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 حزمارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن
 

2ناميق نيريزی 1جالل جاللی زاده،
 

 (13/12/1391، تاریخ پذیرش: 3/9/1391تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

م، اهل اندلس و پيرو مذهب ظاهري بود؛ حزم، علی بن احمد، فقيه و اصولی قرن پنجابن
از نظر او، اجتهاد، تالش براي يافتن احکام از ظاهر نصوص و بر عامی واجب است؛ تفکر 

وجوب يادگيري احکام، بر »، «وجود تمامی احکام در ظاهر نصوص»او، بر پايه سه اصل 
استفتاي حکم استوار است؛ اجتهاد عامی را به « تحريم تقليد»و « تمامی افراد جامعه
، از عالم شرعی تعريف کرده است و اگر به آن تصريح کرد، برايش صريح خدا و پيامبر

شود، وگرنه آراء فقهی صحابی و غيرصحابی از نظر شرعی معتبر نيست. الزم االجرا می
« حزماجتهاد عامی در ديدگاه ابن»اي، تحليلی، توصيفی در اين مقاله به روش کتابخانه

اباحه امور « وجود تمامی احکام در نصوص شرعی»زيابی شده است که الزمه تبيين و ار
غيرمنصوص است و آن، با واقع عصر صحابه و تمام عصور بعد از آنان، سازگاري ندارد، 

ناپذير و حداقل در حق خودش حجت است. بلکه برداشت فقيه از نصوص، امري اجتناب
ی اجتهاد دارد، ولی نامگذاري استفتاي او از عامی، گرچه در انتخاب فقيه معتمد خود، نوع

، به اجتهاد، نوعی تسامح است و مصطلح رايج علماي فقيه درباره حکم خدا و پيامبر
شود، که خسارت فقه و اصول نيست و گاهی منجر به چالشهاي عبادي و اجتماعی می

 .آن، بسی فراتر از قبول تقليد است
 .د، اجتهاد عامی، استفتاء، اصول فقهحزم، نصوص، اجتهاابن :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
 /ق486-654) حزم، علی بن احمد بن سعيد، يکی از دانشمندان اسالمی اندلسابن

مالک و بعد  (. ايشان در ابتدا بر مذهب امام۵5م، 1985صاعد، بود )ابن (م996ـ1646
را که براساس  (ق261-2۵6علی بن خلف اصفهانی ) داود بن مذهب شافعی بود، سرانجام

 ؛4/1156ق، 1619ی، ذهبريزي شده بود، پذيرفت )ظاهر نصوص و اجماع صحابه پايه
(. او داراي 6/88ق، 1626خطيب، ؛ ابن2/۵8م، 1966؛ مقري، 18/194ق، 1665 ذهبی،

اإلحکام فی اصول و  در فقه، باآلثار یالمحلّتأليفات زيادي در علوم متعدد، از جمله: 
(. ايشان، شخص عامی را مکلف ۵4ـ۵۵م، 1985صاعد، اصول است )ابندر علم األحکام، 

به اجتهاد دانسته است؛ ولی دانشمندان پيش از وي، اجتهاد را ويژه فقيه و وظيفه عامی را 
اند. برخی، آن را تقليد و برخی، اتباع که از ادله شرعی آگاه نيست، مراجعه به او دانسته

( سؤاالت مطرح در ذهن، اين 2/994و  2/868ق، 1616ر، عبدالباند )ابن)پيروي( ناميده
حزم براي عدم قبول نظر کارشناسی است که آيا طرح نظريه اجتهاد عامی از طرف ابن

فقهاست؟ آيا نظر کارشناسی فقيه، اعتبار شرعی دارد؟ آيا مراجعه عامی به فقيه، اجتهاد 
کند؟ راه مه مردم، چالشی ايجاد نمیحزم، براي عااست؟ آيا قبول نظريه اجتهاد عامی از ابن

 حزم چيست؟رفت از چالش مورد نظر ابنبرون
 

 مفهوم اجتهاد
 . اجتهاد در لغت2

در سوگندشان « جَهْدَ أَيْمانِهمْ»جَهد با فتح و ضم جيم به معناي توان و سختی است مانند: 
ه کار بردن تمام توان مبالغه کردند، أجهَدَ: به سختی انداخت و اجتهاد و تجاهد، به معناي ب

( جَهد و جُهد، هر دو به معناي توان است، برخی، 1/284ق، 1624است )فيروزآبادي، 
اند و برخی، جَهد را براي مبالغه و جَهد را براي سختی و جُهد را براي توان به کار برده

دن است اند و اجتهاد، به معناي تالش کامل کرپايان و جُهد را براي توان و انرژي دانسته
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ »بار  5( در قرآن کريم، ۵/546تا، ي، بیزبيد ؛4/144ق، 1616منظور، )ابن

 ؛48، نحل ؛169، انعام ؛54، مائده« ): با قاطعيت تمام، به خدا قسم خوردندجَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
: و کسانی که فقط تمام تالش مْوَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُ»و يک بار  (62، فاطر ؛54، نور
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تحمل »( آمده است، لذا واژه اجتهاد از باب افتعال به معناي ۵9)توبه، « خود را دارند
 است.« سختی تحمل نهايت»يا  «نهايت تالش

 
 حزم. اجتهاد در دیدگاه ابن1

حزم، اجتهاد، به کار گرفتن تمام توان و تالش کامل براي پيداکردن حکم در ديدگاه ابن
شرع است که به صورت منصوص، در قرآن و سنت وجود دارد و اين کار با خواندن آيات 

گيرد، يافتن آن، اصابه اجتهاد و نيافتن يا نفهميدن آن، انجام می قرآن و احاديث پيامبر
(. حکم شرع، فقط در قرآن و سنت ۵/116ق، 1666حزم، شود )ابنخطأ اجتهاد گفته می

دو، به قصد يافتن حکم شرعی انجام گيرد، کاملی که در آن هست، بنابراين به تالشی
(. هر فردي بايد به اندازه توان، براي يادگيري واجبات 5/84)همان،  4شوداجتهاد گفته می

است، اجتهاد در امور دينی، به کار « جهد»دينی، اجتهاد کند و آن، در باب افتعال از واژه 
در احاديث  است که خداوند، در قرآن، و پيامبربردن تمام توان در پی يادگيري اموري 
دو وجود ندارد )همان، اند، زيرا که دين بدون آنصحيح، بندگان را به آن مکلف کرده

وجوي حقيقت با روش درست و در محل مناسب است؛ روش ( اجتهاد جست5/121
محل درست اجتهاد، استدالل است؛ علت نيافتن حقيقت، گاهی، روش نادرست و گاهی، 

 (.5/149نامناسب آن است )همان، 
ي و وجوي نصوص جزئی، با معناي لغوبه جست« اجتهاد»اختصاص واژه ارزيابي: 

کاربردي آن، سازگار نيست، زيرا اجتهاد، در لغت، براي کارهاي نيازمند تالش فراوان به 
« اصابه»کار رفته است و دانستن ظاهر نصوص، تالش فراوانی نياز ندارد و به کار بردن 

دهنده کاربرد آن )به هدف نزدن( براي آن در زبان عرب، نشان« خطأ»)به هدف زدن( و 
وجوي نصوص؛ زيرا نيافتن نصوص، اشتباه حساب در صدور حکم است و نه جست

مَّ أَخْطَأَ فَلَهُ إِذَا حَکَمَ الحَاکِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَکَمَ فَاجْتَهَدَ ثُ»شود نمی
: هنگامی که حاکمی، در صدور حکم، تالش فراوانی براي بازگرداندن حق به صاحبش أَجْرٌ

شود، ولی اگر مثمر ثمر کند و تالشش، مثمر ثمر بود )به هدف خورد( دو پاداش داده می
)بخاري، « نبود )به هدف نخورد و نتوانست حق را به صاحبش برگرداند( يک پاداش دارد

                                           
 ا القرآنُالدين إلّ لوجودِ وال مظانَّ هِوجودِ ه فی مظانِّدينِ کمِحُ ه فی طلبِنفسَ المرءِ جهادُإ االجتهادُ .4

 .والسننُ
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( اوالً: مصداق واقعی حاکم، قاضی است که بايد بعد از شناسايی درست 9/168ق، 166۵
واقعه، بر اساس اجتهاد در قرائن و شواهد به قصد بازگرداندن حق به صاحبش، حکم 

شود و به صادر کند که به هر قاضی يک اجر به خاطر اجتهاد در قرائن و شواهد داده می
در زمينه فرمود:  شود. پيامبر گرامیيزه داده میقاضی موفق، يک پاداش ديگر، جا

شَيْئًا، إِنَّکُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَیَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ »
آوريد، : حتماً شما قضاوت را نزد من میابِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَه مِنَ النَّارِ فَالَ يَأْخُذْهَ

هايش، چيزي از حق شايد يکی، در اداي سخن خودش، تواناتر باشد، اگر بنا به گفته
( 4/186)همان، « اماي از آتش را به او دادهبرادرش را به او دادم، آن را نگيرد، زيرا تکه

جود نصوص جزئی، وجوي نصوص جزئی باشد، قاضی، بايد منتظر واگر اجتهاد، جست
براي تمامی شکايتها و رويدادها باشد و نصوص را نامتناهی تصور کنيم، زيرا وقايع، 

به حاکمی که براي واقعه مورد نظرش، نصوصی را « أخطأ»نامتناهی هستند. ثانياً: نسبت 
فقط « أخطأ»و « أصاب»نيافته و حکمی را صادر نکرده است، سازگار نيست بلکه نسبت 

کند، ی مانند: شواهد و قرائن واقعه سازگار است که بعد از آن حکم صادر میدر امور ظن
 بنابراين اجتهاد در امور ظنی است و نه قطعی.

 
 حزممفهوم شخص عامی در دیدگاه ابن

گويد: حزم، شخص عامی در مقابل شخص عالم آورده شده است، زيرا میدر ديدگاه ابن
( 5/44ق، 1452حزم، ام )ابنآوري براي عالم نوشتهاين کتاب را براي عامی، مبتدي و ياد

مردم، از لحاظ فهم امور دينی، مراتبی دارند: کسانی که فهمشان باالتر از سطح مهاجران 
توانند به اندازه توان، در نصوص کتاب، سنت و اجماع غيرعرب و عامه مردم هستند و می

ويند: مرجع اين فتوا کجاست؟ اما کسانی اجتهاد کنند، هنگام استفتاء از فقيه، بايد به او بگ
اند، بايد آگاهی از احکام قرآن، سنت، مراتب و صفات که خود براي فقه و فتوا آماده کرده

ق، 1666حزم، راويان حديث و تشخيص سند صحيح از ضعيف و... را داشته باشند )ابن
جامعه به سه دسته  توان فهميد که او افرادخوبی میحزم، به( از اين توضيح ابن5/126

اي اي که اساساً از زبان فصيح عربی آگاهی ندارند، دستهبندي کرده است: دستهتقسيم
اند. اي به سطح فقاهت و فتوا رسيدهاند و دستهآگاهی دارند ولی به سطح فقاهت نرسيده

 سواد هستند.دسته اول، اشخاص عامی و بی
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تالش  حزم، هر کسی، بايد، به اندازه توانش، براي يادگيري حکم خدا و پيامبرنظر ابناز 
-: خداوند، به هرکسی، فقط به اندازه توانش، تکليف میال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»کند: 

صورت ( لذا اجتهاد عامی، اين است که از عالم دينی استفتاء کند و در 284)بقره، « دهد
تصريح به حکم خدا و پيامبر بودن فتوايش به آن عمل کند؛ وگرنه، تقليد از آراء فقهی 

به تحقيقش  صحابی و غيرصحابی حرام است و بايد تا رسيدن به حکم خدا و پيامبر
 (.151ـ4/152ادامه دهد. اين اجتهاد، براي هر مسلمان آسان است )همان، 

 
 عامیحزم در اثبات اجتهاد استدالل ابن

حزم، داند، پس چگونه ابنهر شخصی حکم صادره از فقيه را برداشت او از نصوص می
حزم، اين ابهام را با سه مبحث زدوده است: احاطه داند؟ ابنبرداشت فقيه را حجت نمی

 نصوص به حکم تمامی حوادث، انحصار حجيت فقط در ظاهر نصوص و تحريم تقليد.
 

 وادثنصوص به حکم تمامی ح هاحاط. 2
 حزم، نصوص جزئی بر تمامی حوادث، احاطه دارند، زيرا:از نظر ابن

قرآن را روشنگر همه چيز، بر  :َنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ و»أـ مطابق آيات 
تاب، هيچ چيزي را در ک :مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ»( و 89)نحل، « تو نازل کرديم

( بايد تمام نيازمنديهاي دينی هر مسلمان در قرآن گنجانده 48)انعام، « فروگذار نکرديم
 (.41ق، 1665حزم، شده باشد )ابن

هنگامی که آن را خوانديم،  :فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ»مطابق آيات  ب ـ
يُبَيِّنُ اللَّهُ ( »18ـ 19)قيامت، « ماست ه)تبيين( آن، به عهد ناز آن پيروي کن، سپس بيا

(، تبيين قرآن 1۵4)نساء، « کند که گمراه نشويد: خداوند برايتان روشن میلَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ »را براي تبيين آن ارسال کرده است:  به عهده خداوند است و او پيامبر

نازل شده،  براي مردم چهتو نازل کرديم تا آن بررا  ذکرو : بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْالذِّكْرَ لِتُ
از دو بخش: قرآن و تبيين  (. بنابراين وحی خداوند به پيامبر66)نحل، « توضيح دهی

 (.1/82ق، 1666حزم، است )ابن قرآن، تشکيل شده، که سنت تشريعی پيامبر
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)مائده، « : امروز دينتان را برايتان کامل کردملْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْا»ج ـ مطابق آيه 
است، واجب، حرام و مباح  آن شامل:احکام ( خداوند دين اسالم را کامل کرده است و 4

نوعی ، گناه ندارد و مکروهش، ترکو  ثواب داردمش است که انجا مباح، نوعی مندوب زيرا
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا »؛ مطابق آيه ثواب داردش، ترک و گناه ندارد، شمباح است که انجام

 اصل در (29، بقره« )شما آفريد يبرااست را در زمين خداوند، هرآنچه  :فِي الْأَرْضِ جَمِيعا
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا »مطابق آيه  و تمامی اشياء و انجام تمامی افعال اباحه استاستفاده از 

 ها را جز موارد اضطراري، برايتانحرامتمام )خداوند(  :مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِحَرَّ
( خداوند، تمامی حرامها را توضيح داده است، بنابراين آنچه 119، انعام« )است توضيح داده

، زيرا و نبايد حاللها را بدون نص شرعی حرام کردخداوند، حرام نکرده است، مباح است 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  يَا»خداوند فرموده است: 
که خداوند اي را پاکيزه يچيزها !ايدکه ايمان آورده یکسان يا :اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

، زيرا خداوند متجاوزان را بيرون نرويد ود آننيد و از حدحرام نک، حالل کرده يتانبرا
قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ »، (8۵، )مائده« داردیدوست نم

ده است، اينها را حرام کر، خداوند که دهند یکه گواه شاهدانی :بگو :شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ
، )انعام« مده یگواه صدا نشو و()هم نتو با آناادند، د ی)به دروغ( گواه ناگر آنا. بياوريد

 ، اصرار بر واجب يا حرام کردن امور مباح، خالف شرع است، زيرا پيامبر گرامی(156
رَجُلٌ: أَکُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ  أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اهللُ عَلَيْکُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ»فرمودند: 

: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ ؟ فَسَکَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اهللِاهللِ
مْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، قَالَ: ذَرُونِی مَا تَرَکْتُکُمْ، فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِکَثْرَه سُؤَالِهِ

: اي مردم! خداوند، فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُکُمْ عَنْ شَیْءٍ فَدَعُوهُ
! آيا هر حج را بر شما واجب کرده است، پس حج کنيد. مردي گفت: اي پيامبر خدا

، سکوت کرد، تا اين که سه بار آن را تکرار کرد، فرمود: اگر پيامبرسال واجب است؟ 
توانستيد آن را انجام دهيد؛ سپس فرمود: مرا با آنچه شد و نمیگفتم: بله، واجب میمی

ام، واگذاريد، زيرا علت نابودي امتهاي پيشين، اختالف با پيامبران و برايتان گذاشته
می که به شما دستوري دادم، به اندازه توانتان آن را انجام ايرادگرفتن از آنان بود، پس هنگا

تا، )مسلم، بی« درنگ آن را ترک کنيددهيد و هنگامی که شما را از کاري بازداشتم، بی
درباره عدم حضورش در مسجد براي نماز شب، با وجود  (، پيامبر گرامی2/9۵5
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: ترسيدم که بر شما واجب مْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَاخَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْکُ»اجتماع مردم فرمود: 
إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ »، (4/65ق، 166۵)بخاري، « شود و شما از انجام آن، ناتوان شويد

: قطعاً گناهکارترين مسلمانان، جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَیْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
-ت که از چيزي که حرام نشده است، ايراد بگيرد و به خاطر ايرادگيري او، حرام کسی اس

اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِکُوهَا  إِنَّ»(، 95/ 9)همان، « شود
: خداوند، لَکُمْ لَا عَنْ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَاوَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَه 

ها را تباه نکنيد و چيزهاي را منع کرده است، حرمت قطعاً تکاليفی را واجب کرده است، آن
آنها را نشکنيد و حدودي را قرار داده است، از آنها بيرون نرويد و از چيزهايی از روي 

-ابن« )ت، به دنبال )ايجاد حکم( براي آنها نباشيداسرحمت و نه فراموشی، گذشت کرده 

، خداوند (4/141ق، 1666حزم، ابن؛ 1۵ق، 1665، لبانی؛ ا2/1665ق، 1616عبدالبر، 
که  یکسان يا :أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ يَا» فرموده است:
-یشما را ناراحت مشوند، آشکار  يتانسؤال نکنيد که اگر برا یز مسائلا !ايدايمان آورده

براي امور غيرمنصوص، نبايد حکم داد، زيرا افزايش احکام، براي  (161، مائده)« دنکن
تحريم و تحليل اشياء و افعال غير منصوص، با کند و از طرفی جامعه مشکالت ايجاد می

تَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَى بِضْعٍ »فرمود:  را پيامبرزيشود، برداشتهاي شخصی سبب گمراهی می
يُحَرِّمُونَ وَسَبْعِينَ فِرْقَه، أَعْظَمُهَا فِتْنَه عَلَى أُمَّتِی قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ وَ

ين آنان، گروهی هستند ترشود؛ خطرناک: امت من، به هفتاد و اندي فرقه، متفرق میالْحَلَالَ
« کنندسنجند؛ در نتيجه، حرام را حالل و حالل را حرام میکه کارها را با نظر خود می

ـ  8/14ق، 1666، حزمابن؛ 6/248ق، 1482؛ ذهبی، 2/1649ق، 1616عبدالبر، ابن)
لَکِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ الَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاکُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَ(. »14

: قطعاً خداوند، دانش بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ
ان و وجود گيرد؛ ولی آن را با مرگ دانشمند)دين( را بعد از اينکه به شما داد، از شما نمی

کنند و دارد پس گمراه میدهند، از ميان مردم برمیمردمان نادانی که با نظر شخصی پاسخ 
فَإِنْ »( مطابق آيه 4/49ق، 1666حزم، ؛ ابن9/166ق، 166۵)بخاري، « شوندگمراه می

آن را به خدا و تيد، اختالف داش يدر چيز اگر :تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
( بايد تحليل و تحريم تمامی اعمال و اشياء را به کتاب و 59، نساء« )پيامبر ارجاع دهيد
 سنت ارجاع دهيم.
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 . انحصار حجیت فقط در ظاهر نصوص1
: گروهی از مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»حزم، مطابق آيات: از نظر ابن

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَه »(، 64)نساء، « کردندها را تحريف میديان، گفتهيهو
)طه، « کشد: هر کسی از آن روي گرداند، در روز قيامت، قطعاً مجازاتش را میوِزْرًا
يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ»(، 99ـ166

-شنيدند و پس از تفکر و آگاهی، تحريفش می: گروهی از آنان، کالم خدا را میيَعْلَمُونَ

( فقط ظاهر نص حجت است و هر حکم يا معناي برداشتی، که در ۵5)بقره، « کردند
حکم آنهاست؛ عوض نصوص يا اجماع نباشد، باطل است، زيرا تحريف و سرپيچی از 

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ »کردن معنا و مفهوم کالم مردم، گناه است تا برسد به کالم خدا: 
: هر کسی آن )وصيت( را بعد از شنيدنش از مرده، تغيير دهد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

منع کرده « ناراعِ»به « رنانظُاُ»د، از تغيير واژه ( خداون181)بقره، « گناهش به گردنش است
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا  يَا»هستند. « به ما توجه کن»است، با اينکه هر دو به معناي 

 رنانظُاُايد! راعنا نگوييد بلکه : اي کسانی که ايمان آوردهرَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
( رعايت ظاهر نصوص، واجب و تأويل بدون دليل آنها 166)بقره، « طاعت کنيدبگوييد و ا

: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»)نص يا اجماع( تجاوز به حدود الهی و حرام است 
(؛ 8۵)مائده، « دارداز حدود الهی تجاوز نکنيد، زيرا خداوند، تجاوزکاران را دوست نمی

: از حدود الهی، لْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَتِ»
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ »(؛ 229)بقره، « کند، ستمکارندتجاوز نکنيد؛ کسانی که از آن تجاوز 

: و هر کسی دستور خدا و خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
اندازد پيامبر را نافرمانی و از حدود او، تجاوز کند، خداوند، او را براي هميشه به آتش می

: و خداوند، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا»(. مطابق آيه 16)نساء، « اي داردخوارکننده و عذاب
(. هر کلمه به کار رفته در شريعت، 41)بقره، « ا و کلمات را به آدم آموزش دادتمام نامه

جزء حدود الهی و داراي معناي خاص است و بدون نص يا اجماع، تأويل کردنش حرام 
: از آنچه که پروردگارت، برتو نازل اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»است. مطابق آيات: 
: بگو: فقط از آنچه به من إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ»(، 164)انعام، « کنکرده است، پيروي 

مکلف به رعايت ظاهر نصوص  ( پيامبر گرامی56)انعام، « کنمشود، پيروي میوحی 
 (.61ـ4/64ق، 1666حزم، ابنبوده است )
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هم  محدود کردن حکم به ظاهر نصوص، هم خالف معناي نصوص است وارزيابي: 
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا »آيه  ازخالف عقل بشري و خالف عدالت خداوند؛ به عنوان نمونه: 

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ  أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَه أَوْ دَمًا مَسْفُوحاً
 يابمنمی خوردمی غذايی که کسی بر حرامی هيچشده،  وحی من بر آنچه در : بگورِجْسٌ

 اينها که خوک گوشت يا ريخته بيرون( حيوان بدن از) که خونی يا باشد مردار اين که جزبه
رِجْسٌ:  الحُمُرِ، فَإِنَّهَا لُحُومِ عَنْ يَنْهَيَانِکُمْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ إِنَّ»( و از 165)انعام،  «پليدند همه

)بخاري، « کنند چون که پليد استطعاً از خوردن گوشت االغ اهلی منع میخدا و پيامبر، ق
از خوردن هر نجاستی منع  فهمد که خدا و پيامبرمیانسان عاقلی  هر (5/141ق، 166۵

عدالت بوده که مقبول تمام علماست؛ داللت الفاظ عموم اين نوع قياس دقيقاً مانند . اندکرده
حکم اشياء و افعال مختلف است. از  يعال مشابه و نابرابرحکم اشياء و اف يبرابر یمقتض

 که کالم خود را به حکمت توصيف کرده صدور احکام متضاد بعيد است. يخداوند
 

 . تحریم تقلید9
 6پيروي از کسی است که خداوند، به پيروي از او دستور نداده استتقليد، حزم، از نظر ابن

( لذا، 4/114همان، ) 5هاي غيرپيامبر استليل گفتهد( يا قبول بی4/49ق، 1666حزم، ابن)
( بنابر 4/114، 4/98، 4/49، 1/66پيروي از کتاب، سنت و اجماع، تقليد نيست )همان، 

  ادله زير، تقليد حرام است:
: فقط از نازل وَلَا تتبعوا من دونه أَوْلِيَاء اتبعُوا مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكُم»أـ مطابق آيه 

( پيروي از 4)اعراف، « ف پروردگارتان، پيروي کنيد و از غيرآن پيروي نکنيدشده از طر
 غير وحی، در دين، باطل است. 

: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»ب ـ مطابق آيه 
گويند: ما، که خداوند نازل کرده است، پيروي کنيد، میوقتی به آنان گفته شود: از آنچه 

(. تقليد ويژگی افراد 1۵6)بقره،« کنيمايم، پيروي میفقط از آنچه که نياکانمان را بر آن يافته
 (.۵1ـ ۵2ق، 1665حزم، غير مؤمن است )ابن

                                           
 .التَّقليدُ إنَّما هو اتِّباعُ مَن لَم يأمرنا عزَّ وَ جَلَّ بِاتِّباعِهِ .6
 .رهانٍبُ غيرِ)ص( بِ بیّالنَّ ونَدُ لٌقائِ هُما قالَ ما هو قبولُإنَّ على الحقيقةِ قليدُالتَّ .5
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می يافتگان، در هر علم و فنی، مقبول تمارسد که پيروي از هدايتبه نظر میارزيابي: 
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ »فرمايد: ها باشد، هنگامی که خداوند میانسان

: ما را به راه راست هدايت کن راه کسانی أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
(، 4ـ۵)حمد، « فته شد و نه گمراه بودندکه نعمت )هدايت( به آنان دادي، نه خشم برآنان گر

( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ 86وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا )»
: قطعاً آنان را به كَ رَفِيقًاعَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِ

کنيم، و هرکسی از خدا و پيامبر اطاعت کند، با کسانی خواهد بود که راه راست هدايت می
)نساء، « خداوند به آنان نعمت هدايت داد که پيامبران، صديقين، شهدا و صالحين باشند

-به هدايت ( تقسيم تقليد به دو نوع مذموم و ممدوح، صحيح است، چون که اقتدا48ـ49

يافتگان در هر جامعه، الزمه ترقی آن جامعه است، بيشتر اوقات، اشخاص با تجربه در 
اند که اشخاص مبتدي توانايی درک آن را امور دينی، از نصوص دين، به مسائلی رسيده

ندارند و بنابراين تحريم تقليد سطوح پايين از پيشوايان )اولواالمر( خالف مقصود قرآن 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  يَا»ز آيه است، بلکه ا

ايد! از خدا، پيامبر و : اي کسانی که ايمان آوردهتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
چيزي اختالف کرديد، آن را به کتاب و سنت ارجاع پيشوايانتان اطاعت کنيد و اگر در 

توان فهميد که در سطح رهبري جامعه )اولواالمر( اصل بر خوبی می( به59)نساء، « دهيد. 
فَإِنْ »شوند و اطاعت است و افراد تحت االمر به دو دسته اهل علم و عامی تقسيم می

ويژه اهل علم است و دسته عامی، همچنان، « الرَّسُولِتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ
بايد از دستورات اولواالمر اطاعت کند و محدود کردن کار آنان به نقل نصوص، جاي براي 

گذارد. بنابراين اطاعت از اوامري که خالف نص شارع نباشد، اختالف اهل علم با آنان نمی
: شنيدن و اعَه حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَهالسَّمْعُ وَالطَّ» دستور قرآن و سنت نبوي است:

ق، 166۵)بخاري، « اطاعت کردن در اموري که دستور به نافرمانی نباشد، حق است
6/69.) 

 
 حزماجتهاد عالم در دیدگاه ابن

و اجتهاد فقيه را به صورت شفاف  حزم، براي حجيت بخشی به اجتهاد عامی، ويژگیابن
ذکر کرده است تا القاکننده اين مطلب باشد که از نظر او، هرشخصی به عنوان فقيه پذيرفته 
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نيست، لذا اگر پرسش عامی از عالم را، نوعی اجتهاد، نامگذاري کرده است، پايه و اساسی 
 ع، ضروري است.حزم، ارزيابی اين دو موضودارد و بنابراين جهت تبيين ديدگاه ابن

 
 . ویژگیهاي فقیه2

 حزم، فقيه که عامی از استفتاء کند، بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد:از نظر ابن
از ادبيات عرب آگاهی داشته باشد، زيرا خداوند  أـ به اندازه فهم کالم خدا و پيامبر

: هر پيامبري را به زبان هِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ»فرموده است: 
: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (6)ابراهيم، « ملتش فرستاديم تا براي آنان روشنگري کند

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ »(، 44)اسراء، « از چيزي که علم نداري، پيروي مکن
(، 26؛ لقمان، 6)حج، « کنندمردم، بدون علم و آگاهی، درباره خدا ستيزه می : برخی ازعِلْمٍ

 یکسانکه شما  :أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ هَا»
، دانيدچيزي که نمی هدربار )اکنون( کرديد، چرامی بحث، دانستيدمیآنچه  هدرباربوديد، 

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا »(، 46عمران، )آل« کنيد؟!یم بحث
، است ناچيزي هلئمس اين که گمان گوييد بهمی، دانيدچيزي که نمی و :وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

 (.15)نور، « است! یبزرگگناه ، که نزد خدا یدر حال
ب ـ از احکام قرآن، سنت و روش دفع تعارض آنها آگاه باشد، زيرا خداوند فرموده 

 (.122)توبه، « خوبی بفهمند.: تا دين را بهلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»است: 
ی برايتان آورد، تحقيق : اگر فاسقی، گزارشإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»ج ـ مطابق آيه 

( بايد از علم الرجال، عدالت، فقه و حفظ و... راويان، براي تشخيص 4)حجرات، « کنيد
 نقل صحيح از غيرصحيح آگاه باشد.

: هر حکمی را نسخ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَه أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»د ـ مطابق آيه 
( بايد به احکام 164)بقره، « آوريماندازيم، بهتر از آن يا مانند آن را میکنيم يا به تأخير 

 ناسخ و منسوخ آگاه باشد. 
 آگاه باشد. هـ ـ به سيره پيامبر

گوييد، دليلتان : بگو: اگر راست میقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»و ـ مطابق آيه 
 ( به روش استدالل آگاه باشد. 46 ؛ نمل،111)بقره، « را بياوريد

ز ـ آگاهی از موارد اختالف و اجماع علما، براي فقيه ضروري نيست ولی آن را بداند 
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي »خوب است، زيرا بنابر آيه 
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نظرانتان اطاعت کنيد پس اگر در : از خدا، پيامبر و صاحبهِ وَالرَّسُولِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّ
( فقط نصوص کتاب 59)نساء، « چيزي اختالف داشتيد، آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد

است و اطاعت از  و سنت حجت است و وظيفه اولواالمر، فقط نقل دستورات شارع
ور غيرمنصوص، جايز نيست، لذا شناخت موارد برداشتهاي آنان، در صدور احکام براي ام

 اختالف و روش ارجاع آنها به قرآن و سنت ضروري نيست، چون حجت نيستند. 
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ »ح ـ مطابق آيه 

-)آل« عوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر کنند: بايد، گروهی از شما، دالْمُنْكَرِ

( علم، عدالت و شجاعت شرط فتواست، زيرا فتوا، دعوت به خير، امر به 164عمران، 
 (.124ـ5/12۵ق، 1666حزم، معروف و نهی از منکر است )ابن

 
 . ضوابط اجتهاد فقیه1

)همان،  4رأي س و نهاجتهاد، فقط در نقل نصوص و اجماع است نه قياحزم، از نظر ابن
اساس فتوا باور به صحت روايت مربوطه است، اگر مفتی به صحت روايتی باور  (۵/116

نداشت و به آن فتوا کرد، دچار گناه شده است ولی اگر به آن فتوا نکرد، يک اجر براي 
انگاري، گناه و از روي عناد با مجتهد مخطئ هست و ترک حديث صحيح، از روي سهل

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي »ر است. کف پيامبر
آورند تا در : به پروردگارت سوگند، ايمان نمیأَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

، نسبت به داوري تو، هيچ نگرانی درگيريهاي خودشان، تو را داور قرار ندهند سپس
(. عمل به حديث غيرصحيح، به 45)نساء، « آورندنداشته و کامالً تسليم باشند، ايمان نمی

گمان صحت آن، براي مجتهد مخطئ، يک اجر دارد، زيرا اجتهاد کرده است و فتوا و عمل 
ليل به نص عام، بدون اطالع از مخصص آن، صحيح است، ولی تخصيص کردن، بدون د

توجهی به ظاهر نص، گناه است، گرچه بعداً واقعی بودنش، آشکار شرعی و از روي بی
فَاسْأَلُوا اهل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا »در آيه « اهل الذکر»از نظر او،  (156ـ4/155شود )همان، 

 ب و سنتکتا راويان (۵؛ انبياء، 64، نحل) «دانيد از اهل ذکر بپرسيدپس اگر نمی: تَعْلَمُونَ
: قطعاً ما، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»(، زيرا مطابق آيات 4/119هستند )همان، 

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا »( و 9)حجر، « قرآن را نازل کرديم و حافظ آن هستيم
                                           

 .االجتهاد ليس قياسا وال رأيا .4
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به سوي تو نازل کرديم تا آنچه براي مردم نازل شده است، تبيين  : و قرآن رانُزِّلَ إِلَيْهِمْ
( و بنابر انحصار 1/121قرآن و سنت است )همان، « الذکر»( پس واژه 66)نحل، « کنی

( و در آيه 4/119 حجيت کتاب و سنت، وظيفه اهل ذکر، فقط نقل احکام آنهاست )همان،
: اي کسانی که ايمان هَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ يَا»

گفته است که  (59، نساء) «ايد! از خدا و پيامبر و صاحب نظرانتان اطاعت کنيدآورده
اولواالمر، از نظر ابوهريره، فرماندهان و از نظر مجاهد، حسن بصري، عکرمه و عطاء، فقها 

د دليل در نصوص و اجماع بر آراء آنان، تخصيص آيه، به هستند، بنابر عدم وجو
( 142ـ6/144فرماندهان يا فقها، معتبر نيست، ولی اطاعت از نصوص، قطعی است )همان، 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ »زيرا هنگام اختالف مرجعيت به کتاب و سنت است: 
( و ۵9ـ4/86)همان، « اشتيد، آن را به خدا و پيامبر برگردانيد: اگر اختالف دوَالرَّسُولِ

فَعَلَيْکُمْ بِسُنَّتِی وَسُنَّه »به پيروي از روش خلفاي راشدين، در حديث  دستور پيامبر
« يافته من، بر شما واجب است: پيروي از سنت من و خلفاي راهالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

( قطعاً دستور به پيروي از موارد مورد اتفاق آنان است و نه 6/124م، 2661حنبل، )ابن
به عنوان نمونه: در ست، ير نيپذامکان، تمام اختالفات آنان موارد اختالفی؛ زيرا پذيرفتن

برد؛ برادران پدربزرگ ارث میاند: گفته شهيعا ابوبکر وسهم االرث پدربزرگ و برادران، 
 رايمانده بيباق وسوم يک، پدربزرگ سهم خطاب گفته است:بن  عمر؛ و برندارث نمی

ده و باقيمان ششميک، پدربزرگ سهم گفته است: طالببن ابی علی و است؛ برادران
که اطاعت از آن را واجب بدانيم، بلکه  ستيقابل جمع ن، . اين اختالفاستبرادران  رايب

حزم، االطاعه است )ابنواجب ، با توجه به حجيت آن، مد نظر بوده واجماع صحابهفقط 
 (.4/۵4ق، 1666

را بداند، اجازه نقل آن را  اگر کسی تنها در يک مسئله، حکم خدا و پيامبراز نظر او 
براي ديگران دارد و اين اجتهاد اوست، زيرا ندانستن مسائلی، مانع از اجتهاد در مسائلی که 

دانست، نيست؛ وا در مسائلی که نمیداند نيست، همان طور که دانستن مسائلی، اجازه فتمی
اجازه فتوا  اگر علم به تمام امور شرعی، شرط فتوا بود، هيچ کسی، غير از پيامبر

، به تمام امور آگاه نبوند، پس نداشت، زيرا هيچ يک از مبلغان دينی در عصر پيامبر
، اش از نصوص دين، حق اجتهاد و فتوا را دارد )همانهرکسی، به اندازه آگاهی

 .(12۵ـ5/128
 ارزيابي:



 21ارن ـ شماره فقه مقفصلنامه دو

 

 

66 

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى » در آيه ـ أ
رسد، ب آنها به موضوعی امنيتی که هنگامی و :أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

دهند، استنباط  ارجاع صاحب نظرانشان و پيامبر به را آن کنند، اگرمی پخش را آن
اگر کار است.  حکم رون آوردنيب، استنباط (84، نساء) «کنندگانشان، آن را خواهند دانست

اي کرد؛ بلکه وظيفهاستفاده نمیاستنباط نصوص بود، خداوند، از واژه  ذکر، فقط اولواألمر
 . ر نصوص دارند و آن، استنباط حکم استفراتر از ذک

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  يَا»در آيه  ـ ب
 پيامبر و از خدا! ايد آورده ايمان که کسانی : ايتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

 پيامبر و خدا به را اختالف داشتيد، آن چيزي در گاه هر کنيد، و اطاعت امرتان صاحبان و
خداوند و رسول : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»که ی نيست شک (59، ساء)ن «دهيد ارجاع

همان  نصوص است، ولی اطاعت از اولی االمر، اگر اطاعت ازاطاعت از  «را اطاعت کنيد. 
نادرست و برگرداندن آنها به خدا  «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ» نصوص باشد، اختالف در آنها:

؛ ولی اگر اطاعت تکرار همان نصوص خواهد شد «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»: و پيامبر
، با ارائه از امور استنباطی باشد، اختالف در آنها صحيح و ارجاعشان به کتاب و سنت

معناي  سيسأت؛ آيدروش استنباط خواهد بود و در اين حالت، تکراري در آيه پيش نمی
 معنا برتري دارد، بنابراين کار اولوااالمر، استنباط است؛ نه نقل نصوص.  تکرار ، برجديد

 :«اولواالمر» مهمترين آراء مفسران درباره
 انددانستهاولواألمر ي را لشکري و کشور فرماندهانو اکثر علما،  عباسابن، رهيابوهرأـ 

و شأن نزول  استواجب که مطابق حديث نبوي، اطاعت از دستور آنان، در غيرمعصيت 
( به 4/1645 تا،، بیمسلم ؛4/64ق، 166۵بخاري، اند )ه دانستهعبداهلل بن حذافآيه را 

اطاعت کنيد: دستور داده است که از دستورات من  سربازان زيردست خود گفت: پيامبر
: هر کسی، از فرماندار من مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِی، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِی»

کند و هر کسی، دستور او را نافرمانی کند، از دستور اطاعت کند، از دستور من اطاعت می
و آتشی  ردهک جمع زميمقداري ه( پس 9/41ق، 166۵)بخاري، « کندمن سرپيچی می

و گفتند: ما به خدا اطاعت نکردند و  آنان ، ولیندازنديخود را به داخل آن ب و روشن کنند
بعداً ماجرا را به  يندازيم؛بنه خود را به آتش م يابي رهايیتا از آتش  يممان آورديا پيامبر
: گناه، ه فِى الْمَعْرُوفِالَ طَاعَه فِى مَعْصِيَه، إِنَّمَا الطَّاعَ»: ندفرمود گفتند، ايشان پيامبر
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ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ » ؛ مطابق آيه«اطاعت ندارد، اطاعت فقط در کار درست است
، خودکشی (29، )نساء «: خودکشی نکنيد، زيرا خداوند، به شما مهربان استبِكُمْ رَحِيما

 (. 4/1649تا، ؛ مسلم، بی9/88حرام است )همان، 

، علما را اولواالمر ، مجاهد، ضحاک و مالک بن انسانصاري ابر بن عبداهللجب ـ 
 . ارجاع اختالف به کتاب و سنت، در آيه مذکور، فقط کار علماست اند، زيرادانسته

نظرانی که زندگی مردم را اداره را خردمندان و صاحب اولواألمرق(، 299کيسان )ج ابن
ی، قرطبتر است )به ترتيب نظر اول و دوم قوي کنند دانسته است. از نظر قرطبی،می

 (.259-5/246ق، 1486
 (.4/245تا، هستند )طوسی، بی د ـ از نظر مفسرين اماميه، اولواالمر، ائمه معصومين

وجوب اطاعت از نصوص شارع و  «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»رسد که به نظر می 
وجوب اطاعت از احکام استنباطی فقها، حکام، قاضيان مجتهد را  «وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»

به اهل استدالل،  «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»کند و جمله بيان 
کنند اما اختصاص دارد که نهايتاً يا اولواالمر را مجاب و يا از دستوراتشان اطاعت می

 ماند. چنان واجب میلواالمر، براي کسانی که توانايی استدالل ندارند، هماطاعت از او
 «:اهل الذكر»مهمترين آراء مفسران درباره 

ق، 1626عباس و مجاهد نقل شده است که اهل کتاب هستند )طبري، أـ از ابن
1۵/268.) 

 تا،از محمد بن جعفر صادق نقل شده است که ما اهل ذکر هستيم )طوسی، بی ب ـ
4/4۵9.) 

 (.11/2۵2ق، 1486زيد گفته است که اهل قرآن هستند )قرطبی، ج ـ ابن
 تر است.با توجه به سياق آيات، تفسير اول قوي
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ترين محل خود حزم، براي هر کسی، سؤالی در امور دينی پيش آمد، بايد از عالماز نظر ابن
 کند، هنگام أخذ فتوا، از او بپرسد که آيا اين، گفته خدا و پيامبربه امور دين استفتاء 

است، اگر پاسخش مثبت بود، به آن عمل کند و گرنه فتواي اجتهادي يا از روي قياس 
(. اگر عالمی، ندانسته يا 1/45ق، 1452حزم، حجت نيست و پيروي از آن حرام است )ابن

براي او صادر کرد، تا زمان متوجه شدن، به اشتباه، فتوايی را براساس حکم منسوخی 
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معذور و مأجور است، زيرا حسابرسی براساس تکاليف ابالغی است و قبل از آگاهی از 
ناسخ، حکم منسوخ، براي او حکم شرعی است، زيرا خداوند تکليف را براساس تبليغ و 

: و اين أُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِ وَ»توانايی شنونده قرار داده است: 
)انعام، « رسد را هشدار دهمقرآن، به من وحی شده است تا شما و هر کسی که به او می

ي توانش، تکليف : خداوند هر کسی را فقط به اندازهال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»(، 19
جعه به عالم شرعی است و خطاي غيرعمد (، تکليف عامی، فقط مرا284)بقره، « دهدمی

عالم شرعی، نيز مغفور و مأجور است، مانند: صحت نماز مسلمانان ساکن حبشه، بعد از 
-المقدس و قبل از رسيدن حکم جديد و صحت نماز کسانی که قبل از نسخ بيتنسخ بيت

نيست که خداوند، نماز شما را  : شايستهمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ»المقدس خوانده بودند: 
المقدس و نصف ( و صحت نماز اهل قباء که نصفش را رو به بيت164)بقره، « تباه کند

ديگرش را رو به کعبه خواندند، بنابراين اعمال کسی که قبل از ابالغ ناسخ، بر اساس حکم 
ه گمان (. اگر عالمی، ب154ـ4/156ق، 1666حزم، منسوخ، انجام داده، صحيح است )ابن

منسوخ بودن يک آيه يا حديث، فتواي ترک عمل به آن را به شخص عامی بدهد، خطاي 
(. تقليد از فتواي صحيح عالم شرعی 4/156اجتهادي عالم و عامی، يک اجر دارد )همان، 

ان، همبراي عامی، گرچه گناه است، ولی بی پاداش نيست، زيرا عمل مطابق واقع است )
د پيروي از نصوص نزد مفتی برود، ولی او، با غير نصوص، به (. اگر عامی به قص4/155

گيرد نام نصوص فتوا دهد، نه تنها عامی گناهی ندارد بلکه براساس نيتش، پاداش می
 ( بر اين اساس:4/15۵)همان، 

دهد، دو اجر، يکی اجر نيت و ديگري اجر أـ کسی که آگاهانه، کار درستی را انجام 
 گيرد. عمل، می

دهد، دو گناه، يکی گناه نيت و ديگري گناه که آگانه، کار باطلی را انجام  ب ـ کسی
 عمل دارد. 

ج ـ کسی که کار درستی را به تصور خالف شرع بودنش انجام دهد، يا کار نادرستی را 
به تصور شرعی بودنش است، ترک کند، يعنی عملش ناخواسته موافق شرع واقع شده 

ازات ندارد، ولی اگر قصد و نيتش، مخالفت با شرع بود، است، به خاطر واقعيت عمل، مج
 مجازات دارد، در غير اين صورت، مجازاتی ندارد. 
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دهد يا کار درستی را با د ـ کسی که کار نادرستی را با تصور شرعی بودنش، انجام 
تصور خالف شرع بودنش، ترک کند، يعنی قصد خير و اطاعت از شرع دارد ولی عملش 

و عمل  قصد خير، يک پاداش داردف شرع است، در اين صورت، به سبب ناخواسته خال
خالف شرع او، مجازات ندارد، زيرا قصد گناه و مخالفت با شريعت را نداشته است )همان، 

4/159.) 
اگر در مقابل عامی، فتاواي منصوص متعارض وجود داشت، بايد تا اثبات حقانيت يکی 

(. مخير کردنش، باعث پيروي از هواي 4/141ان، از آنها، از عمل، خودداري کند )هم
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ »شود و اين خالف آيات نفسانی و تعارض احکام در شريعت می

-: اگر از جانب غير خدا بود، اختالفات زيادي را در آن میاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

« خوريد: با هم درگير نشويد که شکست مینَازَعُوا فَتَفْشَلُواوَلَا تَ»( و 82)نساء:« يافتند
: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»( کسی تصور کند که با برداشت از آيه 64)انفال، 

تواند آسانترين فتوا را ( می185)بقره، « خواهد نه سختیخداوند، برايتان، آسانی می
ب کند، در اشتباه است، زيرا موضوع آيه، تحمل سختی تکاليفی مانند: روزه است انتخا

: در دين، احکامی برشما قرار نداده است که باعث وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»
( ولی انتخاب آسانترين فتوا، فرار از تکليف است؛ همين طور، ۵8)حج، « ناراحتی شود
 . (159ـ4/141همان، ) رين فتوا، نيز دليل شرعی نداردتانتخاب سخت

 عمل به حديث صحيح )خاص(، بر عمل به عموم قرآن )عام( مقدم است، زيرا پيامبر
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ »به مقصود خدا آگاهتر و عدم مخالفتش با او قطعی است: 

( 66)نحل، « ايم تا آن را براي مردم تبيين کنین را به سوي تو نازل کرده: قرآمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
 (.4/148)همان، 

إِذَا حَکَمَ الْحَاکِمُ » پاداش انسانها بر اساس اجتهادشان در مسير زندگی است. در حديث
: هرگاه حاکمی، اجتهاد فَلَهُ أَجْرٌفَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَکَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، 

)بخاري، « کرد و اجتهاد او درست بود، دو اجر دارد و اگر در اشتباه بود، يک اجر دارد
شامل هر انسان عالم « إِذَا حَکَمَ الْحَاکِمُ»( جمله 4/1462تا، ؛ مسلم، بی9/168ق، 166۵

د و تالش صحيح کند، و عامی نسبت به حقايق زندگی است که اگر در پی حقيقت، اجتها
پاداش دارد، يافتن حقيقت، دو پاداش و نيافتن آن، يک پاداش دارد؛ حقيقت، در قرآن، 

اش، دو پاداش دارد، قصد خير سنت و اجماع است، جوينده آن، يک پاداش و يابنده
مَلْهَا کَتَبَهَا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَه فَلَمْ يَعْ»فرمود:  ماند، زيرا پيامبر گرامیپاداش نمیمجتهد، بی
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: هر کسی بخواهد کار خوبی انجام دهد و )نتواند( آن را انجام  اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَه کَامِلَه
؛ 8/164ق، 166۵)بخاري، « نويسددهد، خداوند، پاداش کامل يک کار خير را برايش می

يد و ناآگاهانه، ( کسی که از روي تقل144ـ4/146ق، 1666حزم، ؛ ابن1/168تا، مسلم، بی
مسير درستی را پيمود، هيچ پاداشی ندارد، زيرا شارع، به عملی که عنصر آگاهی، محرک 

إِنَّ الرَّجُلَ » درباره پاداش نمازگزار فرمود: دهد؛ پيامبر گرامیآن باشد، اجر و پاداش می
: مردي سُهَا، سُبُعُهَا، ثَمَنِهَا: تُسْعُهَا: عُشْرُهَالِيُصَلِّی الصَّلَاه لَهُ نِصْفُهَا، ثُلُثُهَا، رُبُعُهَا، خُمُسَهَا، سُدْ

گزارد، نصف، يک سوم، يک چهارم، يک پنجم، يک ششم، يک هفتم، يک هشتم، نماز می
رفته، ( پاداشهاي ازدست4/2۵6م، 2669)بزار، « مانديک نهم يا يک دهم از آن برايش می

( و کسی که از روي تقليد 4/145ق، 1666حزم، توجهی و غفلت بوده است )ابندر اثر بی
و ناآگاهانه، مسير نادرستی را رفته است، دو مجازات دارد: يکی: تقليد و ديگري: رفتن 

 (.4/144مسير اشتباه )همان، 
 

 نتیجه
حزم، در محدود کردن حکم شرعی به نصوص و اباحه امور غيرمنصوص، از . ديدگاه ابن1

ت، زيرا صحابه، همديگر را در دادن حکم براي پشتوانه علمی و تاريخی برخوردار نيس
کردند، بلکه انکار آن به قرن سوم و ظهور مذهب ظاهري امور غيرمنصوص سرزنش نمی

حزم، اجتهادهاي صحابه را قبول دارد و اما آن را به عنوان حکم قطعی و گردد. ابنبرمی
، 4/66دانسته است )همان، االجرا ندانسته است، بلکه به عنوان خبر يا در موارد صلح الزم

حزم، قوي نيست زيرا صدور اجتهاد به رأي مانند: ( ولی نظر ابن4/99، 4/68، 4/64
 آوري قرآن يا قتال با مانعان زکات را به عنوان خبر يا موارد مباح دانست. جمع
وجوي نصوص جزئی تعريف کردن، نه با معناي لغوي و با معناي . اجتهاد را به جست2

آن در زبان عرب سازگار نيست. زيرا کاربرد لغوي براي کارهاي سخت و سنگين  کاربردي
تواند آنها را است؛ نه کارهاي آسانی مانند: يافتن نصوصی که هر انسان عرب ساده، می

 انجام دهد. 
. تفسير اولواالمر، به عموم صاحبان امر، جامعتر است که شامل: حاکمان جامعه، 4

ري، قاضيان، مديران و... شود و اطاعت از آنان، مشروط به عدم فرماندهان لشکري و کشو
 مخالفت دستور آنان با نصوص شود. 
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دانيد از آگاهان : اگر نمیفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ». اهل ذکر در آيه 6
ير شود اما مفهوم ( به عالمان اهل کتاب مسلمان شده، تفس۵؛ انبياء، 64)نحل، « بپرسيد

 شود. جامعتري از جمله: مراجعه عامی به فقيه گرفته می
شود؛ پيروي از آراء کارشناسی . آراء هر مجتهد، به کارشناسی و شخصی تقسيم می5

مجتهد در امور غيرمنصوص، مانند: قبول خبر واحد، قبول گواهی شاهدان، تقليد نيست 
دانيد از : اگر نمیوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَفَاسْأَلُ»زيرا اجراي دستور شارع است. 

( ولی پيروي از آراء بدون کارشناسی او، تقليد است، ۵؛ انبياء، 64)نحل، « آگاهان بپرسيد
 زيرا دليل شرعی ندارد.

. تالشهاي فرد عامی در يافتن مجتهد شرعی و پرسشهاي شرعی از او پاداش دارد، 4
سازگار نيست و تنها « اجتهاد»ناميدن آن با موازين لغوي و اصطالحی واژه  ولی اجتهاد
 حزم است.اصطالح ابن

 
 پیشنهاد

 براي پرهيز از تقليد آراء شخصی مجتهد، الزم است: 
. يادگيري زبان عربی و فهم منابع شرعی، اولويت زندگی هر مسلمان شود تا آراء 1

 شخصی از فتوا شرعی تشخيص داده شود.
 اجتهاد جمعی را بر اجتهاد فردي ترجيح داده شود.  .2
 . قبل از انتخاب مرجع فتوا، از فقاهت و عدالت او اطمينان حاصل شود. 4
 . فتواي با دليل بر فتواي بدون دليل، ترجيح داده شود. 6
 . فتواي متخصص بر غيرمتخصص، ترجيح داده شود. 5
ه عدم دقت مفتی در نصوص يا عدم . رعايت احتياط، ضروري است؛ در مواردي که ب4

 .آگاهی از واقعيت موضوع شک وجود دارد، به فتواي او عمل نشود
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 فهرست منابع
 .قرآن كريم -
 ق.1666، يث، قاهره، دارالحدحكاماصول األ يحكام فاإل، بن احمد یحزم، علابن -
 ق.1452المنيريه،  مصر،، باآلثار المحليهمو،  -

 ق.1665، بيروت، دارالکتب العلميه، ي احكام اصول الدينالنبذه الكافيه فهمو،  -

 م.2661، مؤسسه الرساله، بيروت، مسند احمد، حمد بن محمداحنبل، ابن -

 ق.1626دارالکتب العلميه، ، بيروت، اإلحاطه في أخبار غرناطه، محمد بن عبداهللخطيب، ابن -

 .م1985الطليعه،  ، بيروت،األمم طبقاتاحمد،  بن صاعد اندلسی، صاعدابن -
 ق. 1616، الجوزيدار ابن، عربستان، فضله جامع بيان العلم و، يوسف بن عبداهللعبدالبر، ابن -

 ق.1616، دارصادر، ، بيروتلسان العرب، منظور، محمد بن مکرمابن -
، بيروت، المکتب الحرام غايه المرام في تخريج أحاديث الحالل و، ناصرالدينالبانی، محمد  -
 ق.1665سالمی، اال
 ق.166۵، کثيردار ابن، بيروت، الجامع الصحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،  -
 م.2669، مدينه، مکتبه العلوم و الحکم، البحر الزخاربزار، احمد بن عمرو،  -
 ق.1619، دارالکتب العلميه، بيروت، تذكره الحفاظمحمد بن احمد، ذهبی،  -
 ق.1665، مؤسسه الرساله، بيروت، سير أعالم النبالء، همو -
 ق.1482، دارالمعرفه، بيروت، ميزان االعتدال، همو -
 ق.1626، بيروت، مؤسسه الرساله، جامع البيان في تأويل القرآنطبري، محمد بن جرير،  -
 تا.بی ،بيروت، دارإحياء التراث العربی، التبيان في تفسير القرآنطوسی، محمد بن حسن،  -

 ق. 1624، مؤسسه الرساله، بيروت، القاموس المحيط، يعقوب محمد بنفيروزآبادي،  -

 ق. 1486، دارالکتب المصريه، قاهره، حكام القرآنالجامع أل، حمدامحمد بن ی، قرطب -

 تا. ، بیدارإحياء التراث العربی، بيروت، صحيح مسلمنيشابوري،  مسلم بن حجاج -

 م.1966، دارصادر، بيروت، رطيبنفح الطيب من غصن األندلس الي، احمد بن محمد، مقر -


