ؛ترجیح ـیاـبدکریم  قرآن   بردیگر فقـها ـبه مـنابع دیگری غیر از رواـیات صــورت گیرد و ادـله  

  :گویدمی صادقی تهرانی در باب اجتهاد و تقلید

 بینیم که بعـضی از فقهای ما در فروعات اجتهاد و تقلید به قیاـسات عقلی و اجماع و ـشهرت پناهمی

] تصــریح دارد ـبه مـطالبی ـکه ۱۸[آـیه   ] و زمر۴۳[آـیه  در دو ســوره نـحلقرآن   ـکهدرـحالی  ،برـندمی

  .)۱۰، ص۱تا]، ج[بی، صادقی( ... برای استخراج فروع هستغنای کافی و وافی آنها  باوجود

از فقها وجوب آن را از ای  عده ، همچنین در مسـئله وجوب شـسـتن مقداری از بازوها در وضـو

ته تن مقدار واجب ) ۲۰۴، ص۱ج، ۱۴۰۹،  یزدی(اند باب مقدمه علمیه دانـس ـس بت به ـش تا یقین نـس

 
 .)۱۸(زمر:   ». «١
 .)۴۳(نحل:   ». «٢
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ود که این وجوب به حکم عقل اسـ  ل ـش ت حاـص ادقی  اما  ، تاز دـس تن  تهرانی ـص ـس ت ـش معتقد اـس

نه   اـست،   جمع آمده ـصورت به ؛ زیرا واجب اـست  ، وـضو هدر آی » المرافق« جهت تعبیرپایین بازوها به

ــک به مقدمه علمیه از باب احتیاط  ؛یمثن ــمت نیازی به تمس ــتن این قس ــس بنابراین برای وجوب ش

، صـــادقی(  داـخل در حکم آن خواـهد بود  ، چون ـغاـیت از جنس مغّیی اســـت  براینافزون  .نیســـت

  .)۱۳۱، ص۸ج ، ۱۳۶۵

ضرورت مذهب یا عمومات نّیت ،  که دلیل آن اجماعباشد میمسئله دیگر وجوب نّیت در وضو 

ّنت در کتاب و ت  ـس ت از   کهدرحالی  ، )۱۲۶، ص۲ج،  ۱۴۱۶،  همدانی( اـس ادقی معتقد اـس دکتر ـص

ــو    ، )۶: مائده» (« در آیه»  « تعبیر وجوب نّیت در وض

گرچه   ، )۴۶، ص۱ج، تا][بی ، صــادقی(  زیرا در قیام باید نّیتی وجود داشــته باشــد  ؛شــودمی فهمیده

  ممکن است گفته شود داللت آیه شریفه در
ّ

  .نه بیشتر  ، اشعار استحد

قرآن    با حکم  ، اجماع یا ـشهرت ،  عقل،  حکم مـستفاد از روایاتگفته، پیشدر موارد  گفتنی اـست  

ت یا دـستکریم   اید  .  یـستن  کم مخالف آنموافق اـس ود در این موارد نزاع بر ـسر ترجیح  ـش ور ـش تـص

،  باشـدمی فاقد ثمره عملی،  حکم از یک منبع باتوجه به اینکه حکم مسـتفاد یکسـان اسـت  هاسـتفاد

  :توان برای آن ثمره عملی قائل شدمی در برخی موارد  ولی

  .دی اضافه نیز داشته باشدیفواکریم  قرآن  موردی که حکم مستفاد از  ، اول

ان:  دوم  ث مـی ه بـح ت  کریم  قرآن    موردی ـک ــد  بودهو رواـی اشـ ـب دوش  ت مـخ د رواـی ه    و ســـن ـک

  .السندبودن حجت استجهت قطعیبهقرآن  ولی  ، روایت حجت نخواهد بود صورت دراین

ــوم  ــدکریم  قرآن   در مواردی که بحث میان:  س عقل و اجماع که دلیل لّبی ،  و عقل یا اجماع باش

عموم و   ، اســتدلیل لفظی کریم  قرآن  ازآنجاکه   ولی ، عموم و اطالق ندارند ، شــوندمی  محســوب 

  .تواند مورد استناد قرار گیرد می اطالق آن در موارد شک

اعم از اینـکه    ؛ـبا کـتاب اســت  همواره و در هر شــرایطیترجیح ابـتدایی ، در هنـگام تـعارض ادـله

 مقدم   باشـد؛  مطلق یاعام    ، ظاهر  ، نص
ً
ودمی کتاب مطلقا د ، ـش  ؛حتی اگر عام و مطلق ضـابطی باـش

بـعدی ـبه این   ـهایـکه در ویژگی) ۷۲، ص۱۳۹۳،  همو(  عموم و اطالقو ـظاهر در  نّص   ـچه رســد ـبه

  .فرض خواهیم پرداخت
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  کریم  عدم اعتبار روایات مخالف با قرآن: شاخص سوم .۳
رو  روبه  و... عدم ضـبط،  سـهو،  ون جعلچبا عوارضـی   ناهمواره احادیث منقول از معصـوم

ی؛ بنابراین  اندبوده وابطی برای بررـس ده   هایـض ندی در علم رجال و درایه در نظر گرفته ـش تا اـست  ـس

 کنندهتوانند تضمیننمی  کامل  طوربهاین ضوابط نیز  ولی    ، این عوارض را از ساحت روایات کنار بزند

 عنوانبهرا کریم  قرآن  روایات به  هعرضـ  ناخود معصـوم روازاین  ؛صـحت و اعتبار روایات باشـند

ــابطه ــودمحتوایی در نظر  ای  ض ــحیح جلوگیری ش ، ۱۴۰۹،  عاملی( گرفتند تا از نفوذ روایات غیرص

اینکه این معیار فقط برای حالتی اسـت که روایات معارض دارند یا حتی در فرض  .)۱۱۰ص  ، ۲۷ج

برخی از    ظاهر  .میان علما اختالف اـست  ، نداعدم وجود معارض نیز مالک ـسنجش ـصحت روایات

 ناظر  و اسـت  وایاتر صـحت  معیاری برای  مبّین  روایات این
ً
 تعارض  باب  مرّجحات  بحث به  صـرفا

،  کـندمی  بـیان  مـعارض  ـعدم   فرض   در  حتی  را   کـتاب  مـخالف  اخـبار  طرح   ـکه  رواـیاتی  ه درـبار  .نیســـت

  .)۱۱۱، ص۱ج، ۱۴۱۶،  انصاری( است شده تواتر  ادعای

جنس اسـت که مشـهور فقها آن را مخالفت از کریم  قرآن  مفهوم مخالفت بادرباره بحث بعدی 

از    ، شــوندنمی دانند و موارد عموم و خصــوص و اطالق و تقیید را که تعارض مســتقر تلقیمی تباین

ــادیق مخالفت ــدر(  دانندنمی  مص البته محل بحث در این مورد اخبار  .)۳۲۸، ص۷ج ، ۱۴۱۷، ص

 آیهطبق نظر مشـهور امکان مخالفت از جنس تباین یعنی نسـخ ، اخبار متواتردرمورد    .آحاد هسـتند

  .)۲۲۳، ص۳ج، ۱۴۳۰، قمی( روایت متواتر نیز وجود دارد   وسیلهبهقرآن 

  معتقد است آیات   کریم  قرآن در باب نسخوی   .متفاوت است باره دراینتهرانی  نظر دکتر صادقی 

  :زیرا  ؛شودنمی توسط روایات نسخ ، ولییکدیگر ممکن است نسخ شودوسیله  بهقرآن 

 
ً
ه  ، اوال ادـب ه  اســتـن  »«  آـی

لت( ــ ۴۱  :فـص احت ، )۴۲ــ ده کریم  قرآن    ورود باطل به ـس ت نفی ـش موارد باطل اینکه   ازجملهو  اـس

ــیلهبهکریم    قرآن  حکمی از احکام  ــودموارد   دیگرروایت یا    وس ــخ حکم  چراکه   ؛باطل ش حکم ناس

وخ را ابطال ادقی( کندمی منـس خ کتاب با. درحقیقت )۵۳، ص۱۳۹۳،  ـص ّنت  نـس بب تزلزل آن  ـس   ـس

ه  ـکهدرـحالی  ، شــودمی اـن ه  کریم  قرآن    مرجعـیت یـگ هاقتضـــا دارد ـک اـند  عنوانـب اقی بـم  دلیلی ـقاطع ـب

  .)۵۸، صهمان(
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ً
  .)همان(  ١دیگری نسخ شود وسیلهبهد که ندانمی را باالتر از اینکریم  قرآن   ، برخی آیات  ، ثانیا

 
ً
ت که تنهاکریم  قرآن   ، ثالثا یلی اـس تملجأ    کتاب قانون اـص توان چنین می چگونه  ٢.و پناهگاه اـس

گاه حواشــی با هیچ  کرد؛نســخ  ، متن را دارند  کنندهنقش حواشــی روشــن  فقطکتابی را با روایاتی که  

خواهد  می  دلیل  سـّنت  خ کتاب بانسـ   دیگرعبارت به .)۵۴، صهمان(  متن در مخالفت نخواهند بود

زیرا کتاب قانون با تبصــره قانونی  ؛ز نیســتیجا  ســّنت و خود کتاب داللت دارد بر اینکه نســخ آن با

  .)۵۸، صهمان( شودنمی نسخ

 
ً
  د و حدیث مخالف ن دان می   الزم کریم  قرآن   برخی آیات و روایات عرضــه روایات را به   ، رابعا

مخالفتی در الفاظ و اعراب و معانی داشــته  یا  ناســخ آن باشــد  اعم از اینکه   ؛ مردود اســت قرآن 

  . ) ۵۶، ص همان (   باشد 

در   صـــادقی تهرانیـباـید در نظر داشـــت ـکه  ،  ـبا رواـیاتکریم  قرآن    تخصــیص ـیا تقیـید درمورد 

ولی  هایبحث م عام و مطلق را مطرح   ، اـص ه قـس ت،  :کندمی  ـس ته نخـس در  نّص   عام و مطلقی که  دـس

عموم یا اطالقی   ، دـسته دوم   .در نـسخ اـستنّص   ، تخـصیص و تقیید در این قـسم وند  ااطالقعموم و 

عموم یا اطالقی که   ، دسـته سـوم   .تخصـیص و تقیید دراینجا ظاهر در نسـخ اسـت وکه ظاهر اسـت  

  .)۴۴ـ۴۱، صهمان( مهمل است و قابلیت تخصیص یا تقیید دارد 

نیز معتقد اســت ظاهر مســتقر کتاب  ریم  کقرآن   وی درباره ،  صــرف نظر از صــحت این تقســیم

ت و خالف ظاهر در عاِم غیرمهملدیگر در  نّص   مانند ت  ، متون اـس احت عادی اـس چه  ؛خالف فـص

ــد به ــاحت و بالغت عالی قرآنی این   دیگرعبارت به  .)۴۱، صهمان(  کریمقرآن  رس ــای فص مقتض

محسـوب نّص  ظواهر مسـتقر آنالدالله باشـد تا جایی که قطعی  ، د الهیقصـواسـت که نسـبت به م

  .)۵۰، صهمان( چه رسد به نصوص آن ؛شوند

، قمی( دانـندمی  را ظّنیکریم  قرآن    نظر مشــهور مـیان اصــولیون ـکه ظواهررّد    همچنین در مـقام 

  :گویدمی  ، )۱۵۷، ص۲ج ، ۱۴۳۰

اهری توان آن را متهم کرد به اینکه عمومات و اطالقات ظمی  چگونه  .قرآن کتاب بیان و تبیان اســت

قرآنی برای تخصـیص و تقیید نیز  هاین عموم و اطالق مقصـود نبوده و قرین کهدرحالی ،برده  کاربهرا  

 
  ).۱۰۶: قره» (ب. «١

 ).۲۷: کهف» (. «٢
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  .)۴۵، ص۱۳۹۳، صادقی( در کار نبوده است

  کریم  قرآن  بر تخصـیص یا تبیینکه مبنای ایشـان این اسـت  ، پس از پذیرش اعتبار ظواهر قرآنی

  :باشدمیسه اشکال وارد    ، روایات  وسیلهبه

ت: کال نخـس خ کند اگر   اـش ص بخواهد عام کتابی را نـس   ،بخواهد آن را تبیین کندیا حتی مخصـّ

ر آن نیز قطعی   ، کتاب قطعی اســت  کهزیرا ازآنجا ؛الصــدور باشــدباید همانند عام قطعی باید مفســّ

  .)همان(  باشد

الدالله قطعی  ، اـست  همراهو...   ـضموننقل به م، تقیه  ، که با جعلبراینافزونحدیث   :دوم اـشکال  

در داللتش نـیازمـند ـحدـیث قرآن   بـنابراین  ؛شــود ـتأیـیدمگر مواردی ـکه ـبا حـجت قرآنی   ، نیز نیســـت

ت ت قرآن   بلکه حدیث برای تصـدیقش نیازمند ، نیـس ه حدیث به  واـس   قرآن در آیات و روایات عرـض

  .)۹، باب  ۱۰۶و   ۵۰، صص۲۷، ج۱۴۰۹عاملی،  ( نیز آمده است  کریم

وم:   کال ـس ّنتاـش بنابراین تخصـیص عمومات کتابی   ؛برای این نیسـت که کتاب را نسـخ کند  ـس

  ؛ مگر اینکه عام مهمله باشـد  ، صـحیح نیسـت،  روایات هرچند ازنظر صـحت عالی باشـد  وسـیلهبه

  .)۴۱، صهمان(  الدالله قابل تخصیص استالصدور و بّینبا روایات ثابت صورت دراین

  وســیله بهراهی برای تخصــیص یا تقیید    ، تحقق یابد،  یا ظهور همانند نّص نّص  اگر  اســاسبراین

دارد  ث وجود ـن اـفتنّص    اگرولی    ، اـحادـی ال تحقق ـی ا اهـم د ـی افتـن ا ظهور تحقق نـی ان    ، ـی ا امـک دراینـج

  .)۴۵، صهمان( تخصیص یا تقیید با حدیث وجود دارد 

ص  ، خیرراه اثباتی تـشخیص این امر که ظهور تحقق دارد یا   این اـست که گاهی اهمال از مخـصّ

  شـک ظهور آشـکار بی  ، نباشـدقرآن   پس اگر در خود ؛شـودمی  فهمیدهکریم  قرآن   یا مقّیدی در خود

یا ظاهربودن آن با نّص   درحقیقت ـضابطه عمومی درباره عام و مطلق این اـست که  .)همان( ـشودمی

یا ظاهربودن  نّص   ، تخصــیص یا تقییدی نبودقرآن   اگر در  ؛ بنابراینثابت شــودکریم  قرآن در    فحص

ــکار ــودمی آن آش ــاس؛ براینش ــیص یا تقیید  اس   آنجاکه  جزبه ، خورد نمی  عام یا مطلق کتابی تخص

د و اگر   ده باـش خص ـش ودنّص اهمال آن مـش ت که حمل بر  ، یا ظاهربودن آن معلوم نـش ظاهر آن اـس

در مقام  قرآن   کتاب بیان اســت و خداوند در تمامی احکام مذکور در  کریم  قرآن زیرا   ؛ظاهر نشــود

مـشهور فقها   نمونهبرای؛ )۴۶ص  ، همان( بیان ـضابطه مـشخص ـشود عنوانبهمگر اهمال    ، بیان اـست

یم آب به قلیل و کثیر   داقائلبه تقـس   و کمتر از  ند و معتقدند آبی که جاری نباـش
ّ

دحد رف ـصِ   ، کّر باـش
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 متنجس  ، نجاـست  هوـسیلتغّیر به  درـصورت ولی آب جاری و کّر   ، ـشودمی  متنجس  ، مالقات با نجس

و دلیل اصــلی ایشــان برای این )  بعدبه ۱۰۵، ص۱ج، ۱۴۰۴،  نجفی( رف مالقاتنه صــِ   ، ندشــومی

  .)۱۵۸ و ۱۵۰، صص۱ج ، ۱۴۰۹،  عاملی( روایات است  ، بندیتقسیم

 وا  .)۳۳، ص۱ج، تا][بی ، ـصادقی(  اـستقائل  ـصادقی تهرانی به عدم تفاوت میان آب قلیل و کّر 

) ۳۲، صهمان(  هیچ کمیتی مطرح نیست است،  مطرح کردهکریم  قرآن   در آب طّیبی کهاعتقاد دارد  

  پاک اســت ،  متغیر نشــود و بر آن غالب باشــد  ، و هر آبی که در اثر مالقات با نـجاســت و خـباثت

شــرطی عالوه بر تغییرنکردن آب   ، معـنای زـیادبودن اســـتو کّربودن آب ـکه ازنظر لغوی ـبه)  هـمان(

اتـصال به آبی که بر   وـسیلهبهزوال تغیر   اـست،  و در تطهیر آبی که نجس ـشده) ۳۳، صهمان( نیـست

ــود ــت و خباثت آن آب غالب ش ــد و ن کندفایت میک  ، نجاس ــت این آب به میزان کّر باش   یازی نیس

ت در اینکه آب غیرخبیثنّص   قرآن زیرا   ؛)همان( ت  ، اـس   »«  :طهور اـس

ت و چیزی آن را نجسمی و روایاتی که) ۴۸: فرقان( مگر آنچه رنگ و  ، کندنمی  گوید آب طهور اـس

ا)  ۱۳۵، ص۱ج  ، ۱۴۰۹،  ـعاملی(  ١مزه و بوی آن را تغییر دـهد ــادقی(  اســـتقرآن    نیز موافق ـب ، صـ

ــیلهبهتنجس آب قلیل  کنندهبنابراین روایات بیان ؛)۳۳ص تا]، [بی ــت  وس   قرآن  با،  مالقات با نجاس

 میان اطالق آیه  بوده، و روایات دســته اول متعارض   کریم
ً
ــرفا  شــریفه با روایات کّر این تعارض ص

  اند.حساب نیاوردهرا از مصادیق مخالفت با کتاب به آنفقها  و دیگرباشد می

شـیخ صـدوق به جواز وضـوگرفتن با   ؛جواز رفع حدث با آب مضـاف اسـت  درمورد نمونه دیگر 

دلیل  اینبهاـست؛  ـشده  رّد   مـشهور فقهاوـسیله  بهاین فتوا   .)۶۵، ص۱۴۱۸،  ـصدوق(  اـستقائل گالب  

و از ضـعف  ) ۲۷۸، ص۱ج، ۱۴۱۰،  عاملی(  باشـدمیه روایت مورد اسـتناد شـیخ صـدوق مردود  ک

  اـستناد بهمعتقد اـست  تهرانی ولی ـصادقی  ، )۲۷۲، ص۱ج، ۱۴۱۶،  همدانی(  ـسندی برخوردار اـست

پذیر امکانرفع حدث جز با آب  ، )۴۳: نســاء» («  :آیه شــریـفه

ــت ــت. نیس ــر در آیه با آن در تعارض اس ــان حص آیه  کهدرحالی  ، دراینجا روایت مذکور با فرض لس

  .شریفه بیانگر حصر نیست

نظر مشـهور فقها  مطابق  که  باشـد میدر وضـو ها  چگونگی شـسـتن دسـت درمورد مسـئله دیگر  

 
١ » .

 .« 
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عمده دلیل ایـشان روایات    و )۱۶۲، ص۲ج، ۱۴۰۴،  نجفی(  واجب اـست از باال به پایین ـشـسته ـشود

 ؛ز استیجا  شکلدر وضو به هر دو ها  معتقد است شستن دستتهرانی ولی صادقی   ، )همان( است

متاز آرنج بهاعم از اینکه   تان    ـس تان به  یاانگـش وداز انگـش ته ـش ـس مت آرنج ـش ادقی(  ـس ، تا][بی ، ـص

ی که مطلق شــســتن را داند و روایاتمی  روایتی که شــســتن صــورت از باال را واجب و )۴۰، ص۱ج

آن روایات مطلق  درنتیجه ؛)۴۸ص  ، همان( باید بر اطالق آیه وضــو عرضــه شــود  ، کندمی  مطرح 

ــودمی  ترجیح داده ــود، زیرا ظاهر اطالق آیه  ؛ش ــته ش ــس ــل به هر طریقی که ش   فهمیده  ، اطالق غس

ــود و بهمی ــاقطش ــتاطالق آیه مرجع آنها   جهت تعارض میان دو دســته از روایات و تس ،  همو( اس

  .)۱۲۹، ص۸ج ، ۱۳۶۵

انـصراف دارد  ، متعارف  هایالبته ممکن اـست این اـشکال مطرح ـشود که اطالق غـسل به ـشـستن

ولی در پاسـخ باید درنظر داشـت که این انصـراف برای دسـت  ، شـودمی  که از باال به پایین شـسـته

ت تن از حجِت اطالق کافی نیـس تن از باال«  زیرا بیان قید ؛برداـش ـس ود نقش مفیدی  در ب» ـش یان مقـص

  .)همان( است که ذکر قید زائد و از موارد توضیح واضحات باشدآنجانصراف فقط  کهدرحالی ، دارد 

ت و اطالق ندارد  خ به این اشـکال که آیه ناظر به شـسـتن از پایین به باالـس باید گفت از ،  در پاـس

  در آیه وضـو فقط بیان»  « تعبیر
ّ

شـود و ناظر به کیفیت غسـل می فهمیدهمغسـول حد

    خواســت عالوه برمی  زیرا اگر  ؛نیســت
ّ

تعبیر صــالح برای این   ، غســل به بیان کیفیت نیز بپردازد حد

  .)۱۳۴ص ، همان( بود» « مقصود

ــئل  درمورد  ــو همان  همس ــل پاها در وض س
َ

ــّنت گونه که برخی از اهلاحتمال وجوب غ   انجام  س

ّنت  آیه ونّص   اباید گفت ب ، دهندمی مگر اینکه    ، قطعی مبنی بر وجوب مسـح پاها معارض اسـت  ـس

 
َ

ـسل پاها واجب بود و ،  ـسل پاها حمل ـشود بر اینکه پیش از نزول آیه وـضوروایات بیانگر وجوب غ
َ

غ

  .)۵۱، ص۱ج، تا][بی ، صادقی(  نسخ شده است ، پس از آن با حکم وجوب مسح

ــت که    ،نمونه دیگر وجوب ــل اس ــت و چپ بدن در غس ــرو طرف راس رعایت ترتیب میان س

 روایات  
ً
 تهرانی  صـــادقی  ، ولی ) بعد به  ۸۵، ص ۳ج ، ۱۴۰۴، نجفی ( باشـــد می مســـتند آن عمدتا

ــتند  ــت و چپ بدن هس ــر و طرف راس ــت روایاتی که بیانگر رعایت ترتیب میان س با    ،معتقد اس

بـنابراین رـعاـیت ترتـیب واـجب   ؛ مـخالف اســـت )  ۶: ـماـئده » ( «   اطالق آـیه 

  . ) ۵۹ص   تا]،[بی ،  صادقی (   نیست 
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، خویی( دهندمی  ن فتوادا روایات ب  اـستنادبهنجاـست مـسکرات اـست که مـشهور فقها    ، نمونه بعد

ــادقی کهدرحالی  ، )بعدبه ۸۳، ص۳ج، ۱۴۱۸ ــت گویدمیتهرانی  ص ــکر پاک اس زیرا روایات   ؛مس

  »« و تعبیر بودهمتعارض   باره دراین

  ـکه همچـنان  ؛گیرد می  اعـمالی اســـت ـکه حول و حوش شــراب انـجام   تـمامیـناظر ـبه  )  ۹۰:  ـماـئده(

و در این فرض اصــل ) ۷۸تا]، ص[بی، صــادقی(  اســت گونهقمار و انصــاب و ازالم ایندرمورد  

  .شودمی  مسکرات جاری درمورد طهارت  

اره درایننـقدی ـکه   ا و  نخســـت    ، وارد اســـتتهرانی  ـبه صـــادقی    ـب ازجـهت  دیگری  ازجـهت مبـن

  .است  تشخیص مصداق

  درمورد زیرا  ؛مفهوم نیـست  ، نـسبت به عمومات و اطالقات ویبندی اـشکال مبنایی اینکه تقـسیم

ا ام و مطلق ـی دلول ـع ه  این  ـم هگوـن ای دیگری   اســـت ـک ال معـن ا  می  احتـم الی منتفی رود ـی چنین احتـم

ت ورت  .اـس ت،    درـص ورت و نّص   آنها  بهنخـس ان  آنها   به  ، دوم   درـص یم ثالثی ایـش ظاهر گویند و تقـس

  .مفهوم نیست

را از قرآن    مطلقو عام و اـست  ی را برـشمرده  هایویژگی  کریم قرآن  اـشکال دیگر اینکه ایـشان برای

جدیدی  ه شــیو ، شــارع برای تفهیم مقاصــد خود کهدرحالی کند، میعمومات و اطالقات جدا  دیگر

  .اختراع نکرده است

و این موارد   اـست  خطا ـصورت گرفتهها  اـشکال مـصداقی نیز اینکه در تطبیق بـسیاری از این مثال

  .اطالق آن تمسک کرد توان به عموم و نمی ند وااز مصادیق اهمال در بیان

ــئله باقی ــت، اینکه  ماندمی در اینجا دو فرع دیگر از این مس ــیص و تقیید تا جایی : نخس تخص

د تهجن نباـش ت که مـس ادیق عام را خارج کند  ؛مجاز اـس ی که اکثر مـص ـص مورد قبول   ، بنابراین مخـصّ

،  همو(  ش نیسـتمورد پذیر  ، همچنین مقّیدی که مطلق را در میان مصـادیقش نادیده انگارد  .نیسـت

 ؛ )۴۵، ص۱۳۹۳
ً
ــناف    ، )۱۰۳:  توبه( »« هدر آی  مثال ــیص اموال به اص تخص

تزکات از میان صـدها صـنف از اموال ازاین  هگانهنُ  د؛می دـس زیرا در چنین حالتی صـحیح این  باـش

ود ت که گفته ـش نف پس  ؛)۱۰۳توبه: » («  :اـس زکات به ـص

ــاص  از اموال   یخاصــ  ــی آیه ازاختص ــد روایت این   کریم قرآن ندارد و در حدود س و و بیش از ص

 : ظاهر حدیثاگر   .)۱۶۰، ص۱ج، تا][بی ، صادقی(  دهدمی اموال قرار  همالیات ـشرعی را ـشامل هم
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») «۹ج ، ۱۴۰۹، عاملی  ،

کند که می  را به اـشرافیتی متهم رـسول خدا   وبدعت بزرگی در اـسالم اـست   ، تأویل نـشود  ، )۵۶ص

معنای بخشش آیا بخـشش این سهم عظیم از مالیات به. ـشودمی گرفتن حقوق نیازمنداننادیده  باعث

المی را ویرانآیا به ؟فقراءنیـستحقوق  اد اـس ت که بنای اقتـص ادقی؟ (کندمی  معنای خیانتی نیـس ، ـص

  .)۱۶۲ـ۱۶۱تا]، ص[بی

ارف خمس درمورد   بت به مـص ده  ١خمس هکه در آی »  « و» «  ، »«نـس   ذکر ـش

،  تهرانی صـادقی(  شـودمی  را نیز شـاملدیگران بلکه    ، هاشـم باشـندبنی شـرط نیسـت جزء  ، اسـت

 مستهجن استمی  تخصیص اکثر الزم باره اینزیرا در ؛)۲۴۰، ص۱۲ج، ۱۳۶۵
ً
  .آید که عقال

صادقی تهرانی،  نظر مطابق از چند مورد است که   پسذکر استثنا  ، فرع بعدی در بحث تخصیص

تثنا  نّص  ت و اگر اـس ود پسدر رجوع آن به همه موارد اـس تقل ذکر ـش ظاهر در    ، از تعدادی جمله مـس

د؛ چراکهمیرجوع به همه موارد  ا  باـش احت اقتـض تثنیمی  فـص تثنا و مـس ای گونهبهمنه  کند همراهی اـس

مگر اینکه دلیل وجود داـشته باـشد بر اینکه اـستثنا به برخی موارد   ، ـشبهه و تردید نـشود  ـسببباـشد که 

  .)۴۷ص  ، همان( اختصاص دارد 

ادقی  ت تهرانی در اینجا نیز فتوای ـص تنادبهکه  این اـس « :هآی   اـس

بت به مادرزن پس از    ، )۲۳: نـساء» ( حکم حرمت ابد نـس

 گرددمیبر» «  و» «  ـبه هر دو  »«  زیرا قـید  ؛مـقارـبت اســـت

  دانندمی رف عقدمـشهور فقها حـصول حرمت ابد را ـصِ  کهدرحالی ، )۹۳، ص۲ج ، تا][بی ، ـصادقی(

  .)۲۴۶۳، ص۸ج ، ۱۴۱۹،  زنجانیر.ک: (

  کریم  اعتباری اجماع یا شهرت مخالف با قرآنبی :شاخص چهارم .۴
اختالف بوده اســـت و برای آن همواره اعتـبار اجـماع ازجـهت نظری مـیان علـمای شــیـعه مـحل  

ی که کاـشف از رأی درـصورت  فقطبلکه آن را  ، اندقائل نبوده  ـسّنت حجیت مـستقلی در عرض کتاب و

طریقی  عنوانبهبنابراین اجماع   ؛)۹۷، ص۲ج، ۱۳۷۵،  مظفر(  دانندمی  حجت  ، معصـوم بوده باشـد

ت وم اـس ف از رأی معـص فی دارد   ، که کاـش حال ازنظر بااین؛ مانند خبر متواتر و خبر واحد ارزش کـش

 
  ).۴۱ :انفال» (. «١
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کم وجود اجماع در  کنند یا دـستمی  افتد فقها در کتب فقهی به اجماع اـستنادمی عملی بـسیار اتفاق

؛ هـمانـند این بـحث د کرخالف اجـماع توـجه    یراحتی نتوان ـبه آرا شــود ـبهمی  مســـاـئل فقهی ســـبب

  .شودمی  از اجماع مطرح  پسای شهرت در مرتبه درمورد 

ــادقی  ــت اجماع در مقابل کتاب وتهرانی  ص ــّنت در باب اجماع معتقد اس ــتقلی    ، س دلیل مس

 ؛کاـشف از حکم خداـست  ـسّنت مگر اینکه کاـشف قطعی از حکم خدا باـشد و فقط کتاب و  ، نیـست

  این اجـماع مطرود اســت   ، اجـماع کنـند  کریم قرآن  بـنابراین اگر فقـهای اســالم بر حکمی مـخالف ـبا

ت   دلیلی بر حجـیت اجـماع از کـتاب و«:  گوـیدمی در ـجای دیگر  .)۶۰، ص۱۳۹۳،  صـــادقی(   ســنـّ

  ـسّنت   اـصل اـست و ـسپس عنوانبهدلیل ـشرعی منحـصر در کتاب    .چه رـسد به ـشهرت  ؛وجود ندارد 

  .)۶۷ص ، همان» (آن  حاشیه عنوانبه

اس  براین کال کبرویاـس غروی و هم اـش کال ـص بت به اجماعات هم اـش کال    کند.وارد می  نـس اـش

ــیل اجماع به ــت که تحص ــغروی این اس ــت تا بتوان به حدیثی اتفاقامعنص  نظر علما ممکن نیس

نی وجود ندارد تا فقها آرای مشخص و مدّو  هزیرا برای هم کرد؛تمسک » «

دلـیل شــرعی باید هـمانـند خود   چوناشـــکال کبروی اینـکه   .)۶۷ص  ، هـمان(  د کربتوان به آن رجوع  

؛ )همان( جایز نیســتو...    شــهرت   ، مانند اجماع  غیرمعصــوم اعتماد به ادله    ، شــرع معصــوم باشــد

  ،۳ج،  ۱۳۸۲،  خمینی(  ادـعای اجـماع شـــده اســـت  ، در ـباب اشــتراط حـیات در مفتی  نموـنهبرای

 ) ۱۹۳ص
ّ

ــتین از آن در تقلید ابتدا که قدر متیق ی از مّیت  یفقها به حرمت تقلید ابتدا رو ؛ ازاینی اس

بیتقلید ابتدا ،  این مسئله درتهرانی صادقی   ، ولیاندفتوا داده
ّ
اع ی از مّیت اعلم و اتقی را از مصادیق ات

و قرآن    اجماع منقول در این باب را مخالف  ، )۲۳، ص۱ج،  تا][بی  ، صـادقی(دانسـته  از قول احسـن

د«  :گویدمی  داند ومی  مردود ل باـش دقرآن   ولی مخالف  ، حتی اگر اجماع محـصّ ت  ، باـش   » مردود اـس

ــدمی در همین بحث  .)۲۷ص  ، همان( ل هنگامی که مخالف: «نویس ــّ ــتقرآن    اجماع محص   ،اس

  .)۲۸ص  ، همان» (ندارد لی  محّص 

ـسیره  اعتقاد دارد ،  اـستناد به ـسیره در این مورد که نوعی اجماع عملی اـست   درمورد همچنین  

ـشرطی که  به اـست؛  ذکر نـشده   ـسّنت   که در کتاب و باـشد می ـصالحه کاـشف قطعی از حکم الله  

آنـچه  برای    اعتـباری   ، کـتاب آـمده ـباشـــد نّص    مـتأثر از تقلـید ـیا اجتـهاد نـباشـــد و اگر حکمی در 

حیح از حکم   ف ـص د،  کاـش رعی باـش ف خود در   ؛ وجود ندارد ـش فی که با منکـش د به کاـش چه رـس
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  . ) ۲۹ص   ، همان (   تضاد باشد 

اگر عـصیر عنبی بجوـشد اند  اینکه مـشهور فقها فتوا داده  کریم قرآن از دیگر موارد اجماع مخالف

ــود  ، و قوام بیاید ــوم آن تبخیر ش ــرب آن ،  پیش از آنکه دوس ــتش ، ۲۲ج،  ۱۴۰۴،  نجفی( حرام اس

ــادقی کهدرحالی  ، )۸ص ــت   ص « :همطابق آی تهرانی معتقد اس

ــن   ، )۶۷:  نحل(  » ــادیق رزق حس ــیر عنبی حالل و از مص ــد میعص باش

 با»  حســن« از باب تقابل» «  در مقابل»  « تعبیرزیرا  ؛)۶۰، ص۱۳۹۳،  صــادقی(

  باـشد،می» رزق حـسن«  که از مـصادیق»  ـسکر« بنابراین ثمرات انگور و خرما غیر از؛  اـست»  ـسوء«

آب انگور است که   ، و یکی از این ثمرات) ۷۸، ص۱ج، تا][بی ، همو(  تواند حرام یا نجس باشدنمی

  .)۶۱، ص۱۳۹۳، همو( جوشانندمی را  برای جلوگیری از فاسدشدن آن

ت  ازآنجاکه تقلی نیـس ف از، اجماع خود دلیل مـس ّنت  بلکه کاـش ت  ـس ی که  هایهمان بحث  ؛اـس

با این تفاوت که ارزش    شــود، میدراینجا نیز مطرح   ، شــودمی  با روایات مطرح قرآن    تعارض  درمورد 

  .که به ما نرسیده استدارد روایتی حکایت از زیرا  ؛استتر اجماع از خود روایت پایین

  کریم  عقلی مخالف قرآن  هاعتبار ادل  عدم:  شاخص پنجم .۵
عقل در دو حوزه مستقالت عقلیه و استلزامات عقلیه    ،مطابق نظر مـشهور میان اـصولیون شیعه 

ابع احـکام   ه   ۲۰۵، ص ۱ج ،  ۱۳۷۵،  مظفر (   اســـت حـجت و از مـن د ـب اری   . ) بـع ا  اخـب ن  ا از مـخالفـ ـه

صــادقی تهرانی  . ) ۲۵۶ص  ،۱۴۲۶،  اســترآبادی (   ند ا جدی ورود عقل به حیطه اســتنباط احکام

  منحصر در کتاب و   ،سّنت  متواتِر کتاب و نّص   دلیلت عقل معتقد است ادله شرعیه مطابق   درمورد

ّنت  ت    ـس الح وجود ندارد،  منابع مانند عقل دیگر و دلیلی بر حجیت اـس تـص ان و اـس تحـس  قیاس اـس

  . ) ۵۹، ص ۱۳۹۳،  صادقی ( 

ت  عـقل در مـقاـبل کـتاب و حقیـقتدر    ، آـیدنمی  حســـابحـجت مســتقلی ـبه  ، ســنـّ
ً
بلـکه صــرـفا

یله یدن به مای  وـس ودبرای رـس ت  قـص تقلی به  ؛ مانندالهی اـس مار لغت و ادبیات عرب که منبع مـس   ـش

اری  ـکهدرـحالی،  )۶۰ص  ، هـمان(  آـیدنمی د نگرش اخـب انـن ــان نگرشــی ـم ارات ایشـ ـها  از برخی عـب

ــت می ــود، برداش ــتنباط احکام : «گویدمی  اما در جای دیگرش نه تفویض مطلق   ، نقش عقل در اس

   بلکه  ، نه عزلت مطلق  ، هـست
ّ

یم و احکام شرعی تا بتواند بر وـسطی است میان احکام فطرت سلحد
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  .)همان( »مراد الهی دست یابد

اسبراین ان عقل فقط در موارد احکام متفقاطم  اـس تدالل به کتاب وبق نظر ایـش ّنت  علیه و اـس   ـس

ــت ــتناد به ادل ؛)۶۸، صهمان( حجت اس ــت هپس اس ــائل اختالفی جایز نیس ولی  ، عقلی در مس

جایز آنها   ند و اعتماد بهافطری و حســی قطعی معصــوم   هایحجج عقلی مورد اتفاق مانند حجت

  .)۶۷، صهمان(  است

 حواس و علم را ، خطاهای خود ازآنجاکهعقل ســلیم    عقل این اســت که  درمورد  اوتوجیه نظر  

د ومی ناـس ان احاطه ندارد می ـش ائل مورد نیاز انـس یادت را برای  جایگا  ، داند فطرت بر تمامی مـس ه ـس

وحی نیز عقل را  .)۶۸ص  ، همان(  دنبال وحی خالص باـشدداند بهمی  داند و بر خود فرض می وحی

د ونمی  از ـجایـگاهش عزل  ه آن  کـن ت مطلق ـب ا  ، دـهدنمی  ربوبـی ه ادراک حـق ه او را ـب ق از طریق  یبلـک

وم گانه فقط فطرت و از میان این نوامیس پنج .دارد فطرت و علم وامی، حس ند و عقل به اوحی معـص

وحی  ، افضــل از مـیان این پنج مورد   .)۶۹ص  ، هـمان(باشــد  میکـمک حس و علم در مـیان این دو  

 عقل وحی را مقدم  ، اســت و هنگامی که میان عقل و یکی از این پنج مورد تعارض حاصــل شــود

چه رســد به  ؛دکنـ می  خـطانیز ولی عـقل گاهی در کلـیات    ، کـندنمی  داند وحی خـطامی زیرا   ؛داندمی

  .)۶۸ص  ، همان(  جزئیات

اـستنباط احکام    برایادله عقلی قطعی   ازحجیت ذاتی قطع  راه ازاند  از اـصولیون کوـشیدهای عده

پذیرد و معتقد نمیه را  این رویّ تهرانی  ـصادقی  .)۱۵، ص۱ج، ۱۴۱۶،  انـصاری(  کنند اـستفادهـشرعی  

زیرا قطع در احکام ـشرعی  ؛حجت نیـست  ، حاـصل ـشده باـشد  ـسّنت اـست قطعی که از غیر کتاب و

تنها در جایی اـست  امر طریقی معـصوم کاـشف از حکم خدا باـشد و این در جایی حجت اـست که به

 باشد؛میزیرا قطع به یک حکم اعم از واقعیت آن حکم   ؛باشد  سّنت  که مستند به حجتی از کتاب و

چراکه    ؛اـست  ـسّنت مقبول قطع حاـصل از کتاب و  حجت فقطپس حجت ذاتی در آن وجود ندارد و 

؛  خطا در آن معذور اسـت  همچنینو بوده  مصـدر آن معصـوم   چون  شـود؛دیده میخطا در آن کمتر  

  .)۶۱، ص۱۳۹۳، صادقی(  راه درستی برای رسیدن به قطع طی شده است زیرا 

آن چیزی اـست که از غیر    ، مورد نهی قرار گرفته  ـسّنت  ی که در کتاب وظنّ براین اعتقاد دارد افزون

  حاصــل   ســّنت علم باشــد و آنچه از کتاب و  صــورت بهحتی اگر   ؛شــودمی فهمیده  ســّنت  کتاب و

ــودمی ــت ، ش ــد حتی اگر ظّن   ؛علم اس نماز در خانه   نمونهبرای؛ )۶۴ص  ، همان(  قریب به علم باش
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امر   ، عقل اـست که قائل به امتناع اجتماعفقها باطل اـست و دلیل این حکم    بیـشترغـصبی طبق فتوای  

ی قـصد قربت 
ّ

اما ـصادقی  ، )۳۹۴، ص۲ج،  ۱۴۱۶، داماد( باـشدمیحرام    وـسیلهبهو نهی و عدم تمـش

اد دارد   ــب  ، در این فرض تهرانی اعتـق ت غصـ ل ازجـه ه آن  این عـم ت تعلق امر ـب بودن حرام و ازجـه

 به عقول مردم واگذار نماید  ، اختالف اـستپذیرد ـشرع چنین احکامی را که محل  نمی حالل اـست و

  .)۳۶، صهمان(

 نیزو اـصولیون  اـست   درـست  باـشد، اگرچه این مطلب که ادله عقلی فقط در موارد اتفاقی حجت  

مات
ّ
ــان از ادله عقلی همین مســل ــودش عنوان تخطئه قطع ازجانب ایشــان باولی آنچه  اســت،    مقص

ده ت  ، مطرح ـش عدم پذیرش حجیت   ، انداصـولیون مطرح کرده  گونه کهزیرا همان  ؛قابل پذیرش نیـس

 قطع ـبه
ّ

  کم در اعتـقاد ـقاطع خواـهد بودحقیقی ـیا دســـت  صــورت ـبهین  منزـله ـپذیرش اجتـماع ضـــد

  .اشکال ایشان وارد نیست روو ازاین) ۲۵۸، ص۱۴۰۹،  خراسانی(

  نتیجه
مردیم ادقی تهرانی برـش یاتی که برای فقه قرآنی دکتر ـص وـص یت اول ،  از میان خـص وـص یعنی  خـص

کریم اختصـاص  قرآن   کرد این ویژگی به تأکیدالبته باید   .اسـتفاده از ادبیات قرآنی مورد قبول اسـت

  .شودمی  زیرا سبب تنقیح موضوع احکام  ؛آن بهره برد   ه نیز باید از ادبیات ویژ سّنت درمورد ندارد و  

یت دوم یعنی اولویت رجوع به  وـص ت   عنوان به نیز  کریم  قرآن  خـص ل قابل پذیرش اـس زیرا   ؛ اـص

مطابق  نیز  سّنت   کریم بر قرآن   در باب ترجیح .  اجماع روشن است   ر بلکه سایر ادله ب  ،قرآن   ترجیح 

فقط   و  کند تنهایی  کفایت می گیرد و در آن مســئله به می  اصــل قرار   قرآن   ،روایات عرضــه به کتاب 

اقی  ل ـب اب می   عـق ا کـت ت ـب ه در فرض موافـق د ـک اـن ل  ،  ـم داردچون دلـی قرآن   ،عقلی عموم و اطالق ـن

  . بر آن ترجیح داردکریم  

مورد درمجموع  ، کندمی  را مطرح کریم  قرآن    اعتباری روایات مخالف بابی  خـصوـصیت ـسوم که

محل   ، تلقی شــودقرآن  مخالف با عنوانبهاینـکه موارد تخصــیص و تقیید نیز   ولی  ، پذیرش اســت

ــ در بـسیاری موارد ازنظر عرف  زیرا   ؛رـسدنظر میاـشکال به ــ   که مالک فهم تعارض اـست ــ چنین   ــ

  شود.دیده نمیتعارضی 

  ،کندمی  را بیانکریم  قرآن    های مخالفاعتباری اجماعات و شـهرت بی  خصـوصـیت چهارم که
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ت وم اـس ف از ؛مانند مورد ـس هرت مطابق فرض کاـش ّنت زیرا اجماع و ـش یده  ـس تند که به ما نرـس ی هـس

اما   ، دراینجا نیز جاری اسـت  ، گفته شـددر خصـوصـیت سـوم  روایات    درمورد چه  بنابراین آناسـت؛  

که روایات مربوط به حکم مورد  رو ازاین  ؛متفاوت اسـت ایتا اندازه اجماع و شـهرت    درمورد وضـع  

حق  ،   حال آنکه در فرضــی که حکم مورد اجماع یا شــهرت اســت؛  اجماع و شــهرت به ما نرســیده  

 اوجود دارد و ع  کریم  قرآن بیشــتری برای نقل حکم مخالف ه انگیز  ، باشــد
ً
باید روایات مخالف   دتا

  .دست ما نیز برسدشد تا بهمی نقل

مورد   ، اســتکریم  قرآن  اعتباری دلیل عقلی در مخالفت بابی خصــوصــیت پنجم که در باب

اـست و آن موارد   البته چون موارد حجیت عقل در اـستنباط احکام بـسیار نادر .اـشکال جدی قرار دارد 

  .شودنمی  عملی مهمی بر این مورد مترتب ه ثمر،  با کتاب تعارضی ندارد  نیز
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