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 دهیچک

نگری یکی از روشهای فهم متون دینی است. در این روش هر فهمی از این متون تاریخی
 بروجردی در روشاهلل های متن در دوره صدور آن بررسی شود. آیتباید تحت تأثیر زمینه

رسد یکی از مواردی که نظر مینگری داشته و بهای به تاریخیاجتهادی خود اهتمام ویژه
نگری به شرایط صدور روایات و کند، رویکرد تاریخیبرداشتهای روایی وی را استوار می

یابی تاریخی مسائل خالفی باشد و از رهگذر این نگاه تاریخی، وی به توانمندی ریشه
سبک »توان ایشان را صاحب ظیر در تفسیر و توجیه روایات دست یافته بود، لذا مینبی

نامید. در این نوشتار بر آنیم تا با « ایخاص و مستقل در نحوه اجتهاد با رویکرد مقارنه
یند ارنگری در فمعرفی مختصر روش اجتهادی این فقیه برجسته به بیان جایگاه تاریخی

طور فقهی آن در سه حوزه اصولی، حدیثی و رجالی و همین اجتهاد ایشان و خصوصیات
بپردازیم و اثبات نماییم توجه به این مؤلفه مانع بحثهای انتزاعی در اجتهاد شده و به دلیل 

را به نحو چشمگیری  گرایانه از روایات، میزان وثوق به مراد معصومارائه تفسیری واقع
 افزایش خواهد داد.
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 طرح مسئله
مندی علوم انسانی از موضوعات مورد بحث بین اندیشمندان است و در علم امروزه روش

رخوردار ای بالعادهفقه نیز اینکه فقیه با چه شیوه و روشی به اجتهاد بپردازد از اهمیت فوق
ه توان ضمن ارزیابی فقاجتهادی فقهای برجسته می است و در صورت تبیین صحیح روش

ف کند را کشهای دینی نزدیکتر میموجود، عناصری که فقیه را به واقع حکم الهی و گزاره
روهی یند اجتهاد است. گانگری نسبت به متون دینی در فرکرد. یکی از این عناصر، تاریخی

اند و در روش اجتهادی خود از آن دانستهاز فقها این آگاهی را شرط الزم اجتهاد صحیح 
می اند و بخش عظیای تاریخیاند. بر اساس این دیدگاه قرآن و سنت هر دو واقعهبهره گرفته

از آنها حاصل گفتمان دیالکتیکی با واقعیتهای عینی زمان خود شامل نهادهای اجتماعی، 
و فهم  تواند برداشتی میاقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند و شناخت این واقعیتهای عین

یند اجتهاد دگرگون کند، ولی گروهی دیگر از فقها این شرط را اما از متون دینی را در فر
اند ردهاند و صرفاً تالش کیند اجتهاد به این مطلب اهتمامی نداشتهاکم در فرذکر نکرده یا دست

اینکه  را حل کنند، بدون با دلیل نقلی یا عقلی به استدالل فقهی پرداخته یا تعارض روایات
. لذا تفاوت آشکاری بین 4های صدور آیات یا روایات توجه نمایندبه تاریخ و شناخت زمینه

این دو گروه از فقیهان در روش اجتهادی وجود داشته و نتایج اجتهاد آنها با یکدیگر متفاوت 
 خواهد بود.

دانشوران مسلمان اعم از  از دیرباز آگاهی از تاریخ و فضای صدور متون دینی در میان
درباره « لاسباب النزو»رو به نوشتن کتابهایی به نام شیعه و سنی سابقه طوالنی دارد و از این

اند. در مقاالت و کتابهایی به صورت مختصر به آگاهی از فضای قرآن کریم همت گماشته
                                           

. بیشتر فقهایی که تحت تأثیر مکتب نجف در دوران معاصر قراردارند در روش اجتهادی خود بیشتر 4
نگری برای فهم متون دینی در روش اجتهادی خود بهره نبرده یا محور و اصولی بوده و از تاریخیقاعده

اند. برای نمونه بیشتر شاگردان مرحوم آخوند خراسانی از جمله تفاده کردهحداقل به صورت موردی از آن اس
دار عرصه اجتهاد بوده و مجال عمده این ساحت را به خود محقق خویی و شهید صدر، علم اصول میدان

 شود و در صورتگونه که از حجیت ذاتی شروع میدهد و مسائل با پیمودن یک سیر ریاضیاختصاص می
 رسند و روایات نیز از حیث سند ارزیابیشود، به نتیجه میای که به اصول عملیه ختم مینزل پلهنبود، با ت

شاگردان  گیرند و در زمرهشوند. در مقابل، بیشتر فقهایی که تحت تأثیر مکتب قم در دوران معاصر قرار میمی
را بر  یند اجتهاداگیرند و عمده فرمی کارنگری را در اجتهاد خود بهگیرند، تاریخیاهلل بروجردی قرار میآیت

 برند.دهند و از دانش اصول کمتر بهره میورزی بر روی ادله متن قرار میاندیشه
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ر عتنایی دصدور حدیث در روش اجتهادی برخی فقها اشاره شده است، ولی تحقیق قابل ا
صر اهلل بروجردی در استفاده از عنآیتاین زمینه صورت نگرفته است و لذا به دلیل موفقیت 

برای کشف معنا و « بخشبه عنوان روش علمی اطمینان»یند اجتهاد انگری در فرتاریخی
. روش اجتهادی 1حقیقت مدنظر شارع، ضروری است که به طرح این مسائل بپردازیم: 

-عنصر تاریخی. 2نگری در آن چگونه است؟ ردی چیست و جایگاه تاریخیاهلل بروجآیت

نگری در اجتهاد ایشان دارای چه ویژگیهای است که روش ایشان را نسبت به سایر فقها 
 ای ایشان چه نتایجی به همراه داشته است؟ نگری در شیوه مقارنه. تاریخی3کند؟ ممتاز می

م و نخست پردازیی توصیفی تحلیلی به بیان آنها میابرای پاسخ به این سؤاالت با شیوه
ران نگری از منظر روشنفکنگری و روش اجتهادی و تفاوتهای تاریخیبه بیان مفهوم تاریخی

شود و سپس به معرفی انواع روشهای فقهی و روش ای میاهلل بروجردی اشارهدینی با آیت
ند یانگری در فرصوصیات تاریخیپردازیم و در نهایت خاهلل بروجردی میاجتهادی آیت

 گردد. حوزه شرح داده و نتیجه مبحث ارائه می 3اهلل بروجردی در اجتهاد آیت
 

 پیشینه پژوهش
یرد: گنگری انجام شده در سه دسته جای میبه طور کلی تحقیقهایی که در حوزه تاریخی

رب این مکتب در غبندیهای نگری، تحوالت آن و دستهدسته اول به معرفی مکتب تاریخی
یا کتاب  اثر کارل پوپر« نگریفقر مکتب تاریخی»توان به کتاب پردازد و در این زمینه میمی
هر دو اثر محمد عرب « نگری و دینتاریخی»و کتاب « نگریفهم در دام مکتب تاریخی»

ا بصالحی اشاره کرد. دسته دوم آثار روشنفکران دینی است که به نقد سنت اسالمی و دینی 
« مان دینینقد گفت»پردازند؛ نظیر کتاب نگری در غرب میرویکرد برخاسته از مکتب تاریخی

اثر نصر حامد ابوزید. دسته سوم آثاری است که به بررسی و نقد دیدگاه روشنفکران دینی 
نگری غرب قرار دارد؛ از جمله این آثار مسلمانی اشاره دارد که تحت تأثیر مکتب تاریخی

نگری به سنت اسالمی در آراء محمد عابد بررسی و نقد رویکرد تاریخی»مقاله  توان بهمی
-ابوزید و تاریخی»اکبرزاده و حسن معلمی و مقاله اثر حامد علی« الجابری و محمد ارکون

-اثر محمد عرب صالحی و... اشاره کرد، ولی تا کنون هیچ اثری به بررسی تاریخی« نگری

 برجسته نپرداخته است.نگری در روش اجتهادی فقهای 
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 شناسیمفهوم
 نگری. تاریخی1

در سه معنا به کار رفته است: در معنای نخست که کارل پوپر آن را ارائه داده است به مفهوم 
آینده آمده  بینی حوادثتالش برای کشف قوانین ثابت قطعی و کلی از متن تاریخ برای پیش

نگری به معنای عنایت به تاریخ و داشتن خی(. در معنای دوم تاری26ش، 1358است )پوپر، 
تفکر تاریخی برای تبیین موضوعات است، بدون آنکه نگرش تاریخی را به ذات و فهم انسان 
سرایت دهد. در این دیدگاه برای فهم صحیح یک موضوع باید آن را در شرایط تاریخی و 

نتی شیعه و سنی در اوضاع و احوال مکانی و زمانی خود بررسی نمود. برخی از فقهای س
ری به نگاند. معنای سوم تاریخیطول تاریخ از این دیدگاه برای فهم بهتر روایات بهره برده

معنای نگرش تاریخی به ذات انسان و عقل و فهم اوست. این مفهوم یکی از مهمترین مکاتب 
ی از در دو قرن اخیر است و برخ  5فلسفی غربی به نام مکتب اصالت تاریخ )هیستوریزم(

اند. تعدادی از روشنفکران ترجمه کرده« نگریتاریخی»زبان آن را به نویسندگان فارسی
سنت نظیر نصر حامد ابوزید، حسین مروه، محمد عابد الجباری، حسن دینی مسلمان اهل

 و... تحت تأثیر 6حنفی، محمد ارکون و شیعه نظیر عبدالکریم سروش و محمدمهدی شبستری
اند. در این مکتب اعتقاد بر آن است که هر چیزی زاییده شرایط تاریخی گرفتهاین مکتب قرار 

و احوال پیرامونی خود است و تنها در همان ظرف قابل فهم است و لذا فهم هر انسان محدود 
به شرایط ویژه خود است و از آنجا که پیشینه و پسینه هر انسان متفاوت از دیگری است، 

 در این مکتب بحث از حقیقت و ماهیتری به زمانهای دیگر نیست. قوانین و فهم او قابل تس
، طور بپردازیم که هستدهد که به هر فکر آننگری به ما اجازه نمیاشیاء غلط است. تاریخی

برای مثال پل ادوارز  گونه که در طول تاریخ دچار تحول شده برسی شود.بلکه باید آن
ن است که فهم مناسب از یک چیز و تشخیص معیار در هیستوریزم اعتقاد بر ای»گوید: می

فهم آن باید با مالحظه آن در موقعیت زمانی و مکانی که قرار گرفته است صورت بگیرد و 
 ,Edwards« )توان تحلیلی درست از آن چیز ارائه دادتنها در این صورت است که می

ی زندگ»کند: ن مینگری بیا(. هویسی از دیگر اندیشمندان مکتب تاریخی3/24 ,1967
انسان و آثار او محاط در تاریخ است، تجربه و شناخت به واسطه تاریخ محصور شده است 

                                           
5. Historicism. 

 ود دارد.گیری وجگری نسبت به معرفت دینی اختالفات چشمنتاریخی. بین این متفکران در خصوص 6
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و لذا محتوای واقعی شناخت وابسته به منطق مقولی نیست، بلکه بر اساس موقعیت مکانی و 
 (.Craig, 1998, 4/443« )آیددست میزمانی آن در تاریخ به

 
 ی اجتهاد. روش اجتهادی و روش شناس2

کاررفته در آن علم در آن طور کلی مسیر و اسلوبی است که استداللهای بهروش هر علم به
قرار داشته و به مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبری کرده و 

(. در علم 22ش، 1385شود )حسنی، هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود گفته می
وش یعنی شیوه استفاده از دلیل و با توجه به تعریف دلیل در علم فقه باید گفت که فقه ر

روش اجتهاد دینی یعنی شیوه استفاده از دالیل اجتهادی و فقاهتی برای استنباط احکام 
شناسی اجتهاد نیز به بررسی کارآمدیها و ناکارآمدیهای روشهای اجتهاد از اسالمی؛ روش

ش شود. بنابراین اگر رویند اجتهاد گفته میاشده در فرسیر طیطریق بازشناسی روش و م
شناسی اجتهاد که ناظر بر روش اجتهاد است را باید اجتهادی دانش درجه اول باشد، روش

به عنوان دانش درجه دوم در نظر گرفت و به بیان دیگر اگر روش اجتهادی به بررسی شیوه 
ه شناسی اجتهاد نظر بازد و نظر به واقع دارد، روشپرداستفاده از ادله اجتهادی و فقاهتی می

خود روش اجتهاد یا به تعبیر دیگر مسیر تحصیل حکم شرعی یا چگونگی انجام روش در 
 یند اجتهاد دارد و نظر به علم به واقع دارد.افر

 
 اهلل بروجردینگری از منظر روشنفکران دینی با آیتتفاوت تاریخی

گرا رویکرد تاریخی یا مضمون -1سه رویکرد کلی وجود دارد:  طور کلی درباره فهم متنبه
شناختی و تفسیری. رویکرد زبان -3گرا؛ رویکرد تحلیلی یا متن -2مند(؛ گرا، بافت)زمینه

در رویکرد تاریخی این نگاه وجود دارد که هر متن معنای خود را از بستر خود دریافت 
فرهنگی باید آن را در زمینه فرهنگی، اجتماعی و کند و لذا برای فهم هر متن یا پدیده می

طور مستقل و بدون توجه به زمینه آن اش قرار داد. در رویکرد تحلیلی، متن را بهتاریخی
ی شناختی بررسشناختی، متن بر اساس نظریات زبانکنند و در رویکرد زبانبررسی می

علم نقلی و تاریخی است،  (. از آنجا که علم فقه یک124ش، 1395نیا، شود )موحدیمی
درباره فهم متون دینی در بین فقها هر سه رویکرد وجود دارد. در خصوص رویکرد تاریخی 

 خورد: نخستگرا نیز دو دیدگاه در بین فقها و اندیشمندان اسالمی به چشم مییا مضمون
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ه اصل کدیدگاه فقهای سنتی که از دیرباز در بین شیعه و سنی وجود داشته است و ضمن این
نگاه تاریخی برای فهم متون دینی را پذیرفته است و اعتقاد دارد که برای فهم صحیح یک 

بایست آن را در شرایط تاریخی و اوضاع و احوال مکانی و زمانی خود بررسی موضوع می
نگری غرب ندارد؛ هرچند دارای اشتراکات فراوانی نیز نمود، ولی ارتباطی با مکتب تاریخی

سنت که با این رویکرد به بررسی و تفسیر برای مثال از فقهای برجسته اهل با آن است.
پردازند، شافعی است. ایشان به واکاوی در شناسایی شخصیت فردی، پایگاه روایات می

 بردن به شرایط تاریخی و جغرافیاییاجتماعی، علمی و حتی وابستگی سیاسی راوی و پی
(. شافعی در کتاب الرساله نیز بابی را 99ق، 1411ک، ای دارد )یزبنقل گزارش اهتمام ویژه

اختصاص داده است و با طرح نظریه اختالف « العلل فی الحدیث»به صورت مستقل به 
ه طور غیرمستقیم بالحدیث و بیان وجوه گوناگون تعارض بین احادیث و راههای رفع آن به

جمع بین دو حدیث را آگاهی نقد درونی گزارشهای تاریخی پرداخته است و یکی از راههای 
(. 210-242ق، 1358داند )شافعی، از شرایط تاریخی و مکانی و شأن ورود احادیث می

گری غرب ندیدگاه دوم متعلق به روشنفکران دینی معاصر است که تحت تأثیر مکتب تاریخی
مامی تپردازند و های این مکتب به تفسیر متون دینی میاند و از دریچه آموزهقرار گرفته

رویکردهای تاریخی این روشنفکران دینی در یک اصل مهم با یکدیگر اشتراک دارد و آن 
توان قرآن یا هر متن دینی را فراتاریخی دانسته و بنابراین تمام متون دینی این است که نمی

های بعدی سرایت داد. ها را به دورهتوان این آموزهمتعلق به همان دوره تاریخی است و نمی
دانند یا حداقل آن شرایط را در کیفیت و ن گروه متون دینی را ساخته شرایط تاریخی میای

تبع آن برای دین یا برخی از آموزههایش تاریخ دانند و بههای دینی مؤثر میکمیت آموزه
تولید، مصرف و انقضاء قائل هستند که لزوماً به مرور زمان باید جایگزین دیگری برای آن 

سنت (. برای مثال یکی از این روشنفکران اهل72ش، 1389)عرب صالحی، در نظر گرفت 
متن قرآنی محصول تعامل با واقعیت زنده تاریخی »به نام نصر حامد ابوزید بیان می کند: 

کند ما نباید از قرآن انتظار داشته (. وی بیان می145ش، 1380)ابوزید، « زمان خود است
ا کند و برخی رد. قرآن با واقعیات دست و پنجه نرم میباشیم که همه چیز را زیر و رو کن

ام کند. وی سرانجکند، برخی از واقعیات فرهنگی را تعدیل و برخی را نیز رد میقبول می
بودن قرآن را خروج اجزای تاریخی آن از دایره اعتبار و تبدیل آن به یک شاهد تاریخی

و احکام مربوط به آن، بسیاری از احکام  کند که آیات بردگیداند و یادآوری میتاریخی می
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مربوط به زنان، احکام مربوط به رابطه مسلمانان با غیرمسلمانان و... امروزه به آیات تاریخی 
 (.280-310ش، 1383اند )ر.ک: ابوزید، آمیز تبدیل شدهو عبرت
ان رنگری شباهتها و تفاوتهایی با رویکرد روشنفکاهلل بروجردی در موضوع تاریخیآیت

یشان گیرد. انگری ایشان همانند شافعی در زمره فقهای سنتی قرار میدینی دارند و تاریخی
کنند برای فهم متون دینی باید آنها را در زمینه فرهنگی، اجتماعی در ضمن اینکه تصدیق می

شان قرار داد و عوامل تاریخی و محیطی در فهم متون دینی اثرگذارند، ولی معتقدند و تاریخی
ین اهلل بروجردی دتوان تمام فهم را منحصر در تاریخیت دانست؛ زیرا از دیدگاه آیتکه نمی

توان دین را محصول تاریخ شده از طرف خداوند متعال است و نمیحقیقتی ثابت و نازل
دانست. مهمترین تفاوتهای ایشان با رویکرد روشنفکران دینی آن است که اوالً ایشان 

فت را قبول ندارد و معتقدند معرفتهای زیادی در قرآن است که بدون تاریخمندی مطلق معر
یم و ثانیاً گیرکار میبریم و آنها را بهتأثیرپذیری از شرایط تاریخی به حقیقت آنها پی می

ایشان این دیدگاه روشنفکران دینی که معتقدند متون دینی یا بخشی از آنها زاییده اوضاع 
 اند.دشوند را مردود میدلیل برای آنها تاریخ مصرف قائل می تاریخی خود بوده و به همین

به همین جهت ایشان صرفاً از تاریخ به عنوان قرینه متصله برای فهم بهتر احادیث یا 
کند و با رویکرد تحلیلی تاریخی خود تئوریها و یابی تاریخی مسائل استفاده میریشه

تاریخی ایشان به متون دینی است و در ادامه  اند که حاکی از نگاهسبکهایی را ابتکار کرده
 پردازیم.مشروحاً به بیان آنها می

 
اهلل معرفی انواع روشهای فقهی و دورنمایی از روش اجتهادی آیت

 بروجردی
روش اجتهاد دینی غیر از اجتهاد دینی است؛ با این توضیح که روش، عبارت است از شیوه 

و با توجه به تعریف دلیل باید گفت که روش اجتهاد ( 5ش، 1386)حسنی،  7استفاده از دلیل
و در نتیجه اجتهاد دینی اعم از روش  8دینی، یعنی شیوه استفاده از دالیل اجتهادی و فقاهتی

                                           
شده به منبع که برای اثبات حکم شده و اسناد دادهامور نتیجه. مراد از دلیل در اجتهاد یعنی نهادها و 7

شود و شامل قرآن و سنت و عقل و اجماع است؛ این معنای اخص دلیل است، ولی شرعی به آنها استناد می
 دلیل به معنای اعم عالوه بر موارد قبل شامل امارات و اصول عملیه نیز هست.

 ویند.گل و اجماع دلیل اجتهادی و به اصول عملیه دلیل فقاهتی می. در اصول استنباط به قرآن، سنت، عق8
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شناسی در اجتهاد دینی ضروری است، ولی در روش اجتهاد دینی است. برای مثال موضوع
 اجتهاد دینی مندرج نیست.

 
 وشهای فقهی. معرفی اجمالی انواع ر1

شناسی توصیفی به معرفی روش اجتهادی فقهای برجسته بپردازیم، اگر بخواهیم با روش
؛ فقهای تنزیهی -2؛ فقهای تطبیقی -1توان فقها را در این سه دسته تحلیلی جای داد: می
فقهای تحلیلی. منظور از فقیه تطبیقی، فقیهی است که تمام تالش او در استنباط متوجه  -3

تطبیق قاعده است و کاری با قرائن و تجمیع قرائن ندارد و وقتی یک پرونده فقهی را باز 
ای وجود دارد که موضوع را با آن تطبیق کند، قبل از هر چیز، پیگیر آن است که آیا قاعدهمی

ر؟ برای مثال حلی یک فقیه تطبیقی است که ذهن منسجم او به دنبال قاعده است کند یا خی
منظور از فقیه . کندکند و از این طریق حکم شرعی را استخراج میو قاعده را تطبیق می

تنزیهی، فقیهی است که بیشترین کوشش او در استنباط این است که در چارچوب اقوال و 
در است از سلف عبور کند. مثال برجسته فقیه تنزیهی در سختی قافهم سلف عمل کند و به

ک اگر فقهای سلف در ی»اند: فقه شیعه محقق اردبیلی است و معروف است که ایشان فرموده
فقیهی  فقیه تحلیلی« مسئله ورود پیدا نکردند، نباید به این سادگی در آن مسئله فتوا داد.

کند، تحلیل مسئله است و بر اساس ی که میاست که در مواجهه با مسئله فقهی اولین تالش
یم سکند. فقهای تحلیلی به سه دسته تقبندی خود حکم شرعی را بیان میتحلیل و جمع

فقهای تحلیلی عرفی  -3؛ فقهای تحلیلی فلسفی -2؛ فقهای تحلیلی تاریخی -1شوند: می
 بستر تاریخ(. فقیهی که تحلیلی تاریخی است، تحلیل خود را در 35ش، 1398)مبلغی، 

هلل اکند. از فقهای برجسته این دسته آیتگسترد و نگاه تحلیلی خود را متوجه تاریخ میمی
پردازیم. فقیه تحلیلی فلسفی بر اساس دیدگاه فلسفی بروجردی است که در ادامه به آن می

لی حلیگیرد. فقیه تپردازد و مرحوم محقق اصفهانی در این دسته جای میبه تحلیل مسئله می
ته پردازد و نمونه برجسعرفی نیز در بستر عرف و مناسبات اجتماعی به تحلیل مسئله می

 این روش مرحوم نائینی است.
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 اهلل بروجردی. دورنمایی از روش اجتهادی آیت2
ای است که برخی از بارزترین خصوصیات آن اهلل بروجردی دارای روش اجتهادی ویژهآیت

یند استنباط؛ او توجه جدی به جایگاه روایات و احادیث در فر محوریفقه -1عبارتند از: 
نگری از طریق بررسی تاریخ پیدایش مسئله در ادوار مختلف فقه شیعه و سنی تاریخی -2

 -3و نقد تاریخی فروعات فقهی و بررسی تاریخ صدور و مقطع صدور اقوال و فتاوا؛ 
سنت )تا جایی که ایشان منابع اهل گیری ازبودن روش اجتهادی ایشان و بهرهایمقارنه

ائل قدمای ما مس»داشتند: دانستند و بیان میسنت را از مقدمات فقه میمراجعه به فتاوای اهل
تقدم ادله حدیثی بر  -4(؛ 63ش، 1385زاده خراسانی، )واعظ« خالف را از حفظ داشتند

متلقات و اعتبار  دادن به اصولاهمیت -5اصول عملیه و تمسک کمتر به اصول عملیه؛ 
نقد  -6شهرتهای فتوایی موجود در کتب فتوایی متقدمین مانند صدوق، طوسی، مفید و...؛ 

بندی طولی، تاریخی و نسل به نسل محدثان رجال با استفاده از شیوه ابداعی خود در طبقه
 و فقیهان.

از  ه که یکیاهلل بروجردی با ذکر مثال نماز جمعدر ادامه برای درک بهتر روش فقهی آیت
های کامل تحقیقات و بحثهای فقهی ایشان در کتاب بدر الزاهر فی صاله جمعه و نمونه

مرحله که  4المسافر است، روش استفاده از منابع دینی برای استنباط احکام اسالمی را در 
شامل )طرح مسئله؛ ذکر تاریخ تشریع و بیان مستندات قرآنی و روایی آنها و تطورات 

 بندیها از آغاز تا پایان در ادوار مختلف فقه شیعه و سنی؛ گردآوری و دستهتاریخی آن
دادن به متون فتوایی قدیم به عنوان اصول مدارک، روایات مربوطه و منابع فتوایی و اصالت

بندی بحث و در نهایت متلقات؛ حذف شقوق زائد و تمرکز بحث در محورهای اصلی، جمع
طور ملموس با روش اجتهادی ایشان آشنا ن خواهیم نمود تا بهاظهارنظر و فتوا( است را بیا

 شویم:
گونه شروع طرح اصل مسئله که نماز جمعه چیست؟ ایشان ابتدای بحث را بدین -1
بحث در نماز جمعه است، نماز جمعه به اجماع شیعه و سنی واجب و بلکه از »کنند: می

و مستقل است و یا اینکه همان نماز  ضروریات است و اما در اینکه آیا یک نماز جداگانه
شده است اختالف وجود دارد. طبق نظر علما در وجوب اقامه آن، حضور سلطان ظهر کوتاه

( و یا نایب و نماینده ایشان شرط است. ابوحنیفه نیز این فتوا را داده عادل )امام معصوم



 16فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

64 

وجوب آن شرط  است، ولی طبق نظر شافعی، مالک ابن انس و احمد ابن حنبل حضور در
 (.15ش، 1375)بروجردی، « نیست

در مرحله بعد به ذکر تاریخ تشریع و بیان مستندات قرآنی و روایی آنها و تطورات  -2
دا در شود. در ابتتاریخی آنها از آغاز تا پایان در ادوار مختلف فقه شیعه و سنی پرداخته می

ذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ يَا أَيُّهَا الَّ»خصوص تفسیر و بیان نکات تاریخی آیه 
تِ الصَّلَاةُ يَالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذَا قُضِ

کسانى که  اىاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ
اید، چون براى نماز جمعه ندا درداده شد، به سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد ایمان آورده

را واگذارید. اگر بدانید این براى شما بهتر است و چون نماز گزارده شد، در ]روى[ زمین 
را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید. باشد که شما رستگار  پراکنده گردید و فضل خدا

ای به اشتباه فعل امر این آیه را داللت عده»کنند: ( پرداخته و بیان می9-10)جمعه،  «گردید
( 16)همان، « دهداند، در صورتی که شان نزول آیه این را نشان نمیبر وجوب تعینی نموده

شدن آن در طول حکومتهای مسئله نماز جمعه و نحوه اقامهو سپس به بیان نکات تاریخی 
دانیم ما باید ب»کنند: پردازند و در ابتدای این بحت اشاره میمسلمانان اعم از شیعه و سنی می

است و باید  این نکات تاریخی به منزله قرینه متصله برای فهم روایات وارده از معصومین
ای ( و از هر دوره17)همان، « ات تاریخی دقت کنیمدر فهم مفاد اخبار وارده به این نک

شود مسلمین و خلفا و سالطین در ادوار مختلف همیشه کنند که معلوم میای ذکر مینمونه
ای به نام مسجد جامع به این امر اختصاص داده کردند و محلهای ویژهنماز جمعه را اقامه می

جمعه وجود داشت و کسی بدون اذن خلفا بودند و همیشه فردی در هر شهر به عنوان امام 
کرد و در همه حکومتهای شیعه و سنی تا آن را اقامه نمی حتی در حکوت حضرت علی

شما این نکات تاریخی را »دارند: چنین بیان میبه امروز وضع به همین منوال بوده است. هم
 (.18ان، )هم« فاده کنیمکنیم از آن استدر نظر بگیرید تا وقتی روایت نماز جمعه را مطرح می

بندی مدارک، روایات مربوطه این فقیه برجسته در مرحله سوم به گردآوری و دسته -3
یرد گورزد و چنین نتیجه میدادن به متون فتوایی قدیم مبادرت میو منابع فتوایی و اصالت

نها همه آکه جوامع احادیثی موجود ما مانند کتب اربعه و دیگر کتب ناقص هستند و مؤلفین 
ای از آن اصول حدیثی اکنون در دسترس اصول حدیثی شیعه را نقل نکردند و از طرفی دسته

ما نیستند، لکن از متقدمین کتابهایی در متن فقه و فتوا داریم که آن اصول مفقوده در اختیار 
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ام آنها نمانده از متقدمین فقهای ما )که آن مؤلفین بوده است و این قبیل کتابهای فتوایی باقی
گذارد( مزایایی نسبت به کتب فتوایی دارند و آن اینکه مضمون مفاد و را اصول متلقات می

( و بنابراین در 20حتی الفاظ روایات کتابهای حدیثی مفقوده در آنها مندرج است )همان، 
صورت موجودبودن یک شهرت فتوایی در آن کتابها و در صورت تعارض آن کتابها با کتب 

توان بر اساس آنها فتوا داد )شکوری، های بعد، اصول متلقات تقدم دارند و میدورهاجتهادی 
جا ( و سپس ایشان روایاتی را که درباره نماز جمعه وارد شده است در یک26ش، 1370

کنند و تک به تک آن روایات را از حیث سند و بندی میگردآوری نموده و آنها را دسته
ت رجالی خود بررسی نموده و جایگاه تاریخی طبقه راویان را محتوا بر اساس مبانی طبقا

کنند که احکام دینی را از متن احادیث نمایند و تا این لحظه تمام تالش خود را میبیان می
 استخراج نموده و به اصول عملیه تمسک نکنند.

جهات و محورهای بحث در نماز »کنند: در مرحله آخر بحث فقهی خود بیان می -4
. آیا در نماز جمعه حضور سلطان 1گردند: ه فراوانند، ولی همه آنها به دو سؤال برمیجمع

( و یا شخص منصوب و مأذون از طرف ایشان الزم است و یا اینکه عادل )امام معصوم
. به فرض اشتراط 2وجوب آن برای همه مسلمانان مانند نمازهای یومیه واجب عینی است؟ 

( آیا اقامه آن در عصر غیبت حرام است و یا فقها و یا صومحضور سلطان عادل )امام مع
در اقامه آن مأذونند؟ )بروجردی،  بودن فقاهت از طرف معصومینهمه مؤمنین بدون شرط

ادله و روایاتی که برای اثبات »دهند: گونه ارائه می( و نتیجه بحث را این50ش، 1375
 رسد و لذا کسانیشده کافی به نظر نمیوجوب نماز جمعه در عصر غیبت به آنها استدالل 

)همان،  «که معتقد به مشروعیت آن در عصر غیبت هستند، باید دلیلی جدا بر اینها اقامه کنند
55.) 

یند اجتهادی ایشان است و عمق نگاه تاریخی وی در بیشتر اای از فراین مراحل چکیده
 خورد. این مراحل به چشم می

 
 اهلل بروجردیاجتهادی آیت نگری در روشجایگاه تاریخی

شود که وی با وجود اهلل بروجردی مشخص میبا رجوع به منابع علمی و تحقیقاتی آیت
نگری در سه حوزه رعایت اصول و ضوابط مربوط به مراحل و فرایندهای اجتهاد، از تاریخی



 16فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

66 

ات زیر مستندطور فقهی بهره برده است که با بیان دالیل و اصولی، حدیثی و رجالی و همین
 ازیم.پردنگری در روش اجتهادی ایشان به شرح آنها میو با هدف بیان خصوصیات تاریخی

 
 نگری در علم اصول. تاریخی1

داند، هر چیزی که اهلل بروجردی از آنجا که موضوع علم اصول را حجت در فقه میآیت
صولی قابل طرح نحوی به حجت در فقه مربوط شود را به عنوان یکی از موضوعات ابه

بیند، ولی در مجموع، ایشان در روش اجتهادی خود به دلیل اعتقاد به این موضوع که می
المقدور باید احکام فقهی از متن روایات استخراج شود، کمتر از اصول عملیه استفاده حتی
( و عمدتاً روش 36ق، 1415کردند و معتقد بودند که اصول متورم شده است )بروجردی، می

شان در علم اصول همان روش استادشان یعنی مرحوم آخوند خراسانی )صاحب الکفایه( ای
زاده خراسانی، کردن مطالب و اجتناب از زائد داشتند )واعظبود و تأکید زیادی بر کوتاه

(. برای نمونه ایشان نزاعهای مفصلی را که درباره اجماع و اقسام حجیت آن 60ش، 1385
دانستند. در خصوص نگاه تاریخی ثمر میابی تاریخی نزاعی بییوارد شده است با ریشه

 ایشان به اصول و نتایج حاصل از آن این نکات قابل توجه است:
 

 یابی و سیر تاریخی مسئله. ریشه1-1
این ویژگی در تنقیح محل نزاع مسائل اصولی اهمیتی چشمگیر دارد. اینکه از ابتدای بحث 

 کننده در سرنوشتارد دانش اصول شده است امری تعییندر چه بستری و به چه منظوری و
-اهلل بروجردی در بحث جواز تمسک به عام قبل فحص از مخصص میمباحث است. آیت

اولین کسی که این را عنوان کرد ابوالعباس بن سریج بود که در اوایل قرن چهارم »گوید: 
بوبکر صیرفی به او اشکال هجری از دنیا رفته است و قائل به عدم جواز بود و شاگردش ا

کرد که اگر این جایز نباشد تمسک به اصاله الحقیقه هم قبل از فحص از قرینه مجاز جایز 
 (.291ق، 1415)بروجردی، « نیست

آنچه کار را آسان »گوید: در مثال دیگر، ایشان در بررسی اخبار احتیاط و نقل آن می
و بعد از ایشان از اصولیان و محدثان مثل  کند، این است که در عصر ائمه معصومینمی

صدوق و کلینی اثری از وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه نیست، در حالی که اگر واقعا 
گونه شبهات واجب بود، به دلیل کثرت ابتالء به آن در همه عصرها از احتیاط در این
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بارها به  شد. چگونه ممکن است چنین حکمی را که هر شخص در هر روزضروریات می
آن مبتالست، تا حدود قرن یازدهم که زمان اخباریان متأخر است مخفی مانده باشد؟ این به 

سپس در ادامه پیدایش این قول « خودی خود قویترین دلیل بر عدم وجوب احتیاط است.
کند. به نظر او اخباریان متأخر چون شیوع دخانیات را در بین مردم دیدند، یابی میرا ریشه

وجو کردند و روایاتی را یافتند که به ه حرمت آن بین اخباریان شیوع یافت، جستزمزم
نظرشان استفاده وجوب احتیاط از آنها ممکن بود، ولی قائل به وجوب احتیاط در شبهات 

د شوجوبیه نشدند چون به نظرشان موجب اختالل نظام و بازماندن مردم از امر معاششان می
ط در شبهات تحریمی قولی جدید در اعصار متأخر است که منشأ و بنابراین قول به احتیا

 آن تنباکو و امثال آن بوده است.
 

 . مراجعه به تاریخ در اثبات مطالب و حل موضوعات اختالفی1-2
وجردی با اهلل برگاهی برای اثبات مطلبی ادله عقلی و نقلی فراوانی نقل شده است، ولی آیت

واهر، رساند در بحث حجیت ظمطلب را سریعتر به نتیجه می استفاده از رویکرد تاریخی خود
 گویند که این تشکیک توسط برخی ازتفصیل میان کتاب و غیر آن مطرح است. ایشان می

امامیه در زمانهای اخیر پدید آمده است؛ زیرا از اول میان عامه و خاصه مسلمانان در حجیت 
فهمیدند و نفوسشان متأثر آن را می مبرآن اختالفی نبود، چون اعراب به محض قرائت پیا

دهد انگاره عدم حجیت ظواهر کتاب ناشی از توهم شد و سپس آنجا که احتمال میمی
تحریف قرآن باشد به بحث عدم تحریف وارد شده و با تحلیل تاریخی روایی خود موضوع 

 (.485-480نماید )همان، را حل می
ردی اهلل بروجاز جمله خصلتهای روش اصولی آیت« اندیشیکاربردی»رسد نظر میلذا به

اند نوعاً دارای حالت کاربرد است؛ زیرا تئوریها، طرحها و سبکهایی که ایشان ابتکار کرده
-یابی و سیر تاریخی مسئله در روش اصولی ایشان به کاربردیملموس در فقه هستند و ریشه

 نماید.کردن دانش اصول کمک مؤثری می
 

 ی در حدیث و رجالنگر. تاریخی2
اهلل بروجردی از حیث هدایت روند اجتهاد و فقاهت به قلب روایات و روش اجتهادی آیت

طور قابل توجهی متمایز است و این سپردن سکان اجتهاد به متون دینی به جای قواعد، به
موضوع ریشه در توانمندی ایشان در حوزه حدیث دارد. در حوزه رجالی هم ایشان با ابداع 
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سازی تصحیح اسناد و شناخت راویان به بازسازی سند روایت پرداخته وشی نو و با مرتبر
و از این رهگذر تصحیف در اسناد را شناسایی کرده است. درباره دیدگاههای ایشان  9است

(، 167-341ش، 1387در حوزه حدیث و رجال مطلب زیاد است )ر.ک: اخوان صراف، 
ت، ها گردیده اسشان که باعث ابتکاراتی در این حوزهولی رویکردهای تحلیلی تاریخی ای

 :10توان به موارد زیر اشاره کردمی
 

 (11کردن اندیشه نصوص متلقات )اصول متلقات. توسعه متون احادیث با مطرح2-1
اهلل بروجردی با تسلط وافری که بر روی روایات و اسناد آنها و تاریخ صدورشان داشت، آیت

بود و معتقد بود همه متون روایی اولیه در کتب اربعه موجود نیستند، به تحلیلی دست یافته 
اما متون برخی از کتب فقهی مثل مقنعه مفید، هدایه و مقنع صدوق و نهایه طوسی همانند 

کرد. مرحوم منتظری یکی از شاگردان متون روایتند و بنابراین با همه آنها معامله روایت می
گفتند مسائل ما دو دسته است یک دسته اصول وجردی میاهلل برآیت»گوید: ایشان می

متلقات و دسته دیگر مسائل تفریعی و استنباطی. تا زمان طوسی فقط اصول متلقات را 
نوشتند و ایشان با تألیف کتاب مبسوط عالوه بر اصول متلقات، مسائل تفریعی را هم می

طرح شد، حد و مرز و قداست مطرح کرده است. از آن پس در عین حال که مسائل تفریعی م
اصول متلقات تا زمان مرحوم محقق حفظ شده بود و حتی خود محقق هم در شرایع بنایش 

نوشته و سپس مسائل تفریعی را به صورت فروع یا بر این بوده که اول اصول متلقات را می
                                           

، «ترتیب اسانید و رجال اسانید»اهلل بروجردی در این زمینه منابع قابل توجهی تحت عناوین . آیت9
آورده  به رشته تحریر در« حاشیه علی رجال النجاشی»و « ترتیب رجال الفهرستین»، «ترتیب رجال طوسی»

 است.

شود، این دو حوزه با ای از علوم حدیث شمرده مینایت به اینکه عموماً دانش رجال شعبه. با ع10
 شود.یکدیگر بررسی می

. از فقهای قرن چهارم و پنجم که به قدماء شهرت دارند آثار فقهی ارزشمندی بر جای مانده است که 11
روایی  یژگی آنها استقالل تدریجی از متونبا بسیاری از آثار فقهی قرون قبل و بعد تفاوتهایی دارد، مهمترین و

است و لذا اصول متلقات بخشی از نخستین آثار فقهی در دسترس هستند که فتوای نویسندگان آنها در قالب 
نقل روایات نیست، بلکه این فتاوا با الفاظی تدوین شده است که آن الفاظ منسوب به نویسندگان آنهاست و 

تأثیربودن نویسندگان آنها از متون و تحت دیکی این متون به عصر معصومیناهلل بروجردی به دلیل نزآیت
 گونه متون نام اصول متلقات نهاد و برای آنها آثاری در نظر گرفت.شده توسط استادانشان، به اینروایی نقل
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مسائل مطرح کرده است، ولی وقتی نوبت به شهیدین رسید، دیگر این روش و مرزبندی 
اهلل بروجردی آراء فقهی قدما در اصول (. از نظر آیت153ش، 1376)منتظری، « رعایت نشد

چنین شهرت فقهای در باشد. هم تواند کاشف از رأی معصوممتلقات با حفظ شروطی می
که اعراض آنها از روایت صحیح موجب کند، چناناصول متلقات جبران ضعف سند روایت می

(. دلیل این موضوع آن است که قدمای اصحاب 2/169ش، 1382تضعیف آن است )خمینی، 
رسیده بود و دست به دست از  در کتابهای فقهی خود تنها اصول مسائل را که از ائمه

آوردند، بدون اینکه در آنها تصرف کنند یا متذکر تفریعات نوپدید ایشان نقل شده بود، می
ا یکسان آمده است و هر کس این کتابها ر شوند؛ چه بسیار مسائلی که در این کتابها با لفظ

پندارد که نویسندگان آن نه اهل اجتهاد بلکه مقلد یکدیگرند و این فقط به مطالعه کند، می
صادر شده و توسط  خاطر شدت عنایت ایشان به این بوده است که تنها آنچه از معصومان

خن برای اثبات مطلب خود به س اهلل بروجردیاستادان به ایشان رسیده است را نقل کنند. آیت
کند که ایشان در مقدمه کتاب مبسوط، هدف خود را از نگارش طوسی در مبسوط اشاره می

چون روش فقهای اصحاب بر این بوده است که در متون فقهی »کند: آن این چنین عنوان می
 فقهی در کنند که چیزی از فروعخود به غیر روایت نیاورند، عامه به ایشان طعن وارد می

)ر.ک: طوسی، « دست ندارند و وی کتاب مبسوط را واکنش به این طعن نگاشته است
 (.1/3ق، 1387
 

 . توسعه اسناد رجال با طرح و تبیین اندیشه طبقات2-2
اهلل بروجردی در خصوص منابع رجال معتقد بودند همه راویان در کتب رجالی نیستند آیت

ان و بعضی از احوال ایشان، اسناد روایات هستند. به و منبعی بسیار مهم برای شناخت راوی
این ترتیب با طرح و تبیین اندیشه طبقات که حاکی از تسلط تاریخی ایشان بر این موضوع 
است، منابع رجالی را گسترش دادند؛ یعنی اسناد روایات را به منابع رجال افزودند و با این 

هلل ایف در سند روایات هموار نمودند. آیتشیوه راه را برای شناسایی بهتر راویان و تصح
آقای »گوید: حسینی نوری از شاگردان ایشان در بیان تسط ایشان بر علم رجال می

ای محیط به تراجم روات بود، مثل اینکه اینان را بزرگ کرده بود و هر بروجردی به اندازه
ا زندگی کرده است، از دانست کجا متولد شده است، در کجشد، میکدام را که نام برده می

 «کبار کدام طبقه یا صغار کدام طبقه است و چه ذهنیتی داشته و چه تألیف کرده است
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شود که تقریباً (. طبقه در علم رجال به گروهی از راویان گفته می19ش، 1370)شکوری، 
اند و از نظر سن به یکدیگر نزدیک هستند و ممکن است در یک مقطع زمانی زندگی کرده

اهلل بروجردی ضمن (. آیت3/48ق، 1411استادان مشترک بهره برده باشند )مامقانی، از 
بندی اسناد، راویان و محدثان شیعه را به صغار و کبار تقسیم کرده و میانگین عمر هر طبقه

را تا زمان  چنین راویان احادیث از اصحاب پیامبرطبقه را سی سال در نظر گرفتند. هم
طبقه تقسیم کردند. مرحوم منتظری  36ازده طبقه و تا زمان خود را به ق( به دو460طوسی )

اهلل بروجردی طبقات را به صورت استاد و شاگردی مرحوم آیت»گوید: در نتایج این شیوه می
کردند. مثالً یکی از نتایج آن تشخیص سقط در اسناد نقل و نتیجه زیادی هم بر آن مترتب می

اسانید روایتها را جداگانه و بدون متن روایات نوشته بود، ولی روایت بود. آقای بروجردی، 
کرد. یعنی همه روایاتی که در سندش محمد بن عبدالجبار بود، همه اصل روایتها را نقل نمی

نوشت و چون سند احادیث را به دنبال هم آن سندها را به ترتیب حروف الفبا دنبال هم می
شد که مثالً محمد بن الجبار همیشه از ابن ابی می کرد، معلومو به صورت مسلسل نقل می

کند و اگر جایی ابن ابی عمیر نباشد و روایت از زراره نقل کرده باشد، عمیر از زراره نقل می
ش، 1376)منتظری، « شود که ابن ابی عمیر از سند افتاده استفرمود معلوم میایشان می

 یافته از اسناد است. برای مثال در تهذیبه(. از دیگر فواید این روش کشف تصحیفات را161
محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم بن هاشم عن »االحکام روایتی به این شکل آمده است: 

صالح بن سعید عن الحسین بن خالد عن الخطاب بن سلمه عن هشام بن احمد قالت سالت 
هشام بن »است نام اهلل بروجردی معتقد (. آیت10/198ش، 1376)طوسی، ...« اباالحسن

(؛ زیرا طوسی و 2/282ق، 1413است )بروجردی، « هشام بن احمر»شده تصحیف« احمد
اند و نام شمرده و امام کاظم را از راویان امام صادق« هشام بن احمر»مرحوم برقی 

 در مصادر رجالی نیامده است. « هشام بن احمد»
محمد »نمونه ایشان در خصوص  هاست. به عنواناز دیگر فواید طبقات، حذف واسطه

ویسد: نکه دومین استاد پر روایت کلینی )صاحب اثر کافی( است، می« بن حسن طائی رازی
اند. با بررسی سایر اسناد اگرچه برخی محمد بن حسن در اسناد کافی را صفار دانسته»

ار فشود کلینی به واسطه محمد بن یحیی العطار و احمد بن محمد عاصمی از صمشخص می
کند. از سوی دیگر نجاشی در ترجمه علی بن عباس جراذینی، واسطه نقل نقل حدیث می

ر نقل ای بکتاب جراذینی را مرحوم کلینی از محمد بن حسن طائی بیان کرده که خود قرینه
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( و لذا کثرت نقل از سهل بن 1/349ق،  1409واسطه از طائی رازی است )بروجردی، بی
دهد که او نقش طریق به کتاب طائی در کتابهای فهرسـت، نشان می نشدن نامزیاد و یافت

 سهل بن زیاد را داشته و خود، صاحب کتاب نبوده است.
 

 شناسی تاریخی روایات و توجه به ذهنیت راویان. جامعه2-3
های محیطی و گفتن شرایط و زمینههنگام سخن اهلل بروجردی معتقد بود معصومآیت

گیرد. بنابراین فهم کالم ایشان بدون توجه به شرایط و امالً در نظر میشناختی را کمخاطب
است و از  فهمی مراد معصوماوضاع صدور و قراین خارجی موجود، موجب لغزش و کج

نظیری در تفسیر و توجیه روایات دست یافته رهگذر این نگاه تاریخی، وی به توانمندی بی
ی گفتند اگر فضای زندگکرد. ایشان مینیاز میلیه بیبود که تا حد زیادی او را از اصول عم

اند احاطه نداشته در مورد آن سخن گفته را نشناسیم و به موضوعی که امام هر امام
، اسالمی بود و آراء باشیم، رسیدن به مراد او آسان نیست؛ زیرا جامعه زمان معصومان

هم در  ودند، لذا اصحاب امامانمفتیان حکومتی در جامعه رواج داشت و مردم پیرو آن ب
وآمد داشتند و فهم روایات همان محیط بزرگ شده بودند و در محیطهای علمی آنها رفت

بدون آشنایی با این فتاوا و شناخت تاریخ آن اعصار دشوار است. مرحوم منتظری درباره 
 مهبرای من مثل آفتاب روشن است که گاهی در ذهن اصحاب ائ»گوید: این موضوع می

ناچار بودند که با زحمت، حق مطلب  فقه عامه بیشتر از فقه خاصه جای گرفته بود و ائمه
اهلل بروجردی فقه امامیه را حاشیه فقه را در ذهن اصحاب خودشان وارد کنند و حتی آیت

سنت در اذهان و سبق ذهنی پرسشگران دانست که علت هم رسوب فتاوای اهلعامه می
 (.141ش، 1376 )منتظری،« بوده است

ایشان به نکته دیگری توجه داشتند و آن اینکه ذهنیت افراد متأثر از شرایط زمانی و 
ای است، پس برای فهم درست پاسخ باید محیط زندگی و افکار رایج حوزه نیازهای منطقه

معیشت پرسنده را به لحاظ تاریخی تحلیل کرد. برای نمونه در نشستن بعد از سجده دوم در 
نقل شده است که  اول و سوم اختالف است در وسائل الشیعه روایتی از امام رضارکعت 

نشینید، آیا ما هم پرسد شما در رکعت اول و سوم بعد از سجده دوم میفردی از ایشان می
دهم نگاه نکنید و به همان شکل به آنچه من انجام می»فرمایند: می چنین کنیم؟ حضرت

اهلل بروجردی (. آیت4/347ق، 1411)حر عاملی، « اید عمل کنیدکه به آن دستور داده شده
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ن کند چون علی بدهد و بیان میبودن سائل توضیح میروایت را با توجه به کوفی و عوامی
حکم از راوی نقل کرده است، ظاهراً او کوفی بوده است و در آن روزگار فتوای ابوحنیفه در 

خواسته روش می آن روش واجب نبود، امام کوفه بین مردم متداول بوده است و چون
 مستمر خود را ترک نکنند.

 
 از طریق حدیث ثقلین . اثبات مرجعیت علمی اهل بیت2-4

اهلل بروجردی معتقد است اثبات اعتبار سنت بر عهده علم کالم است و شیعه عالوه بر آیت
(. 164ش، 1387صراف،  اثبات سنت نبوی باید اعتبار سنت والیی را نیز اثبات کند )اخوان

فشردن بر موضوع دعوی تاریخی خالفت که چندان کارگشا نیست، مسئله ایشان به جای پای
کند و بحث را از رویکرد کالمی به رویکرد اجتهادی را مطرح می مرجعیت علمی اهل بیت

 کند. در این زمینه، ایشان در مسئله امامت به جنبه خالفت توجه نداشت، بلکههدایت می
فرمود این مسئله امروز مورد حاجت مسلمانها نیست؛ زیرا خالفتی وجود ندارد که ما بر می

سر آن با هم دعوا کنیم. در گذشته هم الزم نیست بدانیم خلیفه که بوده است. آنچه در امامت 
گرفت  مورد نیاز امروز است، بعد علمی آن است که ما ثابت کنیم احکام را باید از ائمه

اگر ما شیعیان، تنها به همین جهت که امروز مورد نیاز مسلمین است اکتفا »مود: فرو می
یم و رسسنت بیان کنیم، به این نتیجه مینماییم و مطلب خود را به طور معقول برای اهل

و لذا در مقدمه کتاب جامع االحادیث بر این موضوع « توانیم آنان را تا حدی قانع کنیممی
اشد تواند راهگشا بدارد که امروز اثبات مرجعیت علمی اهل بیت مین میکند و بیاتأکید می

که این  کندو برای اثبات آن بر روی حدیث ثقلین تأکید می کند. ایشان در ابتدا بیان می
حدیث از نظر شیعه و سنی متواتر و قطعی است و به صورت مفصل اسناد آن را بررسی 

( و سپس با رویکرد تحلیلی تاریخی خود معارف 42-46ق، 1420کند )ر.ک: بروجردی، می
ود شاز آنچه از اقوال جمهور نقل کردیم، معلوم می»دارد: گیرد و بیان میکار میمتعددی را به

که مراد از عترت در حدیث تنها کسانی هستند که عالم به کتاب و سنت حالل و حرام بوده 
)همان، « قتدا و تمسک به ایشان شودشامل ا و معصوم از گناه باشند تا ترغیب پیامبر

46.) 
. امامت و والیت که اثبات آن بر عهده 1سه شأن دارند:  فرمودند که اهل بیتایشان می

ث تواتر این حدیسنت هم به. حجیت قول به مقتضای حدیث ثقلین که اهل2علم کالم است؛ 
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ود دارد و اثبات آن یک برای آنها هم وج کنند و بنابراین حجیت قول اهل بیترا نقل می
 که اثبات آن موضوعی رجالی است. . راوی موثق سنت نبوی3بحث اصولی است؛ 

اهلل بروجردی بود که شیخ شلتوت بر اساس شأن دوم و پس از بیان این دیدگاههای آیت
؛ 66ش، 1385زاده خراسانی، توان از شیعه هم تبعیت کرد )ر.ک: واعظسوم، فتوا داد که می

 (.89ش، 1398ایزدی، 
 

 نگری در علم فقه. تاریخی3
کند تا حکم شرعی را از منابع و ادله به دست یند استنباط طی میاسیری که فقیه در یک فر

آورد، از زمان انصاری به بعد روالی متعارف یافت. به این صورت که ابتدا در مسئله بررسی 
 شود وبود به آن تمسک می شود که حجت ذاتی مثل نص قرآن وجود دارد یا خیر؟ اگرمی

رسد. در آن مرحله ابتدا نصوص خاص بررسی اگر نبود، نوبت به حجتهای اعتباری می
گردد و اگر نصوص خاص نبود، نصوص عام یعنی عمومات و اطالقات مورد تمسک می

گونه که آیا قاعده عامی وجود دارد که در مسئله بتوان به آن تمسک گیرد؛ به اینقرار می
 اهللرسد. آیتیا خیر؟ اگر نبود نوبت به اصول لفظی و پس از آن اصول عملی میکرد 

کند، ولی به بروجردی نیز اگرچه روش و چارچوب کلی فقاهتش همین مسیر را طی می
اش است معموالً در دستگاه اجتهادی دلیل داشتن عناصر خاصی که در اختیار روش اجتهادی

ندرت از اصول رسد و به زعم بسیاری از شاگردان او، بهاو دیرتر نوبت به مرحله بعد می
دند که نموکرد. مهمترین عنصری که ایشان در روش فقهی خود استفاده میعملیه استفاده می

افتاد، رویکرد تحلیلی تاریخی عمیق ایشان فقدان نص یا اجمال آن برای وی دیرتر اتفاق می
به این صورت که ایشان عالوه بر سند در  به موضوعات مختلف حدیثی، رجالی، اصولی بود

-متون ادله از حیث تاریخ صدور، جهت صدور روایت، شرایط و جو تاریخ صدور و جامعه

کردند از دیگر دیدگاههای تحلیلی تاریخی ایشان در فقاهت، شناسی تاریخی آنها اجتهاد می
اریخ آنها، سنت و تای اهلکردن اصول متلقات به متون روایی، تأکید بر آشنایی با فتاواضافه

له شد حکم مسئاول و متون فقهی اولیه است که همه این موارد سبب مینگاه به مصادر دست
 شود:را از بطن احادیث و روایات استخراج نمایند در ادامه به آنها اشاره می
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 یابی تاریخی مسائل مورد اختالف. ریشه3-1
بروجردی در فرایند اجتهاد، ردیابی مسائل و موضوعات اهلل یکی از ویژگیهای برجسته آیت

مورد اختالف فقها و عالمان دینی بوده است. با این توضیح که در هر موضوع یا مسئله 
زاده خراسانی از نمود. واعظکرد، تاریخچه آن موضوع را دنبال میاختالفی که ورود می

طور معقول و دور از اختالف را به استاد ما ریشه»گوید: شاگردان ایشان در این باره می
ظر نکرد. نقطه اتفاق مسلمانان و نقطه اختالف را بیان می کرد، نقطهاحساس مذهبی، یاد می

« کردو انعکاس آن اختالف در فقه را ذکر می سنت و دلیل آنها را و نیز نظر اهل البیتاهل
سنت غالباً به وجوب م که اهلدانی(. به عنوان نمونه می65س، 1385زاده خراسانی، )واعظ

 12دانندنماز اول وقت ملتزم هستند و تأخیر نمار را از اول وقت، بدون عذر موجه جایز نمی
اهلل بروجردی در دانند. آیتو این در حالی است که در فقه امامیه غالباً آن را جایز می

ه گیرد کأت میسنت از اینجا نشفرمودند: فتوای اهلخصوص موضوع اختالفی مذکور می
 امام جماعت بود و امام جماعت باید در اول وقت معین حاضر باشد. پیغمبر پیامبر اکرم

را مالک عمل خود  اول وقت را انتخاب کرده بود و صحابه و تابعین همان عمل پیامبر
گاهی  سنت منعکس گردید؛ در حالی که رسول اکرمقرار داده بودند که بعداً در مذاهب اهل

اند و هم بدان تصریح کرده کرد. ائمه اهل البیتحال اختیار، اول وقت را رعایت نمی در
لذکر، اهمین امر مالک فتوای معروف شیعه قرار گرفته است. در ضمن ایشان با توجیه فوق

د کردانست و آن را رد میاند را نادرست میسنت عمداً احکام را تغییر دادهاین پندار که اهل
 (.2/277ق، 1416، )بروجردی

در بررسیهای »گوید: علوی بروجردی از دیگر شاگردان ایشان در این خصوص می
ای نسبت به موضوعات اختالفی، از بحثهای زائد و تاریخی با وجود مطالعه عمیق و ریشه

کرد؛ مثالً داد و این مسائل را دنبال نمیکرده و به آنها زیاد اهمیت نمیغیرالزم دوری می
ایشان اهمیت داشت که زمان صدور روایت را از نظر فقهای عامه و آراء آنان، به برای 

در آن دیار سکونت داشته و  کنندگان از امامخصوص اگر در مدینه و شهرهایی که سؤال
کنندگان از آن فرع فقهی اند و نیز از نظر تلقی که خود اصحاب و سؤالیا در تماس بوده

ای شده را دقیقاً بررسی نماید. بررسی ریشه جب سؤال از اماماند و همان تلقی موداشته
شد، بلکه اگر مستند رأی روایت نبوده نیز الذکر صرفاً محدود به روایات نمیو بنیادین فوق

                                           
 . طوسی، در برخی از کتب فقهی خود در وقت صاله ظهر و عصر همین قول را اختیار نموده است.12
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برای ایشان اهمیت داشته که باید ابتدای پیدایش آن از نظر خصوصیات زمانی در نظر گرفته 
پی برد و  توان به عمق نظرات ائمهاست که می شود و می فرمود تنها در این صورت

ای در آن وجود داشته، موارد انصراف اطالقات موجود در کالم آنان پی برد و یا اگر تقیه
 (.340ش، 1379)علوی بروجردی، « حدود و کیفیت آن را مالحظه نمود

 
 سنت و فتاوای آنان برای فقهای امامیه. اهمیت دانستن تاریخ اهل3-2

اهلل بروجردی اهمیت سازی فهم روایات در روش فقهی آیتمهمترین عواملی که در زمینهاز 
سنت و حکومتهای آنان و آراء و اقوال فقهای آنان بود. علت این داشت، شناخت تاریخ اهل

سنت در قدرت بودند و اسالمی که در حکومتهای اهل موضوع آن بود که در دوران ائمه
اسالمی با فتاوای امثال ابوحنیفه و مالک و شافعی و اوزاعی و... بوده آن روزگار مطرح بود، 

سنت از مقدمات فقه است و با رجوع به است، لذا ایشان معتقد بودند مراجعه به فتاوای اهل
توان اقوال بهتر می سنت و روایات و فتاوای رایج آنها در عصر ائمه اهل بیتتاریخ اهل

مطلب آن است که عمدتاً روایات شیعه به صورت پرسش از را فهمید. مؤید این  ائمه
توانند این تعداد سؤال دقیق را طرح است و لذا معلوم است که مردم عادی نمی امامان

 سنت می شنیدند و همانهاکنند. پیداست که سائالن، اهل علم بودند و مسائل را از فقهای اهل
 پرسیدند.را از امامان عصر خود می

 
 ید بر لزوم استفاده از فتاوای قدمای امامیه و طرح اندیشه اصول متلقات. تأک3-3

اهلل بروجردی بر اهمیت استفاده از آراء قدمای شیعه و شهرت آنان تأکید فراوانی داشت آیت
ریزی کرد که در مبحث قبلی به آن و با تحلیل تاریخی خود اندیشه اصول متلقات را پی

 اشاره شد.
 

 ا تقریب مذاهب اسالمی. پیوند فقه ب3-4
سنت فقهی دارند متخذ از کتاب و سنت ثابت نزد خودشان، ما وی بر این عقیده بود که اهل

 طرفیو باید این دو رشته از فقه را با بی نیز فقهی داریم براساس کتاب و روایات اهل بیت
ا االمکان پیدا حتیمورد توجه قرار داده، آن دو را با هم تطبیق داد و زمینه اختالف و وفاق ر

بب وفاق تواند سساز اختالف باشد، میتواند زمینهگونه که میکرد. ایشان معتقد بود فقه همان
یابی و همدلی گردد و با رویکرد تاریخی خود بسیاری از موضوعات اختالفی را ریشه
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مین هکرد که برداشتهای دو طرف نسبت به یکدیگر اشتباه است و به نمود و اثبات میمی
سنت را بدانند و از طرف دیگر، دلیل اهتمام داشت که علمای شیعه روایات و مبانی فقهی اهل

و فقه شیعه، نظر داشته باشند. وی در این دو امر موفق  سنت نیز به روایات اهل بیتاهل
ی اگردید و بسیاری از اعضای دارالتقریب را با فقه شیعه آشنا کرد، تا جایی که آنان در پاره

صر المخت»از مسائل مطابق فقه شیعه فتوا دادند. عالوه بر این، وزارت اوقاف مصر، کتاب 
ق( را با هزینه خود و با مقدمه وزیر اوقاف وقت، احمد 676تألیف محقق حلی )« النافع

 حسن الباقوری چاپ کرد.
قه ف اهلل بروجردی مکتبی تحلیلی و تاریخی است و ایشان به عبورلذا مکتب فقهی آیت 

ای از مقاطع تاریخی و رنگ و طعمهایی که در نتیجه هر عبور به خود گرفته است، از پاره
نگاه پرتأمل داشتند و از این خاستگاه با ادبیاتی ساده ولی منسجم و تئوریهایی مبتنی بر 

 نگاهی تحلیلی نسبت به تاریخ فقه و نقش آن در مراحل اجتهادی ارائه دادند.
 

 نتیجه
علم تاریخی و هم علم متنی و تفسیری است و بدیهی است اصل نگاه تاریخی  علم فقه هم

روش  اهلل بروجردی دارایگرایانه ارائه دهد. آیتتواند تفسیری واقعدر تفسیر متون دینی می
اجتهادی تحلیلی تاریخی با نگاه تجمیع قرائن است و عمق نگاه تاریخی به عنوان اصل 

نگری در روش خورد. عنصر تاریخیادی ایشان به چشم میراهنما در تمامی مراحل اجته
اجتهادی ایشان دارای برخی خصوصیات ابتکاری و نوآورانه است که در روش اجتهادی 

وان به تخورد؛ از جمله این خصوصیات میسایر فقهای تحلیلی تاریخی کمتر به چشم می
فقه شیعه  سئله در ادوار مختلفساز به تاریخ فقه، بررسی تاریخ پیدایش مداشتن نگاه تقسیم

و سنی، ارائه نظریه اصول متلقات بر اساس نگاه تمایز بخش به دوره قدما از حیث 
کنند، را بازنمایی می برخورداری کتب و متون فقهی آنان از این امکان که رأی معصوم

ر ر بکردن مذاهب به یکدیگای در روش اجتهادی و تالش در راستای نزدیکرویکرد مقارنه
ات و شناسی تاریخی سائل در رواییابی تاریخی مسائل خالفی، تأکید بر انگیزهاساس ریشه

 بندی اصحاب و فقها وبه او، دستیابی به معیارهایی کاربردی جهت طبقه نحوه پاسخ امام
ای از اصول از حالت اخذ این معیارها از واقعیتهای تاریخ فقه، کوشش برای اخراج پاره

نظری محض از رهگذر بازتولید آنها بر پایه تاریخ فقه و معنابخشی به آنها و...  انتزاعی و
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شناسی اجتهاد شود که در دروس خارج فقه طالب با دانش روشاشاره کرد. لذا پیشنهاد می
و روش اجتهادی فقهای برجسته آشنا شوند تا ضمن آشنایی با نقاط قوت و ضعف روشهای 

شناسی را در دیدگاههای خود ملحوظ بدارند؛ زیرا امروزه وشاجتهادی سایر فقها، دانش ر
شهای عمیق فقهی است، ولی آنچه وجود ندارد، شناخت آنچه در حوزه وجود دارد، رو

روش  نگری درتفصیلی این روشها و تبدیل آن به یک دانش است. برای مثال اگر تاریخی
ه اهلل بروجردی صورت پذیرد، بآیتاجتهادی با شرایط ذکرشده در این نوشتار و با رویکرد 

بخش مانع بحثهای انتزاعی در اجتهاد شده و به دلیل وثوق بیشتر عنوان روش علمی اطمینان
تواند به استنباط کارآمد و نزدیک به واقع کمک مؤثری در این روش می به کالم معصوم

 نماید.
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