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 چکیده

اصلی استنباط  از قرآن که مأخذ، پس تقریر معصوم فعل و سنت به معنای قول و
اخبارِ حاکی از سنت وقتی متضمن بیان  شود واحکام شرعی است، منبع مهم محسوب می

گویند از چنین اصطالح فقهی می در شود وحکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب می
 حوزه قضاء، اجرا و ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در ،شودسنتی تشریع استفاده می

 حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در وسیله معصومبه تعیین مصداق 
« فی واقعة قضیة» به عنوان آن را و دهندنمی حکم قرار نمایند، مستند آنها تردید صدور

یافت تا  را ایقاعده توان رویه یامی کنند. اکنون این سؤال مطرح است که آیاتلقی می
ای بتوان چنین قاعده را از روایات متضمن حکم کلی متمایز ساخت؟ اگر گونه روایاتاین

وجود خواهد ه استنباط احکام ب از مجموع روایات اصطیاد نمود تحول قابل توجهی در
حاکی از  متضمن تشریع از اخبارِ اخبار یزینویسنده ضوابطی جهت تم، این نوشتار آمد. در

 دست داده است.ه ب وریآاجرای حکم یاد

 .تشریع، اخبار، قضاء، اجراء، تعیین مصداق :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
 کنند، ضمن تأییدمی برخورد ای از احکام وقتی به روایتی مخالف مشهورپاره فقها گاه در

خاصی(، از عمل کردن بدان  مورد داوری است در =) «فی واقعة قضیة»عبارت  روایت، با
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قابل سرایت  تلقی کرده و مخصوص آن رویداد ن راحکم مستفاد از آ کنند وخودداری می
 دانند. به مواد مشابه، ولو از مصادیق موضوع هم باشد، نمی

 ه است:آمد المختصر النافع دعاوی کتاب مسئله سوم از اختالف در به عنوان نمونه در

ای که از نی ساخته شده کنند، حکم کنند به نفع آن که کس دعوی خانه چون دو»
عمرو  در و از جابر است بن شمر این روایت عمرو باشد و ، از آن ِاو(عنی بندهای) «قمط»

حکم بدین  روایت است که علی صادق بن خادم از جعفر ضعف است. و از منصور
، )محقق حلی« .ای معین و لذا از آن تجاوز نباشدواقعه در این حکمی بود کرد. و نحو

 .(2/508ق، 1408، فاضل آبی ؛285ق، 1376
-نظردوم از مبحث دیات همان کتاب می مسئله چهارم از لواحق بحث نخستینِ در نیز

 خوانیم: 
 ،مجروح را دیگر دو و کشته یابند راکس  دو هم شراب خورند و کس با ارهاگرچ»

دیت هردو مقتول  ،مجروح حکم کرد هردو که بن قیس از علی روایت است از محمد
سکونی از جعفر  جراحت از دیت مقتوالن. روایت کردبدهند، بعد از آنکه کم کنند دیت 

دیت مجروحان از  گیرند فرا کس باشد و ارهقبیله این چ کشته بر که دیت این دو صادق
بوده باشد بدان  ترعالم او ای وواقعه ست که این قضیه ایست درا وجه آن دیت کشتگان و

-2/645ق، 1408، بیآ فاضل ؛304ق، 1376حلی،  )محقق« واجب کردر که این حکم ب
 بیش در تعارض است، کم و در نظر مشهور روایاتی که با با نظیر این نوع برخورد (.644
 نیست.  هاشود که لزومی به احصاء آنهم یافت می دیگر موارد

روایات متضمن حکم شرعی مواردی یافت  توان درسخن عمده این است که وقتی می
مشابه  به موارد ان حکم مندرج در چنین روایاتی رافقیه خاصی مربوط است و که به مورد

تأمل  با یا و کرد نظر فقها اکتفا مندرج در بایست به همین مواردمی اند، آیاتسری نداده
 دیگری هم یافت؟  مجموع روایات ِمتضمن احکام ممکن است موارد بیشتر در

بعضی  که در دکنمی مشغول خوده ب ذهن پوینده را امکانی وقتی بیشتر چنین احتمال و 
شرایط فعلی عمل به آن حکم به صورت  شده که در از روایات حکم به صورت کلی وارد

 برای همه افراد موجب شگفتی است.  زمانها و و همه مکانها در عام و
قلب  شود، چنانکه درنمی قلب خوزی مستقر ایمان در: »است روایتی آمده در مثالً
توان (. حال با چنین روایتی آیا می329تا، ، بیثانی د)شهی« نیست هم پایدار یهودی
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یا دیگر مؤمنان که تباری خوزی  امامی مذهب، مثل مرحوم شیخ انصاری و شخص خوزیِ
 دانست؟!!  دارند را مشمول حدیث مزبور

 آمده که شمول آنها بر ذم مردم بعضی از شهرها یا مدح و روایاتی در همین راستا در
-هغیرقابل قبول است؛ ب برانگیز وشرایط فعلی سخت تعجب ی دریشهرها مردمان چنین

 آن هم نزد خداـ  امثال خود روایات مالک برتری انسانها بر آیات قرآنی و خصوص که در
 شده است.  عمل صالح ذکر ایمان و ـ

 :موجب طرح سؤالهای ذیل است ایچنین شگفتی 
شرایط  مکان و اظ زمان وروایات، به لح اطالق احکام مذکور در عمومیت و -1

 است؟ چه حد ِمتفاوت، در
 تقیید باشد، مالک تخصیص و اطالق روایات قابل تخصیص و چنانچه عمومیت و -2

 تقیید چیست؟
توان می آیا است، ای نقل شدهواقعه در چون در بعضی از احادیث داوری معصوم -3

 ساخت؟ متمایز ز روایات دیگررا ا آنها و آن سنجید با مالکی یافت تا چنین روایاتی را
چه  در ،ستا ایواقعه در وقتی مشخص گشت که حدیثی متضمن داوری معصوم -4
 ایت داد؟دیگر سر به موارد توان حکم صادره رامی حد

 در چه عجالتاًولی آن ،دارد خصوص چنین روایاتی وجود البته سؤالهای دیگری هم در
 چهارم است. وم ویافتن پاسخ پرسش س ،این مقال مطرح است

 خصوص روایاتی است که صحت صدور آنها شود که همه سؤاالت درمی یادآور لزوماً
 دچار سند به تعبیر دیگر از منظر و مسلم باشد وگرنه روایاتی که به لحاظ صحت صدور

 باشد.ز حیطه این پژوهش بیرون میضعف است ا
برای  و بیابد ال اخیرالذکرست که پاسخی برای دو سؤا نگارنده برآن ،این مقدمه با

 :دستیابی به پاسخ الزم است دو نکته توضیح داده شود
 توان یافت که بدون تردیدروایات مواردی می و ن مجیدآقر در نکته نخست آنکه آیا

بتوان گفت که امکان دارد بعضی از روایات  اشخاص باشد تا موضوعات خاص یا رناظر ب
ناظر به موضوعات ـ  فرضیه  قابل اثبات حد بلکه در ،قطعی مسلم و اگرچه نه به طورـ 

 دیگر. تعمیم به مواردغیرقابل خاص است و
 است.« فتوی» و« حکم»خصوص تفاوت بین  کوتاه در قدر نکته دوم توضیحی هر
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 مشخص است به موارد روایاتی که ناظر آیات و
اشخاص  رناظر ب دارد که آیاتی وجود ،که منبع اصلی احکام شرعی است قرآن مجید در

 در نه آن عناوین و دارند و عناوین خاص است که اکنون نه آن اشخاص وجود معین و
 بود.  عناوین هم منتفی خواهد نتیجه حکم مترتب برآن اشخاص و

موضوع  شده اکنون فاقد ن مقررایشااحکامی که برای  و آیات مربوط به زنان پیامبر
 ست.لذا چنین احکامی قابل اجرا نیاست و 

 است.بدون موضوع  فعالً ،دارد همسر او وجود مذمت ابولهب و آیاتی که در نیز
اکنون اوصافی برای عناوینی ذکر شده که هم بعضی از آیات قرآنی احکام یا چنین درهم

 اوصاف منتفی است. مالک آن احکام و یا شود ومصادیقی برای آن عناوین یافت نمی
أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفَاقاً وَ أَجْدَرُ أَالَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ  عْرَابُالْأَ»آمده است: ه توبه در سور

تر و به اینکه حدود عرب، در کفر و نفاق ]از دیگران[ سخت نشینانِ: بادیهاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
 (.97)توبه، ...« اش نازل کرده، ندانند، سزاوارترندچه را خدا بر فرستادهآن

به اعراب  هاین آی و در گیردمی نفاق که موضوع احکام الهی قرار و توان کفرمی یاآ
اندرنسل مسلمان این زمان به چنین اعرابی که نسل نشین نسبت داده شده است را دربادیه
عدم باور جدی اعراب  بر حجرات دایره سور 14ه آی چه درآن یا نسبت داد؟! و؛ اندبوده

 توان به اعراب فعلی هم نسبت داد؟!می آیا آمده است را
دست ه این نتیجه ب ،شود همالحظ هتوبه سور 97وقتی تفسیر آیات و از آن جمله آیه 

دهد، می تعالی از آن خبرنشینان که خدای باریبادیه نفاق و علت کفر که مالک و آیدمی
ق، 1409، )طوسیاست اهل علم است بوده  حضور که محل نزول وحی و دوری از شهر

5/328-284). 
مطلق مترتب  عناوینی عام یا ای از احکام قرآنی که برتوان گفت پارهبدین ترتیب می

ولوآن که عنوان باقی باشد، حکم  ،شده وقتی مالک آن حکم در چنین عناوینی از بین برود
 روایات هم وضع چنین است. به طریق اولی در گردد ومنتفی می نظر مورد

آن هم با تأکید، وقتی  ،اندملعون شمرده شده هامیی از روایات بنییجا المثل وقتی درفی
از شمول چنین حکمی مستثنی  ،شیعه خالص گردند افرادی از آنان مؤمن به حق و مطمئناً

 .(223تا، ، بیخراسانیآخوند بود ) خواهند
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آسانی نیست، اما  علت حکم در چنین مواردی کار روشن است که یافتن مالک و
 .اسالم روشن گردد گذاری درخصوص وقتی فرهنگ قانونه؛ بیستممکن هم نغیر

 
 فتوی تفاوت حکم و

به صورت  اکنون نیز مسامحتاًهم رفته و کاره واژه به یک معنی ب این دو ،آغاز تشریع در
قالب  حکم آن چیزی است که در شود؛ بدین معنا که منظور از فتوی ومترادف استعمال می

 شود.شریعت مترتب می افعال مکلفان در حت و بطالن برص یا تکلیف و
 رفته است. کاره ب« بیان حکم»معنای  در قرآن مجید در افتاء واژه استفتاء و

: و ...يَسْتَفْتُونَکَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيکُمْ فِيهِنَّ وَ»خوانیم: نساء میه سور 127ه آی در
 ...«دهد. بگو: خدا درباره آنان به شما فتوی مىاهندخواز تو درباره زنان فتوی می

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيکُمْ فِي الْکَالَلَةِ إِنِ  يَسْتَفْتُونَکَ»است:  آمدهه همان سور 176ه آی در نیز
؛ بندطلتو ]درباره کالله[ فتوی مى: از امْرُؤٌ هَلَکَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ

دهد: اگر مردى بمیرد و فرزندى نداشته باشد و خواهرى خدا درباره کالله فتوی مى»بگو: 
 ...«داشته باشد، نصفِ میراث از آنِ اوست

ارث  زنان یا مورد تعالی درروشن است که منظور از فتوی حکم کلی است که خدای
 .رفته است کاره م بمجتهدان ه و همین معنا از سوی معصومان فتوی با بیان فرموده و

کسی که بدون آگاهی فتوی دهد، فرشتگان : »اندفرموده حضرت ابوالحسن امام رضا
 .(27/29ق، 1409حر عاملی، « )لعن کنند را زمین وآسمان او

عهدی حضرت خصوص پذیرش والیت آن حضرت در مکالمه مأمون با چنین درهم
 فتوی ندهم و نم که امرونهی نکنم وکاین شرط قبول میه ب عهدی رامن والیت»فرمود: 

 .(260ق، 1413، )مفید« ..عزل نکنم. والی نسازم و کسی را داوری ننمایم و
و فقها چنین  آمد وجوده فتوی تفاوتی ب اصطالح فقهی میان حکم و در رفته ورفته

متعلقات  موضوعات و بیان حکم فقهی که بر»که فتوی عبارت است از:  مصطلح کردند
موضوعات مشخص که  تطبیق حکم فقهی بر»حکم عبارت است از:  و «شودمترتب می

)شهید  «شودمی تنازع بین افراد صادر بیشتر در دارد و پی آن الزام به انجام وجود گاه در
 .(1/320، تابیاول، 
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حکم این است که هردو  جه گرفت که وجه مشترک فتوی ویتوان نتمی الذکراز بیان فوق
 ،شودمی آنکه حکم الهی بازگو حکم عالوه بر صدور است؛ نهایت آنکه دربیان حکم الهی 

-می مکلف ملزم به اجرا چه بسا گردد واعالم می چنین حکمی بر مصداق آن هم منطبق و

بدون الزام از سوی  فتوی مستفتی )=مقلد( تواند از آن عدول نماید. ولی درنمی شود و
انجام عبادات حکم به  مین جهت دره به و دیگری مختاراست بدان حکم عمل نماید

 حتی دیگری را و توان حکم نمودایقاعات می عقود و ولی در ،ندارد معنای مصطلح وجود
 به اجرای آن ملزم ساخت.

دهنده که فتوی آیددست میه این نتیجه ب، شد ارائه حکم از تعریفی که برای فتوی و
مجاز است  و« یین مصداق شأن فقیه نیستتع: »اندتعیین مصداق نیست و لذا گفته درصدد

تواند از مرجع تقلیدی که نظری برخالف مفتی دیگری ابراز دارد؛ چنانکه مستفتی هم می
 حکم لزوماً صدور رجوع نماید، اما درـ  صورت داشتن مرجّحی درـ  به مرجع تقلید دیگر

چنین هم .شد اهدنخو تعیین نماید وگرنه حکمی صادر حاکم مصداق را بایست قاضی یامی
حکم  چون اگر قاضی بتواند ؛داشته باشد تواند وجوداجرای احکام، تفاوت حکم نمی در

آمد  خواهد وجوده اختالل نظم ب، خالف آن حکمی دهد بر و نقض کند را قاضی دیگر
باید  ،کرد قاضی صادر د: وقتی حکمی راانگفته جهت همین به(. 1/320تا، بی اول،)شهید 

که حق  داندمی االمرنفس درواقع و خدا و علیه بین خودچه محکومچنان ود وپذیرفته ش
 (.60ق، 1377، اول تقاص کردن )شهید او وی تضییع گشته، حرام است بر

یک واقعه نظر  چه بسادر ،مصداق است تطبیق مفهوم بر بر حکم چون بنا صدور نیز در
به  محکمه مطرح ساخت و در بار ود توان یک دعوی راقاضی متفاوت باشد و لذا نمی دو

حالی  نادر؛ در خاص و موارد در قابل طرح دوباره؛ مگر غیر مختومه است و اصطالح امر
قابل قبول  روا و اًآن هم مکرر و فتوی امکان رجوع از فتوی حتی برای یک مجتهد که در
 است.
ارای شأن د امامان معصوم پس از او و ی شریعت اسالم، پیامبریابتدای برپا در

ی یاند و از آن جامنصب بوده ، چنانکه بعدها فقها دارای این دواندصدور حکم بوده افتاء و
اصلی استنباط حکم  یکی از مآخذ« سنت» تحت عنوان ممعصو تأیید و که گفتار، رفتار

 چنین درتفاوت قائل شد، هم حکم از سوی معصوم بایست بین فتوی و صدوراست، می
 احکام از سوی مجتهدان. صدور و افتاء
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توان میان نظری که تحت عنوان حکم از سوی ابزاری می چه مالک و با دید اینک باید
نظری که به عنوان بیان حکم  معین دارد و اختصاص به مورد شده و صادر معصوم

 قابل تسری به جاهای دیگر است، تفاوت قائل شد؟ شرعی صادر گشته و
 

 احادیث فتوی در مالک تفاوت حکم و
 اختیار پژوهنده قراردهد. در تواند چنین مالکی راخصوصیاتی چند می

 
 اظهارنظر فقها. 1

مشهور  مواردی به نحو اجماع یا تصریح فقها است که در ،ترین مالکساده ترین وروشن
 تعمیم به مواردغیرقابل خاص است و مورد رب که فالن حدیث ناظر اندکرده اظهارنظر

 دیگر.
 مورد چند اینجا در و ابتدای این مقال آورده شد در هارد از این نوع اظهارنظرمو چند

 :شودمی هم ذکر دیگر
 چند پذیرش ذمه از سوی یک مسلمان برای یک یا باب جهاد پناه دادن یا فقها در -

 جنگجوی مسلمان به یک جنگجوی کافریک که چون  آنند بر و دانندجایز می حربی را
 برای روستا و اما چنین امانی را ،این امان برای فرمانده جنگ الزم است امان داد، رعایت

امانی  چنین ذمه و حالی که از سوی حضرت علی دانند؛ درالرعایه نمیای الزمقلعه
 پذیرفته شده است.

 قضیة» و آن را داندنمی برای حکم کلی مستند را محقق حلی این عمل حضرت علی
ق، 1409حلی،  )محقق «شودتعدی نمی از آن مورد»فرماید: می تلقی کرده و« فی واقعة

1/238). 
که شش تن در فرات  اندنقل کرده بن قیس از باقر محمد و سکونی از صادق -
غرق  وی را نفر دیگر که دو سه تن از آنان شهادت دادند و و یکی از آنان غرق شد بودند
 تا داوری کرد علی و اندغرق کرده راکه آن سه تن وی  گواه شدند، آن دو و اندکرده

 .«عهده سه تن دیگر دوپنجم بر تن باشد و عهده آن دو پنجم بردیه به پنج تقسیم شود؛ سه
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اساس  بر این یک داوری است که علی»فرماید: می این مورد عالمه حلی در
 «داد سرایت به جای دیگر توان آن رانمی واست انجام داده  ،دانستهخصوصیتی که می

 .(2/257 تا،، بی)حلی
به  آن را ،این وصف با و داندرا شهید ثانی ضعیف می شود که روایت مزبورمیکر متذ

، ق1410ثانی،  فرماید )شهیدتلقی می« قضیةفی واقعة»اصول مذهب  دلیل مخافت با
10/149-148). 

 ولدام فرزندش که از که شخصی وصیت کرد» است: الدروس آورده نیز شهید اول در -
گاه شهید از قول آن.« تأیید فرمود این وصیت را امام کاظم ارث نبرد و ،وجود آمدهه ب

 «دیگر تعمیم به مواردغیرقابل ای وواقعه ست درا ایاین قضیه: »گویدشیخ طوسی می
فقیهان امامی  نظر، به عنوان نمونه بیان شد بدینجا چه تاآن. (2/364، ق1412)شهید اول، 

بلکه فقهای  و اما باید توجه داشت که این امر اختصاص به فقه امامیه ندارد ،ودمذهب ب
خالف  بر چون حکمی را کرده و روایات برخورد با مواردی به همین نحو سنت هم دراهل

 در ه مذکورعمختص واق را ناند، آو از آن جمله قیاس دیدهخود شده مذهب قواعد پذیرفته
 الولد»قاعده  مستند اند. درهخودداری کرد دیگر آن به مواردروایت دانسته و از تعمیم 

 تا وقاص به برادرش سعد وصیت کردبن ابی آمده است که عتبة« الحجر للعاهر للفراش و
چون  اوست و چون آن بچه فرزند، بازپس گیرد را آمده زمعه به دنیا پسری که از کنیز

 رسول خدا نزد کنیز زمعه را فرزند ت ورف بدانجا سعد، فتح کرد مکه را اسالم پیامبر
هنگام مرگ وصیت کرده که این  برادرم عتبة من است و گفت این بچه فرزند برادر و آورد

گفت این پسر  آمد و پسر زمعه نیز نزد رسول اهلل عبد سرپرستی کنم؛ همراه سعد پسر را
 هکنیز زمع به فرزند اآمده است. رسول خد به دنیا فراش او است که دره زمع کنیز فرزند

خطاب به  گاه رسولآن وقاص است وبن ابی ترین مردم به عتبةشبیه دید نگریست و
 آمده و ش زمعه به دنیاافر چون در ،باشدبرادرت می آن توست وز فرزند ا فرمود:عبد 

 به همسرش سودة رسول خدا ،بعد از این «.للعاهر الحجر للفراش و الولد: »سپس فرمود
این  در حجاب نگاه دارد و، دعوی بود را از پسری که مورد خود تا داد دستور هزمع دختر

 ق،1401داشت )بخاری،  عتبه وجود بدان جهت بود که شباهتی میان آن پسر و دستور
 ق،1419بجنوردی، موسوی اتفاق عموم مسلمین است ) این روایت که مورد. (5/96
ولی قسمت آخر ، «فراش»عده فقهی مشهورقسمت اول آن مستندی است برای قا، (4/23
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ی یجا تا ،حجاب گرفتن دوری گزیند با به سوده که از برادر خود پیامبر آن یعنی دستور
بحث فقها بوده که  حجاب گرفت، مورد پایان عمر از آن مرد تا گویندکه راویان حدیث می

خواهر وی به ، کنددرعین آنکه حکم به صحت نسب فرزندی می چگونه رسول اکرم
 !مقابلش حجاب گیرد؟ در دهدمی دستور
به استناد حکم ظاهری  را «للفراش لدوال»جمله  رسول اهلل»: است م آمدهکتاب األ در

، م1980)شافعی،  «بوده است علم واقعی او وی به همسرش مبتنی بر دستور ابراز داشته و
م برای رفع این تعارض کتاب تنویرالحوالک نظرات دیگری ه این در افزون بر. (6/216

هل قول الصحابی یقتضی »له ئمس غزالی در. (552، م1997یوطی، سبیان شده است )
برای همسایه حکم به  راوی بگوید: پیامبر شود که اگرمتذکر می این نکته را« العموم

 گروهی آن را دانسته و عام )حکم کلی( اند؛ بعضی آن رااختالف کرده علما، شفعه فرمود
(. 239، ق1417مشابه )غزالی،  تسری به مواردغیرقابل خاص دانسته و مورد در داوری

ای که برای واقعه امکان ندارد در»گوید: می« الحال العموم لواقعة»مسئله  چنین وی درهم
 در ،کرده ذکر علت را فرموده و آن حکمی صادر در پیامبر شخص معینی رخ داده و

« ، ادعای عموم کردباشدی بدان شخص اختصاص داشته صورتی که امکان دارد چنین علت
 .(همانجا)

وقتی حکم « قضاء» موارد در :توان چنین نتیجه گرفتفقها می هایگونه اظهارنظرایناز 
 ،باشدهم  آنکه از سوی معصوم شده مذهب نباشد، ولوموازین پذیرفته صادره منطبق با

-مشابه بدان تمسک جست. لذا می موارد توان درنمی قابل استناد به عنوان سنت نیست و

مقام  در یا صادر شده و مقام قضاء دقت شود که در نحوه صدور حدیث اوالً بایست در
به  توان چنین حکمی راست که نمیاآن اصل بر ،مقام قضاء بوده چه درچنان بیان حکم، و

 تسری داد.  ،اگرچه مشابه باشد ،جای دیگر
مقام اظهارنظر فقهی،  در یا شده و سخنی از معصوم صادر عملی یا مقام قضاء اینکه در

 باشد.می مضمون حدیث حاکی از این امر چندان دشواری نیست و کار
 

 تعیین مصداق از سوی معصوم. 2
مقام اجرای  کننده درمقررات شارع روشن و واضح بوده ولی پرسش، ای مواردپاره در

مقام  شونده هم درپرسش نماید واجعه میفقیه مر یا تعیین مصداق به معصوم حکم و
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تعیین مصداق  اظهارنظر و ،کسی که بیش از پرسشگر از مصادیق آگاهی دارد کارشناس و
 کند. می

اجتماعات ورزشی  بانوان در خصوص موردی چون حضور در اکنون از مراجع تقلیدهم
قالب تعیین  ی دردهند. چنین جوابشود و فقها جواب میمثل استادیوم ورزشی سؤال می

موجب مفسده بودن چنین عملی  یا مرد مصداق مقررات شرعی نسبت به اختالط زن و
 فقهی. نظر نه به عنوان بیان فتوی و شود ومی صادر
پاسخ کسی که  در دارد که امام پاسخ وجود روایات هم این نوع پرسش و در

 فرماید.ی مییراهنما وی را ،شده جویا چگونگی اجرای حکم مسلّم شرعی را
-می ست که نمازگزارا برخاسته از نص قرآنی این به عنوان نمونه امرغیرقابل تردیدِ

 هر...: ... وَ حَيْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ »...) شته باشدبه مسجدالحرام دا بایست رو
توان جهت گونه میاینکه چ. (144ه، بقر« به جانبش بگردانی را روی خود، که باشید کجا

مربوط به خود ِمکلف ، تشخیص داد به تعبیر دیگر جانب قبله را یافت و مسجدالحرام را
-می امام و ندپرسمی یافتن قبله را از امام ،این وجود نه بیان حکم شرعی؛ با است و

ق، 1409حر عاملی، ) «و نماز بگزار سر خود در پشت را جدی ستاره قرار ده»فرماید: 
4/307). 

 مقام تعیین مصداق و در یافتن قبله، امام مرتبط با روایت دیگرِ چند این روایت و در
نوع  تر، فقها برای تعیین قبله استفاده از هرپیش اکنون ونوعی کارشناسی است و لذا هم

روایات  در م مذکوریاز عال که لزوماً آن نبودند بر مجاز دانسته و وسیله قابل اطمینانی را
نما این احادیث فراموش اقسام قبله فراوان شدن انواع و با و که فعالًطوریهه شود، باستفاد

 شده است.
خصوص نفقه  در شهاب بن عبدربه از امام صادق»: است روایت دیگری آمده در

 برطرف گردد و که گرسنگی او آن مقدار»د: ندهجواب می امام پرسد وزوجه می
گوشت  پس از آن راوی از میزان روغن و«. ترش نسازد او روی بر و ماند عورتش مستور

 فرماید. می بازگو مقادیری را امام و کندسؤال می نظایر آنها لباس و و
 ست که این روایت وا من این نظر»گوید: صاحب وسائل پس از نقل این حدیث می

ن زمان بوده وگرنه متعارف آ غالب یا بر ناظر آمده( آنها نفقه در روایات پیشین )که مقادیر
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 «میزان نفقه کفایت زن است که مالک در این بود، شدچه از روایات قبلی استفاده میآن
 .(240-21/241همان، )

 
 اعمال والیت. 3

به  شرعی و اجرای حدود فصل خصومت و آنکه در سلطان مسلمین افزون بر امام یا
بایست به اموری که ارد، میاجبار د صورت کلی تنظیم امور جامعه اسالمی حق الزام و

گونه تمشیت این دخالت نماید و ،اداره کردن آن هم الزم است متصدی خاصی ندارد و
است:  به همین جهت گفته شده ف حاکم است ویاز وظا «حسبیه امور»تحت عنوان  امور

همین  در و کسی است که ولی ندارد( امور دار)حاکم عهده «ولی له الحاکم ولی من ال»
اداره اموالی که صاحب  نیز باشد وعهده حاکم می بر، تا اداره صغیرانی که ولی ندارندراس

 ست. ا صاحبش مجهول یا خاصی ندارد و
است که بازگشت این روایات هم به تعیین مصداق  ای از روایات متضمن همین امورپاره

 است گفته شود بیان صغرای حکم کلی است. بهتر یا و
 نگرانم. اگر ام ویافته مالی را عرض کرد مردی به امام صادق»: است روایتی آمده در

ه ب را تو فرمود به او شوم. امامو از آن خالص می خواهم داد به او ،بیابم صاحبش را
واهلل صاحب : قسم که چنین کنم. حضرت فرمود خداه ب :خدا چنین خواهی کرد؟! اوگفت

مال را به کسی  تا سوگند داد را ضرت اوگاه حصاحبی جز من ندارد. آن آن مال منم و
 این مال را و فرمود: برو امام و کرد هم قسم یاد او کند وکه آن حضرت امر می دهد

 «چه بیم داری.امانی از آن در تو میان برادرانت تقسیم کن و
بدان آگاه است.  و کندمی، هرچه بخواهد گوید: امام ولی همه است ومحقق اردبیلی می

 و کندتسری نمی دیگر ای خاص؛ بنابراین به موردواقعه ست درا ایقضیه ن رویدادای نیز
آن برای گیرنده حالل محسوب  دانسته که آن مال از اموالی بوده که اخذمی امام چه بسا

 آمده باب لقطة که در این مورد (. در10/449ق، 1403، اردبیلی محقق) «است شدهمی
 خاص مورد مین جهت فقیه یادشده حکم راه به فرموده واعمال والیت  امام است که

 دیگر. غیرقابل تسری به موارد و داندمی
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 اجرای احکام. 4
خاص، از احادیث متضمن  به موارد برای متمایزکردن احادیثِ ناظر یکی دیگر از مالکها

 حکم کلی، چگونگی اجرای حکم شرعی است. 
قسمت از احکام روش اجرایی از سوی شود برای یک می برای تبیین موضوع متذکر

 شارع تعیین شده است و فقط باید به همان نحو که شارع مقرر کرده اجرا کرد. 
ولی چگونگی اجرا  ،انجام آنها مورد نظر است احکامی است که صرفاً قسمت دیگر

ای که نحوه اجر اندبوده منوط به نظر مکلف است. اکثر قریب به اتفاق مسلمانان بر این باور
 حاکم عهده به –باشد  نکرده تعیین شارع را آن چگونگی وقتی –قسمتی از احکام شرعی 

 است. 
توان در شرایط ذمه و پرداخت جزیه در باب جهاد مالحظه صراحت میاین نکته را به

 کرد. 
اما ، (29ه، اصل قرارداد ذمه و اخذ جزیه به استناد نص قرآن حکمی است شرعی )توب

-بستگی به نظر حاکم دارد و لذا فقها در این مورد می هو میزان جزی چگونگی قرارداد

 گویند: 
افزایش و نقصان و اگر  است برای او جایز موکول به رأی امام است و هجزی مقدار»

، حمزهابن) ..«افزون بر پرداخت جزیه جایز است. ،باشند شرط کرد که آنان مهمان پذیر
 به سخن اسالمی حاکم اندیشیاز مصلحت جهاد باب در جاجابه چنین. هم(25 ق،1408

، 49، 47، 44، 38، 36، 33، 19 /2ق، 1387 ،طوسی شود به: رجوع) آمده است میان
 .(56، و50

جنگ به عهده امام واگذار شده تشخیص مصلحت هم به عهده  در تمام موارد که تدبیر
ز این نوع بستگی به نظر رساند که اجرای احکامی اها به خوبی میاو است و این نمونه

 حاکم دارد. 
ولی تدبیر  ،شودآغاز می فراموش نباید کرد که جهاد، اگرچه به اذن امام معصوم
بلکه فرد عادی و نیست  جنگ با فرمانده سپاه است و فرمانده لزوماً شخص امام

 ،جا سخن از امام به میان آمدهمنصوب از طرف او باشد و اینکه در فتاوی فقها جابه
باشد،  جامعه اسالمی است و چنان نیست که حتماً مقصود امام معصوم مقصود رهبر
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وظیفه تعیین  چون اگر چنین مقصودی در بین بود فقیه حق نداشت برای امام معصوم
 کند و فتوی صادر نماید. 

دیگری اجرا؛ که  یکی شأن تقنین و :دارای دو شأن است باید یادآور شد که معصوم 
 نظر وجود ندارد و لذا وقتی دواختالف تشریع میان هیچ یک از معصوماناز لحاظ 

دیگری  یا ترجیح یکی بر و فقیهان درصدد جمع بین آن دو ،شودروایت معارض یافت می
دور آیند؛ زیرا معتقدند که در بیان حکم واقعی بهبا مرجحات منصوص و غیرمنصوص برمی

معصوم اختالف باشد و باب تعادل و تراجیح در  ر دوتواند میان گفتااز تقیه نباید و نمی
 اصول فقه هم به همین منظور باز شده است. 

تواند می باشد و دارعهده تواند خوداجرای احکام است که می شأن دوم معصوم
-در اجرای حکم است که نظر دیگران، حتی غیرمعصوم هم می دارد و دیگری را بدان وا

با اصحاب خود پیش از واقعه احد  ه مشورت پیامبر اسالمتواند دخیل باشد؛ چنانک
امر می کند که با مردم  معروف است و افزون بر این خدا در قرآن مجید به شخص پیامبر

با دیگران هم متکی  همواجه در روش امامان معصوم. (153 ،مشورت نماید )آل عمران
حکم رویه یکسان داشته ولی در ؛ چون آنان هنگام تشریع و بیان است همین اصل بوده بر

ای به عصمت آنان کردند و این تفاوت در عمل هیچ لطمهاجرای حکم به تفاوت عمل می
با معاویه و صلح  ساخت. جنگ حضرت علیحتی در قالب ایراد مخالفان هم وارد نمی

 رخ داد، در با او، که با فاصله کمتر از شش ماه پس از شهادت پدرشان امام حسن
 اجرا قابل بیان است.  حوزه

احکام را دیگران هم ی اجرا در توان شأن حکومتی امام معصومبدین ترتیب می
و دیگران از ناحیه بیعت به  دار شوند و همین شأن است که برای امام معصومعهده

نیاز به هیچ  متفاوت است و گیری اماماناین حوزه نحوه تصمیم در و آیدوجود می
تسری به قابل و تغییربایست به عنوان حکم غیرقابلنمی چنانکه لزوماًتوجیهی ندارد؛ 

 مختلف تلقی کرد. موارد
-که یکی بی از سوی حضرت امیر اظهارنظر ای صورت گیرد بین دودارد مقایسه جا

ه، تردید فقیهان امامی دیگری مورد گرفته و حکم برای همه فقهای اسالم قرار تردید مستند
 اند.بق آن فتوی دادهط اگرچه اکثراً
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شود به مربوط می دیگر اظهارنظر است و شارب خمر تعیین حد اظهارنظر نخست در
کردن  قیّ  دوم بر شهادت نفر کسی و شرب خمر بر خصوص شهادت یک نفر داوری در

 خمر از سوی همان شخص.
ولی برای شارب آن حدی ، (90مائده، ) است تحریم شده قرآن مجید شرب خمر در

جاری  حد شارب خمر بر اسالم نقل صحابه، پیامبر و مشهور بر بنا ین نشده است وتعی
فرموده  ست که آن حضرت مقررا روایات مختلف آمده حاکی از آن چه درآن نساخت و

 تا،بی ،چهل ضربه بزنند )بیهقی ترکه حدود یا نعل )لنگه دمپائی( با شارب خمر بر
بخاری، ) زنند تازیانه را چهل نوشدستور داد باده ابوبکر و بنا بر روایتی (8/318-319

دستور  وی گشت فراوان گساریعمررسید و باده به خالفت نوبت و چون (5/13ق، 1401
 این که آمده هم و در روایتی (5/149 همان،) هشتاد رسانند به را داد تا مقدار تازیانه

 شد. مقرر حضرت علی مقدار با اشاره
 عمر نزد که باده نوشیده بود ت شده که قدامة بن مظعون راروای از امام صادق»

 خصوص مورد در عمر از علی و اقامه شده بود عمل او بره حالی که بین در آوردند
-8/216ش، 1388، )کلینی« ..تازیانه بزنند. هشتاد او بر آن حضرت فرمود و سؤال کرد

215). 
 فقهای شیعه هیچ اختالفی نیست و تازیانه میان به میزان هشتاد شرب خمر حد مورد در

 را شارب خمر گویداین باورند جز شافعی که می سنت هم برقریب به اتفاق فقیهان اهل
، افزاید )طوسیآن می م مسلمین صالح بداند چهل تازیانه براام اگر و باید چهل تازیانه زد

ظهارنظر حضرت خاطر اهپذیرفته ب حکم را تردید اینبی شیعه . اینکه(5/409 ق،1407
 مقام تشریع. آن هم در ،است علی

دیگری علیه او  مرد بن عقبة آمده که چون حمران ود ولی مورد اما نظیر این مسئله در
 داشت شراب را اظهار یدیگر شراب نوشیده و که یکی گفت او بدین نحو ،شهادت دادند

 او بر گفت حد یبه عل کرد وشراب نخورده بود قی نمی عثمان گفت: اگر قی کرده و
شراب »فرمود:  روایت دیگری آمده که حضرت علی در و (5/318همان، ) کندجاری 

 .(14/467ق، 1416 ،ثانی )شهید «آنکه نوشیده باشد مگر، کردراقی نمی
در  دخالت این ـ خواهدخالت داشته  که به نحو مؤثر امام معصوم این مورد در

ع االسالم آمده ئشرا توجه است و لذا درامامی قابل برای فقیهـ  داوری ده یابو حد اجرای
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-می جاری حد بر مشهودعلیه قیّ، به و دیگری دهد شرب به شهادت یکی اگر»است: 

است  یاد شده فقها روایت نظریه مبنای و با اینکه (4/950ق، 1409حلی،  محقق) «گردد
 حلی در ولی محقق. (14/467 ق،1416شهید ثانی، )ندارد  هم صریحی و مخالف

قیّ  بر هبین ست که اگرا الزمه این حکم آن»گوید: می و کندخصوص این مسئله تردید می
او جاری  بر بایست حدتوجه به تعلیلی که درروایت آمده می اقامه شود، با ی(یتنها)به

 .(4/950ق، 1409، )محقق حلی «است تردید گردد که این امر مورد
 اند؛نوع برخورد کرده به نظر معصوم است، فقها دو تنددو مس که هر رویداد مذکور دو در

آن  به صورت اجماع بر و بدون تردید داده و فتوی قرار مستند بدین معنی که یکی را
علت  نموده و تردید دیگری اظهار در تازیانه است و هشتاد شارب خمر که حد اندشده

-که علت یافت میدی قابل تسری به مور ،است که سخن معصوم روایت را مذکور در

 اند.شود ندانسته
 حکم کلی قرار مستند تردیدمقام تشریع بوده بی نخست چون در توان گفت که موردمی

 مستند قرار تردیدنخست بی مورد مقام قضاء بوده همانند دوم چون در مورد گرفته است و
 نگرفته است.

ط است به حوزه اجرای شود که مربونکته یادشده نکته دیگری هم افزوده می دو بر
اسبابی است که  احکام منوط به نظر مکلف وی که چگونگی اجرا گفته شد تراحکام. پیش

-فراوان مشاهده می عمل معصومان در این امر و برای وی هنگام عمل فراهم خواهدشد

 صائب هم بوده که اتفاقاًـ  خود خالف نظر بر ی که گاه اتفاق افتاده معصومیجا تا ،شود
 عمل کرده است.ـ 

بیرون  مشرکان قریش در مبارزه با پذیرش رأی جوانان مسلمان مبنی بر در نمونه آن را
مدینه که منجر  مسلمان برای چگونگی دفاع از شهر با مدینه، هنگام مشورت رسول خدا

گروهی  و حالی که نظر شخص پیامبر شکست مسسلمین شد، یافت؛ در و به جنگ احد
 آورند. در به زانو داخل شهر در دگان صحابه این بود که دشمن راگرم چشی از سرد و

 نمایندگی ابوموسی اشعری از سوی آن حضرت در جنگ صفین و پذیرش حکمیت در
 گی ابوموسی موافق نبوده نمونه دیگری دردنماین اصل حکمیت و حالی که حضرتش با
 خصوص مورد است.
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این  حوره تشریع. افزون بر نه در ست وقابل پذیرش ا حوزه اجرا همه در همه و اینها
کرده که امام می ای اتخاذجهت اجرای حکم الهی رویه وقتی فردی غیرمعصوم در

شد؛ حتی قبیح شمرده نمی خالف شرع و ایآن رویه موافق نبوده چنین رویه با معصوم
 شد.می گشت، بلکه چه بسا، چون هدف مطلوب بود، تأییدبه شکست هم می اگر منجر

 :کرد ی ذکریهاتوان نمونهبرای این مورد هم می
 است که بدون کسب اجاز هاز امام وقت صورت گرفت و قیام مختار یکی از آنها -

مبانی دینی انجام  بعضی کارهای نه چندان مخالف با ی داشته ویهاآغاز پیروزی اگرچه در
وجود  با .گرفته است رارق اعتراض امامان مورد ی گشته ویافراطها ولی بعدها دچار ،داد

 تجویز ـ ولو بدونوقوع پیوسته ه ب بیت رسولهدف دفاع از اهل این، اصل قیام که با
 گوی عالمان دینی قرارگرفته ووموجب گفت شمرده نشده است. همین امر مردودـ  امام

 این خصوص پرداخته و به داوری در کتاب بحاراالنوار همین جهت مرحوم مجلسی دره ب
این باره از  ای درنقل رساله و مختار تقبیح رفتار از نقل روایات متضمن تحسین وپس 

داند، بدین شرح اظهارنظر را از هرگونه بدی مبرّا می نما که این عالم درمجموع مختارابن
ی که کرده از سوی یکارها در یقینش کامل نبوده و ایمان و اگرچه در مختار»فرماید: می

 انجام شد و ی که کارهای نیک زیادی از سوی اویاشته، ولی از آن جاائمه دین اذنی ند
وی منجر به نجات گردد  بسا پایان کار ، چهموجب تشفی قلوب گروهی از مؤمنان گشت

آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَالً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ  وَ»مشمول آیه  و
دیگرانى هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار  : وعَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَتُوبَ

اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد، که شایسته را با ]کارى[ دیگر که بد است درآمیخته
 از جمله کسانی هستم که در من )مجلسی( و(. 102)توبه، « خدا آمرزنده مهربان است

باشند؛ گرچه میان شیعیان مشهوراست که وی از مشکورین مختار از متوقفین می مورد
 (.45/339ق، 1403 ،باشد )مجلسیمی

 قیامش وجود مورد در است که بگومگو بن علی بن الحسین نمونه دیگر قیام زید -
ود به شمربوط می شود که روایات ِناقد زیدوارده معلوم می اخبار دقت در ولی با ،دارد

 این نوع روایات مشتمل بر و ی نداشته است(یاعتقاد به امامت او )اگرچه خود چنین ادعا
اسماعیلیه از سوی  عشریه واثنی ی است بین زیدیه از یک سو ویگوهاوگفت محاورات و

 دیگر.
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سرانجام شهادت  امیه وعلیه حکومت جائر بنی زید، ناظر به قیام او روایات مؤید
حتی اسماعیلیه  عشریه وعموم شیعیان اثنی تأیید قبول و روایات مورداوست؛ که این 

سرانجام چنین اظهارنظر  و آوردمی این خصوص مرحوم مجلسی این روایات را است. در
مختلف است؛ چنانکه  امثال او متعارض و و احوال زید در آگاه باش که اخبار»نماید: می

ی ناحق یاینکه ادعا و ستایش زید زرگی وب مالحظه کردی! اما اخباری که داللت بر
 اند. بنابراین حسن ظن ورأی داده به واال بودن شأن او علما بیشتر بیشتراست و ،نداشته

 مگر ،مناسب است بلکه متعرض نشدن به امثال وی از فرزندان معصومان ،ییعدم بدگو
« ه باشدلزوم دوری جستن از آنان شد و حکم به کفر کسانی که از سوی امامان

  (.186-46/212ق، 1403)مجلسی، 
 

 نتیجه
حوزه تشریع حاکی از  هرگاه خبری درکه توان چنین نتیجه گرفت می، چه بیان شداز آن

جهت چگونگی  ه دردکننی سؤالیراهنما تعیین مصداق و یا اجرای حکم و داوری یا
بری حکم شرعی آور از چنین خقرائن اطمینان توان بدون وجوداجرای حکم باشد، نمی

 دست آورد. ه بو زمانها و مکانهای دیگر مشابه  تسری به مواردکلی و قابل

به عنوان نمونه مشکل بتوان به استناد روایاتی که در خصوص کراهت ازدواج با زنان 
از ابواب نکاح( وارد شده است،  21خزری، خوزی و امثال آنان )نک: وسائل الشیعة، باب 

این اقوام شیعیان مخلصند، چنین حکمی را روا دانست و گفت  در شرایط فعلی هم که
تر در خصوص تشبیه خوزی به یهودی ـ که نکاح با این اقوام کراهت دارد؛ چنانکه پیش

 در روایت نجاشی آمده بود ـ بیان گشت.
 تقریر خویش درصدد یا فعل و قول یا در ظن قوی باشد که معصوم اما اگر قطع یا
 منطقی قیاس یک دیگر کبرای عبارت باشد ـ و بهمی غالباً چنین ـ کهت بیان حکم کلی اس

توان از چنین این صورت می در، نهدمی به مکلف وارا  صغری فرماید و یافتنمی را بیان
 و صادر مقام قضاء، حکمی را در معصوم بنابراین اگر سنتی حکم شرعی استنباط نمود.

 ،گیرد مالک حکم کلی قرار تواندی وی نمیااجر هونح حکم صادره و لزوماً ،اجرا فرمود
 بخشی برای تسری حکم یافت شود.انآنکه قرائن اطمین مگر
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تواند عالوه بر تأثیرگذاری تأمل و میشود که این نگارش اقتراحی است قابلمتذکر می
ای از سؤاالت مطروحه در نحوه عمل متفاوت بر استنباط احکام فرعی، پاسخگوی پاره

بر جنگ با معاویه اصرار داشت،  در حوزه اجرا باشد. اینکه حضرت علی مانمعصو
با فاصله کمی بیش از پنج ماه که زمام امور مسلمین  ولی پس از ایشان حضرت مجتبی

را از طریق بیعت اصحاب حل و عقد به عهده گرفت، با معاویه صلح کرد و خالفت را 
گاهی به حوزه اجرا قابل تفسیر است وگرنه هر دو واگذار فرمود و به جنگ خاتمه داد، با ن

القول بودند و ازمنکر متفقمعروف و نهیامام معصوم در لزوم حفظ جامعه اسالمی و امربه
در  دید و امام حسناجرای این هدف را در ادامه جنگ می نهایت آنکه امام علی
و فرهنگی فرزندان آن و فعالیتهای علمی  چنین قیام امام حسینصلح با معاویه. هم

که به حضرتش پیشنهاد قبول بیعت شد را در همین  خصوص امام صادقحضرت و به
بایست تفسیر کرد که تفاوت رفتار این واالمقامان به لحاط نحوه اجرا بوده و نه راستا می

 تشریع حکم.
چنین حضور عالمان امامی مذهب در امور حکومتی و دربار سالطین، چون حضور هم

المه حلی در دربار ایلخان مغول: سلطان محمد خدابنده و محقق کرکی در دربار شاه ع
اسماعیل و شاه تهماسب صفوی و شیخ بهایی در دربار شاه عباس صفوی و امثال ایشان از 

سو و پرهیز گروهی دیگر از فقیهان بلندآوازه از نزدیک شدن به دربارسالطین ـ با یک
دانند ـ در همین راستا قابل اء همکاری با سالطین جور را حرام میاینکه تقریباً به اتفاق آر

 بررسی است.
متضمن  را مفاد قاعده الضرر ام خمینیتوان گفت اینکه حضرت اماین اساس می بر

 و اندخاص حاکم دانسته استفاده از آن را دانند ومشابه نمی حکم کلی ِقابل تسری به موارد
رخالف نظر خیلی از فقها که از این قاعده احکام کلی استنباط بـ  مقام افتاء نه مفتی در

یک داوری آن هم  را شود؛ زیرا ایشان سخن نبی اکرمناشی می از همین امرـ اند کرده
حکم  نه القاء و (1/284ق، 1410، حکم سلطانی تلقی فرموده )خمینی خاص و مورد در
داشت  مشکلی نخواهد ،نماید صادر بخواهد چنین حکمی نائب پیامبر لذا اگر ،تشریع و

 ولی مستلزم ترافع است.
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