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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله
در این نشریه مقاالتی چاپ میشود که خصوصیات ذیل را دارا باشد:
 .1مقاله باید به زبان اصلی و رســمی نشــریه (فارســی) باشــد و حجم آن حداقل  6000کلمه و
حداکثر  8000کلمه باشد.
 .2عنوان:
عنوان مقاله باید دقیق ،علمی ،متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
 .3مشخصات نویسنده:
شــامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،مشــخصات تحصیلی به تفکیک رشته ،مقطع و
محل تحصیل ،شماره تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.
 .4چکیده:
آیینــه تمام نما و فشــرده بحث اســت که بایــد در بردارنده عنوان و موضــوع مقاله ،قلمرو و
ماهیت پژوهش ،هدف پژوهش ،روش تحقیق و اشاره به مهمترین نتایج باشد و در ده
سطر یا 150کلمه تنظیم شود.
واژههــای کلیــدی :واژههــای کلیــدی بایــد حداقــل ســه واژه و حداکثــر پنــج واژه از میــان
کلماتــی کــه نقــش نمایه و فهرســت را ایفاء میکند و کارجســت وجــوی الکترونیکی را
آسان میسازد ،انتخاب شود.
 .5مقدمه:
شــامل خالصــهای از بیان مســأله ،اهمیت و ابعــاد موضوع ،اهداف پژوهش ،ســؤالها ،و
پیشینهی پژوهش باشد.
 .6بدنه اصلی مقاله:
 .۶.۱بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده ،به گونهای که هر بند حاوی یک موضوع
مشخص باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار میگیرد.

هلاقم میظنت و نیودت یامنهار

3

 .6 .2در ســاماندهی بدنــه اصلی الزم اســت به مواردی چون :توصیــف و تحلیل ماهیت
ابعاد و زوایای مسئله ،نقد و ارزیابی
نظریات رقیب به طور مســتدل ،تبین نظریه پذیرفته شده ،تقسیمبندی مطالب در قالب
محورهای مشخص پرداخته شود.
 .6 .3در مواردی که مطلبی عینا از منبعی نقل میشود ،ابتداء وانتهای مطلب در گیومه
(«») قرار داده شود.
 .7نتیجه:
قریب  200 _ 100کلمه و شــامل یافتههای پژوهش به شــیوهای دقیق و روشــن ،تبیین میزان
ارتباط یافتههای با اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
 .8ارجاعات:
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله ،به شــیوهی اســتناددهی ( )APAباشــد ،و در پایان
نقل قول یا موضوع استفاده شده ،به شکل ذیل آورده شود:
 .8 .1منابع فارســی( :نام خانوادگی مؤلف ،ســال نشــر :جلد  /صفحه)؛ مثال( :حسینی،
.)83 / 2 :1376
منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛
مثال.)planting, 1998: p.71( :
آیات قرآن( :نام سوره :شماره آیه)؛ مثال( :بقره.)25 :
 .8 .2چنانچه نام خانوادگی مولف ،مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
 .8 .3چنانچه از نویسندهای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف
الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.
 .8 .4چنانچه به دواثر با مولفان متفاوت ارجاع داده شــده اســت به این صورت به آن دو
اشاره شود:
(نام خانوادگی مؤلف ،ســال نشــر :جلد/صفحه؛ نام خانوادگی مؤلف ،ســال نشر :جلد /
صفحه)
 .8 .5یادداشتها و پانوشتها :تمام توضیحات ضروری ،در انتهای متن مقاله آورده شود
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(ارجاع و اسناد در یادداشتها ،مانند متن مقاله ،به روش درون متنی (بند )9خواهد بود).
 .9منابع:
در پایان مقاله ،فهرســت منابع الفبایی به ترتیب منابع فارســی ،عربی و التین به صورت
ذیل ارائه شود:
 .9 .1کتــاب :نــام خانوادگــی و نــام نویســنده ،نــام کتاب ،نــام مترجم یا مصحح ،شــماره
جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام ناشر ،تاریخ چاپ (ش/ق/م).
مثال :مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،اول ،تهران :صدرا1383 ،ش.
 .9 .2مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی و نام نویســنده« ،عنوان مقاله» ،نام نشــریه،
دوره نشریه ،شماره نشریه ،سال نشر ،از صفحه تا صفحه.
مثــال :فرامــرز قراملکی ،احد« ،طبقه بنــدی جریانهای رازی شناســی در ایران و غرب»،
آینه میراث ،ش ،50بهار و تابستان  ،91ص.235 _ 250
 .9 .3مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگی و نام نویسنده،
«عنوان مقاله» ،نام کتاب ،نام ویراســتار ،شــماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشــار :نام
ناشر ،سال نشر.
مثــال :قرباننیــا ،ناصر« ،زن و قانون مجازات اســامی» ،مجموعه مقــاالت زن و خانواده،
قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.1382 ،
 .9 .4پایــان نامــه :نــام خانوادگی ،نام ،عنوان پایان نامه ،رشــته ،نام دانشــگاه ،نام کشــور،
سال دفاع.
 .9 .5منابع الکترونیکی :نام خانوادگی ،نام ،نام مقاله ،نشانی اینترنتی.
 .10نقــل قولهــای مســتقیم ،بــه صــورت جــدا از متــن ،بــا تورفتگــی (یــک و نیم ســانتی متر)
ازسمت راست درج گردد.
 .11عنوان کتاب در متن مقاله ،ایتالیک ،و عنوان مقاله در «» قرار گیرد.
 .12مقاله در الگوی  A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط ،word
و متن مقاله با قلم  IRMitraاندازه ( 14التین  TimesNewRomanاندازه  )10و یادداشتها و
کتابنامه  IRMitraاندازه ( 12التین  TimesNewRomanاندازه  )10حروفچینی شود.
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 .13عناوین تیترها :عناوین با روش شماره گذاری عددی ،و ترتیب اعداد در عناوین فرعی،
از چپ به راســت تنظیم شــود و درصورت طوالنی شــدن تیترهای فرعی ،اعداد فارسی به
کار رود.
 .14اشکال ،نمودارها و جداول :اصل عکسها و نمودارها ،باید همراه با متن مقاله ،در محل
مناسب عالمتگذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
 .15مقاله دستاورد پژوهش علمی شخص نگارنده باشد.
 .16فایــل مقالــه در دو نســخه  wordو  pdfبــه رایانامــه ( )tabligh.edu@jz.ac.irبــا ذکر نام و
نــام خانوادگی کامل نویســنده ،رتبه دانشــگاهی یــا عنوان علمی و نام متبوع وی ،نشــانی
پستی ،شماره تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال شود.
 .17ارتباط با ما از طریق:
تلفن 32112621 :و 32112620
رایانامهtabligh.edu@jz.ac.ir :
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سخن سردبیر
فصلنامــه تخصصــی «ارمغــان تبلیــغ» با هدف تقویــت توان پژوهشــی طالب خواهــر ،زمینه
ســاز ارائــه پژوهشهــای صورت گرفته در عرصه تبلیغ اســت .از آن جا کــه مخاطبان اصلی
این نشــریه فعاالن در عرصه تبلیغ هســتند؛ مجموعه مقاالت در هر شــماره ،به منزله ارمغان
ّ
تبلیغی پر محتوا وکاربردی برای مبلغان است.
الزم است نگارندگان و خوانندگان مقاالت به چند نکته توجه فرمایند:
 .1در حــال حاضــر از بیــن گرایشهــای مرتبــط بــا رشــته تبلیغ تنهــا گرایش حــج و زیارت
در جامعــة الزهــراء؟اهع؟ ّفعــال میباشــد ،از ایــن رو مقاالت شــماره فعلی نشــریه ،توســط
دانشپژوهان این گرایش و متناسب با تبلیغ در عرصه حج و زیارت نوشته شده است
ّامــا عالقهمنــدان میتواننــد درکلیــه موضوعات مرتبط بــا تبلیغ مقاالت خــود را جهت
درج در این فصلنامه به دفتر گروه علمی تبلیغ ارسال کنند.
 .2بــا توجــه بــه میــان رشــته بــودن رشــته تبلیــغ و مرتبط بــودن تبلیغ بــا حوزههای دانشــی
گوناگــون (از جملــه فقــه ،کالم ،تاریخ ،تفســیر ،اخالق و تربیــت و ...همچنین روشها
ومهارتهــای کاربــردی در امــر تبلیــغ) موضــوع مقــاالت نشــریه «ارمغان تبلیــغ» ّ
متنوع
است؛ از این رو خوانندگان محترم فصلنامهی «ارمغان تبلیغ» به تناسب حوزه دانشی
مورد عالقه خود از نتیجهی پژوهشهای مرتبط با آن حوزه بهرهمند خواهند شد.
 .3با وجود تنوع موضوع مقاالت از نظر دانشی ،سعی بر آن است که رویکرد تبلیغ محوری
در کلیه مقاالت رعایت شود و مقاالت متناسب با تبلیغ در عرصه حج و زیارت باشد.
از آنجایی که تبلیغ به عنوان پایگاه احیای معنوی مردم و یاری رساندن به دین خدا معرفی
شده است انتظار میرود طالب اهتمام ویژهای به امور پژوهشی در حوزه تبلیغ داشته باشند.

وا کاوی فقهی مسائل اختصاصی استطاعت بانوان در حج
فاطمه حامدی 1؛ سیده نفیسه فرساد2

چکیده
اســتطاعت اعــم از طریقــی ،بدنــی ،زمانــی و مالــی یکــی از شــرایط وجــوب حــج اســت« .ظـ ّـن
ّ
بــه ســامت ســفر» کــه از شــرایط تحقــق اســتطاعت طریقــی اســت؛ ا گــر چــه بــا همراهــی محــرم
تــا حـ ّـد زیــادی تأمیــن مــی شــود؛ امــا مشــهور فقهــاء همراهــی محــرم را در ســفر حــج واجــب
نمیداننــد؛ زیــرا شــرط اســتطاعت و ّ
صحــت حـ ّـج نیســت؛ بلکــه مهــم ،وجــود امنیــت اســت

کــه ممکــن اســت بــدون همراهــی محــرم نیــز تأمیــن شــود .بــرای بانــوان متأهــل ،بــه دلیــل
وجــود نـ ّ
ـص در تقـ ّـدم اطاعــت الهــی بــر اطاعــت همســر و نیــز بــه دلیــل اجمــاع و« ...اذن
همســر» در ســفر ّ
حجــة االســام واجــب نیســت« .تأمیــن اســتطاعت مالــی» بــا مطالبــه مهریــه

در صورتــی کــه موجــب مفســده نباشــد و زوج بــه ادای مهریــه قــادر باشــد ،بــر زن الزم اســت؛
ّ
زیــرا مهریــه جــزو دیــون و عندالمطالبــه بــر عهــده مــرد اســت؛ از ایــن رو احــکام دیـ ِـن حــال بــر
آن جــاری مــی شــود .بــر اســاس دو قاعــده الحــرج و الضــرار و حکومــت آنهــا بــر ادلــه احــکام
اولیــه ،انجــام حـ ّـج بــرای زن بــاردار و شــیرده ،در صــورت خطــر بــرای مــادر یــا طفــل یــا هــر دو،

ّ
یشــود .ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی _
بــه دلیــل تحقــق نیافتــن اســتطاعت بدنــی ،ســاقط م 
تحلیلــی بــا مراجعــه بــه منابــع الکترونیکــی و کتابخانـهای بــه بررســی دیــدگاه فقهــا در مســاله
اســتطاعت پرداختــه اســت.
کلیــد واژگان :اســتطاعت بانــوان ،حــج بانــوان ،مطالب ـهی مهریــه و اســتطاعت ،اســتطاعت
امنیتــی بانــوان ،اذن همســر و اســتطاعت ،اســتطاعت بدنــی.
 .1دانش پژوه سطح 4رشته فقه و اصول جامعة الزهراء؟اهع؟hamedi93851@gmail.com .
 .2دانش آموخته سطح  4فقه و اصول و مدرس سطح سه حوزهs.n.farsad@iran.ir .
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ّ
مقدمه

ّ
ّ
فریضهی ّ
حج منظومهای متشــکل از حلقات متعدد اســت که هر حلقهی آن بســان منزلی

اســت کــه حاجــی هجــرت کــرده از کاشــانهی خویــش ،بــا ورود بــر آن از خــوان گســتردهی
ّ
الهیّ ،
متنعم میشــود .یکی از مهمترین مقدمات ورود به این منظومه ،اســتطاعت اســت.
اســتطاعت شــامل اســتطاعت مالی ،طریقی ،بدنی ،زمانی اســت .در هر یک از موارد مذکور
ّ
مســائلی مخصوص بانوان مطرح میشــود که در تحقق اســتطاعت این قشــر مؤثر اســت و یا
ّ
احتمــال تأثیــر در تحقــق اســتطاعت آنها دارد که الزم اســت مورد بررســی قرار گیــرد تا میزان
دخالت آنها در حصول استطاعت بانوان روشن گردد.

در کتــب فقهــی و متــون دینــی بــه تناســب بحــث حـ ّـج و اســتطاعت بــه مســائل بانــوان
پرداختــه شــده اســت ،ولــی بــا ّ
توجــه بــه تغییــر شــرایط و مقتضیــات زمــان برخــی مســائل بــه
طــور ّ
مفصــل بررســی نشــده اســت .مقــاالت محــدودی نیــز در زمین ـهی اســتطاعت نگاشــته

شــده کــه بــه برخــی از مســائل پرداختهانــد:

 .1مقال ـهی «واکاوی فقهــی تســهیل حـ ّـج بــر بانــوان از جهــت تأمیــن ّ
امنیــت» نوشــتهی
مهــدی ســاجدی کــه در شــماره 102مجلــهی میقــات ّ
حــج در ســال1396ش بــه چــاپ
رســیده اســت .در ایــن مقالــه بحــث امنیــت زنــان در ّ
حــج بررســی شــده اســت.
 .2مقال ـهی «اســتطاعت در حـ ّـج» نوشــتهی ابراهیــم صدیقــی کــه در شــماره 70مجل ـهی
میقــات حـ ّـج در ســال1388ش بــه چــاپ رســیده اســت .ایــن مقالــه فقــط بــا رویکــردی بــر

نظــرات امــام خمینــی؟حر؟ نوشــته شــده اســت.
 .3مقال ـهی «اســتطاعت» نوشــتهی ّ
محمــد رحمانــی کــه در شــماره 14مجل ـهی میقــات
حـ ّـج در ســال1374ش بــه چــاپ رســیده اســت .ایــن مقالــه بــه بررســی مــوارد اختالفــی در
بحــث اســتطاعت ماننــد رجــوع بــه کفایــت و ...پرداختــه اســت.
در تمامــی مقــاالت فــوق بـ ه طــور مســتقل بــه همهــی مســائل بانــوان پرداختــه نشــده اســت.
ضمــن اینکــه در برخــی مقــاالت ،احــکام اختصاصــی اســتطاعت زنــان بحــث نشــده اســت.
از ایــن رو ایــن نوشــتار در صــدد اســت تــا بــه مــوارد خـ ّ
ـاص اســتطاعت بانــوان بپــردازد .ایــن
مقالــه پاســخگوی ایــن ســؤال اســت کــه آیــا در اســتطاعت زن مــواردی هماننــد اذن زوج،
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ّ
همراهــی محــرم و  ...مؤثــر اســت؟ بــرای پاســخ بــه ســؤال فــوق الزم اســت ادل ـهی فقهــی
بررســی شــود .بــا امیــد بــه اینکــه واقــف شــدن بــه احــکام اســتطاعت بتوانــد زمین ـهی انجــام
ایــن واجــب عظیــم را در مــا بــه وجــود آورد و راهگشــای نگارنــده و خواننــدگان محتــرم باشــد.

 .1مفهوم شناسی

ّ .1 .1
حج

واژهی «حــج» از جملــه واژگان کلیدی اســت که برخی از فقهــاء _ در صورت ثبوت حقیقت
ّ
ّ
ّ
«حــج»« ،قصــد پیدرپی»
شــرعیه میداننــد .معنــای لغــوی
شــرعیه _ آن را دارای حقیقــت
است (قریشی1412،ق .)105 / 2 :استعمال واژه «حج» با «عن» به معنای «خودداری کردن و روی
گردانی» ،و با «علی» و «الی» به معنای «وارد شــدن» ،و به تنهایی به معنای «قصد به ســوی
شــخص واجب التعظیم» اســت (حسینی واسطی (زبیدی)1414 ،ق514 / 3 :؛ مصطفوی1402 ،ق168 /2 :؛

قَ َ ّ أُ ُ
فراهیدی1405 ،قّ .)9 / 3 :
ال ِإ� ِ�ن ي� � ِر ي�د...
حج به معنای سال نیز به کار رفته است .آیهی شریفهی <�
أَ نْ تَ أْ ُ َ ن ثَ
َ
ن
َ
ّ
َ
�� �� ج�ر ِ� ي� �م ِا� ي� ِح ج� جٍ�> (قصــص )27 :شــاهد ایــن معنا اســت .در این آیه مراد از هشــت حجه،

هشــت ســال اســت (طباطبایــی1371 ،ش .)27/16 :واژهی ّ
حــج ماننــد «صــاة» و «زکاة» عــاوه بر
معنای لغوی ،دارای معنای شرعی که همان حقیقت شرعیه باشد ،نیز هست و در معنای
شــرعی بــه اعمــال خــاص اطــاق میشــود (مصطفــوی1402 ،ق .)169 / 2 :در تعریــف اصطالحــی
ّ
ّ
مختص به قصد بیت اهلل الحرام برای انجام مناســک مخصوص
حج آمده اســت که «حج
معیــن اســت» (فاضــل هنــدی1416 ،ق .)7 / 5 :جناب طبرســی نیز گفته اســتّ :
در زمــان ّ
«حج در

شــریعت قصــد خانهی کعبه همراه با اعمال مشــروعی اســت که عبارتنــد از احرام ،طواف،
سعی ،وقوف در موقفین و ( »...طبرسی1372 ،ش.)439/1 :
 .2 .1استطاعت

یشــود .همچنین
اســتطاعت بــه معنــای چیــزی اســت که با وجــود آن انجــام کار ممکــن م 
اســتطاعت ّ
اخص از قدرت اســت( .راغب اصفهانی1412 ،ق )530 :برخی استطاعت را به معنای
ّ
متضاد آن را «کراهت
«قدرت و توانایی بر شیء» و مادهی طوع را به معنای «انقیاد و تسلیم و

و مخالفت» دانســتهاند( .جزری ،بیتا )142 / 3 :پس به طور خالصه میتوان گفت :اســتطاعت
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در لغت به معنای توانایی بر انجام کار استّ ،
البته هر قدرت داشتنی استطاعت محسوب
نمیشــود .برخــی بیــن اســتطاعت و طاقت فــرق گذاشــتهاند؛ به گونــهای که اســتطاعت را
ً
ّ
خاص انسان دانسته و طاقت را ّ
عام گرفتهاند به این معنا که مثال برای حیوان طاقت به کار

ٌ
«مجل ٌ
مطیق
مــیرود ولــی اســتطاعت به کار نمــیرود؛ بنابراین این جمله صحیح اســت که:
ٌ
ُ
مستطیع »...به کار نمیرود( .ابن منظور1414 ،ق)242 / 8 :
حلمل ِه» ولی «مجل
ِ

واژهی «استطاعت» در اصطالح شرعی به دو معنا به کار رفته است:
الف) «استطاعت» به معنای قدرت بر تکلیف است و در مقابل آن ،عجز قرار دارد.
ب) اســتطاعت ،بــه معنــای قــدرت شــرعی بــر انجــام مناســک حـ ّ
ـج اســت( .طباطبایــی

َ َّ َ َ
(یــزدی)1419 ،ق )428 / 2 :ایــن معنــا بــا ّ
<و ِلل ِه على
توجــه بــه آیـهی مبارکـهی قــرآن اخــذ شــده اســت:
َ
ْ
َ
ّنال� ِاس ِح ج ُّ� ال بَ� ْي� تِ� َم ِن� ْاس َت� َط َاع ِإ�ل يْ� ِه َس ِب� ي�لًا> (آل عمــران)97 :؛ «بــرای خــدا بــر مــردم اســت کــه آهنــگ

خانــه (او) کننــد آنهــا کــه توانایــی رفتــن بــه ســوی آن را دارنــد ».اســتطاعت در ایــن معنــا،
اخـ ّـص از قــدرت اســت.
در کتــب فقهــی و تفســیری شــیعه« ،اســتطاعت» بــه معنــای داشــتن زاد و توشــه ،مرکــب،

ّ
صحــت بــدن ،بــاز بــودن راه ،عــدم وجــود موانــع و توانایــی بــر ادارهی زندگــی بــه هنــگام
بازگشــت از ّ
حــج آمــده اســت( .نجفــی ،بیتــا )249 / 17 :و (طوســی1407 ،ق )245 / 2 :البتــه تعر یــف
شــیخ مفیــد؟حر؟ اینگونــه اســت« :اســتطاعت از دیــدگاه شــیعه ،پــس از کامــل شــدن عقــل و
ّ
ســالم بــودن جســم و تــن از ناراحتــی و مرضــی کــه مانــع از رســیدن انســان بــه مکــه میشــود،
اطــاق میگــردد و خالــی بــودن راه از موانــع ســفر نیــز عبــارت اســت از وجــود راحلــه (وســیلهی
راه) و زاد و

توشــه( ».مفیــد1413 ،ق)384 :

 .2مسائل اختصاصی تأثیرگذار در استطاعت بانوان
از مســائل اختصاصــی بانــوان کــه در اســتطاعت آنها تأثیرگذار اســت همراهــی محرم ،اذن
زوج ،مطالبــهی مهریــه ،بــارداری و شــیردهی اســت .در ادامه بــه طور جداگانه بــه هر یک از
آنها پرداخته میشود.
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 .2 .1همراهی محارم در سفر حج بانوان

از مســائلی که در بحث اســتطاعت مطرح اســت ،لزوم همراهی محرم در ســفر ّ
حج یا عمره
بــرای زنان اســت .فقها در مورد شــرط همراهی محرم دیدگاههای متفــاوت با یکدیگر دارند.
ّ
مقدمات وجودی ّ
حج
برخی این شــرط را شــرط تحقق اســتطاعت میدانند و برخی آن را از
شمردهاند ،بدیهی است چنانچه شرط همراهی محرم را از شروط تحقق استطاعت بدانیم،
مطالبهی همراهی محرم و پرداخت اجرت به وی ،جهت همراهی واجب نیست ،اما اگر از
ّ
مقدمات وجودی ّ
حج باشــد ،بر زن مســتطیع الزم اســت حتی با پرداخت اجرت ،همراهی
محرم را مطالبه کند .در ادامه به دو فرع در این بحث پرداخته میشود:
فرع ّاول _ وجود محرم شرط ّ
صحت ّ
حج است یا شرط استطاعت؟

بــا رجــوع بــه لســان روایــات بــه دســت میآیــد کــه همراهــی محــرم بــرای زن در حـ ّـج فقــط
امنیــت اســت و فــی نفســه هــدف نیســت؛ بنابرایــن زن در ســفر یــا ّ
وســیلهای بــرای ّ
امنیــت
امنیــت نــدارد ،بنابــر ّ
دارد یــا ّ
امنیــت داشــتن ،حـ ّـج بــر زن _ در صــورت داشــتن همـهی شــرایط
اســتطاعت _ واجــب اســت و وجــود محــرم تأثیــری در وجــوب حـ ّـج نــدارد .در صــورت عــدم

ّ
امنیــت بایــد کســی همــراه زن باشــد پــس اگــر همراهــی بــا ثقــات یــا محــرم نیــاز بــه اجــرت
ّ
دارد ،در صورتــی کــه زن توانایــی پرداخــت آن را دارد ،واجــب اســت از بــاب مقدمـهی واجــب
اجــرت را بپــردازد ،مگــر در جایــی کــه اجــرت مــورد نظــر ،بیــش از تــوان زن باشــد کــه در ایــن
صــورت الزم نیســت؛ زیــرا قاعــدهی «الضــرر» جلــوی آن را میگیــرد و در اینجــا دیگــر مســتطیع
یشــود.
نخواهــد بــود .محــرم در اینجــا زوج و هرکســی کــه نــکاح بــا او حــرام اســت را شــامل م 
در نتیجــه وجــود محــرم بــرای حـ ّـج زن نــه شــرط ّ
صحــت اســت و نــه شــرط اســتطاعت،
ّ
موضوعیــت نــدارد خــواه اینکــه زن جــوان باشــد یــا پیــر ،مجـ ّـرد باشــد
زیــرا همراهــی محــرم،
ّ
ّ
یــا متأهــل( .عاملــی (شــهید ثانــی)1413 ،ق153 / 2 :؛ حلــی1414 ،ق82 / 7 :؛ طوســی1390 ،ق318 / 2 :؛ محقــق

ّ
حلــی1408 ،ق )204 / 1 :آنچــه در حـ ّـج زن ّ
اهمیــت داردّ ،
امنیــت اســت کــه ممکــن اســت بــا محــرم
ً
باشــد یــا بــا فــرد ثقــه یــا بــا همــراه بــودن درکاروان و یــا بــه هــر نحــو دیگــر .مثــا ســازمان حـ ّـج بــه
ّ
عنــوان متولــی حـ ّـج میتوانــد بــا همــراه نمــودن افــراد امیــن بــا بانــوان ،ظـ ّـن بــه ســامت ســفر و
ّ
امنیــت را فراهــم آورد.
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مستند حکم:

دلیل اصلی در این حکم ،روایات است که برای نمونه به یکی از آنها اشاره میشود:

َ
َ
ســلیمان بــن خالــد َعن ایب عبداهلل؟ع؟ ف َمرأة ُت ُ
رید ّ
احلج َ
لیــس َم َعها م َر ُم َهل َیصل ُح هلا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
احل ُّج؟ فقال؟ع؟َ :ن َعم ،اذا َ
َ
کانت مأمونة ّ
(حر عاملی1416 ،ق ،11 :باب)153 / 58؛ سلیمان بن

خالــد از امــام صادق؟ع؟ دربارهی زنی پرســید که میخواهد بــدون محرم به ّ
حج
برود آیا ّ
حج او صحیح است؟ فرمودند :زمانی که در ّ
امنیت باشد ،بله».
ّ
براساس این روایت و امثال آن اگر ّ
موضوعیت ندارد.
امنیت باشد همراهی محرم

ّ
نکتــه _ 1در ذیــل بحــث امنیــت ایــن ســؤال نیــز قابــل طــرح اســت کــه مــا ک در تحقــق
ّ
ـربی (طریقــی) مســتفاد از آی ـهی شــریفه (آل عمــران )97 :و روایــات ،تحقــق ظـ ّـن و
اســتطاعت سـ ِ
ّ
اطمینــان خاطــر نســبت بــه امنیــت ســفر بــرای نــوع مکلفیــن اســت یــا مــا ک ،اطمینــان خاطــر
شــخصی اســت؟ بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه روایــات ّ
مفســر اســتطاعت ،در آیــه شــریفه
ّ
ّ
مــا ک ،اطمینــان خاطــر بــرای شــخص مکلــف اســت و تعبیــر ُ«مخلــی َسـ ُـربه» ظهــور دارد در
ّ
اینکــه اگــر مســیر ســفر حـ ّـج ،خالــی از مانــع و همــراه بــا امنیــت باشــد و بــرای شــخص مکلــف،
یشــود .البتــه
ظـ ّـن یــا گمــان یــا اطمینــان بــه ایــن امنیــت حاصــل شــود ،مســتطیع محســوب م 
ّ
ّ
چــون روایــات در صــدد بیــان ضابطــهی کلــی بــرای مکلفیــن اســت بایــد مــا ک را ظـ ّـن و

گمــان و اطمینــان شــخصی نوعــی قــرار داد بــه ایــن معنــا کــه هــر فــرد دیگــر هــم چنانچــه خــود
ّ
را در جایــگاه مکلــف قــرار دهــد و شــرایط زندگــی و خصوصیــات شــخصی او را داشــته باشــد
بــرای او نیــز چنیــن ظـ ّـن و اطمینانــی بــه امنیــت یــا عــدم امنیــت حاصــل شــود و بــه عبــارت
دیگــر اســباب حصــول ظــن و اطمینــان بــرای مکلــف ،اســباب عقالیــی و مــورد پذیــرش عقــا
اســت( .ســاجدی1396 ،ش)22 :

نکتــه  .2اگــر زوج ّادعــای خــوف بــر زن یــا عــدم امنیــت را بــرای زن داشــته باشــد ،بــر اســاس
ّ
ّبینــه و ســپس شــاهد حــال عمــل میشــود و در صــورت منتفــی بــودن ایــن دو ،قــول زن مقــدم
اســت( .عاملی (شــهید ثانی)1413 ،ق)153 / 2 :

فــرع ّدوم _ علیرغــم همـهی امــور ،اگــر زن بــا وجــود احســاس خطــر ،بــدون همراهــی محــرم
بــه حـ ّـج رفــت و خطــری پیــش نیامــد آیــا حـ ّـج او صحیــح اســت؟
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حــج وی صحیــح اســت ،زیــرا همراهــی محــرم نــه شــرط ّ
ّ
صحــت اســت نــه شــرط
اســتطاعت تــا عــدم آن تأثیــری در حـ ّـج داشــته باشــد .امــام خمینــی؟حر؟ در ایــن بــاره میفرمایــد:

حــج بگــذاردّ ،
امنیــت بــدون محــرم ّ
«اگــر زن در صــورت عــدم ّ
حــج او صحیــح اســت بــه
خصــوص در صورتــی کــه ّ
امنیــت قبــل از شــروع ،در احــرام حاصــل شــود( ».خمینــی ،بیتــا)53 / 1 :
نکتــه :از جملــه مســائل مؤثــر بــر اســتطاعت زن ،قوانیــن کشــور مقصــد اســت؛ بنابرایــن

شــاید بتــوان گفــت یکــی از دالیــل وجــود همــراه یــا محــرم بــرای زن ،قانــون کشــور مقصــد
ً
اســت .از بــاب مثــال در عمرههــای دانشــجویی و دانشآمــوزی کــه معمــوال مجـ ّـرد ســفر
میکننــد ،طبــق قانــون عربســتان از ورود ایــن افــراد بــدون همراهــی محــرم جلوگیــری میشــود،
ّ
ّ
البتــه بــرای ایــن مســأله راه حــل وجــود دارد .ســازمان حـ ّـج بــه عنــوان متولــی امــر حـ ّـج میتوانــد
ّ
بــا همــراه نمــودن افــراد امیــن و توانــا بــا بانــوان در کاروانهــای زیارتــی ایــن مســأله را حــل کنــد و
همچنیــن اطمینــان خاطــر از امنیــت و ســامت را بــرای آنــان فراهــم نمایــد.
 .2 .2اذن زوج در ّ
حج همسر

یکی از امور واجب برای بانوان ّ
متأهل ،اذن همســر در خروج از منزل اســت .ناگزیر در انجام
ّ
حج واجب که مســتلزم خروج زن از منزل اســت این بحث مطرح میشــود که آیا اذن همسر
حج بانوان الزم اســت؟ فقهای شــیعه به ّاتفاق بر عدم وجــوب اذن زوج در ّ
بــرای انجــام ّ
حج
واجــب معتقدنــد (عاملــی (شــهید ثانــی) ،بیتــا164 / 2 :؛ نراقــی1417 ،ق )91 / 11 :بــه عبــارت دیگــر زوج
نمیتواند همسر را از حجة االسالم منع قولی و عملی کند.
مستندات حکم

 .1وجــوب اذن زوج تالــی فاســد دارد .اگــر زوج اذن ندهــد چــه قــوال و چــه فعــا ،امــر بــه
منکــر کــرده اســت ،عــاوه بــر اینکــه خــاف ســلطنت زوجــه بــر نفــس خــود اســت.
 .2جــواز منــع ،فــرع بــر ثبــوت حـ ّـق بــرای زوج اســت .در حالیکــه مســتفاد از روایــات عــدم
ّ
ثبــوت چنیــن حقــی بــرای زوج اســت؛ بــرای مثــال در کتــاب مقنع ـهی شــیخ مفیــد ،روایــت
مرســلهی معتبــرهای بــر ایــن امــر داللــت میکنــد:

ُ َ
ُ
حممـ ُـد بـ ُـن حممـ ٍـد املفيـ ُـد ِف ُ
ـرأة جتـ ُـب علهيــا حجــة اإلســام َي َن ُعهــا
املقنعـ ِـة قــال
«سـ ِـئل؟ع؟ عــن املـ ِ
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َ
ُ
خالف ُ
ُ
ليــس للــزوج ُ
االمتنــاع؟ فقــالَ :
تــه
حجــة اإلســام ،و ان
منعهــا ِمــن
زوجهــا ِمــن ذلــك ،أعلهيــا
ِ
ِ
و َ
خرجــت مل يكــن علهيــا َحـ َـر ٌج ّ
(حرعاملــی1409 ،ق)157 / 11 :؛ از امــام؟ع؟ دربــارهی زنــی ســؤال شــد

کــه ّ
حجــة االســام بــر او واجــب شــده اســت در حالیکــه همســرش او را از انجــام آن منــع
میکنــد ،آیــا زن میتوانــد امتنــاع کنــد؟ فرمودنــد :زوج اجــازهی منــع زن را از ّ
حجــة االســام
نــدارد و اگــر زن مخالفــت کنــد و خــارج شــود حرجــی بــر او نیســت».
روایــت اگــر چــه مرســل اســت ولــی چــون بــا «قــال» بــه طــور مســتقیم بــه امــام؟ع؟ نســبت
داده شــده اســت ،طبــق کبــرای کلــی «مراســیل صــدوق کــه بــه لســان قــال اســت در حــد

مســندات اســت ».داللــت بــر توثیــق جمیــع وســائط میکنــد( .فاضــل لنکرانــی1418 ،ق)322 / 1 :

ّ
فقهــا بــرای عــدم وجــوب اذن همســر در بحــث حــج بــه روایــات متعــددی اســتناد کردهانــد

بــرای نمونه:

ُ
روایــت ّ
ـناده عــن مــویس بـ ِـن
محمــد بــن مســلم از امــام باقــر؟ع؟« :حممــد بـ ُـن احلسـ ِـن باسـ ِ
عبدالرمحــن عــن عــاء ٍ عــن ّ
حممــد یعــی ابـ َـن مسـ ٍـلم عــن ایب جعفـ ٍـر؟ع؟ قــال:
القاسـ ِـم عــن ِ
ِ
َ َ َ
َ َ َ ُ ُّ َ َ
َ
َ ُُ َ
ٌ َ
َ
ـاب َز ُ
احلـ ّـج َفغـ َ
وجهــا ،ف َهــل
«ســألته عــن ِأمــر ٍأة ل تــج و لــا زوج و أب أن یــأذن لــا ِف ِ
َلــا َان َ ُتـ َّـج؟ قــال؟ع؟ :الطاعـ َـة لــه َع َلهیــا یف ّ
حجـ ِـة االســام (حـ ّـر عاملــی1409 ،ق)155 / 11 :؛
ِ

ّ
محمــد بــن مســلم گفــت :از ایشــان دربــارهی زنــی پرســیدم کــه حـ ّـج انجــام نــداده
اســت و همســرش نیــز بــرای حـ ّـج بــه او اجــازه نمیدهــد ،آیــا زن بایــد حـ ّـج را انجــام
دهــد؟ فرمــود :در ّ
حجــة االســام اطاعــت از زوج بــر زن واجــب نیســت».

داللت :این روایت به صراحت بر عدم وجوب اذن همسر در حجة االسالم داللت دارد.
سند :این روایت از نظر سندی صحیح است و تمام راویان آن ثقه و امامی هستند.

َ َ
«ج ْع َفـ ُـر ْبـ ُـن ْ َ
اســتناد بــه روایــت امــام صــادق؟ع؟َ :
ال َســن ْبــن َسـ ِـع ٍيد ِف ْ ُ
ال ْع َت َبـ ِـر قــال
ِ ِ
َقـ َـال« :ال َ
طاعـ َـة ملخلــوق یف معصیـ ِـة اخلالــقّ ...
(حرعاملــی1409 ،ق)157 / 11 :؛ در معصیــت
ٍ
ِ

خالــق هیــچ طاعتــی بــرای مخلــوق نیســت».
ّ
ـت زوج ،معصیــت خــدا کنــد
داللــت :براســاس ایــن روایــت زن حــق نــدارد بــه خاطــر اطاعـ ِ
و حـ ّـج واجــب را تــرک نمایــد .زیــرا انجــام ّ
حجــة االســام از تکالیــف الهــی اســت.
سند :این روایت به دلیل مرفوعه بودن ضعیف است.
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َ ْ َ َ َْ ْ ْ َ َ َ َ
ّ
الر َضــا؟ع؟ ِف
اســتناد بــه روایــت امــام رضــا؟ع؟ :و ِب ِإســن ِاد ِه عـ ِـن الفضـ ِـل بـ ِـن شــاذان عـ ِـن ِ
ْ
َ َ
َ َ ْ ُ
َ ْ َ َْ
َ
َ َْ ُ
ـق؛ (حـ ّـر عاملــی1409 ،ق:
ِكت ِابـ ِـه ِإل الأمـ ِ
ـون قــال ...« :ال طاعــة ِلخلـ ٍ
ـوق ِف مع ِصيـ ِـة الا ِلـ ِ

)172 / 15؛  ...در معصیــت خالــق هیــچ طاعتــی بــرای مخلــوق نیســت».

داللــت :ایــن روایــت اگــر چــه دربــارهی عــدم اطاعــت فرزنــد از والدیــن در معصیــت خالــق
اســت ولــی میتــوان بــا الغــاء خصوصیــت و تعمیــم آن بــرای زن ،اســتفاده کــرد کــه ا گــر همســر
مانــع انجــام حجةاالســام شــود اطاعــت او واجــب نیســت.
سند :این روایت از نظر سندی صحیح است.
 .3اجمــاع بــر اینکــه اذن زوج بــرای حـ ّـج زن واجــب نیســت .البتــه در ایــن مقــام اصالتــی
ّ
بــرای اجمــاع نیســت زیــرا بنــا بــر وجــود ادلـهی دیگــر ،اجمــاع مدرکــی میشــود و نمیتوانــد بــه
عنــوان یــک دلیــل مســتقل مطــرح گــردد( .فاضــل لنکرانــی1418 ،ق)322 / 1 :

در حـ ّـج هماننــد ســایر تکالیــف عبــادی زوج نمیتوانــد مانــع از ادای آن شــود و در صــورت
ممانعــت زوج ،وجــوب حـ ّـج از زن ســاقط نمیشــود .البتــه بــرای زن اجــازه گرفتــن از همســر و
جلــب رضایــت او امــر اخالقــی محســوب میشــود تــا عــاوه بــر حفــظ همدلــی و صمیمیــت
بیــن زوجیــن ،مــرد آمادگــی الزم را جهــت کمــک بــه زن و همفکــری بــا او کســب نمایــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه عــدم وجــوب اذن همســر فقــط بــرای حـ ّـج واجــب اســت و در حـ ّـج
منــدوب و غیــر واجــب ایــن حکــم جــاری نیســت.
 .3 .2تأثیر مطالبهی مهریه در استطاعت مالی
مهریــه زنــان عندالمطالبــه اســت ،حــال اگــر ّ
غالبــا ّ
مهریــهی زنــی بــرای مخــارج حـ ّـج کافــی

باشــد ،برای مطالبــه از زوج جهــت تأمیــن اســتطاعت مالی ،صــور مختلفی در مســأله قابل
فرض است:

مهریــه نــدارد :در ایــن صــورت زن ّ
الــف) زوج قــدرت بــر ادای ّ
حــق مطالبــه نــدارد و

مســتطیع نیســت.
ب) زوج قــدرت دارد و مطالب ـهی زن نیــز مفســدهای بــرای او نــدارد :در ایــن صــورت الزم
اســت زن مهریــه را مطالبــه کنــد و بــه حـ ّـج بــرود ّ
البتــه در صورتــی کــه زوج ،نفقــه و مخــارج
زندگــی زن را بدهــد.
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ج) زوج قــدرت بــر ادای مهریــه دارد ولــی مطالبــهی مهریــه بــرای زن مفســده دارد مثــا
منجــر بــه نــزاع و طــاق میشــود :در ایــن صــورت زن مســتطیع نمیشــود و مطالب ـهی مهر یــه
الزم نیســت( .خمینــی1387 ،ش)62 / 40 :

طبــق نظــر برخــی مراجــع در صورتــی کــه گرفتــن مهریــه از شــوهر بــرای او عیــب نباشــد و
مشــکلی در زندگــی او بــا شــوهرش ایجــاد نکنــد ،مســتطیع اســت و بایــد بــه حـ ّـج بــرود و ا گــر

نرفــت ،بایــد ورثــه از مالــش بردارنــد و حـ ّـج او را ادا

کننــد( .مــکارم شــیرازی1384 ،ش)135 :

مستندات حکم

از آنجــا کــه مهریـهی زن ،دیــن بــر ّ
ذمـهی مــرد اســت ،بــرای بررســی مســتندات حکــم فــوق،

بحــث مطالب ـهی دیــن در حصــول اســتطاعت مطــرح میگــردد و حکــم ایــن مســأله تحــت
ایــن بحــث قــرار میگیــرد.
در مسألهی دین فروضی مطرح است:
ّ
الف) دین به صورت حال است.
ب) دین به صورت ّ
مؤجل است.
در صــورت اول اگــر مدیــون توانائــی پرداخــت دیــن را دارد یعنــی موســر اســت و بــه ثبــوت
دیــن نیــز اقــرار دارد و بــدون مطالبــهی طلبــکار حاضــر بــه پرداخــت دیــن اســت ،قطعــا
ّ
محقــق میشــود و ّ
حــج واجــب میگــردد.
اســتطاعت
در صورت دوم (دین مؤجل) فروضی مطرح است:
 .1مدیــون قبــل از مطالبـهی طلبــکار و قبــل از اتمــام مهلــت ،دیــن را پرداخــت میکنــد؛
ّ
ظاهــرا در ایــن فــرض ،اســتطاعت محقــق میشــود و مادامــی کــه مســتلزم حــرج نباشــد اخــذ
دیــن واجــب اســت .زیــرا دیــن در ّ
ذمـهی مدیــون ثابــت شــده اســت و بــذل مدیــون بــه منزلـهی
ً
مأخــوذ و صــدق اســتطاعت اســت و عرفــا وجــدان زاد و راحلــه صــدق میکنــد.
 .2مدیــون بــا مطالب ـهی طلبــکار و قبــل از اتمــام مهلــت ،دیــن را پرداخــت میکنــد؛ در
ّ
ایــن فــرض حکــم بــه عــدم وجــوب مطالبــه و عــدم تحقــق اســتطاعت میشــود .فــرق ایــن
فــرض بــا صــورت دیــن حــال در ایــن اســت کــه در دیــن حــال ،حـ ّـق مطالبــه ثابــت اســت بــر

18

ت�� غ

ارم غ�انب ل�ی�  /سال اول ،شماره اول ،زمستان 1399

خــاف ایــن فــرض .البتــه برخــی مثــل سـ ّـید در عــروه و بعضــی شــارحین فرقــی بیــن ایــن دو
ّ
نگذاشــتند و در فــرض مذکــور نیــز قائــل بــه تحقــق اســتطاعت شــدند.
 .3طلبــکار در بــذل مدیــون در صــورت مطالبــه شــک دارد؛ در ایــن فــرض حکــم بــه عــدم
وجــوب شــده اســت .زیــرا مجــرد ملکیــت زاد و راحلــه مادامــی کــه در دســت او و در اختیــار او
ّ
نباشــد موجــب تحقــق اســتطاعت نمیشــود؛ زیــرا شــک در شــرط تکلیــف موجــب شــک در
مشــروط اســت کــه مجــرای اصــل برائــت اســت .پــس مجالــی بــرای وجــوب مطالبــه نیســت.
 .4طلبــکار علــم دارد کــه در صــورت مطالبــه ،قبــل از اتمــام مهلــت ،مدیــون دیــن را
ّ
پرداخــت نمیکنــد؛ در ایــن فــرض حکــم بــه عــدم تحقــق اســتطاعت و عــدم وجــوب حـ ّـج
واضــح اســت( .فاضــل لنکرانــی 1418 ،ق.)123 _ 118 / 1 :

تطبیــق مســأله در مهریـهی زن :مهریــه عنــد المطالبــه اســت یعنــی در صــورت مطالبـهی
ّ
زن پرداخــت آن واجــب اســت؛ از ایــن رو ماننــد دیــن حــال اســت؛ اگر شــوهر توانائــی پرداخت
مهریــه را دارد و بــدون مطالبــه حاضــر بــه پرداخــت هســت بــا وجــود شــرایط دیگــر اســتطاعت،
ّ
زن بــه طــور قطــع مســتطیع میشــود .همچنیــن اگــر پرداخــت مهریــه ّ
توســط زوج متوقــف بــر

مطالبــه باشــد ،درخواســت مهریــه از زوج بــر زن واجــب اســت؛ زیــرا در ایــن حــال عنــوان «عنــده
مــا حیـ ّـج بــه» صــدق میکنــد ،چــرا کــه شــرط وجــوب حـ ّـج بــرای او حاصــل شــده اســت .از

طرفــی مطالبــه در اینجــا بــه منزلـهی تحصیــل اســتطاعت نیســت کــه اشــکال شــود بــه اینکــه
تحصیــل اســتطاعت ،واجــب نیســت ،بلکــه مطالبــه ماننــد زمانــی اســت کــه پولــی در بانــک
ّ
ّ
اســت و دسترســی بــه آن متوقــف بــر صــدور چــک و امضــاء آن اســت و ایــن توقــف منافاتــی
بــا اســتطاعت ّ
فعلیــه نــدارد .البتــه تمــام ایــن صــور در صــورت عــدم حــرج یــا عــدم ایجــاد
مفســدهای بــزرگ (ماننــد نــزاع و طــاق) اســت.
 .4 .2تأثیر بارداری در استطاعت بدنی
گاهــی موســم ّ
حــج بــا ّایام بــارداری زن مصــادف میشــود ،اینکــه آیا حمــل میتوانــد مانع از
ّ
وضعیت حمل و زن بستگی دارد:
استطاعت شود؟ به

فرض اول :حمل در وضعیتی باشد که چنین سفری بر زن یا جنین یا هر دو خطرآفرین است.
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فــرض دوم :حمــل در وضعیتــی باشــد کــه چنیــن ســفری بــر زن یــا جنیــن یــا هــر دو
خطرآفریــن نیســت.
در فــرض اول چنیــن حملــی مانــع از اســتطاعت مــادر میشــود؛ زیــرا اســتطاعت بدنــی
ذمــهی زن ســاقط میگــرددّ .
حــج از ّ
محقــق نمیشــود و انجــام ّ
البتــه چنانچــه قبــل از

حمــل و بــارداری اســتطاعت داشــته باشــد ،بایــد پــس از رفــع مشــکل حمــل ،اقــدام بــه حـ ّـج
یشــود و
نمایــد .ولــی در فــرض دوم چــون مانعــی از انجــام مناســک حـ ّـج بــرای زن ایجــاد نم 
ّ
اســتطاعت بدنــی محقــق اســت حـ ّـج بــا وجــود ســایر شــرایط اســتطاعت ،بــر زن مســتقر اســت
و ســاقط نمیگــردد.

ّ
ممکــن اســت کســی بــه حکــم فــوق اشــکال کنــد کــه چــون فرزنــد متعلــق بــه شــوهر

اســت اذن همســر بــرای زن بــاردار الزامــی اســت ،در حالیکــه اذن همســر بــرای زن در
انجــام حـ ّـج واجــب ،الزم نیســت .در ّرد ایــن اشــکال بایــد گفــت :حــق مطلــب در مســألهی
فرزنــد ايــن اســت كــه نظــام تكويــن ،فرزنــد را ملحــق بــه پــدر و مــادر و هــر دو مینمایــد،
بــرای اينكــه هســتی فرزنــد مســتند بــه هــر دوی آنهــا اســت ،هــر چنــد در نظــام تشــریع و در
احــکام اســامی بــر اســاس آیــه  233ســورهی بقــره ،فرزنــد بــه پــدر ملحــق شــده و بــا تعبيــر
«مولــود لــه» بــه ايــن الحــاق اشــاره شــده اســت( ،طباطبايــی1374 ،ش )360 / 2 :امــا بــا ّ
تمســک
ّ
ادلـهی عــدم وجــوب اذن همســر بــرای ّ
حجــة االســام میتــوان گفــت کــه در تزاحــم بیــن
بــه
ّ
انجــام تکالیــف الهــی و حقــوق همســر ،انجــام واجبــات الهــی مقــدم اســت چنانچــه شــوهر
نمیتوانــد مانــع از صــاة واجــب یــا گرفتــن روزه و ...بــرای زن شــود در انجــام حـ ّـج واجــب
نیــز بــا فــرض وجــود ّ
امنیــت نمیتوانــد مانــع از انجــام حـ ّـج شــود .بنابرایــن زن بــاردار نیــز بــه
ّ
عنــوان یــک مکلــف وظیفــه دارد تکالیــف الهــی خــود را انجــام دهــد و زوج نمیتوانــد بــه

هیــچ عنــوان مانــع شــود.
مستند حکم
 .1قاعدهی نفی عسر و حرج

َ َ َ َ َ ََْ ُ ْ ف ّ
الد� ن� ِم نْ
� َح َر ج�> ّ
(حج)78 :؛ «عســر و
ٍ
براســاس آیات شــریفهی قرآن مانند <وما ج�عل عل ي�كم ِ� ي� ِ ي ِ
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َ ُ ُ َّ

َ ْ َ َ ََْ ُ

َ

حرج از ّامت پیامبر؟ص؟ برداشــته شــده است ».و <ما ي�ر ي�د الل ُه ِل ي� ج�عل عل ي�ك ْم ِم نْ
� ح َر ٍج�> (مائده:
ِ

)6؛ خداونــد نخواســته بــر شــما ســختی و حرجی قــرار دهــد ».و همچنین بر طبــق آیات 185
ّ
و 286ســوره بقــره ،عســر و حــرج از مردم برداشــته شــده اســت .در تقدم عمومــات نفی حرج
ّ
ّ
بــر ادلــه احــکام ّاولیــه و وجــوب تخصیص ایــن ادله بــا آن عمومات هیچ اشــکالی نیســت.
شــاهد بــر این تخصیــص ،استشــهاد امــام؟ع؟ بــه عمومــات نفــی حــرج در قبــال بســیاری از
ّ
ادلهی احکام اولیه اســت ،مانند روایت شــیخ طوسی؟حر؟ با اسنادش به عبداالعلی مولی آل

ً
مــرارة ،فكيف َ
ُ
ُ
َ
اصن ُع
فجعلــت عیل إصبعي
فانقطع ظفري
عثــرت
ســام «قــال قلــت أليب عبد اهّلل؟ع؟:
َ
ُ َُ
َ َ َ َ َ ْ ُ ف ّ
ُ
الد� ِن� ِم ْن�
كتاب اهّلل؟زع؟ ،قال اهّلل تعایل ما ج�عل عل ي�ك ْم ِ� ي� ِ ي
بالوضوء؟ قال :يعرف هذا و أشباهه ِمن ِ
َح َر ج�ِ ،ا َ
مســح عليــه ّ
(حــر عاملــی1409 ،ق)464 / 1 :؛ گفــت :بــه امــام صادق؟ع؟ گفتــم :در اثر لغزش،
ٍ

ناخنم قطع شــد و روی انگشــتم مرهم گذاشــتم چطور وضو بگیرم؟ فرمود :این و امثال این از
کتاب خدا دانســته میشــود که فرمود :در دین بر شــما حرج و سختی قرار داده نشده است.
بر روی همان مسح کن».
ّ
بــه عــاوه فهــم نیــز تقــدم قاعــدهی نفــی عســر و حــرج بــر احــکام اولیــه اســت و در بســیاری
از فروعــات فقهــی بــه ایــن قاعــده اســتناد دادهانــد( .مــكارم شــيرازی1370 ،ش.)185 / 1 :

ّ
اگــر چــه در وجــه تقــدم عمومــات نفــی حــرج اختــاف اســت؛ ولــی بــر اســاس نظــر مشــهور،
ّ
ادلــهی احــکام ّ
اولیــه ،پذیرفتــه شدهاســت.
حکومــت قاعــدهی «الضــرر» و «الحــرج» بــر
ِ

(بجنــوردی1377 ،ش)232 / 1 :

 .2قاعدهی الضرر
مهمترين دليل برای نفی ضرر و ضرار ،منبع چهارم استنباط احکام يعنی عقل است .عالوه
بــر عقــل بــه تصریح قرآن مجيد و مضمــون رواياتی كه در اين باب وارد شــده قاعده ال ضرر بر
روابط و مناســبات بين مردم حاكم اســت .در قرآن مجيد آياتی وجود دارند كه با تصريح به
واژه «ضــرر» و مشــتقاتش در مــوارد خــاص ،احكامــی را ارائه كردهاند كه از بــاب تعليق حكم
بــر وصــف ،حاوی معنای عام هســتند و «ال ضرر» را به صورت يــک قاعده میتوانند تثبيت

َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ٌ َُ
كننــد كــه در ادامه به ذكر چنــد نمونه از اين آيات میپردازيــم< .لا ت� ض� ّار َوا ِلد ة� ِب� َول ِدها َولا َم ْولود له
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َ

ِب� َول ِد ِه> (بقــره)233 :؛ هيــچ مــادری نبايــد از رهگــذر فرزنــدش زیان ببیند و نيز هيــچ پدری نبايد
از رهگــذر فرزنــدش زيانــی به او برســد ».طبــق اين آيه ،مــادران و پدران نباید به خاطر مســاله
ََ ُْ

ُ ُ َ

ً ََْ ُ

شــیردهی کودک متضرر شوند .همچنین آیهی شریفه<ولا ت�م ِسكوه نّ� ِض� َرارا ِل ت�ع ت�دوا> (بقره)231 :؛

«و آنان را برای اینکه زیانی به ایشــان برســانید نگاه میدارید ».در مورد اين آيه توضيحی الزم
ً
اســت :ظاهــرا گروهــی از مردان ،زنان خــود را طالق میدادند و بعد به آنهــا رجوع میكردند؛
ّ
ّ
البته نه به علت رغبتی كه به آنها داشتند ،بلكه با ّنيت تجاوز و تعدی و گاه پايمال كردن
ّ
حقوق مالی ناشی از ّ
زوجيت كه به زنان تعلق میگرفت .قرآن كريم در اين آيه مردان را از اين
عمل نهی كرده اســت .بر اساس تفســير فاضل مقدادِ ،ض
<� َر ًارا ِل تَ� ْع تَ� ُدوا> يعنی ضرر وارد آوردن
ّ
بر زن و آزار رساندن به او ،تعدی از حدود الهی است( .فاضل مقداد1373 ،ق)282 / 2 :
ّ
در خصــوص ال ضــرر ،روايــات زيــادی نیــز وارد شــده كــه بــه جهــت تعــدد بــه صــورت تواتــر

اجمالــی درآمدهانــد؛ بــه ايــن معنــا كــه هــر چنــد همــه روايــات مذكــور بــه يــک لفــظ نيســتند،
ولــی مضمــون واحــدی دارنــد .معروفتريــن حديــث در ايــن مــورد ،مربــوط بــه داســتان ســمرة

بــن جنــدب اســت كــه در ذيــل آن ،جملــه «ال ضــرر و ال

ضــرار» ديــده میشــود( .کلینــی1429 ،ق:

 /10بــاب ضــرار )2 / 475 ،فخــر المحققيــن در كتــاب ايضــاح الفوائــد فــی شــرح القواعــد در بــاب
رهــن ،ادعــای تواتــر ايــن گونــه احاديــث را میكنــد .شــيخ حـ ّـر عاملــی نیــز در وســائل الشــيعه
بابــی بــه نــام بــاب «انــه ال جيــوز االضــرار باملؤمــن» ترتيــب داده و تعــدادی از احاديــث را همــان
جــا نقــل كــرده و تعــدادی ديگــر را در ابــواب احيــای مــوات و شــفعه و ســاير ابــواب نقــل كــرده
اســت( .محقــق دامــاد1383 ،ش )135 _ 131 / 1 :بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ادلــهی روایــی بــرای
اثبــات قاعــدهی الضــرر فــراوان اســت.

نتیجــه اینکــه بــر اســاس دو قاعــده نفــی حــرج و نفــی ضــرر ،عــدم وجــوب حـ ّـج بــرای زن

بــاردار در صــورت خطــر بــرای خــودش یــا جنیــن ،ثابــت میشــود.
 .5 .2تأثیر شیردهی در استطاعت بدنی
برخــی از بانــوان کــه ّ
حج بر آنها واجب شــده اســت ّایام شــیردهی فرزند خــود را میگذرانند و
ممکن اســت شــیردهی برای اعمال ّ
حج اخالل ایجاد کند ،بنابراین الزم اســت این مســأله
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مورد ّ
توجه قرار گیرد .زنی که به کودک شیر میدهد و کودک نیز تنها از شیر مادر تغذیه میکند
و همراهی کودک برای مادر یا کودک موجب حرج و ضرر است و از سویی نمیتوان کودک را
ّ
در موسم ّ
حج تنها گذاشت ،به دلیل اینکه کودک در سنین حساسی قرار دارد و مدت زمان
ً
حج با ّ
توجه به برنامهی ســازمان ّ
اعمال ّ
حج ایران تقریبا یک ماه طول میکشــد ،ناگزیر شــیر
حج مادرّ ،
دادن مادر ،مانع از استطاعت است؛ در نتیجه ّ
حج غیرمستطیع است و کفایت
از ّ
حجة االســام نمیکند .ولی اگر بتواند برای کودک پرســتار پیدا کند _ اجرت آن را داشــته
باشــد _ یا کودک را همراه ببرد و کســی باشــد که در ســفر ّ
حج در نگهداری کودک او را یاری
ً
حج برود و کفایت از ّ
قبال ّ
دهد ،باید به ّ
حج بر او مستقر شده
حجة االسالم میکند .البته اگر
باشد ،باید پس از رفع حرج ،در ّاولین فرصت ممکن ،برای انجام ّ
حج اقدام کند.
مستند حکم
ّ
از ادلــهی حکــم فــوق میتــوان بــه قاعــده نفی عســر و حرج اشــاره کرد؛ این مســأله نیــز مانند

اســتطاعت بانوان باردار طبق قاعده نفی عســر و حرج قابل جواب اســت که به جهت تکرار
از ذکر آن خودداری میشود.

نتیجه

یکی از مهمترین شــرایط وجوب ّ
حج اســتطاعت است .در بررسی استطاعت بانوان سه امر
اساسی مطرح میشود؛

 .1همراهی محرم در سفر ّ
موضوعیتی ندارد و ّ
مهم ،وجود ّ
ّ
امنیت برای زن
حج فی نفسه
است؛ از این رو همراهی محرم نه شرط ّ
صحت ّ
حج است و نه شرط استطاعت.
ّ
 .2طبــق ّ
ادلهی فقهــی ،عدم وجــوب اذن زوج بــرای زن در ّ
حج
نــص صریــح روایــات و
واجب به دست آمد .نکته ّ
مهم در اینجا این است که هیچ طاعتی بر طاعت خالق
ّ
مقدم نیست ّ
حتی طاعت زوج.
ّ
 .3حاصل بررسی ادلهی فقهی در بحث مطالبه مهریه این شد که در صورت موسر بودن
زوج و عدم ایجاد مفسده ،مطالبهی مهریه برای زن الزم است و مستطیع میشود.

اســتطاعت بانوان باردار و شــیرده بســتگی به حال زن و طفل دارد .بر اساس قاعده نفی
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حرج و نفی ضرر در صورتی که سفر ّ
حج برای مادر یا جنین یا هر دو خطر داشته باشد
ّ
محقق نمیشود و وجوب ّ
حج ساقط میشود.
استطاعت بدنی
نکتهی قابل ّ
توجه در ّ
تتبعات فقهی این است که خدای متعال با در نظرگرفتن ظرافت
و خلقت زن احکام ویژهای برای او قرار داده و در این میان ،به هیچ وجه سختگیری ننموده
و تکلیف ما ال یطاق بر زن نکرده است.
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_ ســوریه :دارالعلــم _ الــدار الشـ ّ
ـامیة1412 ،ق.
8.ســاجدی ،مهــدی؛ مقال ـهی «واکاوی فقهــی تســهیل حـ ّـج بــر بانــوان از جهــت تأمیــن امنیــت
ّ
حـ ّـج» ،مجل ـهی میقــات حـ ّـج ،ش1396 ،126ش.
9.طباطبائــی ،ســید ّ
محمــد حســین؛ تفســیر المیــزان ،ج 2و  ،16چ پنجــم ،قــم :مؤسسـهی مطبوعاتــی
اسماعیلیان1371 ،ش.
 10.طبرســی ،فضــل بــن حســن؛ مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن ،ج ،،1چ ســوم ،تهــران :انتشــارات
ناصرخســرو1372 ،ش.

ّ
 11.طوســی ،ابوجعفــرّ ،
محمــد بــن حســن؛ الخــاف ،ج ،2محقــق :علــی خراســانی ،ســید جــواد

جح رد ناوناب تعاطتسا یصاصتخا لئاسم یهقف یواکاو
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شهرســتانی ،چ ّاول ،قــم :دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامع ـهی مدرســین حــوزهی
علمی ـهی قــم1407 ،ق.
  __________12.؛ اســتبصار فیمــا اختلــف مــن األخبــار ،ج ،2چ ّاول ،تهــران :دارالکتــب االسـ ّ
ـامیة،
1390ق.
ّ
 13.عاملــی ،حـ ّـرّ ،
محمــد بــن حســن؛ تفصیــل وســائل الشــیعه الــی تحصیــل مســائل الشــریعة ،ج،11
چ ســوم ،قــم ،مؤسسـهی آل البیــت؟مهع؟1416 ،ق.
ّ
 14.عاملــی ،شــهید ثانــی ،ز یــن الدیــن بــن علــی جبعــی؛ مســالک األفهــام الی تنقیح شــرائع االســام،
ج ،2چ ّاول ،قم :مؤسســة المعارف االسـ ّ
ـامیة1413 ،ق.
ّ
الدمشـ ّ
ّ
یچــا ،بیــروت :دار العلــم
ـقیة ،ج ،2ب 
البهیــة فــی شــرح لمعــة
  __________15.؛ الروضــة
االســامی ،بیتــا.
 16.فاضــل ،مقــداد بــن عبــداهلل؛ کنزالعرفــان فــی فقــه القــرآن ،ج ،2چ اول ،تهــران :نشــر مرتضــوی،
1373ش.
ّ
 17.فراهیــدی ،خلیــل بــن احمــد؛ کتــاب العیــن ،ج ،3محقــق :مهــدی محزومــی و ابراهیم ســامرائی،
چ ّدوم ،قــم :نشــر هجــرت1410 ،ق (بــه نقــل از نــرم افــزار جامــع فقــه اهــل البیــت؟مهع؟).
ّ
االسالمیة1412 ،ق.
 18.قریشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،ج ،2چ  ،6تهران :دارالکتب
 19.لنکرانــیّ ،
محمــد ،فاضــل موحــدی؛ تفصیــل الشــریعة فــی شــرح تحر یــر الوســیله ،ج ،1چ سـ ّـوم،
بیجــا :دارالتعــارف للمطبوعــات1418 ،ق.
 20.مصطفــوی ،حســن؛ التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکر یــم ،ج ،2چ ّاول ،تهــران :مرکــز الکتــاب
للترجمــه و النشــر1402 ،ق.
 21.مکارم شیرازی ،ناصر؛ القواعدالفقهیه ،ج ،1چ سوم ،قم :مدرسهی امام علی ابن ابیطالب؟ع؟،

1370ش.
 22.مفید بغدادیّ ،
محمد بن نعمان؛ المقنعة ،چ ّاول ،قم :کنگرهی جهانی هزارهی شیخ مفید؟حر؟،
1413ق.
 23.موســوی خمینــی ،روح اهلل؛ تحر یــر الوســیله ،ج ،1چ ّاول ،قــم :مؤسسـهی مطبوعــات دار العلــم،
بیتــا.
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  __________24.؛ مناســک محشــای حـ ّـج تنظیــمّ :
محمــد رضــا محمــودی ،چ چهــارم ،تهــران :نشــر
مشــعر1387 ،ش.
 25.نجفــیّ ،
محمــد حســین؛ جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرایع االســام ،ج ،17چ هفتــم ،بیــروت :دار
االحیــاء ّ
التــراث العر بــی ،بیتــا.
 26.نراقــی ،مولــی احمــد بــن ّ
محمــد مهــدی؛ مســتند الشــیعة فــی احــکام الشــریعة ،ج ،11چ ّاول،
مشــهد :مؤسس ـهی آل البیــت؟مهع؟ ألحیــاء ّ
التــراث1417 ،ق.
 27.واســطی ،زبیــدی ،محـ ّ
ـب الدیــن ســید مرتضــی حســینی؛ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،
ّ
ج ،5محقــق :مصطفــی حجــازی ،بیچــا ،بیجــا :دار الهدایــة العر بــی1414 ،ق.
 28.یــزدی ،ســید ّ
محمدکاظــم طباطبائــی؛ عــروة الوثقــی فیمــا تعـ ّـم بــه البلــوی ،ج ،2چ ّدوم ،بیــروت:
مؤسسـهی األعلمــی للمطبوعــات1409 ،ق.

بررسی شرط اعلمیت مرجع تقلید با تأ کید بر دیدگاه فقهای معاصر
حکیمه طییب1؛ فاطمه رامشک2

چکیده
از دیــدگاه بســیاری از فقهــا ،یکــی از شــرایط مرجــع تقلیــد ،اعلمیــت اســت .یعنــی مرجــع تقلیــد
بایــد در اســتنباط احــکام فقهــی از ســایر مجتهدیــن همعصــر خــود تواناتــر باشــد .نســبت بــه
شــرط اعلمیــت دو دیــدگاه در میــان فقهــا وجــود دارد .مشــهور فقهــا قائــل بــه اشــتراط اعلمیــت
هســتند .ایــن گــروه بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه روایــات ،اجمــاع و حکــم عقــل و ســیره عقــا
اســتناد نمودهانــد .از بیــن ادلــه مذکــور روایــات بحــث بــه جهــت اشــکاالت ســندی و داللــی کــه
دارنــد تــوان اثبــات شــرط فــوق را ندارنــد .اجمــاع نیــز بــه دلیــل مدرکــی بــودن حجیــت نــدارد.
بنابرایــن عمــده دلیــل شــرط مذکــور ســیره عقــا میباشــد .در مقابــل برخــی از فقهــا قائــل بــه
عــدم اشــتراط اعلمیــت هســتند .ایــن افــراد نیــز بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه اطــاق روایــات
و لــزوم عســر و حــرج در تشــخیص اعلــم اســتناد نمودهانــد؛ امــا بــه نظــر مشــهور روایــات مــورد
اســتناد قائلیــن بــه عــدم اشــتراط اطــاق نــدارد تــا بتوانــد جــواز تقلیــد از غیــر اعلــم را اثبــات
کنــد .لــزوم عســر و حــرج نیــز ادعــای بــدون دلیــل اســت؛ بنابرایــن جــواز تقلیــد از غیــر اعلــم
یتــوان حکــم بــه وجــوب تقلیــد از اعلــم داد.
پذیرفتنــی نیســت و بــا اســتناد بــه ســیره عقــا م 
ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی و بــا مراجعــه بــه منابــع الکترونیکــی و کتابخانـهای،
مســألهی شــرط اعلمیــت مرجــع تقلیــد از منظــر فقهــای معاصــر را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
کلیدواژگان :اعلمیت ،مرجع تقلید ،سیره عقال ،فتوا.
 .1فارغ التحصیل سطح  3رشته تبلیغ با گرایش حج و رشته فقه و اصولtayybei1397@gmail.com .
 .2دانشپژوه فقه عالی و مدرس سطوح عالی حوزهfatemeh.rameshk@gmail.com.
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مقدمه
عقال در اموری که نیاز به تخصص دارد در صورتی که خودشــان فاقد تخصص الزم باشــند،
بــه کارشناســان و متخصصــان آن رشــته مراجعــه میکننــد .مســئله تقلیــد از مجتهــد نیــز از
مصادیق همین بحث است .از آنجا که اکثر مکلفین خود قادر به استنباط احکام از منابع
دینــی نیســتند ،الزم اســت با مراجعه به مرجــع تقلید و تحصیل حجت شــرعی ،واجبات و
محرمات شرعی را شناخته و به احکام عمل کنند.

فَ َ َ َ َ
ُ ّ ف قَ �ة ْ ُ َ َ �ةٌ َ َ َ َّ ُ ف ّ
الدي� ِن�
خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد�< :ل ْولا ن� ف� َر ِم نْ� ك ِل ِ� ْر� ٍ ِم ن�ه ْم ط ِئا� ف� ِل ي� ت� ف� ق�هوا ِ� ي� ِ
َول ُ� نْ��ذ ُروا قَ� ْو َم ُه ْم ��ذَ ا َر َ� ُعوا � َل ْ�ه ْم َل َع َّل ُه ْم َ� ْح�ذَ ُر نَ
و�> (توبــه)122 ،
ي
ِي ِ
ِإ ج ِإ ي ِ

ایــن آیــه داللــت بــر مطلــوب بــودن نفــر و وجــوب تفقــه و انــذار پــس از آن دارد و اثبــات

میکنــد تحــذر بعــد از ایــن انــذار واجــب اســت چــه بــرای منذریــن از ایــن انــذار ،علــم حاصــل
بشــود و چــه نشــود؛ بنابرایــن آیــه مذکــور هــم وجــوب اجتهــاد و افتــاء و هــم حجیــت قــول فقیــه
و جــواز تقلیــد را اثبــات میکنــد( .خویــی1418 ،ق)64 / 1 :

از نظــر فقهــا مرجــع تقلیــد بایــد واجــد شــروط بلــوغ ،عقــل ،ايمــان (شــیعه دوازدهامامــی)،
عدالــت ،مــرد بــودن ،حريــت ،اجتهــاد مطلــق ،حيــات ،اعلمیــت ،حــالزاده بــودن و عــدم
حــرص بــه دنیــا باشــد( .طباطبایــی1419 ،ق )26 / 1 :برخــی از ایــن شــروط مــورد اتفــاق فقهــا و
برخــی مــورد اختــاف اســت .یکــی از شــرایطی کــه مــورد اختــاف اســت ،شــرط اعلمیــت
اســت .اعلمیــت مرجــع تقلیــد بــه ایــن معنــا اســت کــه وی در اســتنباط احــکام فقهــی از
ســایر مجتهدیــن همعصــر خــود تواناتــر اســت .مشــهور فقهــا اعلمیــت را بــرای مرجــع تقلیــد
شــرط میداننــد تــا جایــی کــه شــیخ انصــاری قائــل بــه عــدم خــاف و محقــق ثانــی در اینبــاره
ادعــای اجمــاع نمــوده اســت .در میــان مراجــع معاصــر برخــی بــه فتــوا و برخــی بــه احتیــاط
واجــب ،حکــم بــه شــرطیت اعلمیــت دادهانــد .قائلیــن بــه وجــوب تقلیــد از اعلــم بــه روایــات،
اجمــاع و ســیره عقــا اســتناد نمودهانــد .در مقابــل برخــی از فقهــا بــا اســتناد بــه روایــات و لــزوم
عســر و حــرج در تشــخیص اعلــم حکــم بــه عــدم وجــوب تقلیــد از اعلــم دادهانــد .ایــن مقالــه
ضمــن بیــان هــر دو دیــدگاه و ادلــه آنهــا بــه بررســی مســتندات اشــتراط اعلمیــت میپــردازد.

رصاعم یاهقف هاگدید رب دیکأت اب دیلقت عجرم تیملعا طرش یسررب
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 .1مفهوم شناسی اعلم
واژهی «اعلم» افعل تفضیل از ریشــه «ع ل م» اســت .این ریشــه به معنای حضور و احاطه بر
چیزی است( .مصطفوی1360 ،ش)206 / 8 :

از دیــدگاه فقهــای معاصــر اعلــم کســی اســت کــه در فهمیــدن حکــم خــدا از تمــام
مجتهدیــن زمــان خــود تواناتــر باشــد .آی ـتاهلل زنجانــی؟ظفح؟ معتقدنــد کــه ایــن برتــری بایــد بــه
گونـهای باشــد

کــه متعــارف اهــل فضــل بتواننــد بــه راحتــی او را تشــخیص دهنــد( .بنیهاشــمی

خمینــی1380 ،ش 15 / 1 :و )16

صاحــب عــروه اعلــم را کســی میدانــد کــه نســبت بــه مســائل و قواعــد شــناخت بیشــتری
داشــته باشــد و از اخبــار و روایــات اطــاع زیــادی داشــته باشــد و در فهمیــدن و اســتنباط
احــکام بهتــر از دیگــران باشــد( .طباطبایــی1419 ،ق)23 / 1 :

آیـتاهلل خویــی؟حر؟ در تبییــن نظــر مرحــوم ســید بیــان میکنــد کــه مــراد ایشــان ایــن نیســت
کــه مجتهــد صرفــا از جهــت علــم بــه قواعــد و مبــادی اســتنباط احــکام قویتــر باشــد و یــا
احاطــه بیشــتری بــر فــروع و اقــوال علمــا و مــوارد تعــارض در عبــارات ایشــان داشــته باشــد
ً
تــا پاســخ هــر ســؤالی را هرچنــد مبتالبــه نباشــد و یــا در خــارج اصــا محقــق نشــود ،بدانــد؛
بلکــه مرادشــان ایــن اســت کــه مجتهــد عــاوه بــر علــم بــه قواعــد و مبــادی ،الزم اســت کــه در
تطبیــق آن قواعــد بــر مــوارد آن نیــز دارای مهــارت باشــد و بتوانــد از آن قواعــد و اصــول در مرحلــه
اســتنباط بــه خوبــی اســتفاده کنــد؛ زیــرا امــکان دارد فــردی در قواعــد و اصــول مهــارت داشــته
باشــد؛ امــا در تطبیــق آنهــا ضعیــف باشــد( .خویــی1418 ،ق 203 / 1 :و )204

 .2عدم امکان تقلید در مسئله اشتراط اعلمیت
مکلفی که مجتهد نیســت و نمیخواهد احتیاط کند الزم اســت برای انجام تکالیف دینی
از مرجــع تقلیــد جامعالشــرایط تقلیــد کند؛ اما نمیتواند در مســئله اشــتراط تقلیــد از اعلم،
تقلیــد کنــد؛ زیــرا برای تقلید در این مســئله الزم اســت که مرجع تقلیدی که در این مســئله
به او رجوع شــده اســت ،شــرایط مرجعیت را داشــته باشــد و یکی از شــرایط همین اعلمیت
اســت .یعنی اگر لزوم تقلید از اعلم مســتند به فتوای مرجع باشــد ،الزم میآید این شــرط به
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دلیل فتوای مرجع معتبر باشد که این مسئله مستلزم دور و توقف شیء بر خودش میباشد
از همیــن روســت کــه برخــی فقها به صراحــت لزوم تقلیــد از اعلــم را حکم عقلــی میدانند.
(طباطبایی1388 ،ق)22 / 1 :

آی ـتاهلل خویــی؟حر؟ در اینبــاره معتقدنــد بــا توجــه بــه آ گاهــی فــرد عامــی بــه اختــاف نظــر
علمــای اعلــم و غیــر اعلــم ،در مقــام فــرض یــا بایــد قائــل بــه لــزوم تقلیــد از اعلــم شــود و یــا اینکــه
حکــم بــه تخییــر تقلیــد از اعلــم و غیــر اعلــم شــود؛ یعنــی حجیــت فتــوا مــردد اســت بیــن اعلــم
تعیینــی و یــا اعلــم و غیــر اعلــم بــه نحــو تخییــری و در دوران حجیــت بین تعییــن و تخییر ،حکم
بــه تخییــر نمیشــود و فتــوای اعلم حجت قطعــی خواهــد داشــت( .خویــی1418 ،ق )134 / 1 :بنابراین
عقــل حکــم میکنــد کــه در ایــن موضــوع بــا توجــه بــه قاعــده وجــوب دفــع ضــرر محتمــل بایــد
ً
بــه اعلــم رجــوع کــرد؛ چــون بــا رجــوع بــه غیــر اعلــم ،احتمــال عقــاب دائمــا وجــود دارد و عقــل
بــه دفــع ضــرر محتمــل حکــم میکنــد( .فاضــل1414 ،ق)136 / 1 :

حــال کــه معلــوم شــد لــزوم تقلیــد از اعلــم در مســئله اشــتراط اعلمیــت در مرجــع تقلیــد
یشــود کــه چــه
حکــم عقلــی و بــه جهــت حجــت بــودن تعیینــی آن اســت ایــن ســؤال مطــرح م 
فایــدهای بــر فتــوای مرجــع در ایــن موضــوع مترتــب اســت؟ ممکــن اســت گفتــه شــود مجتهــد
ایــن شــرط را مثــل ســایر موضوعــات و احــکام فقهــی لحــاظ کــرده و حکــم آن را از منابــع فقــه
اســتخراج نمــوده اســت فــارغ از اینکــه در عمــل ،مقلــدی بخواهــد آن را انجــام دهــد یــا خیــر؛
ً
یعنــی ممکــن اســت بحثــی صرفــا علمــی باشــد و جنبــه عملــی نداشــته باشــد؛ امــا حقیقــت
ایــن اســت کــه ایــن موضــوع عــاوه بــر علمــی بــودن دارای ثمــره عملــی نیــز اســت .بــا وجــود
اینکــه بــه حکــم عقــل و لــزوم تحصیــل حجــت قطعــی ،مقلــد بایــد در ابتــدا ســراغ مرجــع تقلیــد
اعلــم بــرود ،امــا نظــر مرجــع تقلیــد اعلــم در مــورد شــرط اعلمیــت از دو حــال خــارج نیســت؛ یــا
فتــوای بــه وجــوب تقلیــد از اعلــم میدهــد کــه در ایــن صــورت مقلــد در ســایر ابــواب و فروعــات
یشــود و یــا اینکــه
فقهــی مقلــد اعلــم باقــی میمانــد و بــه طــور کلــی تقلیــد از اعلــم محقــق م 
مرجــع اعلــم فتــوا بــه جــواز تقلیــد از غیــر اعلــم میدهــد ،در ایــن صــورت بــه دلیــل حجیــت
فتــوای اعلــم مقلــد میتوانــد در ســایر ابــواب و فروعــات فقــه از غیــر اعلــم تقلیــد کنــد .در چنیــن
فرضــی مســتند رجــوع مقلــد بــه مرجــع غیــر اعلــم فتــوای شــخص اعلــم اســت؛ از ای ـنرو امــام
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خمینــی تصریــح میکننــد در مســئله تقلیــد از اعلــم همــواره بایــد مقلــد مرجــع اعلــم بــود.
(خمینــی ،بیتــا )6 / 1 :بنابرایــن فتــوای مرجــع در ایــن موضــوع نیــز دارای اثــر عملــی اســت.

 .3دیدگاه فقها در لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم
در مورد تقلید از اعلم دو دیدگاه وجود دارد:
 .1 .3لزوم تقلید از اعلم

برخی از فقها قائل به وجوب تقلید از اعلم هستند؛ این دیدگاه بین اصحاب و فقها معروف
است .مرحوم خویی؟حر؟ به نقل از سید مرتضی در الذریعه آن را از مسلمات شیعه میدانند.
(خویی1418 ،ق )134 / 1 :امام خمینی؟حر؟ در اینباره مینویسند:
«جيــب عــی العامــي أن يقلــد األعلــم يف مســألة وجــوب تقليــد األعلــم ،فــإن أفــي بوجوبــه ال جيــوز
لــه تقليــد غيــره يف املســائل الفرعيــة و إن أفــی جبــواز تقليــد غيــر األعلــم ختيــر بــن تقليــده و تقليــد غيــره و
ال جيــوز لــه تقليــد غيــر األعلــم إذا أفــی بعــدم وجــوب تقليــد األعلــم ،نعــم لــو أفــی بوجــوب تقليــد األعلــم
جيــوز األخــذ بقولــه ،لكــن ال مــن جهــة حجيــة قولــه ،بــل لكونــه موافقــا لالحتيــاط»( .خمینــی ،بیتــا)6 / 1 :

«بــر عامــی واجــب اســت در مســئله تقلیــد از اعلــم ،از اعلــم تقلیــد کنــد در صورتــی کــه
اعلــم بــه وجــوب تقلیــد از اعلــم فتــوا داد ،عامــی نمیتوانــد در مســائل فرعیــه بــر غیــر اعلــم
رجــوع کنــد و اگــر اعلــم بــر جــواز تقلیــد از غیــر اعلــم فتــوا بدهــد ،عامــی بیــن تقلیــد از اعلــم و
تقلیــد از غیــر اعلــم مخیــر اســت؛ امــا اگــر غیــر اعلــم بــه عــدم وجــوب تقلیــد از اعلــم فتــوا داد
بــرای عامــی تقلیــد از غیــر اعلــم جایــز نیســت البتــه اگــر غیــر اعلــم بــه وجــوب تقلیــد از اعلــم
فتــوا داد جایــز اســت بــه قــول او عمــل شــود البتــه نــه از ایــن جهــت کــه قــول غیــر اعلــم حجــت
باشــد بلکــه بــه جهــت اینکــه قــول او موافــق بــا احتیــاط اســت».
البته صاحب عروه در این مسئله بیان متفاوتی دارند و در این باره مینویسند:

ّ
املتيقــن ّ
للعامــي
«لــو أفــی األعلــم بعــدم وجــوب تقليــد األعلــم يشــكل جــواز االعتمــاد عليــه فالقــدر
ّ
الفرعيــات»( .طباطبایــی1419 ،ق« )38 / 1 :اگــر مجتهــد اعلــم بــر عــدم وجــوب تقلیــد
تقليــد األعلــم يف

از اعلــم فتــوا بدهــد ،اعتمــاد بــر او مشــکل اســت و قــدر متیقــن بــرای عامــی تقلیــد از اعلــم در
فرعیــات اســت».
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برخــی بــه دیــدگاه صاحــب عــروه اشــکال نمودهانــد کــه اطــاق دلیــل تقلیــد ،شــامل ایــن
مســئله هــم میشــود( .حکیــم1416 ،ق )74 / 1 :بــه عبــارت دیگــر بــا فتــوای اعلــم بــر رجــوع بــر غیــر
اعلــم ،فتــوای غیــر اعلــم متصــف بــه حجیــت میشــود .در ایــن صــورت عامــی میتوانــد
بــا اســتناد بــه فتــوای اعلــم مبنــی بــر جــواز تقلیــد از اعلــم ،بــه غیــر اعلــم رجــوع

کنــد( .خویــی،

1418ق)369 / 1 :
آیــات عظــام امــام خمینــی ،اراکــی ،گلپایگانــی؟مهحر؟ ،صافی و مقــام معظــم رهبــری (ح�ف�ظ هما اهلل)

بــه احتیــاط واجــب اعلمیــت را شــرط میداننــد و آیــات عظــام خویــی ،تبر یــزی ،فاضــل،
بهجــت؟مهحر؟ ،مــکارم شــیرازی ،وحیــد خراســانی ،نــوری همدانی ،شــبیری زنجانی و سیســتانی
(ح�ف�ظ هم اهلل) فتــوا بــه شــرط بــودن اعلمیــت دادهانــد( .بنیهاشــمی خمینــی1380 ،ش)17 / 1 :

ادله وجوب تقلید از اعلم

فقهایی که قائل به وجوب تقلید از اعلم شدهاند؛ ادلهای را مطرح کردهاند که به اختصار به
بیان آن ادله میپردازیم.
دلیــل اول :حکــم عقــل بــه لــزوم تقلیــد از اعلــم ،بــه ایــن بیــان کــه مســئله تقلیــد ،تقلیــدی
نیســت ،بلکــه مشــروعیت اصــل تقلیــد در احــکام شــرعیه ،بــا کتــاب و ســنت یــا دلیــل
انســداد و ســیره عقــا ثابــت شدهاســت .در مــورد وجــوب و عــدم وجــوب تقلیــد از اعلــم
کــه از مســائل تقلیــد اســت ،ناچاریــم ســراغ اعلــم برویــم چــون عامــی خــود قــدرت اســتنباط
وجــوب و عــدم وجــوب را نــدارد و عقــل از بــاب احتیــاط و یــا اخــذ قــدر متیقــن بــه رجــوع بــه
اعلــم حکــم میکنــد( .خویــی1418 ،ق )368 / 1 :حــال بایــد ببینیــم ادلـهای کــه مشــروعیت اصــل
تقلیــد را بیــان میکنــد ،چــه شــرایطی بــرای آن بیــان نمودهانــد .در مــواردی کــه فتــوای اعلــم
و غیــر اعلــم ،متفــاوت اســت فتــوای غیــر اعلــم ســاقط میشــود و بهطــور معیــن فتــوای اعلــم
حجیــت خواهــد داشــت .ایــن امــر از بــاب علــم بــه عــدم وجــوب احتیــاط نیســت ،بلکــه از
بــاب قواعــد تعــارض اســت کــه فتــوای اعلــم بــه دلیــل مرجحــات معیــن میشــود .بــا دلیــل
انســداد هــم نمیتــوان جــواز رجــوع بــه غیــر اعلــم را اثبــات کــرد .نهایــت چیــزی کــه از دلیــل
ً
انســداد برداشــت میشــود رجــوع بــه یــک عالــم اســت .عقــل مســتقال حکــم میکنــد کــه در
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ً
فــرض انســداد شــارع قطعــا راهــی بــرای بهدســت آوردن احــکام بــرای عامــی قــرار دادهاســت
و آن رجــوع بــه عالــم اســت و قــدر متیقــن در ایــن حکــم ،رجــوع بــه اعلــم اســت و حجیــت
فتــوای غیــر اعلــم نیــاز بــه دلیــل دارد درحالیکــه دلیلــی وجــود نــدارد( .فاضــل1414 ،ق)109 / 1 :
دلیــل دوم :ادعــای اجمــاع بــر عــدم جــواز رجــوع بــه غیــر اعلــم شدهاســت؛ (حائــری یــزدی،

ً
1388ش )346 :البتــه طبــق شــواهد ایــن اجمــاع صغرویــا ممنــوع اســت ،چــرا کــه عــدهای قائــل
بــه جــواز رجــوع بــه غیــر اعلــم هســتند( .حیــدری1412 ،ق )323 :عــدم وجــوب تقلیــد از اعلــم و جــواز
رجــوع بــه غیــر اعلــم بــه گروهــی از متأخریــن بعــد از شــهید ثانــی نســبت داده شدهاســت .در
ایــن صــورت ادعــای اجمــاع ،قابــل قبــول نیســت( .خویــی1418 ،ق )134 / 1 :عــاوه بــر ایــن بــه فــرض
پذیــرش اجمــاع ،اجمــاع مذکــور بــه دلیــل مدرکــی یــا محتمــل المــدرک بــودن حجیــت نــدارد.
دلیــل ســوم :بــرای اثبــات وجــوب تقلیــد از اعلــم بــه برخــی از روایــات اســتناد شدهاســت.
از جملــه مقبولــه عمــر بــن حنظلــه کــه مشــایخ ثالثــه آن را روایــت کردهانــد .در ایــن روایــت
آمــده اســت:

َ
َْ َ َ َ َ
َْ َ َ
َ ْ ُ َ َْ
اهَّلل علیه الســام َع ْن َر ُج َل ْ ِي ِم ْ
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ْ
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ُ
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ْ
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كــا َو ِكل َهــا اختلفــا ف َح ِد ِيثك ْــم؟ فقــال ُ
الن ِاظ َر ْيــن ِف َح ِقه َمــا َو اختلفــا ِف َيمــا َح َ
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ِ
ِ
َ
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ُ
َ
َحك َــم ِب ِــه أعدلمــا و أفقههما و أصدقهما (عاملــی۱۴۰۹ ،ق)۱۰۶ /۲۷ :؛ عمربن حنظله میگوید از امام

صادق؟ع؟ در مورد دو نفر از اصحاب که بینشــان نزاعی ایجاد شــدهبود ســؤال کردم سپس
هر کدام از آنها فردی را اختیار کردند و راضی شدند که آن دو نفر ناظر در حقشان باشند ولی
آن دو نفــر در حدیث شــما اختالف کردند؟ امام فرمودنــد :حکم مورد قبول ،حکم فرد اعدل
و افقــه و اصــدق اســت ».روایت داللت دارد بر ســؤال راوی در مــورد دو نفر که با هم اختالف
داشتند و هر کدام فردی را برای قضاوت انتخاب کردند و آن دو ،دو حکم متفاوت میدهند
بــر اســاس اســتناد به دو حدیــث کــه در آن دو حدیث اختالف دارند و امام به ســائل پاســخ
میدهند «احلكم ما حكم به أعدهلما و أفقههما و أصدقهما».

به دو صورت به این روایت استدالل شده است:
الــف) صــدر مقبولــه بــر منشــأ اختــاف در حکــم کــه همــان اختــاف در احادیثــی کــه
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مســتند دو قاضــی اســت داللــت دارد و ذیــل مقبولــه امــام در صــورت اختــاف ،بــه رجــوع
بــه مرجحــات حکــم کردنــد یعنــی در حکــم اختــاف اســت نــه اینکــه اختــاف در تطبیــق
در موضوعــات باشــد .پــس بــرای رفــع ایــن شــبهه بــه نــص مراجعــه میشــود ،در نــص هــم
مرجحــات بیــان شدهاســت و طبــق همــان عمــل میشــود ،فرقــی نمیکنــد اختــاف در فتــوا
باشــد یــا در قضــاوت و حکــم .در ایــن صــورت بــا توجــه بــه ایــن مقبولــه وجــوب تقلیــد از اعلــم
ثابــت میشــود( .صــدر ،بیتــا)174 :

ب) ایــن روایــت در خصــوص تعــارض در حکــم و قضــاوت اســت امــا از آنجــا کــه فقیهــی
در ایــن موضــوع بیــن فتــوا و حکــم فــرق نگذاشــته اســت میتــوان حکــم لــزوم رجــوع بــه اعلــم
و افقــه را بــه اختــاف فتــوای مراجــع ســرایت داد و ایــن همــان قــول بــه اجمــاع مرکــب اســت.
(صــدر ،بیتــا)174 :

بنابراین در استدالل به این روایت اشکاالتی وارد شده است:
ً
اوال :روایــت ضعیــف الســند اســت؛ زیــرا در مــورد عمــر بــن حنظلــه نــه توثیــق و مدحــی
آمــده نــه جــرح و ذمــی( .صــدر ،بیتــا )176 :مرحــوم خویــی؟حر؟ میفرماینــد :هرچنــد ایــن روایــت
مقبولــه نامیــده شــده ،ولــی مقبولــه بــودن آن ثابــت نشــده اســت( .فاضــل1414 ،ق )110 / 1 :برخــی
بــرای اثبــات وثاقــت عمــر بــن حنظلــه بــه روایــت یزیــد بــن خلیفــه در کافــی اســتناد میکننــد
کــه وی خطــاب بــه امــام میگویــد :از عمــر بــن حنظلــه روایتــی از شــما بــه مــا رســیده اســت؟
حضــرت میفرماینــد او بــر مــا دروغ نمیبنــدد( .کلینــی1407 ،ق )275 / 3 :اگــر وثاقــت یز یــد بــن
خلیفــه ثابــت شــود میتــوان بــا اســتناد بــه ایــن روایــت وثــوق عمــر بــن حنظلــه را ثابــت کــرد.
(خویــی1418 ،ق )143 / 1 :مرحــوم صــدر تصریــح میکنــد وقتــی فقهــا ،روایتــی را کــه راوی آن مــدح
و توثیــق خــاص نــدارد ،پذیرفتنــد ،ایــن تلقــی بــه قبــول بــه منزلــه تأییــد عدالــت آن فــرد اســت.
(صــدر ،بیتــا)177 :

ً
ثانیــا :روایــت ظهــور در حکــم و قضــاوت دارد و نســبت بــه مســئله فتــوای مرجــع اجنبــی

اســت؛ زیــرا اعدلیــت و فقاهــت در روایــت در بــاب قضــا مطــرح شــده اســت ولــی اعلمیــت
مــورد بحــث مــا مربــوط بــه مســائل تقلیــد اســت

کــه از موضــوع روایــت خــارج اســت( .فاضــل،

1414ق )110 / 1 :مرحــوم خویــی؟حر؟ نیــز روایــت را مربــوط بــه بحــث قضــا میدانــد و میفرمایــد
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َ
اوصافــی کــه در ذیــل حدیــث آمــده از مرجحــات َحکمیــن اســت و مربــوط بــه بــاب قضــا
اســت .از طــرف دیگــر اعلمیتــی کــه در بحــث قضــا مطــرح میشــود اعلمیــت نســبی و
اضافــی اســت ولــی اعلمیــت در بحــث رجــوع بــه اعلــم ،اعلمیــت مطلــق اســت .و آنچــه در
روایــت بــه آن اشــاره شــده اعلمیــت نســبی اســت( .خویــی1418 ،ق)144 / 1 :

مرحــوم ســید رضــا صــدر معتقــد اســت کــه ایــن روایــت نــه در بــاب قضــا در عصــر غیبــت
و نــه در بــاب اخــذ فتــوا قابــل اســتناد نیســت؛ زیــرا در اســام تعییــن قاضــی از حقــوق مدعــی
اســت و یــک نفــر بایــد بیــن دو طــرف دعــوا قضــاوت کنــد ولــی در روایــت هــر دو طــرف ،قاضــی
معیــن کردنــد و بــه جــای یــک قاضــی ،دو نفــر بــرای قضــاوت معیــن شدهاســت ،از طــرف
دیگــر مقبولــه حمــل بــر بــاب اخــذ فتــوا نمیشــود؛ زیــرا تعبیــر امــام بــه «فتحــا كمــا إیل الســلطان،

أو إیل القضــاة» خــارج از موضــوع اخــذ فتــوا اســت .فقهــا بــرای یافتــن فتــوا ،بــه ســلطان و
قاضــی رجــوع نمیکننــد ،بلکــه بــه معصــوم یــا صحابــه معصــوم رجــوع میکننــد .ضمــن
اینکــه وظیفــه مســتفتی هنــگام تعــارض بیــن دو فتــوا ،ایــن نیســت کــه بــه مرجحــات نصــوص
ً
رجــوع کنــد ،مخصوصــا اینکــه بســیاری از آنهــا توانایــی رجــوع بــه نصــوص را ندارنــد .پــس بــر
مســتفتی واجــب نیســت هنــگام تعــارض بیــن اقــوال ،طبــق مرجحــات نصــوص عمــل کنــد
و بــه اصــدق یــا اورع رجــوع کنــد؛ بنابرایــن مقبولــه مربــوط بــه قاضــی تحکیــم در زمــان حضــور
اهلبیــت؟مهع؟ اســت و شــاهد بــر ایــن مطلــب قــول امــام در ذیــل روایــت اســت کــه میفرماینــد:
«فارجــه حـ ّـی تلــی إمامــك».

ایشــان میفرمایــد بــا اســتناد بــه وجــه اول اســتدالل ،اگــر اشــکالی بــه آن وارد نشــود
میتــوان هنــگام تعــارض بیــن دو فتــوا ،حکــم بــه وجــوب رجــوع بــه اصــدق و اورع داد .هــر
چنــد قائلــی بــرای وجــوب رجــوع بــه اصــدق نیســت .اگــر شــبهه حکمیــه در اســتدالل بــه
مقبولــه را قبول کنیــم رفــع شــبهه بــه قطــع و یقیــن بــا ایــن کیفیــت و رجــوع بــه مرجحــات از
وظایــف مســتفتی نیســت؛ امــا وجــه دوم اســتدالل کــه اجمــاع مرکــب بــود در اینجــا ثابــت
نیســت؛ زیــرا نبــودن قــول بــه فصــل بــرای احتجــاج و اســتدالل کافــی نیســت .نفــی فصــل بایــد
ثابــت شــود تــا در احتجــاج و اســتدالل بــه کار رود و مــا تصریحــی بــه نفــی فصــل در کالم قدمــا
نیافتیــم( .صــدر1420 ،ق)175 :
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عــاوه بــر مقبولــه عمربــن حنظلــه بــه روایــات دیگــری همچــون روایــت داوود بــن الحصیــن،
روایــت موســی بــن اکیــل و مکتوبــه منقــول در نهــج البالغــه تمســک شــده اســت کــه بــه دلیــل
برخــی از همــان اشــکاالتی کــه بــه داللــت مقبولــه وارد بــود ،اســتدالل ایــن روایــات نیــز تمــام
نمیباشــد( .حائــری یــزدی1388 ،ش)348 _ 9 :

دلیــل چهــارم :فتــوای فقیــه راهــی بــرای رســیدن بــه احــکام واقعــی اســت و فتــوای اعلــم
نســبت بــه فتــوای غیــر اعلــم اقــرب بــه واقــع اســت؛ زیــرا احاطــه و اطــاع اعلــم نســبت بــه غیــر
اعلــم در مباحــث علمــی بیشــتر اســت.
در پاســخ گفتــه شــده اســت اگــر مــراد از اقربیــت ،اقربیــت طبعــی و اقتضائــی اســت کــه
در فتــوای اعلــم اســت یعنــی شــأن فتــوای اعلــم ایــن اســت کــه اقــرب بــه واقــع باشــد ،از ایــن
امــر نمیتــوان اســتنباط کــرد کــه فتــوای اعلــم مقــدم بــر غیــر اعلــم اســت؛ درواقــع بایــد گفــت
صغــری درســت اســت ولــی قابــل تطبیــق بــر کبــری نیســت؛ و اگــر مــراد اقربیــت بالفعــل در
فتــوا باشــد کــه فتــوای اعلــم اقــرب بــه واقــع اســت ،چنیــن امــری صحیــح نیســت ،چــون گاهــی
فتــوای غیــر اعلــم موافــق مشــهور و فتــوای اعلــم مخالــف مشــهور اســت؛ بنابرایــن بــه صــورت
مطلــق نمیتــوان گفــت کــه فتــوای اعلــم همیشــه اقــرب بــه واقــع اســت مگــر اینکــه دلیلــی بــر
ایــن اقربیــت وجــود داشــته باشــد کــه در هیــچ جایــی چنیــن دلیلــی مبنــی بــر اینکــه مــا ک در
وجــوب تقلیــد اعلــم ،اقربیــت بالفعــل در فتــوا اســت وجــود نــدارد و عناویــن مذکــور در روایــات
همچــون عالــم و فقیــه بــر هــر دو (اعلــم و غیــر اعلــم) صــدق میکنــد( .خویــی1418 ،ق)146 / 1 :

مرحــوم آخونــد نیــز بــا دو اشــکال صغــروی و کبــروی ایــن دلیــل را رد میکنــد .ایشــان
صغرویــا اشــکال مــی کننــد کــه چــه بســا فتــوای غیــر اعلــم مطابــق بــا فتــوای اعلــم گذشــته بــوده
و بــا ایــن مــا ک ایــن فتــوی اقــرب بــه واقــع اســت .اشــکال کبــروی هــم ایــن اســت کــه اساســا
معلــوم نیســت مــدرک حجیــت قــول غیــر ،اقربیــت بــه واقــع باشــد چــه بســا مــا ک حجیــت
امــری باشــد کــه در اعلــم و غیــر اعلــم یکســان اســت و اقربیــت بــه واقــع در ایــن مســاله تأثیــری
نداشــته باشــد( .آخونــد خراســانی1409 ،ق)476 :

دلیــل پنجــم :عمــده دلیــل لــزوم تقلیــد از اعلــم ،ســیره عقــا اســت .از فطر یــات عقــول،
رجــوع هــر جاهــل بــه عالــم و هــر محتــاج در هــر فنــی بــه اهــل خبــره آن علــم اســت کــه از نظــر
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علــم و فضیلــت برتــر از دیگــر عالمــان اســت( .خمینــی1418 ،ق )63 :همانطــور کــه در رجــوع
بــه پزشــک بــه خصــوص در مــوارد حیاتــی بــه پزشــک حــاذق رجــوع میشــود .بــا توجــه بــه
جریــان مســتمر ایــن ســیره در تمامــی اعصــار میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن ســیره در دوران
معصومــان؟مهع؟ نیــز وجــود داشــته اســت و از آن جهــت کــه ســیره عقــا از طــرف شــارع مــورد
تأییــد قــرار گرفتــه و ردعــی بــر آن نیامــده اســت ،پــس بــر مقلــد الزم اســت کــه بــه فتــوای اعلــم
ملتــزم شــود و بــه آن عمــل

کنــد( .فاضــل1414 ،ق)111 / 1 :

اشکال
برخــی اشــکال میکننــد کــه ســیره عقــا در صورتــی صحیــح اســت کــه متصــل بــه معصوم
باشــد امــا اگــر بنــای عقــا در موضــوع مســتحدثه باشــد ،متصــل بــه زمــان معصــوم نیســت و
امضــای شــارع از آن کشــف نمیشــود .بحــث مــا هــم یکــی از ایــن مــوارد اســت .عــاوه بــر ایــن
در زمــان حضــور امــام ،علمــی کــه از معصــوم گرفتــه میشــد علــم وجدانــی اســت و بــا علــم
فقهــای معاصــر کــه بــر اســاس ظــن و امــاره اســت فــرق دارد ،پــس صــرف اینکــه بگوییــم هــر
جاهلــی در هــر علمــی بایــد بــه اهــل خبــره آن علــم رجــوع کنــد ،کافــی نیســت و تــا زمانــی کــه
ســیره بــه عصــر معصــوم متصــل نباشــد بــرای مــا حجیــت نــدارد .از طــرف دیگــر امضــای عمــل
ارتــکازی عقــا از امــور لفظــی نیســت تــا مــا بــه اطــاق یــا عمــوم آن تمســک کنیــم و دلیلــی هــم
بــر قبــول و امضــاء همــه مرتکــزات نداریــم .بنابرایــن بنــای عقــا در عصــر حاضــر مــورد امضــای
شــارع نیســت( .خمینــی1418 ،ق)65 :

در جــواب ایــن اشــکال اینگونــه پاســخ داده شدهاســت کــه اجتهــادی کــه در عصــر مــا
متعــارف اســت همــان اجتهــادی اســت کــه در عصــر معصــوم متعــارف بودهاســت .روایــات
نیــز ایــن مطلــب را تأییــد میکنــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه روایــات زیــر اشــاره کــرد.
َ

َ

َ
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ََ ُ
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«ع ْ
اهَّلل؟ع؟ قــال ِإ َنــا عل ْينــا أ ْن نل ِ َ
ــي ِإل ْيك ُــم ال ُصــول َو عل ْيك ْــم أ ْن تف ّ ِرعــوا (عاملــی،
ــن أ ِب ع ْب ِــد ِ

1409ق)61 / 27 :؛ امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد :برماســت کــه اصــول را بــرای شــما بیــان کنیــم و
بــر شماســت کــه فــروع را بــه دســت بیاوریــد».

یا در روایت دیگر نقل شد که:

ُ
َ َ ُ َّ ْ
َ
«عن ّالر َضا؟ع؟ َق َال َع َل ْي َنا إ ْل َق ُاء ْال ُ
ول َو عل ْيك ُم التف ِريع (عاملی1409 ،ق)62 / 27 :؛ امام رضا؟ع؟
ص
ِ
ِ
ِ ِ
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میفرمایند بر ماست که اصول را بیان کنیم و بر شماست که فروع را استنباط کنید».

از روایــت برداشــت میشــود کــه تفریــع در اصــول کــه همــان اجتهــاد اســت بــر عهــده فقهــا
اســت و امــام معصــوم تنهــا اصــول را بیــان میکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن دو روایــت احکامــی کــه فقهــای مــا بیــان میکننــد همــان تفریعــات و
اســتنباط مصادیــق از اصــول و کبریــات کلــی اســت .مثــا قاعــده ال ضــرر و ال ضــرار و یــا
رفــع عــن امتــی تســعه نمونـهای از اصــول هســتند کــه مجتهدیــن فــروع و مصادیــق را از آنهــا
اســتنباط میکننــد .ایــن امــر در زمــان اهلبیــت؟مهع؟ هــم بــوده اســت البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه
تفریعــات در زمــان مــا بیشــتر از زمــان معصــوم اســت( .خمینــی1418 ،ق )70 :بنابرایــن ایــن ادعــا
کــه ســیره متصــل بــه عصــر معصــوم نیســت ،پذیرفتــه نمیشــود.
امــا عــدم ردع اهلبیــت؟مهع؟ از ارتــکاز عقــا کاشــف از رضایــت و امضــای آنهــا اســت.
ایــن امــر مســلم اســت و ائمــه؟مهع؟ هــم میداننــد کــه علمــای شــیعه در زمــان غیبــت از رجــوع
بــه امامــان؟مهع؟

نهــا رســیده
محــروم هســتند و چــارهای جــز رجــوع بــه اخبــار و اصولــی کــه بــه آ 

ندارنــد .عــوام شــیعه بــه حســب همــان ارتــکاز و بنــای عقالئــی کــه بــرای هــر فــردی مســلم
اســت چــارهای جــز رجــوع بــه علمــا ندارنــد .پــس اگــر امضــای شــارع نبــود بایــد بــر آن ردعــی
میآمــد؛ بنابرایــن در ایــن مــورد فرقــی بیــن ســیره متصــل بــه زمــان معصــوم و ســیره غیــر متصــل
بــه زمــان معصــوم وجــود نــدارد .چــون بــه مــردم نســبت بــه غیبــت کبــری خبــر دادنــد و در
روایــات هــم علمــا را کفیــل مــردم در عصــر غیبــت معرفــی کردنــد ،بــه همیــن جهــت مکلفیــن
بــه ضبــط و ثبــت احادیــث و

رجــوع بــه روات حدیــث امــر شــدند( ،خمینــی1418 ،ق 80 :و)81

بنابرایــن دیگــر اشــکالی بــه ســیره عقــا وارد نیســت.
 .2 .3عدم لزوم تقلید از اعلم

برخــی از فقهــا قائل به عدم وجوب تقلید از اعلم هســتند( .خویــی1418 ،ق )136 / 1 :این گروه نیز
برای اثبات مدعای خود به ادلهای استناد کردهاند.
ادله جواز تقلید از غیر اعلم

دلیــل اول :مهمتریــن اســتداللی که بر عدم وجوب تقلید از اعلم مطرح شــده ،اطالق ادلهای
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اســت که در جواز رجوع به فقیه و حجیت رأی و فتوای او وارد شــده اســت؛ زیرا هیچ کدام
از ادله لزوم تقلید ،مقید به شــرط اعلمیت نشــده اســت؛ بلکه مقتضی اطالق روایات جواز
رجــوع بــه هــر عالمی اســت چه اعلم باشــد چه نباشــد ،چه عامــی علم به اختــاف علما در
فتاوا داشته باشد چه نداشته باشد؛ بلکه در این روایات با وجود علم به اختالف بین علما،
رجوع به عالم مقید به اعلم نشــده اســت .اهلبیت مردم را به فقها ارجاع میدادند با اینکه
آنهــا در فضیلــت و اعلمیــت مختلــف بودند و همیــن ،قرینه قطعیه بر حجیــت فتوای غیر
اعلــم اســت .برخی اشــکال کردهاند که درســت اســت اختــاف در فتوای علما ز یــاد بوده و
علمــا از جهــت فضیلــت و علم متفاوت بودهانــد و این اختالف در زمانی وجود داشــته و در
زمانی وجود نداشــته اســت ولی نمیتوان از روایاتی که امر به رجوع به راویان حدیث کردهاند
فهمید که سائل علم به اختالف داشته است .روایات در این زمینه مطلق هستند و داللت
بر علم به اختالف سائل

که محل بحث ما است نمیکند( .خویی1418 ،ق)136 / 1 :

اشکال
یتــوان بــه
از آن جهــت کــه اطــاق ادلــه حجیــت شــامل متعارضیــن نمیشــود؛ پــس نم 
اطــاق ادلــه در ایــن مســئله تمســک کــرد بــه عنــوان مثــال اگــر دو روایــت داشــتیم یکــی داللــت
یشــود و
بــر وجــوب و دیگــری داللــت بــر حرمــت بکنــد؛ ادلــه حجیــت خبــر شــامل ایــن دو نم 
جمــع بیــن ایــن دو روایــت یــا جمــع ضدیــن یــا جمــع نقیضین میشــود کــه هر دو محال اســت.
ترجیــح دادن یکــی از ایــن روایــات هــم ترجیــح بــا مرجــح اســت .ا گــر هــم قائــل بــه تخییــر در
ایــن دو روایــت شــویم دلیلــی بــر تخییــر وجــود نــدارد؛ چــون مفــاد ادل ـهای کــه حجیــت اخبــار
را معتبــر میداننــد بــه صــورت تعیینــی حجیــت را ثابــت میکنــد نــه بــه صــورت تخییــری؛
بنابرایــن بــا توجــه بــه مقتضــای قاعــده ،حکــم بــه تســاقط در هــر دو دلیــل متعــارض داده
میشــود مگــر اینکــه دلیلــی بــر ترجیــح یکــی از ایــن دو روایــت یــا دلیلــی بــر تخییــر پیــدا شــود
مثــل اخبــار عالجیــه کــه در مــوارد تعــارض بیــن دو دلیــل و خبــر ،وظیفــه را مشــخص میکنــد.
از ای ـنرو اخبــار عالجیــه نمیتوانــد دلیــل بــرای تعــارض دو دلیلــی کــه خبــر نیســتند باشــد
مثــل بحــث مــا کــه تعــارض بیــن فتــوای اعلــم و غیــر اعلــم اســت .پــس بــرای رفــع تعــارض بیــن
فتــوای اعلــم و غیــر اعلــم نمیتــوان بــه اطالقــات ادلــه تقلیــد تمســک کــرد؛ بنابرایــن چــارهای
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نداریــم کــه بــه ســاقط شــدن هــر دو فتــوا حکــم

کنیــم( .خویــی1418 ،ق 136 / 1 :و )137

البتــه گاهــی در تعــارض ،برخــی قائــل بــه تخییــر میشــوند بــا ایــن توضیــح کــه :امــر دوران
دارد بیــن رفــع یــد از اصــل دو دلیــل یــا رفــع یــد از اطــاق دو دلیــل بــا حفــظ کــردن اصــل دو
دلیــل؛ کــه در ایــن مــوارد صــورت دوم معیــن میشــود؛ چــون مــا دلیلــی بــرای رفــع یــد از اصــل
دو دلیــل بــه صــورت کلــی نداریــم .بــه عنــوان مثــال در صورتــی کــه دو خبــر داشــته باشــیم یکی
داللــت بــر وجــوب قصــر کنــد و دیگــری بــر وجــوب تمــام داللــت داشــته باشــد ،بــه طــور قطــع
امــر بــه هــر دو ،مأمــور بــه و مطلــوب مــوال نیســت؛ زیــرا مــا علــم داریــم کــه در زمــان مشــخص،
تنهــا یــک نمــاز از مــا خواســته شــده اســت .پــس امــر دوران دارد بیــن تســاقط اصــل هــر دو
دلیــل یــا حفــظ اصــل هــر دو دلیــل و کنــار گذاشــتن اطــاق آن دو دلیــل .در واقــع بــا رفــع یــد از
اطــاق ،حجیــت تقلیــد بــه نحــو تعییــن ثابــت میشــود ،در نتیجــه فتــوای اعلــم و غیــر اعلــم
بــه نحــو تخییــر حجــت اســت و میتــوان بــه هــردو رجــوع

کــرد( .خویــی1418 ،ق)137 / 1 :

در پاســخ چنیــن توجیهــی میتــوان گفــت ایــن دیــدگاه صحیــح نیســت؛ ز یــرا ایــن مــوارد
در تعــارض بیــن دو دلیلــی اســت کــه دارای نــص و ظاهرنــد و مــا میتوانیــم بــا حمــل ظاهــر
هــر کــدام بــر نــص دیگــری ،بیــن ایــن دو دلیــل جمــع کنیــم .در مثــال مذکــور روایتــی کــه امــر
بــه نمــاز تمــام میکنــد ،نــص بــر مطلوبیــت نمــاز تمــام و ظاهــر در عــدم مطلوبیــت نمــاز قصــر
اســت .از ســوی دیگــر روایتــی کــه امــر بــه نمــاز قصــر کــرده نیــز نــص بــر مطلــوب بــودن نمــاز
یشــوند
قصــر و ظاهــر در عــدم مطلوبیــت نمــاز تمــام اســت .هــر کــدام از دو نــص قرینــه م 
بــر رفــع یــد از ظهــور دیگــری و نتیجــه اینکــه حکــم بــه تخییــر داده میشــود .ولــی در محــل
بحــث مــا دو دلیــل نــص و ظاهــر نداریــم بلکــه داللــت دو دلیــل بــر ظهــور و اطــاق اســت؛ پــس
چــارهای نیســت از اینکــه حکــم بــه تســاقط شــود؛ بنابرایــن در متعارضیــن زمانــی کــه حجیــت
بــه اطــاق باشــد ،اخــذ هــر دو اطــاق از هــر دو جهــت ممکــن نیســت؛ چــون مســتلزم جمــع
بیــن ضدیــن یــا نقیضیــن میشــود .در واقــع هــر کــدام حجــت اســت چــه دیگــری اخــذ بشــود
چــه نشــود و بــرای رفــع معارضــه بیــن آنهــا یــا بایــد از اطــاق یکــی از دو دلیــل رفــع یــد کنیــم یــا
از اطــاق هــر دو دلیــل ،کــه وجوهــی بــرای آن متصــور اســت:
الف) رفع ید از هر دو دلیل میکنیم؛ بنابراین یکی از ادله متعارض حجت میشود.
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ب) یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقید حجت میشود.
ج) اطــاق هــر دو دلیــل حفــظ میشــود؛ بنابرایــن حجیــت هرکــدام مقیــد بــه عــدم اخــذ
دیگــری میشــود.
از آن جهــت کــه هیچکــدام از ایــن مــوارد بــر دیگــری ترجیحــی ندارنــد ،ممکــن نیســت در
متعارضیــن بــه اطــاق تمســک کــرد نــه در اصــل حجیــت و نــه در اطــاق و تقییــد حجیــت و
ایــن همــان معنــای تســاقط اســت( .خویــی1418 ،ق)139 / 1 :

دلیــل دوم :اســتدالل دیگــری کــه بــر عــدم وجــوب تقلیــد از اعلــم شــده اســت ایــن اســت
کــه وجــوب تقلیــد از اعلــم بــرای مکلفیــن مســتلزم عســر و حــرج اســت .ســختی ایــن امــر هــم
در تشــخیص مفهــوم اعلــم هــم در شــناخت مصادیــق آن و هــم در وجــوب یادگیــری آرا و
فتاوایشــان اســت؛ چــون اگــر تقلیــد اعلــم بــر هــر مکلــف واجــب باشــد یادگیــری فتــاوای او نیــز
بــر مکلــف واجــب اســت و در ایــن کار حــرج و ســختی وجــود دارد پــس در لــزوم تقلیــد از
اعلــم ،حــرج عظیمــی اســت کــه بهواســطه ادلــه نفــی عســر و حــرج در شــریعت اســامی رفــع
شــده اســت.
در پاســخ بــه ایــن اســتدالل گفتــه شدهاســت کــه ایــن مراحــل مســتلزم حــرج نیســت .ز یــرا
مــراد از اعلــم کســی اســت کــه قــدرت زیــادی در اســتنباط احــکام و اســتنتاج از ادلــه دارد و
ایــن قــدرت بــر شــناخت قواعــد و کبریــات و توانایــی الزم او در تطبیــق بــر صغریــات متوقــف
اســت و همــه مــوارد را بایــد بــا هــم داشــته باشــد ،یکــی بــدون دیگــری کفایــت نمیکنــد.
شــناخت اعلــم در احــکام شــرعیه مثــل شــناخت قواعــد اعلــم در باقــی علــوم و فنــون اســت؛
هــم چنیــن تمییــز دادن افــراد و مصادیقــش هــم حرجــی نیســت و اعلمیــت ماننــد مــوارد دیگــر
بــا علــم وجدانــی ،و شــیوعی کــه مفیــد علــم باشــد و همچنیــن بهواســطه بینــه ثابــت میشــود؛
یادگیــری فتــاوای مجتهــد اعلــم نیــز بــا گرفتــن رســاله امــری مقــدور اســت .پــس مــا بــه رجــوع بــه
اعلــم بــه صــورت مطلــق ملتــزم نمیشــویم بلکــه در زمانــی کــه علــم داریــم بــه مخالفــت اعلــم
و غیــر اعلــم در فتــوا بــه اعلــم رجــوع میکنیــم و علــم بــه اختــاف بــا علــم بــه فتــاوای هــر دو
حاصــل میشــود

کــه ســختی در یادگیــری آن نیســت( .فاضــل1414 ،ق)121 / 1 :

دلیــل ســوم :ســیره متشــرعه ایــن بــوده کــه در مســائل بــدون اینکــه از اعلــم بــودن افــراد
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فحــص کننــد بــه علمــا رجــوع میکردنــد ،در حالــی کــه اگــر تقلیــد از اعلــم واجــب بــود فحــص
از اعلــم الزم بــود.
آیـتاهلل خویــی؟حر؟ معتقدنــد کــه ایــن ادعــا در صورتــی کــه علــم بــه اختــاف اعلــم و غیــر
اعلــم وجــود نداشــته باشــد ،قابــل قبــول اســت و میتــوان از ســیره بــه عنــوان دلیــل بــر عــدم
فحــص از اعلــم اســتفاده کــرد .ولــی محــل بحــث جایــی اســت کــه علــم بــه اختــاف فتــوای
اعلــم و غیــر اعلــم وجــود دارد ،در ایــن مــورد ایــن ادعــا صحیــح نیســت؛ چــون ســیره در ایــن
مــوارد بــر رجــوع بــه اعلــم اســت؛ همانطــور کــه در غیــر احــکام شــرعیه در زندگــی روزمــره دیــده
میشــود؛ بــه عنــوان مثــال اگــر فــردی بــه نــزد دکتــری رفــت و آن دکتــر دارویــی تجویــز کــرد کــه بــا
تجویــز دکتــری کــه اعلــم از او اســت مخالفــت داشــت بــه تجویــز دکتــر اعلــم اعتمــاد میکنــد،
همیــن تبعیــت از اعلــم در احــکام هــم جــاری اســت( .خویــی1418 ،ق)141 / 1 :

دلیــل چهــارم :ائمــه؟مهع؟ مــردم را بــه اشــخاص معینــی کــه از اصحابشــان بودنــد ارجــاع
میدادنــد در حالــی کــه خودشــان حضــور داشــتند و واضــح اســت کــه خــود حضــرات
معصومیــن اعلــم از دیگــران بودنــد؛ پــس فتــاوای غیــر اعلــم حجــت اســت هرچنــد کــه اعلــم
از او وجــود داشــته باشــد.

ً
در اشــکال بــه ایــن اســتدالل گفتــه شــده اســت کــه اوال بــه دلیــل ســختی دسترســی بــه

امــام در آن زمــان و بــه جهــت تقیــه و یــا دوری راه و نبــود وســایل ارتباطــی و محدودیتهایــی
کــه وجــود داشــت الزم بــود امــام ،مــردم را بــه اصحابشــان کــه موافــق بــا حضــرت بودنــد ارجــاع
دهنــد( .فاضــل1414 ،ق)121 / 1 :

ً
ثانیــا ایــن اســتدالل در صورتــی درســت اســت کــه مــا قائــل بــه وجــوب تقلیــد از اعلــم بــه

صــورت مطلــق باشــیم؛ امــا اگــر وجــوب تقلیــد از اعلــم را مختــص صــورت علــم بــه اختــاف
فتــاوا کــه محــل بحــث مــا اســت بدانیــم مدعــا بــا تمســک بــه ایــن دلیــل ،ثابــت نمیشــود.
امــام چــون بــه عــدم اختــاف فتــوای شاگردانشــان بــا فتــوای خودشــان علــم داشــتند مــردم را
بــه آنهــا ارجــاع میدادنــد و ایــن احتمــال وجــود نــدارد کــه امــام بــا علــم بــه اختــاف ،مــردم را
بــه آنهــا ارجــاع داده باشــند( .خویــی1418 ،ق )141 / 1 :بــه عبــارت دیگــر از آن جهــت کــه شــاگردان
امــام احــکام را بــه صــورت شــفاهی از امــام میگرفتنــد همــه حکــم واقعــی بــود ولــی علمــای
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عصــر مــا بــر اســاس اجتهــاد و امــور ظنــی حکــم میکننــد و احــکام آنهــا اعــم از واقعــی و
ظاهــری اســت پــس قیــاس علمــای عصــر امــام بــا علمــای حاضــر قیــاس مــع الفــارق اســت؛
امــا بــا توجــه بــه روایــات فهمیــده میشــود اجتهــادی کــه در عصــر حاضــر وجــود دارد در عصــر
امــام هــم بــوده و آنهــا نیــز بــر اســاس اجتهادشــان در امــور فرعیــه حکــم میکردنــد و تنهــا
اصــول را از

اهلبیــت؟مهع؟ میگرفتنــد( .خمینــی1418 ،ق)68 :

 .4مطلق یا مشروط بودن حکم لزوم تقلید از اعلم
یکی از شرایطی که در تقلید از اعلم ذکر میشود آن است که مکلف به صورت اجمالی علم
به اختالف نظر مراجع داشــته باشــد .مرحوم آخوند تصریح کرده اگر مکلف علم به اختالف
نظر مراجع داشته باشد و بداند آنها از نظر علم و فقاهت متفاوتند ،باید به اعلم رجوع کند چرا
که حجیت قول او قطعی و حجیت قول غیر اعلم مشکوک است( .آخوند خراسانی1409 ،ق)474 :

مکلفین گاهی به تفصیل علم به اختالف نظر مراجع در مباحث فقهی دارند گاهی نیز فقط
میدانــد کــه مراجع در مســائل فقهی با هــم اختالف دارند هرچند به تفصیــل نمیدانند این
اختــاف بــه چــه مباحثی تعلــق دارد .در این دو صــورت بر مکلف واجب اســت که از اعلم
تقلیــد کنــد البتــه امروزه این شــرط برای اکثر افــراد حاصل اســت بنابراین میتــوان گفت در
عمل ،تقلید از اعلم شرط خاصی ندارد گویا حکم مطلق است .در میان مراجع آیات عظام
خویــی ،اراکی ،گلپایگانی ،تبریزی؟مهحر؟ ،سیســتانی ،صافی ،مکارم شــیرازی و نوری همدانی
(ح�ف�ظ هم اهلل) لــزوم تقلیــد از اعلــم را مشــروط بــه علــم به اختالف نظــر مراجــع میدانندهر چند
ایــن علــم ،اجمالی باشــد .آیتاهلل شــبیری زنجانــی؟ظفح؟ میفرمایند :در صورتــی که احتمال
اختــاف بیــن مجتهدین در مســائل مــورد ابتال داده شــود باید از اعلم تقلید کــرد .با توجه به
توضیحــی کــه بیــان شــد (اکثر مــردم علم اجمالــی به اختــاف فتــاوا دارند) شــرط مذکور در
عبارت آیتاهلل شــبیری به طریق اولی شــرط حاصلی اســت؛ بنابراین از نظر ایشــان تقلید از
اعلــم واجب اســت .آیات عظــام گلپایگانی؟مهحر؟ ،صافــی و نوری همدانــی؟ظفح؟ میفرمایند در
مواردی که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشــد ،میتوان در آن مســئله از غیر اعلم تقلید
کنــد .یکــی از شــرایط دیگر که آیــتاهلل صافی؟ظفح؟ به آن تصریــح کردند این اســت که فتوای
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اعلم شــاذ و نادر نباشــد در صورتی که فتوای اعلم شــاذ باشد در این صورت باید به قولی که
احوط است عمل

کند( .بنیهاشمی خمینی1380 ،ش)17 _ 15 / 1 :

 .5مشکل بودن شناخت اعلم
در طول تاریخ در بسیاری از زمانها برخی از علما به جهت قدرت علمی باالتر و توانمندی
بیشــتر همچون ســتارهای در آســمان مرجعیت درخشــیده و اعلمیتشــان آن چنان شــهرتی
داشــته که برای اکثر مردم اطمینان آور بوده اســت .مرحوم شیخ انصاری ،آیتاهلل بروجردی
و امــام خمینــی؟مهحر؟ از مصادیــق بارز آن به شــمار میرونــد؛ اما گاهی همچــون عصر حاضر به
جهت نزدیک بودن مراجع از نظر علمی ،تشخیص اعلم مشکل میشود در چنین موقعیتی
مکلــف چــه بایــد بکنــد؟ عــدهای از مراجــع همچــون آیــات عظــام امــام خمینــی ،ارا کــی،
فاضل؟مهحر؟ ،مکارم شــیرازی و نوری همدانی (ح�ف�ظ هم اهلل) میفرمایند :به احتياط واجب بايد از
كســی تقليــد كند كــه گمان به اعلم بودن او دارد .آیتاهلل خویــی؟حر؟ میفرمایند :اگر اختالف
بين مجتهدين بهطور اجمالی معلوم و شناخت اعلم مشكل باشد الزم است احتياط كند
و در صورتــی كــه احتياط ممكن نباشــد ،بايد از كســی تقليد كند كه گمان بــه اعلم بودن او
دارد .امام خمینی؟حر؟ میفرماید :اگر احتمال ضعيفی هم بدهد كه كسی اعلم است و بداند
ديگری از او اعلم نيست به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد( .بنیهاشمی خمینی1380 ،ش:

 )19 / 1آیتاهلل تبریزی؟حر؟ نیز گمان به اعلمیت را الزم نمیدانند و طبق نظر ایشان اگر احتمال
به اعلمیت یکی را میدهد الزم اســت از او تقلید کند و در صورت احتمال اعلمیت در هر
کدام تقلید از یکی از آنها

کافی است( .بنیهاشمی خمینی1380 ،ش)19 / 1 :

آیــات عظــام گلپايگانــی؟حر؟ و صافــی؟ظفح؟ میفرماینــد :اگــر شــناخت اعلــم مشــكل باشــد،
میتوانــد از كســی تقليــد كنــد كــه يقيــن بــه اعلــم بــودن ديگران از او نداشــته باشــد يــا مخالفت
فتــوای او بــا فتــوای اعلــم معلــوم نباشــد؛ و اگــر چنــد نفــر در نظــر او اعلــم از ديگــران و بــا يكديگــر
مســاوی باشــند ،بايــد از يكــی از آنــان تقليــد كنــد .ولــی چنانچــه يكــی از آنــان پرهيزكارتــر
باشــد بهتــر آن اســت كــه از او تقليــد كنــد .آی ـتاهلل تبريــزی؟حر؟ میفرماینــد :ا گــر مجتهديــن
در اعلميــت مســاوی باشــند مکلــف میتوانــد از يكــی از آنهــا تقليــد كنــد .آی ـتاهلل مــكارم
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نهــا،
شــیرازی؟ظفح؟ میفرماینــد :در صــورت شــک ميــان چنــد مجتهــد و عــدم ترجيــح بیــن آ 
مکلــف از هــر كــدام بخواهــد میتوانــد تقليــد كنــد.
آیــتاهلل بهجــت؟حر؟ میفرماینــد :اگــر شــناختن اعلــم مشــكل باشــد و انســان گمــان بــه
ّ
اعلــم بــودن كســی دارد ،در صورتــی كــه گمانــش بــه حــد اطمينــان برســد بايــد از او تقليــد
كنــد .بلكــه اگــر اطمينــان بــرای او حاصــل نشــد بعيــد نيســت ترجيــح كســی كــه فقــط بــه اعلــم
بــودن او گمــان دارد يــا احتمــال میدهــد ،ولــی بهتــر ايــن اســت كــه در ايــن صــورت بــه قــول
كســی عمــل كنــد كــه موافــق احتيــاط باشــدّ .امــا اگــر احتمــال ضعيفــی هــم بدهــد كــه كســی
اعلــم اســت و بدانــد ديگــری از او اعلــم نيســت ،بايــد از او تقليــد نمايــد؛ و اگــر چنــد نفــر در
نظــر او اعلــم از ديگــران و بــا يكديگــر مســاوی باشــند بايــد از يكــی از آنــان تقليــد كنــد.
آیـتاهلل شــبیری زنجانــی؟ظفح؟ میفرماینــد :اگــر انســان اختــاف بيــن مجتهدين را در مســائل
مــورد ابتــا احتمــال دهــد و يقيــن داشــته باشــد كــه يكــی از مجتهديــن از ديگــران اعلــم اســت
و او را نتوانــد تشــخيص دهــد ،بايــد در صــورت امــكان ،احتيــاط نمايــد و اگــر احتيــاط ممكــن
نيســت ،از كســی كــه بــه اعلــم بــودن وی گمــان داشــته باشــد تقليــد كنــد و اگــر گمــان نداشــته
باشــد ،از هــر كســی كــه احتمــال اعلــم بــودن او را بدهــد میتوانــد تقليــد كنــد؛ و ا گــر يقيــن
نداشــته باشــد كــه يكــی از مجتهديــن از ديگــران اعلــم اســت بايــد از كســی تقليــد كنــد كــه
گمــان بــه اعلــم بــودن او دارد و احتيــاط كــردن الزم نيســت ،بلكــه اگــر احتمــال اعلم بــودن يكی
را بدهــد و بدانــد ديگــری از او اعلــم نيســت ،بايــد از او تقليــد نمايــد ،هــر چنــد گمــان داشــته
باشــد كــه بــا هــم مســاو یاند و اگــر هيــچ يــک از افــراد در احتمــال اعلــم بــودن بــر ديگــری ترجيــح
نداشــته باشــد ،از يكــی از آنهــا تقليــد مینمايــد( .بنیهاشــمی خمینــی1380 ،ش)17 / 1 :

نتیجه
بــا توجــه به آنچه بیان شــد مســئله تقلیــد از اعلــم مانند اصل تقلیــد ،تقلیدی نیســت؛ زیرا
مســتلزم دور اســت؛ بلکــه وظیفــه عامــی بــه حکــم عقل رجــوع به اعلم اســت .با بررســی دو
دیدگاه در مســئله تقلید از اعلم روشــن میشــود که مهمترین دلیل معتبر بر وجوب تقلید از
اعلم ،همان ســیره عقال اســت؛ زیرا ردعی در شــریعت بر آن وارد نشــده اســت .پس میتوان

46

ت�� غ

ارم غ�انب ل�ی�  /سال اول ،شماره اول ،زمستان 1399

در وجــوب تقلیــد از اعلــم بــه آن اســتناد کــرد .ســایر ادلــه وجــوب تقلیــد از اعلــم از جملــه
روایات ،اجماع ادعا شــده و اقرب بودن فتوای اعلم نســبت به غیر اعلم جای خدشــه دارد.
همچنانکه ادله جواز تقلید از غیر اعلم که عبارتند از اطالق روایات ،سیره ادعا شده ،عسر
و حرجــی بــودن لــزوم تقلید از اعلم و داللــت روایاتی که اهلبیت مــردم را به برخی اصحاب
ارجــاع میدادنــد ،همگی مخدوش اســت؛ پــس تقلید از اعلــم یکی از شــرایط مرجع تقلید
اســت .بله در صورتی که شــناخت اعلم مشــکل باشــد و یقین به اعلمیت شخص خاصی
احــراز نشــود ،میتــوان بــه گمــان یا احتمــال اعلمیت اکتفــا کــرد و از فقیهی تقلیــد نمود که
احتمال اعلمیت او بیشتر باشد.

رصاعم یاهقف هاگدید رب دیکأت اب دیلقت عجرم تیملعا طرش یسررب
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تحلیل اسرار ذ کر تسبیحات اربعه در طواف
سارا پور پیرعیل1؛ لیال کر مییان2
خدجیه حسنیزاده3

چکیده
در طواف به عنوان یکی از ارکان واجب حج ،گفتن ذکر تسبیحات اربعه مستحب است.
با توجه به اینکه دین اسالم بیدلیل به چیزی توصیه و سفارش نمیکند و احکام ،تابع
مصالح و مفاسد واقعی است؛ نوشتار پیشرو به روش نقلی و با استفاده از منابع کتابخانهای
درصدد است که به این سوال که چرا در هنگام طواف تاکید و سفارش بیشتری بر گفتن ذکر
تسبیحات اربعه نسبت به اذکار دیگر شده است؟ پاسخ دهد .یافتههای این تحقیق ،حاکی
از آن است که وجود ویژگیهای خاص مثل حاکی بودن این ذکر از اسماء حسنای الهی؛
داللتش بر ابعاد توحید و عامل قبولی حج بودنش باعث این تاکید شده است .آنچه آدمی در
زمین میبیند در عوالم باالتر دارای حقیقتی است؛ همانند کعبه که در عالیترین مرتبهاش
از عرش سرچشمه گرفته و عرش تکون یافتهی تسبیحات اربعهای است که مشتمل بر
اسماء و صفات الهی است؛ بنابراین زائر در حالی کعبه را طواف میکند که هم در ظاهر ،با
ذکر تسبیحات اربعه زبان به توحید گشوده و هم در حقیقت طواف او در عالیترین مرتبه
توحید کامل
خود بر چهار رکن تسبیحات اربعه استوار است و از به هم پیوستن این ارکان،
ِ
شکل میگیرد.
کلید واژگان :تسبیحات اربعه ،طواف ،طواف و تسبیحات اربعه ،تسبیحات و اسماء الهی،
ابعاد توحید.
 .1طلبهی سطح سه رشتهی تفسیر و علوم قرآنی جامعة الزهراء؟اهع؟pourpirali@chmail.ir .
 .2طلبهی سطح سه رشتهی تبلیغ با گرایش حج و زیارت جامعة الزهراء؟اهع؟.
 .3دانــش آموختـهی ســطح چهــار رشــتهی تفســیر تطبیقــی جامعــة الزهــراء؟اهع؟؛ مــدرس و پژوهشــگر رشــته تفســیر و علــوم
قرآنــی پژوهشــکده مطالعــات اســامی زنــان جامعــة الزهــراء؟اهع؟Hosinzadeh110@gmail.com .

50

ت�� غ

ارم غ�انب ل�ی�  /سال اول ،شماره اول ،زمستان 1399

مقدمه
گستردگی مناسک حج باعث شده فلسفه اسرارآميز آن همچنان پويا و
وجود ابعاد وسيع و
ِ
شگفتیآفرين باشد .حج گنجينهای است با زوايای بیشمار که هركس بهقدر فهم و دانش

خود ،آن را درک میكند و با اینهمه ،حقايق آن تمامنشــدنی اســت و پا بهپای حركت زمان
و رشد اندیشه بشر ،رشد میكند .در هر عملی از اعمال حج ،اسراری نهفته است كه لذت
حقيقــی انجــام ايــن فريضــه ،در ســايه فهم و درک صحیح اين اســرار ّ
میســر اســت .در ميان
اعمال حج ،طواف نيز ،بهعنوان يكی از اركان حج ،اسرار ويژه خود را دارد و در روايات اذكار
و اعمال بســياری برای هر يک از اركان كعبه كه حاجی حين طواف به آن میرســد واردشده
اســت .در بين مســتحبات طواف ،ذكر تسبيحات اربعه بسيار مؤكد است .این ذکر مشتمل
بر چهار ذكر تســبيح ،تحميد ،تهليل و تكبير اســت که به نظر میرســد ّ
سری در تأ كيد بر اين
ذكر حين طواف نهفته باشد.
از طرفــی ،يكــی از عوامــل مهــم كــه میتوانــد مــا را در انجــام دادن حــج واقعــی و مــورد
رضايــت خداونــد متعــال يــاری كنــد ،توجــه عميــق و همهجانبــه بــه اســرار ،فلســفه و روح
حــج اســت؛ چراکــه توجــه بــه فلســفه ،اســرار حــج و اهــداف عالــی شــرع مقــدس از ايــن فريضــه
بــزرگ ،مانــع از اجــرای مراســم تشــريفاتی و اعمــال خشــک و بــیروح خواهــد شــد و بــرای
حاجــی عبادتــی تــوأم بامعرفــت را بــه همــراه خواهــد داشــت .از ایــن رو؛ تحلیــل فلســفه طــواف
و ارتبــاط نهفتــه بيــن آن بــا تســبيحات اربعــه گوشـهای از ایــن اســرار را نمایــان میكنــد و ســبب
میشــود ،ايــن فريضــه بامعرفــت بيشــتری انجــام شــود .همچنیــن بــا جســتجویی کــه نویســنده
در ســایتهای علمــی کشــور انجــام داده پژوهشــی کــه بــه تحلیــل ارتبــاط تســبيحات اربعــه
و طــواف بهطــور خــاص بپــردازد؛ یافــت نشــده و انجــام چنیــن پژوهشــی ضــروری اســت؛
اگــر چــه در الب ـهالی برخــی آثــار بــه صــورت پراکنــده و بــه طــور اجمالــی بــه ایــن امــر پرداختــه
شــده اســت .در مقالــهی پیــش رو بــا روش توصیفــی و تحلیلــی درصددیــم کــه بــه تحلیــل
چرایــی اســتحباب ذکــر تســبیحات اربعــه در طــواف بپرداز یــم؛ بــه راســتی چــه ویژگیهایــی
در تســبیحات اربعــه وجــود دارد کــه باعــث شــده ،گفتــن ایــن ذکــر در طــواف مســتحب موکــد
باشــد؟ آیــا ایــن ارتبــاط از حقیقــت ایــن ذکــر و طــواف نشــأت میگیــرد یــا ارتباطــی ظاهــری بیــن

اوط رد هعبرا تاحیبست رکذ رارسا لیلحت 
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آنهــا برقــرار اســت؟ بنابرایــن ،بعــد از تعريــف مفاهيــم و ذکــر فضیلــت تســبیحات اربعــه و
طــواف بــه تحليــل ویژگیهــای تســبيحات اربعــه بــرای تبییــن ایــن ارتبــاط میپرداز یــم.

 .1مفهوم شناسی
در ابتد به تبیین معنای لغوی و اصطالحی واژگان «تسبیحات اربعه» و «طواف» میپردازیم.
 )1 .1تسبیحات اربعه

تســبیحات اربعه ذکری اســت که از چهار جزء تشکیلشــده و برای تحلیل لغوی آن باید هر
یک از این اجزاء به صورت جداگانه بررسی شوند.
 .1 .1 .1تسبیح «سبحان اهلل»
کلمــهی «ســبحاناهلل» واژهای مرکــب اســت؛ از ایــن رو بــه اجمــال معنــای لغوی هر کــدام از
بخشهــای ایــن واژه بیــان میشــود .واژهی «ســبحان» از مــادهی «ســبح» به معنــای حرکت
ســریع در آبوهوا گرفته شــده و «تســبیح» به معنای تنزیه و تقدیس خدای متعال اســت که
در اصل به معنای حرکت سریع در عبادت خدا است (راغب اصفهانی1412 ،ق .)392 :اما در مورد
کلمه «اهلل» و اینکه از چه مادهای اخذ شده است چند نظر وجود دارد .برخی گفتهاند :اصل
این کلمه «اله» بوده که همزه آن بر اثر کثرت استعمال حذف و به اسمی مختص به خداوند
تبدیل شــده اســت در این صورت به معنای پرســتش و عبادت اســت پس «اله» به معنای
معبــود اســت (راغــب اصفهانــی1412 ،ق82 :؛ ابــن فــارس1404 ،ق17 / 5 :؛ فیومــی1414 ،ق20 / 1 :؛ طباطبایــی،

1390ش )8 / 1 :و از آنجايی كه وجود خدای ســبحان كه اله تمامی موجودات اســت ،خودش
خلــق را به ســوی صفاتــش هدايت میكنــد و میفهماند كه به چه اوصــاف كمالی متصف
اســت ،از ایــنرو میتــوان گفــت كه كلمــه اهَّلل بهطور التزام داللــت بر همه صفــات كمالی او
دارد ،و صحيــح اســت بگویيــم لفظ جالله اهَّلل اســم اســت بــرای ذات واجــب الوجودی كه
دارنده تمامی صفات كمال اســت (همان ،29 :حســینی زبیدی1414 ،ق .)6 / 19 :نظر دیگر این است
َ
که از ماده «أ ِل َه» به معنای تحیر اخذ شده است؛ زیرا انسان با تفکر در صفات خداوند دچار
حیرت میشــود .و باز گفته شــده اصل آن «واله» اســت که واو به همزه تبدیل شــده اســت؛
زیــرا مخلوقین واله و شــیفتهی او و خداوند محبوب آنهاســت (فیومــی1414 ،ق20 / 1 :؛ ابن منظور،
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1414ق .)417 / 13 :نظــر دیگــر اینکــه اصــل آن «اله يلــوه لياها» به معنای در حجاب رفتن اســت؛
زیرا محجوب و پنهان از دیدهها است

َ ُ ْ ُ ُ ْ أَ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ

ُ

ْ أَ ْ َ َ

که آیهی <لا ت�د ِركه ال� ب�صار وه َو ي�د ِرك ال� ب�صار> (األنعام:

 )103به آن اشــاره دارد (راغب اصفهانی1412 ،ق .)82 :در نتیجه «ســبحان اهلل» کلمهای اســت که بر
تنزیه خداوند از اوصاف سلبیه و تنقیصیه داللت دارد (صاحب بن عباد1414 ،ق495 / 2 :؛ فراهیدی،
1409ق.)151 / 3 :

 .2 .1 .1تحمید «الحمدهلل»
واژهی «حمد» به معنای ستایش و نقیض ذم و نکوهش است (فراهیدی1409 ،ق151 / 3 :؛ ابن فارس،

1404ق100 / 2 :؛ صاحب بن عباد1414 ،ق .)47 / 3 :حمد با مدح و شــكر معنايی نزديک به هم دارند و
كلمات ّ
«ذم» و «هجا» و «كفران» در مقابل حمد و مدح و شكر هستند (طبرسی1372 ،ش)95 / 1 :
در تفاوت بین حمد و مدح میتوان گفت :حمد به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی
اســت کــه ثنا شــونده بــه اختیار خــود انجام داده اســت ،بر خــاف مدح که هم ثنــای بر عمل
اختیاری و هم ستایش در برابر عمل غیر اختیاری را شامل میشود (راغب اصفهانی1412 ،ق.)256 :

همچنین در ارتباط با وجه تمایز حمد و شــکر میتوان گفت در حمد الزم نشــده اســت كه در
ً
برابر نعمت باشد ولی شكر حتما در مقابل نعمت و نيكی است (طبرسی1372 ،ش95 / 1 :؛ طریحی،
1375ش .)39 / 3 :بنابراین «الحمدهلل» دال بر ســتایش خداوند به فضایل و صفات نیک اســت
(راغــب اصفهانــی1412 ،ق .)256 :الــف و الم در این عبارت یا جنس اســت یا اســتغراق و عمومیت
را میرســاند .هر کدام که باشــد بازگشــتش به یک معنا اســت .توضیح این که خداوند هم در
برابر اســماء جمیلش و هم در برابر افعال جمیلش ســزاوار ســتایش اســت و هیچ کس عملی
محمود را حمد نمیکند مگر آن که در حقیقت حمد خداوند را به جا آورده باشد؛ چرا که عمل
جمیلی که مورد ستایش قرار گرفته در اصل عمل باریتعالی است؛ بنابراین جنس حمد و کل
حمد از آن خدای متعال است (طباطبایی1390 ،ش.)19 / 1 :

 .3 .1 .1تهلیل «ال اله اال اهلل»
عبــارت «ال الــه اال اهلل» دال بــر تهلیــل اســت و «ال» در ایــن عبــارت الی نفــی جنس اســت و
ً
مــراد از «الــه» هر چیزی اســت کــه حقیقتا این کلمه بر آن صادق باشــد .از آنجــا که خبر «ال»
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محذوف اســت میتوان گفت طبق قاعده تقدیر جمله «ال اله باحلقيقة و احلق مبوجود اال اهَّلل»

است؛ هم چنین از آنجا که ضميری كه به لفظ جالله «اهَّلل» بر میگردد هميشه در قرآن كريم
ضميــر رفــع اســت نه نصب _ يعنــی هيچ گاه نفرموده «ال اله اال ايــاه» _ میفهميم «اال» در این
عبــارت اســتثناء نيســت بلکــه وصفــی و به معنای «غیر» اســت؛ زیرا اگر اســتثناء بــود ،بايد
میفرمــود« :ال الــه اال ايــاه» .با وصفــی در نظر گرفتــن «اال» معنای عبارت چنین اســت «هيچ
الهی به غير اهَّلل موجود نيســت» (همان .)595 :بنابراین به واســطه «اال» ی اســتثنا «اهلل» از دامنه
«اله» خارج نمیگردد یعنی چنین نیســت که ابتدا با «اله» نفی آلهه دروغین شــود و سپس با
«اهلل» توحید اثبات گردد؛ بلکه ابتدا انسان باید خدای راستین را اثبات و سپس نفی شریک
کند؛ زیرا تا پایه توحید نباشد ،نمیتوان آلهه دروغین را نفی کرد (جوادی آملی1389 ،ش)80 :؛ پس
این کلمه داللت بر اثبات توحید و نفی خدایان دروغین دارد.
 .4 .1 .1تکبیر «و اهلل اکبر»
در مــورد «اهلل اکبــر» عدهای معتقد شــدهاند «اکبــر» به معنای «کبیر» اســت و «افعل» به جای
«فعیل» به کار رفته است .سیبویه معتقد است بعد از آن حرف «من» محذوف است و دال
بــر اینکــه خداونــد از هر چیزی بزرگتر اســت (ابــن منظــور1414 ،ق .)127 / 5 :گروهــی دیگر معتقدند
«اهلل اکبــر» یعنــی اکبر از اینکه عظمت و

کبریاییش درک شــود و به ذهن بیاید (حســینی زبیدی،

1414ق .)430 / 7 :در تفســیر مجمــع البیــان در تأییــد ایــن نظــر آمــده اســت :معنــای «اهَّلل اكبــر»
آن نيســت كــه خــدا از هــر چيــزی بزرگتر اســت؛ زيرا خــدا اين قــدر عظمت دارد كــه به هيچ
چيــز مقايســه نمیشــود بلکه به این معنا اســت« :خدا بزرگ اســت» .از امــام صادق؟ع؟ نقل
شــده که حضرت فرمودند« :اهلل اکبر یعنی خداوند بزرگتر از آن اســت که بتوان او را توصیف
کــرد» (طبرســی1372 ،ش .)263 / 7 :شــاید ســوالی بــه ذهــن برســد و آن اینکه چــرا در اصطالح به
مجموعهی این چهار ذکر تســبیحات گفته میشــود؛ در حالی که تنها «سبحان اهلل» معنای
تســبیح را دارد؟ شــاید این وجه تســمیه بدین ســبب باشــد که هر یک از این چهار بخش به
نوعــی بــه تنزیه و تقدیس خداوند از عیوب و نواقص داللت دارند ،با این توضیح که تحمید
توصیــف خداونــد بــه تمام خوبیها اســت و الزمــهاش تقدیــس خداوند از عیوبی اســت که
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مخالــف ایــن فضایل هســتند؛ بهطور مثال وقتی کســی خداوند را به صفــت علیم متصف
میکند ،الزمهاش تنزیه خداوند از هرگونه نقص است .تهلیل بر تسبیح و تنزیه خدا از هر نوع
شــریکی و تکبیــر بــر تنزیهش از تمام چیزهایی که به اذهان محدود بشــری میرســد ،داللت
دارد (طیب1369 ،ش.)172 / 1 :

 )2 .1طواف
گردیدن به دور چیزی اســت (ابن فارس1404 ،ق432 / 3 :؛

«طواف» از ریشــهی «طوف» به معنای
ٌ
راغب اصفهانی1412 ،ق531 :؛ فیومی1414 ،ق .)380 / 2 :از نظر برخی طواف الزاما گردیدن به دور چیزی
نیســت؛ بلکه مراد ســیری است که از نقطهای آغاز و به همان نقطه منتهی گردد و طبق این

نظر سعی میان صفا و مروه و رفت و بازگشت به نقطهای را نیز میتوان طواف نامید (طباطبایی،

1390ش)386 / 1 :؛ چنانچه در آیه  158ســوره بقره به این معنا اســتعمال شــده است .طواف در
معنای اصطالحی خویش یکی از ارکان و مناســک حج اســت که دارای احکامی بوده و در
روایات نیز به اهمیت و فضائل آن پرداخته شده است.

 .2فضیلت ذکر تسبیحات اربعه
یکی از راههایی که میتوان با اســتفاده از آن به عظمت و جامعیت یک ذکر پی برد ،بررســی
فضایل آن اســت .براســاس روایات ذکر تســبیحات اربعه از جمله اذکاری است که فضایل
بســیار دارد؛ ایــن روایــات گاهی با تشــریح اهمیــت و گاهی با بیــان آثار ،درصــدد تبیین این
فضیلت هستند که به عنوان نمونه در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
أ) در روایتــی کــه تبییــن کننــده اهمیــت ایــن ذکــر اســت آمــده :شــخصی از پیامبــر ا کــرم؟ص؟

از ثــواب ذکــر تســبیحات پرســید ،حضــرت فرمودنــد :وقتــی بنــدهای «ســبحاناهلل» بگو یــد
هــر آنچــه زیــر عــرش اســت بــا او تســبیح میگویــد و زمانــی کــه «الحمــدهلل» بگو یــد خداونــد
نعمتهــای دنیــا را متصــل بــه نعمتهــای اخــروی بــه او عطــا مینمایــد .ایــن ذکــر تنهــا
ســخنی اســت کــه اهــل بهشــت زمانــی کــه وارد بهشــت میشــوند از ســخنان دنیــا بــر ز بــان
جــاری میســازند ...و امــا ذکــر «ال الــه اال اهلل» پــاداش آن بهشــت اســت همــان گونــه کــه
خداونــد مــی فرمایــد آیــا پــاداش احســان و نیکــی جــز نیکــی اســت (ابــن بابویــه1376 ،ش.)188 :
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ب) در برخــی روایــات ایــن ذکــر بــه عنــوان عامــل دورکننــده بالیــای طبیعــی معرفــی شــده
اســت؛ بــه عنــوان نمونــه از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده کــه حضــرت فرمــود« :روزی رســول
اهلل؟ص؟ بــه یــاران خــود فرمــود :بــه مــن بگوییــد ا گــر آن چــه از لباسهــا و ظروفــی کــه دار یــد جمــع
کنیــد و آنهــا را بــر روی هــم بگذاریــد آیــا میتوانیــد بــه آســمانها برســید؟ یــاران حضــرت
جــواب دادنــد :نــه یــا رســول اهلل! پــس حضــرت فرمودنــد :میخواهیــد شــما را بــه چیــزی آ گاه
کنــم کــه ریشـهاش در زمیــن اســت و شــاخههایش در آســمان .یــاران حضــرت گفتنــد :آری یــا
رســول اهلل! پــس حضــرت فرمودنــد :بعــد از نمــاز ســی مرتبــه بگوییــد« :ســبحان اهّلل و احلمــد هّلل
ّ
و ال الــه اال اهّلل و اهّلل اكبــر» کــه همانــا اینهــا پایههاشــان در زمیــن و شاخههاشــان در آســمانها

اســت و ســبب دوری بالیایــی از انســان میشــود همچــون زیــر آوار مانــدن ،ســوختن ،افتــادن
در چــاه ،دریــده شــدن توســط درنــدگان ،مــرگ نا گهانــی و هــر بالیــی کــه قــرار اســت آن روز از
آســمان بــر بنــده نــازل شــود و اینهــا باقیــات صالحــات هســتند» (ابــن بابویــه1406 ،ق.)11 :

ج) در روایــات دیگــر ایــن ذکــر عامــل بــرآورده شــدن حاجــات اســت؛ بــه طــور مثــال در
روایتــی منقــول از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت کــه «هــر کــس در تعقیبــات هــر نمــاز واجبــش
قبــل از آنکــه راحــت بنشــیند چهــل بــار بگویــد« :ســبحان اهلل و احلمــدهلل والالــه االاهلل واهلل اکبــر»

و ســپس از خداونــد چیــزی درخواســت کنــد ،خداونــد هــر آن چــه را بخواهــد بــه او عطــا مــی
کنــد» (ابــن بابویــه1376 ،ش.)183 :

 .3فضیلت طواف و اهمیت آن
در ارتباط با اهمیت و فضایل طواف روایات زیادی وارد شده است؛ به عنوان نمونه از پیامبر
ّ ّ
عزوجل فرشــتگان خــود را با طــواف كنندگان
اکــرم نقل شــده کــه حضرت فرمــود« :خداونــد
افتخــار میبخشــد و اگــر فرشــتهها با كســی دســت دهنــد ،آن كس طــواف كننــدۀ دور خانۀ
خداســت» (حســنی الفاســی1386 ،ش .)336 / 1 :هــم چنیــن فرمودهانــد« :زینــت ایمــان ،اســام و
زینت کعبه ،طواف است» (نوری1408 ،ق .)375 / 9 :از سویی روایت است هنگامی که خداوند
حضــرت آدم؟ع؟ را بــه بنــاء کعبــه امر کــرد و آدم آن را بنا نمود به خدا عرض کــرد :ای پروردگار
مــن! برای هر اجیری پاداشــی اســت؛ پاداش عمل مرا به من عطا نمــا .خداوند فرمود :ای آدم
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هرگاه گرد این خانه طواف کردی تو را خواهم آمرزید؛ حضرت عرض کرد :بارالها بر پاداش من
بیفزا؛ خداوند متعال فرمود :هرگاه فرزندان تو نیز بر گرد آن طواف کنند آنها را خواهم بخشید.
آدم؟ع؟ مجددا تقاضا کرد که خدا بر اجرش بیفزاید خداوند فرمود :هر کس نیت کند که این
خانه را زیارت کند ولی به این نیت نرسد مغفرت خود را شامل حال او خواهم کرد .حضرت
بــار دیگر درخواســت خویش را تکرار نمود و خداوند فرمــود :طواف کنندگان برای هر کس که
طلب مغفرت کنند به برکت دعای ایشان او را خواهم آمرزید (همان).

از امــام صــادق؟ع؟ نیــز نقــل شــده کــه حضــرت فرمودنــد« :هــر کــس هفــت بــار دور کعبــه
طــواف کنــد خداونــد متعــال شــش هــزار حســنه بــرای او مــی نویســد ،شــش هــزار ســیئه از او
را محــو مــی

کنــد و مقــام او را شــش هــزار درجــه رفعــت مــی بخشــد» (نــوری1408 ،ق.)376 / 9 :

همچنیــن امــام باقــر؟ع؟ از پیامبــر اکــرم نقــل کردنــد« :هنگامــی کــه هفــت بــار گــرد خانــه خــدا
طــواف کنــی در نــزد خداونــد بــرای تــو پیمانــی بــه وجــود خواهــد آمــد کــه پــروردگار تــو بعــد از آن
شــرم میکنــد

کــه تــو را عــذاب نمایــد» (ابــن بابویــه1367 ،ش.)27 / 3 :

روایــات مذکــور تنهــا نمونههایــی از روایــات نقــل شــده دربــاره طــواف اســت .بــه طــور قطــع
چنیــن فضایلــی تنهــا بــرای عمــل ظاهــری گردیــدن دور کعبــه نیســت بلکه در پشــت پــرده این
حرکــت حقایــق و اســراری نهفتــه اســت و شــاید یکــی از انگیزههــای اصلــی اهــل بیــت؟مهع؟

بــرای بیــان نمــودن چنیــن ســخنانی توجــه دادن مخاطبشــان بــه همیــن حقایــق اســت .بــه
عنــوان نمونــه در روایتــی نقــل شــده روزی کــه خداونــد متعــال بــه حضــرت آدم؟ع؟ امــر نمــود
کــه کعبــه را بنــا کنــد ،حضــرت آدم؟ع؟ بــه خداونــد متعــال فرمــود :هــر اجیــری اجــری دارد،
اجــر مــن چیســت؟ خداونــد متعــال بــه او پاســخ داد« :ای آدم هــرگاه طــواف کــردی ،رحمــت
و غفــران مــن شــامل تــو میشــود .آدم بیــش از ایــن خواســت و خداونــد متعــال هــم امســاک
نکــرد و گفــت :هــرگاه فرزنــدان تــو حــول ایــن خانــه بگردنــد ،آنهــا را میبخشــم و کســی کــه
قصــد زیــارت کنــد ولــی بــه دلیلــی توفیــق نیابــد ،او را هــم میبخشــم و حتــی تمــام کســانی
کــه طــواف کننــدگان بــرای آنهــا اســتغفار کننــد ،آنهــا را بــه برکــت دعــای طائفیــن خواهــم
بخشــید» (کلینــی1407 ،ق .)194 / 4 :بــر طبــق روایــتّ ،ســر طــواف دریافــت رحمــت و مغفــرت
الهــی و پــاک شــدن انســان از گنــاه اســت.
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 .4رابطهی تسبیحات اربعه و طواف
ذکر شــریف تســبیحات اربعه عالوه بر آن که بهطور کلی ذکری مســتحب محســوب میشود
اما در بعضی موارد به صورت خاص بر چنین ذکری تأ کید و ســفارش شــده اســت .از جمله
در رکعــت ســوم و چهــارم نمــاز ،در نماز جعفر طیــار ،در تعقیبات نمــاز و از جمله در طواف.
بــا توجــه بــه اینکه دین اســام بی دلیل بــه چیزی توصیه و ســفارش نمیکند و احــکام ،تابع
مصالح و مفاســد واقعی اســت ،میتوان گفت استحباب ذکر تسبیحات در هنگام طواف،
اسرار و نکاتی دارد که با درک آنها بهتر میتوان به معنا و مفهوم این ذکر شریف پی برد؛ برای
دســتیابی به این ارتباط نیازمند تحلیل ویژگیهای ذکر «تسبیحات اربعه» و نحوهی ارتباط
این ویژگی با طواف هستیم که در ذیل به تبیین این ویژگیها میپردازیم:
 .1 .4تسبیحات اربعه و ابعاد توحید

یکــی از اســرار طــواف طهــارت از شــهود غیر اســت؛ زیرا زائر بــا رجوع به کعبــه حقیقی ،قلب
خویــش را از مشــاهدهی غیــر ،پــاک و طهارت باطنی قلب را به دســت مــیآورد؛ پس توحید
بــر قلب حا کم میشــود (ر .ک :آملــی1362 ،ش .)232 :همچنین در روایات در زمینهی طواف آمده
است که برای ورود به مسجدالحرام و طواف کعبه ،هر انسان حجگزاری ابتدا باید خود را با
آب توبه بشوید و بار سنگین گناهان را از دوش خویش بر زمین بگذارد؛ از این رو باید غسل
کند و تکبیرگویان ،همراه با آرامش خاطر و متانت کامل وارد مسجدالحرام شود (نوری1408 ،ق:

 ،317 / 9ح 2 ،1و  ،)3از آنجــا کــه مالئکــه از آســمان بــه زمین آمده ،شــب و روز گــرد کعبه طواف
میکنند تا آن را از پیروان شــیطان و ســتمگران حراست کنند (همان)338 :؛ انسان حجگزار در
این مکان الهی باید تالش کند به طهارت قلب برسد و یک راه برای حصول چنین طهارتی،
طهــارت زبــان و کار بســت ســخنان جامع و ســودمند همانند تســبیحات اربعه اســت .زیرا
تســبیحات اربعــه به دلیل داللــت تامش بر ابعاد توحید دارای جامعیت و طهارت از شــهود
غیر است و همین مطلب یکی از اسرار استحباب این ذکر حین طواف است.
تفصیــل مطلــب اینکــه چهــار ذکــری کــه تســبیحات اربعــه را تشــکیل میدهنــد هــر یــک
یشــوند.
بــه بخشــی از توحیــد اشــاره میکننــد و در کنــار هــم تمــام ابعــاد توحیــد را شــامل م 
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«تحمیــد» تمــام ســتایشها را منحصــر بــه خداونــد میدانــد و در واقــع خــدای متعــال را تنهــا
مؤثــر در عالــم وجــود میدانــد .پــس ایــن ذکــر بــه توحیــد افعالــی اشــاره دارد« .تهلیــل» بیانگــر
توحیــد صفاتــی و اســمائی اســت و «تکبیــر» بــر توحیــد ذاتــی داللــت میکنــد؛ چــون معنــای
آن چنیــن اســت کــه خداونــد فراتــر از درک بشــر بــوده و توصیــف نمیشــود ،نــه ایــن کــه بزرگتــر
از چیــزی باشــد .در نهایــت کلمــه «ســبحان اهلل» تنزیــه خداونــد از همیــن توحیدهــای ســه
گانــه اســت یعنــی خداونــدی کــه عیــن کمــال و عظمــت اســت بــی نیــاز از تکبیــر و تحمیــد و
تهلیــل مــا اســت؛ چــون در ســورهی حمــد نیــز بــه ایــن توحیدهــای ســه گانــه اشــاره شــده اســت
میتــوان در رکعــت ســوم و چهــارم نمــاز ،بــه جــای تســبیحات اربعــه ســوره حمــد را قرائــت
کــرد( .قاضــی ســعید قمــی1381 ،ش.)46 :

ْ َ
ْ
َ
در ســوره حمــد خداونــد متعــال میفرمایــد< :ال َح ْم ُد ِل ّل ِه َر ِبّ� ال َعال ِم ي� نَ�> (فاتحــه)2 :؛ «هم ـهی

حمدهــا منحصــر در پــروردگار جهانیــان اســت» .كلمــهی حمــد در آیــه بــه معنــای ثنــا و
ســتایش در برابــر عمــل جمیلــی اســت

كــه ثناشــونده بــه اختیــار خــود انجــام دهــد (طباطبایــی،

1390ش« .)19 / 1 :الــف و الم» در «الحمــد» احتمــال دارد بــرای اســتغراق باشــد بــه ایــن معنــا كــه
تمامــی حمدهــا كــه واقــع میشــوند مخصــوص خداونــد اســت و یــا «الــف و الم» جنــس باشــد
بــه ایــن معنــا كــه جنــس حمــد مخصــوص خــدا اســت .بــا توجــه بــه تقدیــم «الحمــد» و آوردن
آیــه بــه صــورت جملــه اســمیه ،انحصــار تمامــی حمدهــا و یــا جنــس حمدهــا بــه خداونــد قابــل
اســتنباط اســت .البتــه اســتغراق یــا جنــس بــودن «الــف والم» در اصــل معنــا تفاوتــی ایجــاد
نمیكنــد (طباطبایــی1390 ،ش .)19 / 1 :از ســویی حصــر حمــد بــه خداونــد تعالــی مســتلزم آن اســت
كــه ســبب حمــد نیــز در ذات بــاری تعالــی باشــد؛ از ایــن رو ســبب حمــد در خداونــد متعــال
وحدانیــت و ربوبیــت و غنــای مطلــق اســت بــه ایــن معنــا كــه تنهــا او رب عالمیــن اســت و
در هیــچ امــری ،هیــچ احتیاجــی بــه دیگــران نــدارد؛ چــرا كــه اگــر در امــری احتیــاج بــه دیگــری
داشــته باشــد ،الاقــل در آن امــر ،حمــد بــه او تعلــق نمیگیــرد و مســتحق ســتایش نیســت (ر.ک:
خمینــی1376 ،ش.)290 _ 291 /1 :

حصــر حمــد در خداونــد متعــال داللــت بــر توحیــد ذاتــی ،صفاتــی و افعالــی دارد ،بــا ایــن
توضیــح کــه توحیــد ذاتــی در دو مقــام قابــل بررســی اســت .یكــی آن كــه خداونــد دومــی نــدارد
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و دیگــر آن كــه خداونــد جــزء نــدارد و مركــب نیســت كــه از ایــن دو بــه توحیــد در احدیــت و
واحدیــت نیــز تعبیــر مــی شــود .اگــر خداونــد ،شــریكی دومــی داشــته باشــد و قســمتی از كار
ربوبیــت عالــم بــر عهــده او باشــد ،دیگــر حصــر حمــد در ذات خداونــد درســت نخواهــد بــود؛
چــرا كــه ستایشــی نیــز بــه شــریک خداونــد تعلــق خواهــد گرفــت و اگــر خداونــد از اجــزاء تركیــب
یافتــه باشــد بــه آن اجــزاء محتــاج خواهــد بــود و از ایــن رو مقــدم بــر ذات خداونــد ،آن جــزء و
اجــزاء مســتحق حمــد و ســتایش مــی شــوند و بــه انحصــاری بــودن حمــد خلــل وارد مــی شــود
(ر .ک :مصبــاح یــزدی1376 ،ش .)80 _ 84 /1 :همیــن اســتدالل در توحیــد صفاتــی نیــز مطــرح اســت؛
زیــرا بــر طبــق توحیــد صفاتــی ،صفــات خداونــد زایــد بــر ذات خداونــد نیســتند؛ ز یــرا قــول بــه
زیــادت صفــات بــر ذات مســتلزم نیــاز خداونــد بــه آن صفــات اســت (ر .ک :حلــی1415 ،ق)296 :؛

بنابرایــن در صورتــی كــه ذات خداونــد محتــاج بــه صفاتــی باشــد كــه زایــد بــر ذات او باشــد
ایــن احتیــاج مانــع انحصــار حمــد در ذات خداونــد میشــود؛ چــرا كــه آن چیــزی كــه ذات
محتــاج او اســت ،مســتحق حمــد میشــود .همچنیــن در توحیــد افعالــی اگــر خداونــد در
افعــال بــه دیگــران محتــاج باشــد بــاز بــه انحصــار حمــد در ذات او اخــال وارد میآیــد .نتیجــه
آن كــه انحصــار و اختصــاص حمــد بــه ذات خداونــد در آیــه دال بــر توحیــد ذاتــی ،صفاتــی و
افعالــی اســت.
در روایتــی کــه از امــام صــادق؟ع؟ در ایــن زمینــه نقــل شــده؛ حضــرت فرمودنــد :پيامبــر
اكــرم؟ص؟ بــه مــردم ســفارش میکــرد ســپرهای خــود را بــه دســت گيريــد .گفتنــد« :يــا رســول اهلل!
دشــمنی آمــده اســت؟» فرمــود« :خيــر ،ولــی ســپرهای خــود را در برابــر آتــش بگیریــد ».گفتنــد:
«يــا رســول اهلل ســپرهای مــا در برابــر آتــش چيســت؟” فرمــود« :ســبحان اهلل و احلمــد هلل و ال الــه

اال اهلل و اهلل اكبــر (نــوری1408 ،ق .)326 / 5 :در توضیــح ایــن عبــارت بایــد بگویــم کــه تســبیحات
اربعــه در تعمــق بخشــی بــه باورهــای توحیــدی بســیار نقــش کلیــدی دارد؛ زیــرا ا گــر انســان
بخواهــد بــه بهتریــن شــکل خــدای احــد و واحــد را یــاد کنــد و او را از عیــوب و نواقصــی کــه
ممکــن اســت در ذهــن خالیــق شــکل گیــرد و نعــوذ بــاهلل بــه خــدا نســبت دهنــد مبــرا ســازد بــه
کار بــردن ایــن ذکــر از بهتریــن راههــا اســت .در واقــع انســان بــا ایــن ذکــر ابتــدا ذهــن خــود را از هــر
آن چــه الیــق شــأن مقــام ربوبــی نیســت خالــی مـیدارد ،آنــگاه همـهی مدحهــا و حسـنهای
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شایســتهی خــدا را از دیگــران نفــی و بــه خداونــد نســبت میدهــد ،ســپس تنهــا او را ســزاوار
اطاعــت و عبــادت میدانــد و در آخــر نیــز خــدا را از همیــن توصیفــی کــه بــر زبــان جــاری کــرده
مبــرا مـیدارد .در نتیجــه ایــن ذکــر بــه بهتریــن وجــه بــه مقــام ذات الهــی اشــاره میکنــد ،مقامــی
کــه مقــام حیــرت اســت و بــا ذکــر اهلل اکبــر عجــز انســان ،از درک آن بیــان میشــود .در نهایــت
میتــوان گفــت از كنــار هــم قــرار گرفتــن ايــن چهــار ذكــر الهــی مجموعـهای بــا ارزش بــه دســت
میآیــد؛ زيــرا اصــول تنزيــه خــدای ســبحان ،در تســبيح ،تحميــد ،تهليــل و تكبيــر اســت كــه
انســان مؤمــن میتوانــد بــا جــاری ســاختن آن بــر زبــان خویــش عقایــد توحیــدی خــود را در برابــر
خداونــد ابــراز کنــد؛ بنابرایــن جامعيــت تســبيحات اربعــه در ســامت اعتقــادات و حفــظ
باورهــای دینــی بــرای کســی کــه بــه محتــوای آن توجــه کنــد و آن را از مرحلـهی ز بــان بــه قلــب
برســاند نقــش اساســی دارد .باورهایــی کــه تضميــن كننــده انجــام اعمــال صالــح و پرهيــز از
ّ
محرمــات هســتند؛ همچنيــن ســبب میشــوند انســان از خــدا بترســد ،بــه او تــوکل کنــد و
آينــده خــود را روشــن ببينــد (محمــدی1389 ،ش)58 :؛ پــس وجــود ایــن خصوصیــات در ایــن ذکــر
نورانــی میتوانــد دلیلــی بــر تاکیــد بــر ایــن ذکــر مقــدس باشــد.
 .2 .4تسبیحات اربعه و کماالت محض خداوند

در تحلیل اسرار استحباب موکد تسبیحات اربعه در طواف شيخ صدوق؟حر؟ حدیث شریفی
را در مــن ال يحضرهالفقيه و عللالشــرائع از امــام صادق؟ع؟ روايت میكند كه در آن روایت از
امام صادق؟ع؟ ســؤال شــد :چرا كعبه را كعبه ناميدند؟ امام فرموند :زيرا چهار گوشــه است:
آنگاه ســؤال شــد :چرا چهار گوشــه اســت؟ فرمود :زيرا در برابر «بيت المعمور» است .به امام
عرض شــد :به چه دلیل «بيت المعمور» چهار گوشــه است؟ حضرت فرمودند :چون در برابر
عرش اســت و عرش چهار گوشــه دارد .پس ســؤال شد :چرا عرش چهار

گوشه دارد؟ امام؟ع؟

فرمود :چون كلماتی كه اسالم بر آنها بنا شده چهار كلمه است« :سبحان اهَّلل ،واحلمدهَّلل ،وال
ّ
إله إلاهَّلل ،و اهَّلل أكبر» (ابن بابویه1385 ،ش.)398 / 2 :

بــرای روشــن شــدن معنــا و اســرار ایــن حدیــث نورانــی بایــد کمــی در مــورد عــرش صحبــت
کنیــم .کلم ـهی عــرش در لغــت بــه معنــای شــی دارای ســقف و جمــع آن عــروش اســت .در

اوط رد هعبرا تاحیبست رکذ رارسا لیلحت 

اصطــاح قــرآن ایــن واژه
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کنایــه از عــزت ،ســلطنت و حکومــت اســت (راغــب اصفهانــی1412 ،ق:

 .)558در معنــای عــرش الهــی اقــوال بســیاری مطــرح شــده تــا جایــی کــه حتــی عــدهای آن را بــه
همــان معنــای مــادیاش تفســیر کردهانــد؛ یعنــی تختــی بســیار بــزرگ کــه نعــوذ بــاهلل خداونــد
بــر آن تکیــه کــرده اســت و از آنجــا جهــان هســتی را تدبیــر میکنــد .چیــزی کــه مشــخص
اســت آن اســت کــه عــرش خداونــد نــه بــه معنــای ظاهــریاش بلکــه از بــاب تشــبیه معقــول
بــه محســوس اســت .بــا ایــن توضیــح کــه از گذشــته مرســوم بــوده مــردم بــرای حا کمــان خــود
جایگاهــی قــرار میدادنــد و در آن چیزهایــی ماننــد متــکا میگذاشــتند کــه فرمانروایــان بــه
آن تکیــه میدادنــد و بــه تدبیــر امــور حکومتــی میپرداختنــد .کمکــم بــه جــای متــکا عــرش
و تخــت گذاشــته شــد؛ از ایــن رو هــرگاه کلم ـهی عــرش بــه کار میرفــت معنــای حکومــت و
جایــگاه تدبیــر امــور بــه ذهــن میآمــد؛ بنابرایــن عــرش الهــی جایگاهــی اســت کــه امــور هســتی
از آنجــا تدبیــر میشــود (طباطبایــی1390 ،ش.)154 _ 153 / 8 :

از ایــن تشــبیه میتــوان نظــام تکویــن و جایــگاه عــرش الهــی را بهتــر شــناخت .دنیــا و
عالــم مــاده کــه پایینتریــن مرتبــه وجــود محســوب میشــود ،دارای بیشــترین کثــرت هاســت
و ایــن کثرتهــا پرتویــی از جهــان باالتــر یعنــی عالــم مثــال هســتند و آن هــم پرتو یــی از عالــم
عقــل و عــرش الهــی اســت کــه مجــرد محــض اســت و کثرتهــای عالــم دنیــا و مثــال را
نــدارد .بنابرایــن عــرش جایگاهــی اســت کــه فیــض الهــی در آن بــه صــورت بســیط و تکثیــر
نیافتــه وجــود دارد و ایــن فیــض از آنجــا بــه نظــام هســتی بــا تقدیــر و حســابی خــاص ،نــازل
و منتشــر میشــود .در واقــع همــۀ اشــيا نــزد خداونــد ،خزائنــی پايــدار و فناناپذيــر دارد و از

َ
<إَو نْ� ِم نْ� ش� ي ْ� ٍء
آن گنجینههــای غيبــی نــازل میشــوند؛ چنــان کــه قــرآن کریــم میفرمایــدِ :
َّ
ُ
ُ ُ َّ َ
َ َ
ِإ�لا ِع نْ� َد ن�ا �خ �زَ ِئا� نُ� ُه َو َما ن� نَ��زّ ِ ل ُه ِإ�لا بِ� ق� َد ٍر َم ْعل ٍوم> (حجــر« )21 :و خزائــن همــه چيــز ،تنهــا نــزد ماســت؛

ولــی مــا جــز بــه انــدازه ّ
معيــن آن را نــازل نمیكنيــم»؛ در ایــن آیــه نــزول دو خصوصیــت دارد
ً
ً
اوال تقدیــر و حســابی دقیــق دارد و ثانیــا بــه شــکل تجلــی اســت نــه بــه شــکل جــدا شــدنی
کــه مســتلزم نابــودی باشــد .بنابرایــن خزائــن الهــی هیـچگاه پایانــی نخواهنــد داشــت .چنــان
کــه در حدیثــی قدســی خداونــد میفرمایــد :ا گــر هم ـهی اهــل هفــت آســمان و زمیــن از مــن

درخواســت کننــد و مــن بــه همـهی آنهــا هرچــه درخواســت دارنــد را عطــا کنــم بــه انــدازهی
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بــال پش ـهای از ملــک و خزائنــم

کــم نمیشــود (طوســی1414 ،ق.)548 :

بنابرایــن همــهی موجــودات دنیــا در پیشــگاه خداونــد اصلــی دارنــد کــه بــا تقدیــر و
هندسـهای خــاص بــه عالــم دنیــا نــازل میشــوند .اصــل کعبــه نیــز نــزد خــدا تســبیحات اربعــه
اســت کــه از چهــار رکــن تشــکیل شــده و وجــود آن مای ـهی تحقــق عــرش اســت .عــرش هــم
چهــار ضلــع دارد و از تحقــق آن بیــت المعمــور در آســمان چهــارم تکــون یافتــه یعنــی همــان
ً
جایگاهــی کــه قبلـهی اهــل آســمان و مالئکــه اســت و نهایتــا ایــن ســیر ادامــه داشــته تــا باالخره
در پاییــن تریــن مرتبـهی هســتی یعنــی جهــان مــاده بــه شــکل کعبــه مجســم گشــته اســت .در
واقــع بایــد گفــت از آنجــا کــه وجــود هســتی از اســمای حســنای خداونــد ناشــی میشــود و
تمــام عالــم وجــود ،جلــوهای از جلوههــای اســماء و صفــات الهــی هســتند ،عــرش کــه خزینــه
جهــان هســتی محســوب میشــود ،خــود نیــز پرتویــی از اســماء حســنای الهــی اســت ،همــان
صفــات خداونــد کــه وجــود ،از آنهــا سرچشــمه گرفتــه اســت .پــس میتــوان گفــت اینکــه در
روایــت جایــگاه عــرش در برابــر تســبیحات اربعــه بیــان شــده بــه معنــای آن اســت کــه عــرش،
جلــوه و پرتویــی از اســماء و صفــات خــدای یکتــا اســت؛ زیــرا تســبیحات اربعــه دربردارنــدهی
کمــاالت محــض خداونــد بــدون هیــچ نقــص و شــائبه اســت .چنانچــه امــام صــادق؟ع؟ در
همیــن حدیــث تســبیحات اربعــه را کلماتــی معرفــی کردنــد کــه دیــن اســام بــر آنهــا بنــا شــده
اســت .خالصــه آن کــه نظــام ربانــی بــه ترتیــب مراتــب وجــود و نظــام هســتی ،قــوام بخــش ســایر
عوالــم وجــود یعنــی عالــم عقــل ،مثــال و مــاده اســت (ر .ک :جــوادی آملــی1386 ،ش.)92 :

یســازد کــه
چنیــن تفســیری از روایــات مــا را بــه معنــای ایــن کالم امــام صــادق؟ع؟ رهنمــون م 
فرمودنــد« :مادامــی كــه كعبــه پابرجاســت ديــن پاينــده اســت( ».شــیخ حــر عاملــی1409 ،ق.)332 / 13 :

مشــخص اســت کــه خــود کعبــه یعنــی آن ســاختمان چهاردیــواری ســنگین ،عامــل حفــظ دیــن
نیســت و اگــر بــا خــراب شــدن آن ،دیــن نابــود میشــد بایــد در زمانــی کــه ســپاه یز یــد بــا منجنیــق
آن را ویــران کــرد یــا در مواقعــی کــه بــر اثــر بالیــای طبیعــی ویــران میشــد ،چیــزی از دیــن نمیمانــد.
پــس ایــن حدیــث نیــز اشــاره بــه همــان الگویــی دارد کــه بــر جهــان هســتی حا کــم اســت کــه هــر
آنچــه در جهــان مــاده وجــود دارد اصلــی نــزد خداونــد در مقــام اســماء الحســنی دارد کــه کعبــه
هــم از ایــن قبیــل اســت و در واقــع ایــن توحیــد اســت کــه قــوام دیــن بــه آن اســت همــان طــور کــه
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جلوههــای دیگــر توحیــد ماننــد والیــت یــا حتــی نمــاز ،ســتون و اســاس دیــن شــمرده شــدهاند.
روایــت دیگــری کــه میتــوان آن را مرتبــط بــا ایــن الگــوی نظــام هســتی و محــل ســخن
دانســت حدیثــی اســت

ّ

ٌ

َ

َ

کــه میفرمایــد« :إنــا ِقبلــۀ ِمـ ْـن َم ْو ِضعهــا إل ّ
الســماء (حــر عاملــی1409 ،ق:

)339/4؛ کعبــه از جایــگاه خــود تــا آســمانها قبلــه اســت» .گرچــه ظاهــر روایــت در بیــان یــک
حکــم فقهــی اســت کــه قبلــه از کعبــه تــا آســمانها ادامــه دارد و اگــر کســی بهطــور مثــال در
حــال پــرواز هــم باشــد بــاز بــرای او جهــت قبلــه ســمت کعبــه اســت امــا بــه قرین ـهی مطالــب
گذشــته میتــوان فهمیــد روایــت بــه ارتبــاط عوالــم وجــودی از دنیــا تــا مقــام اســماء اهلل اشــاره
دارد (ر .ک :جــوادی آملــی1386 ،ش 93 :و .)94

همچنین دو دسته از روایات نیز موید چنین برداشتی از روایت عرش است:
دســتهی اول احادیثــی کــه دال بــر ایــن اســت توحیــد و چشــم پوشــی از اســباب و خالصانه
دعــا کــردن از خداونــد تمســک بــه مقــام عــرش اســت؛ زیــرا عــرش جایگاهــی اســت کــه خــدای
ســبحان فیــض خــود را بــه صــورت بســیط متجلــی میکنــد .ایــن فیــض پرتویــی از مقام اســماء
حســنای الهــی اســت ،همــان مقامــی کــه یکتــا ،بــی عیــب و نقــص اســت و تســبیحات اربعــه
حاکــی از آن اســت (ر .ک . :کلینــی1407 ،ق509 / 2 :؛ ابــن بابویــه1413 ،ق.)188 / 1 :

دســتهی دوم روایاتــی کــه معنــای عــرش را بیــان میکننــد؛ در ایــن روایــات قلــب المؤمــن را
عــرش الرحمــن معرفــی میکنــد (ر .ک :مجلســی1403 ،ق .)39 / 55 :ایــن روایــات بــه همیــن جایــگاه
توحیــدی عــرش توجــه دارنــد؛ زیــرا قلــب مؤمــن ،قلــب ســلیم اســت همــان قلبــی کــه خالــی
از غیــر خداســت و چنیــن قلبــی حامــل عــرش الرحمــن اســت .مصــداق بــارز چنیــن قلبــی
اهــل بیــت و پیامبــران بــزرگ الهــی هســتند؛ بــه همیــن خاطــر در روایتــی آنــان را حامــان عــرش
معرفــی

کــرده اســت (ر .ک :قمــی1404 ،ق.)384 / 2 :

 .3 .4تسبیحات اربعه و تجلی والیت

از برخی روایات اســتفاده میشــود که تســبیحات اربعه تجلی والیت است و توجه تام به آن
موجــب قبولی حج میشــود .تفصیــل کالم اینکه برخــی روایات «عرش» را به «علم» تفســیر
کردهانــد؛ بــه خاطــر این که علــم ،امری مجرد و نیازمند به عالم اســت و عالــم و معلوم اتحاد
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دارنــد؛ از ایــن رو عــرش محمــول ائمــه و از تجلیــات نور ایشــان اســت (ر .ک :ابــن بابو یــه1414 ،ق:

 )44پــس کعبــه نیــز پرتویــی از نور ایشــان اســت .بنابراین هرکس بــا توجه تام بــه محتوای ذکر
تسبیحات یعنی توجه به توحید و والیت ،طواف کند حج کامل را به جا آورده است .چنین
کسی چنان اوج میگیرد که احترامش از کعبه نیز فراتر میرود .چنانچه اهل معرفت قلب را
حــرم خــدا و بیت باطنی خدا و کعبه را بیــت ظاهری خدا میدانند .از نظر آنان بیت باطنی
خدا به مراتب با عظمتتر از بیت ظاهری اوست؛ زیرا خداوند میفرماید :آسمانها و زمین
گنجایــش تجلــی خاص مــرا ندارند اما قلب مؤمن چنیــن ظرفیتــی را دارد (ر .ک :ابن ابی جمهور،

1405ق .)7 / 4 :در مقابل کسانی که بدون والیت به طواف میپردازند به حقیقت حج و کعبه
نمیرســند و حجــی ناتمام خواهند داشــت؛ زیــرا تمامیت حج به مالقات امام اســت (ر .ک:

کلینی1407 ،ق)549 / 4 :؛ آنچه از روایات قابل استفاده است؛ این است که مراد از مالقات امام
پذیرش والیت و اعالم نصرت امام است.
کســانی کــه شــرط اساســی قبولــی اعمــال ،یعنــی والیــت را ندارنــد ،عبــادت عظیمــی
همچــون حــج نیــز بــرای آنــان ســودی نداشــته و قلــب آنهــا را زنــده نخواهــد کــرد؛ چنــان کــه
وقتــی ابوبصیــر از جمعیــت زیــاد حاجیانــی کــه بــه درگاه خداونــد ضجــه میزدنــد متعجــب
شــد؛ امــام صــادق؟ع؟ بــه او فرمــود :یــا ابامحمــد چقــدر ضجـهزن زیــاد و حاجــی کــم اســت .بــه
خدایــی کــه محمــد؟ص؟ را بــه رســالت مبعــوث کــرد و روحــش را بــه بهشــت بــرد قســم ،خداونــد
جــز از تــو و امثــال تــو (کــه از شــیعیان اهــل بیــت هســتید) چیــزی را قبــول نمیکنــد .آنــگاه
حضــرت دســتی بــه صــورت او میکشــد (و در او تصــرف مــی کننــد تــا چشــم برزخــی اش بــاز
شــود) و میفرمایــد :ببیــن! او مشــاهده میکنــد کــه جــز عــدهای انــدک بقیـهی مــردم بــه شــکل
حیوانــات هســتند (صفــار1404 ،ق.)271 / 1 :

بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد کعبـهی زمینــی جلــوهای نــازل از حقیقــت بیــت اهلل اســت .ا گــر
کســی چشــم قلــب خــود را فقــط بــه دیــدن جهــان مــاده عــادت دهــد و در طــواف خانــه خــدا
فقــط نیــت داشــته باشــد کــه بــه دور یــک ســاختمان ســنگی بچرخــد بهــرهی چندانــی از حــج
خویــش نخواهــد داشــت بلکــه فقــط عمــل ظاهریــش پذیرفتــه خواهــد شــد و تکلیــف از او
ســاقط میشــود .امــا هیـچگاه بــه حقیقــت طــواف نخواهــد رســید .بــرای اینکــه زائــر خانــه خــدا
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بــه ایــن نکتــه متنبــه شــود او را بــه ذکــر تســبیحات ســفارش کردهانــد تــا بــا تفکــر در معنــای آن
قلــب خــود را بــه حقیقــت کعبــه متوجــه کنــد و از مرتبــه مــاده فراتــر رود .عالمــه جــوادی آملــی
در ایــن زمینــه میفرمایــد :روح پارســای زائــران كعبــه بــا امــداد الهــی و توفيــق يافتــن تعالــی و
نطــور كــه
صعــود ،بــه مقــام شــامخ بيــت معمــور و ســپس بــه مقــام عــرش خواهــد رســيد؛ هما 
تنــزل عــرش الهــی و بيــت معمــور بــه گونــۀ «تجلــی» اســت؛ ترقــی انســان و تعالــی او بــه مقــام
بــاال نيــز بــه صــورت صعــود روحانــی و ســير مكانــت اســت .پــس اگــر زائــر ايــن معنــای بلنــد
را ادراک نكنــد و هــدف او از طــواف كعبــه ،تعالــی روح نباشــد بــه موقعيــت واالی كعبــه راه
نمییابــد؛ گرچــه از صحــت و قبــول رائــج فقهــی برخــوردار اســت .بنابرایــن قلــب حجگــزار و
معتمــر واقعــی عــرش رحمــان میشــود (ر .ک :جــوادی آملــی1386 ،ش.)92 :

نتیجه
ذکــر تســبیحات اربعــه از چهــار رکن تشــکیل شــده اســت و بیانگر تنزیــه خداونــد از نقص و
مشــتمل بر تمام ابعاد توحید اســت .برای این ذکر فضایل و آثار زیادی بیان شــده که نشــان
دهنــده جامعیــت و کمال آن اســت؛ از این رو در موارد متعــددی از جمله در طواف خانهی
خدا گفتن این ذکر توصیه شده است .مفاد بعضی از آیات و روایات این است که موجودات
هستی در مراتب باالتر از مرتبهی وجود خود ،اصلی دارند که از آن سرچشمه میگیرند .کعبه
نیز اینگونه اســت و از بیت المعمور در عالم مثال سرچشــمه میگیرد و تحقق بیت المعمور
نیز از عرش در عالم مجردات تام اســت .در نهایت چهار رکن عرش نیز از تســبیحات اربعه
تکــون یافتــه اســت ،زائر خانــه خدا اگر به این حقیقــت توجه کند میتواند تــا آنجا پیش برود
کــه زائــر عــرش و حتی اســماء حســنای الهی و مقام توحید شــود البته شــرط اساســی چنین
حــج مقبــول و با عظمتی پذیرش والیت اهل بیتی اســت که خود حامالن عرش و جلوه گاه
تام اســماء حســنای الهی هســتند .زائری که به حقیقت تسبیحات اربعه که توحید محض
است توجه کند و در این راه همت به خرج داده دل را از اغیار خالی نماید دارای قلب سلیم
میشــود ،قلبی که خانه و حرم باطنی خداســت .پس میتوان گفت توجه به ذکر تسبیحات
اربعه و حقیقت توحیدی آن در بجا آوردن حجی مقبول بسیار مؤثر است.
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بیروت ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع _ دار صادر1414 ،ق.
 10.جوادی آملی ،عبداهلل ،حکمت نظری و عملی در نهج البالغه ،محقق :حسین شفیعی ،بی
جا ،انتشارات اسراء1389 ،ش.
  ،__________11.صهبای حج ،تهران ،مشعر1386 ،ش.
 12.حسنی الفاسی ،محمد بن احمد ،شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ،مترجم :محمد مقدس،
تهران ،مشعر1386 ،ش.
 13.حسینی زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مصحح علی هاللی
وسیری ،چاپ اول ،بیروت ،دارالفکر1414 ،ق.
 14.حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،كشف المراد فی شرح التجرید االعتقاد ،تصحیح عالمه

اوط رد هعبرا تاحیبست رکذ رارسا لیلحت 
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حسن زاده آملی ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین1415 ،ق.
 15.خمینی ،سید مصطفی ،تفسیر قرآن كریم ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام،
1376ش.
 16.راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،محقق صفوان عدنان داوودی،
چاپ اول ،بیروت ،دار الشامیة1412 ،ق.
 17.شيخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،مصحح :موسسه آل البیت؟مهع؟ ،چاپ
اول ،قم ،موسسه آل البیت؟مهع؟ 1409 ،ق.
 18.صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ،المحیط فی اللغه ،مصحح محمد حسن آل یاسین،
چاپ اول ،بیروت ،عالم الکتاب1414 ،ق.
 19.صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل ّ
محمد؟مهع؟ ،چاپ دوم ،قم ،آیت اهلل
مرعشی نجفی 1404 ،ق.
 20.طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ دوم ،بیروت ،موسسه االعلمی
للمطبوعات1390 ،ش.
 21.طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان فی تفسیر القرآن ،تصحیح :فضلاهلل یزدی طباطبایی،
چاپ سوم ،تهران ،ناصرخسرو1372 ،ش.
 22.طريحی ،فخر الدين بن محمد ،مجمع البحرين ،مصحح :احمد حسينی اشكوری ،چاپ
سوم ،تهران ،نشر مرتضوی1375 ،ش.
 23.طوسی ،محمد بن الحسن ،األمالی ،مصحح :موسسه البعثه ،چاپ اول ،قم ،دار الثقافه،
1414ق.
 24.طیب ،عبدالحسین ،اطيب البيان فی تفسير القرآن ،چاپ دوم ،تهران ،نشر اسالم1369 ،ش.
 25.فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چاپ دوم ،قم ،نشر هجرت1409 ،ق.
 26.فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنير فی غريب الشرح الكبير ،چاپ دوم ،قم ،موسسه
دارالهجره1414 ،ق.
 27.قاضی سعيد قمی ،االربعينيات لكشف انوار القدسيات ،چاپ اول ،تهران ،ميراث مكتوب،
1381ش.
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 28.قمی ،علی بن ابراهيم ،تفسير القمی ،مصحح :موسوی جزائری ،طیب ،چاپ سوم ،قم ،دار
الکتاب1404 ،ق.
 29.كلينی ،محمد بن يعقوب ،الكافی ،مصحح :غفاری ،علی اکبر و آخوندی ،محمد ،چاپ
چهارم ،تهران ،دار الکتب االسالمیه 1407 ،ق.
 30.مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار االنوار ،مصحح :جمعی از محققان ،چاپ دوم،
بیروت ،دار احیاء التراث العربی1403 ،ق.
 31.مصباح یزدی ،محمد تقی ،معارف قرآن ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی؟حر؟1376 ،ش.
 32.محمدی ،محسن ،پرسمان نماز (پاسخ به پرسشهای نماز) ،قم ،نشر صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران ،مرکز پژوهشهای اسالمی1389 ،ش.
 33.نوری ،حسين بن محمد تقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،مصحح :موسسه آل
البیت؟مهع؟ ،چاپ اول ،قم ،موسسه آل البیت؟مهع؟1408 ،ق.

ارزیابی ادلهی روایی حجیت خبر واحد
در حوزه اعتقادات از منظر وهابیون
رویا غیوری مقدم1؛ جابر توحیدی اقدم2

چکیده:
وهابیــت در بــاب حجیــت خبــر واحــد بــه ادل ـهی متعــددی اســتناد میکننــد کــه مهمتریــن
آنهــا روایــت ارســال معــاذ و ابوعبیــده اســت .آنهــا بــا اســتناد بــه ایــن دو روایــت حجیــت خبــر
واحــد را در حــوزه اعتقــادات اثبــات میکننــد .از آنجــا کــه آنهــا ایمــان بــه خبــر واحــد را واجــب
و عــدم ایمــان را بــه منزلــه مخالفــت بــا ســنت رســول اهلل؟ص؟ قلمــداد مینماینــد؛ از ایــن رو
پژوهــش حاضــر در صــدد اســت بــا روش توصیفــی_ انتقــادی ایــن دو روایــت را مــورد ارزیابــی
قــرار دهــد .اصلــی تریــن اشــکال اســتناد ایــن روایــات ایــن اســت کــه ایــن دو حدیــث ،خبــر
واحــد بــوده و بــا خبــر واحــد نمیتوانــد حجیــت خبــر واحــد را اثبــات کــرد .عــاوه بــر اشــکال
فــوق ،ایــراد دیگــر بــر اســتدالل بــه ایــن دو روایــت ایــن اســت کــه هیــچ کــدام مصــداق خبــر
واحــد نیســتند؛ بنابرایــن ایــن روایــات هیچکــدام حجیــت خبــر واحــد در مســائل اعتقــادی را
اثبــات نمیکنــد.
کلید واژگان :خبر واحد ،وهابیت ،حجیت خبر واحد.

مقدمه
بدون تردید یکی از منابع معتبر در اســتنباط معارف اســامی سنت قطعی پیامبر؟ص؟ است؛
اما اعتبار ســنت ظنی رســول خدا؟ص؟ یا همان خبر واحد به طور حتم به مقدار ســنت قطعی
نیســت و در دامنــه پذیــرش آن بیــن علما اســام اختــاف نظر وجــود دارد .محدثیــن وهابی
 .1طلبــه ســطح ســه رشــته تبلیــغ بــا گرایــش حــج و زیــارت و دانــش پــژوه ســطح  4فقــه و اصــول جامعــة الزهــراء؟اهع؟.
rgh.moghadam@gmail.com
 .2دانش آموخته سطح  4کالم و مدرس سطوح عالی جامعة الزهراء؟اهع؟tuhidi313@gmail.com.
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معتقدنــد خبــر واحــد مقبول همانطــور که در باب فقه حجت اســت و میتــوان از آن حکم
شرعی را استنباط کرد ،در مسائل اعتقادی نیز حجت است و باید به مفاد آن اخبار ،ایمان
قلبــی داشــت .مثــا اگــر یــک روایت تصریــح کند خداونــد ثلث آخر شــب از عرش بــه زمین
میآیــد بایــد آن را حجت دانســت؛ زیرا خبر واحد صحیح علمآور اســت و عــدم پذیرش آن
نشــانه عدم پذیرش رســالت پیامبر اکرم؟ص؟ اســت .این دیدگاه اولین بار توســط ابن حزم در
کتــاب «احــکام فــی اصــول االحکام» (ابن حــزم ،بیتــا )114 _ 96 ،مطرح شــد؛ پــس از او ابن قیم به
تبعیت از برخی ســخنان اســتاد خویش ،ابــن تیمیه ،در «الصواعق المرســله علی الجهمیه
و المعطلــه» (ابنقیــم ،بیتــا )837 / 3 :بــه دفاع از ایــن نظریه پرداخت .در عصــر حاضر ،البانی از
مدافعــان اصلــی این نظریه به شــمار آمده و در این باره دو کتاب «الحدیث حجة بنفســه» و
«وجوب االخذ بحدیث االحاد فی العقیده و الرد علی شبه المخالفین» تالیف کرده است.
ایــن نظریــه بــا مخالفــت متفکران روبرو شــده و مورد نقد قرار گرفته اســت ولی آثــار اندکی در
اینباره تالیف شده است ،از بهترین کتب نقد بر این نظریه کتاب «خبر االحاد الیفید العلم
و ال یوخذ فی العقاید» از محمد الشویکی است .این کتاب به زبان عربی تالیف شده و در
آن نظریه علمآوری خبر واحد را نقد و رد کرده است.
اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه ایــن بحــث از ایــن جهــت اســت کــه پذیــرش مطلــق
خبــر واحــد در عقایــد منجــر بــه ورود بدعتهــا و عقایــد خرافــی در دیــن میشــود .از آن
باالتــر یکــی از مــوارد تکفیــر مســلمانان از ســوی ســلفیان ،عــدم پذیــرش حجــت خبــر واحــد
در عقایــد اســت .وهابیــت بــرای اثبــات ایــن نظریــه ،ادل ـهای اقامــه نمودهانــد کــه از جملــه
آنــان دو روایــت ارســال معــاذ و ابوعبیــده اســت؛ براســتی آیــا ایــن دو حدیــث ،حجیــت خبــر
واحــد در عقایــد را اثبــات مــی کنــد یــا خیــر؟ بررســی ایــن روایــات بــه صــورت مبســوط تاکنــون
صــورت نپذیرفتــه اســت و تنهــا مقالـهی "بررســی حجیــت خبــر واحــد از دیــدگاه وهابیــت" در
مجلــه ســلفی پژوهــی شــماره یــک ســال ،...بــه بیــان ایــن روایــات و نقــد اجمالــی آنــان بســنده
کــرده اســت .از ایــن رو در پژوهــش حاضــر ،پــس از مفهــوم شناســی واژههــا و تبییــن نظر یــه ،بــه
ارزیابــی داللــی ایــن دو روایــت پرداختــه میشــود.

انویباهو رظنمزا تاداقتعا هزوح رد دحاو ربخ تیجح ییاور یهلدا یبایزرا
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 .1مفهوم شناسی
در ابتدای نوشتار به تبیین برخی واژگان کلیدی میپردازیم:
 .1 .1خبر
از نظــر لغوییــون «خبر» اســم ثالثــی مجرد به معنای علــم و آ گاهی( ،ابن فــارس1399 ،ش)239 / 2 :
آ گاهــی دادن (راغــب اصفهانــی1421 ،ق )273 :یــا آنچه به صورت تازه و نو بیان شــده (منــاوی قاهری،

1999م )227 :اســت؛ خــواه آن خبر یقین آور باشــد چه نباشــد (ابــن منظــور1414 ،ق )227 / 4 :در مورد
معنای اصطالحی آن معنایی متفاوتی بیان شده است:
الــف) برخــی خبــر را مقابــل انشــا دانســته و کالمــی میداننــد کــه بذاتــه در آن احتمــال
تکذیــب و تصدیــق وجــود دارد( .قرافــی ،بیتــا )18 / 1 :بهطــوری کــه قاهــری در تعر یــف خبــر
مینویســد« :خبــر نــزد اهــل معانــی چیــزی اســت کــه در خــارج بــه وســیله غیــر حاصــل میشــود
و نــزد اصولیــون خبــر مرکــب کالمــی اســت کــه در صــورت تطابــق بــا واقــع عقــل آن را تصدیــق
کــرده ،اگــر مخالــف بــا واقــع بــوده ،عقــل را آن تکذیــب میکنــد»( .منــاوی قاهــری1999 ،م)227 :

ب) برخــی دیگــر ماننــد البانــی ،خبــر را مــرادف حدیــث (البانــی1425 ،ق )14 :معنــا کــرده
اســت و حدیــث در اصطــاح بــه معنــای کالم پیامبــر؟ص؟ یــا حکایــت از قــول ،فعــل و تقر یــر
پیامبــر؟ص؟ میدانــد بــا ایــن تفــاوت کــه حدیــث اختصــاص بــه کالم پیامبــر؟ص؟ دارد ولــی خبــر
عمومیــت بیشــتری داشــته و شــامل ســخنان صحابــه و تابعیــن میشــود؛ (همــو) از ایــن رو،
محدثیــن خبــر را بــه مرفــوع ،1موقــوف 2و مقطــوع 3تقســیم مینماینــد .ایــن تعریــف مطابــق بــا
نظــر وهابیــت اســت.
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت :هــر دو تعریــف صحیــح اســت؛ زیــرا تعریــف نخســت بــه
لحــاظ مدلــول و تعریــف دوم بــه لحــاظ ســند و گوینــده صــادر کننــده آن بیــان شــده اســت.
اقسام خبر

خبربه لحاظ سند به دو دسته خبر متواتر و خبر واحد تقسیم میشود (ابنقیم1422 ،ق )577 :که
در ذیل به تفصیل به ارائهی معنای آنها میپردازیم:
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الف) خبر متواتر
ابــن حجرعســقالنی خبــر متواتــر را خبری میدانــد که دارای طرق مختلف باشــد امــا خود او
این تعریف کامل نمیداند (ر .ک :عســقالنی1422 ،ق .)55 :همچنین جزایری خبر متواتر را خبری
میدانــد کــه محســوس اســت و تعداد زیــادی آن را بیــان کردهاند بــه طوری که تبانــی آنان بر
کذب محال است( .سمعونی1422 ،ق)108 :

ب) خبر واحد
خبر واحد یا خبر آحاد ،خبری اســت که آن را یک نفر روایت میکند؛ (عســقالنی1422 ،ق )55 :یا
به عبارت بهتر ناقالن آن به حد تواتر نرســیده باشــد ،خواه یک نفر یا چند نفر آن را نقل کرده
باشند (القاری ،بی تا209 :؛ سمعونی1416 ،ق108 :؛ عسقالنی1422 ،ق.)55 :

بنابرایــن از مجمــوع تعاریــف محدثیــن میتــوان گفــت :خبــر واحــد اعــان و گــزارش
تعــدادی از راویــان دربــاره آنچــه از پیامبــر؟ص؟ دیــده یــا شــنیدهاند؛ بــه طــوری کــه علــم یقینــی
بــه صــدور آن از پیامبــر؟ص؟ وجــود نــدارد .بنابرایــن نقــل راوی ،بایــد از محسوســات باشــد و
راوی آنچــه را کــه بــه طــور مســتقیم دیــده یــا شــنیده گــزارش دهــد ،بلــه ممکــن اســت آنچــه
نقــل کــرده ،مســتقیما از پیامبــر؟ص؟ دریافــت نکــرده باشــد بلکــه بــا واســطه افــراد موثــق از پیامبــر
گــزارش دهــد ،در ایــن صــورت نقــل او بــا واســطه از پیامبــر ،نیــز نقــل از محسوســات بــوده و از
حدســیات نبــوده اســت .نکتــه دیگــر ایــن کــه چــون بنابــر تعریــف فــوق احتمــال کــذب در
خبــر واحــد داده میشــود ،خبــر واحــد مفیــد علــم نبــوده ،بلکــه افــاده ظــن میکنــد مگــر آنکــه
قراینــی بــر صحــت آن وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن در امــوری کــه اثبــات آنــان نیازمنــد قطــع
و یقیــن بــوده ،از خبــر واحــد بــدون قرینــه نمیتــوان اســتفاده کــرد.
 .2 .1عقاید

عقايد جمع عقیده از «عقد» گرفته شده است .عقد ضد حل (ملکاوی1405 ،ق )20 :و به معنای
محکــم کــردن و پیمــان محکــم (ابــن فــارس1399 ،ق )86 / 3 :اســت و عقیــده یعنی آنچــه قلب و
ضمیر انسان به آن محکم

گره خورده است (فیومی ،بی تا.)71 / 2 :

در اصطــاح شــرع ،عقایــد مجموعــه امــوری کــه قلــب انســان آن را تصدیــق میکنــد و
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نفــس بــه آنهــا اطمینــان و یقیــن دارد و در آن هیــچ شــک و شــبههای راه نمیدهــد( .ملــکاوی،

1405ق )20 :بــه عبــارت دیگــر عقیــده عبــارت اســت از تصدیــق قطعــی مطابــق بــا واقــع کــه از
دلیــل شــرعی اســتخراج شــده اســت( .شــویکی1422 ،ق )19 :امــا از نظــر البانــی عقیــده بــه امــور
غیبـ ِـی غیــر عملــی اطــاق میشــود .او در ایــن بــاره میگویــد« :بــه تمــام مســائلی کــه بــه عالــم

غیــب تعلــق داشــته و

ارتباطــی بــا حکــم عملــی نــدارد عقیــده اطــاق میشــود( ».البانــی،

1431ق)169 / 1 :

 .3 .1حجیت

حجیــت در لغــت از حجــت بــه معنــای برهــان (فیروزآبــادی1426 ،ق157/1 :و )183و دلیــل روشــن
بــرای موضع احتجاج (راغب اصفهانی1421 ،ق )219 :گرفته شــده ،به عبــارت دیگر هر چیزی که بر
صحــت ادعا داللت کند (جرجانی1403 ،ق82 :؛ راغب اصفهانی1421 ،ق )219 :و صالحیت احتجاج
به آن وجود داشــته باشــد ،حجت نامیده میشــود ،بــا توجه به این معنــا تفاوتی نمیکند که
آن وسیله دلیل موال بر عبد یا برعکس دلیل عبد بر موال باشد یا انسان در احتجاج با انسان
دیگری از آن دلیل استفاده

کند (سبحانی1425 ،ق.)21 / 3 :

حجیــت در علــوم مختلــف ماننــد منطــق ،اصــول و علــم الحدیــث معانــی مختلفــی
دارد کــه بــا توجــه بــه عبــارت «وجــوب اخــذ» در ارائـهی ایــن نظریــه از ســوی محدثیــن وهابــی
روشــن میشــود کــه مــراد آنــان از حجیــت معنــای اصولــی آن اســت .در اصــول فقــه حجیــت
بــه معنــای منجزیــت و معذریــت دلیــل اســت (صــدر1427 ،ق115 / 2 :و .)117

 .2تبیین دیدگاه وهابیت
دیدگاه مشــهور وهابیون این اســت که همانطور که در احکام شــرعی واجب اســت به خبر
واحد عمل شــود ،خبر واحد در عقاید نیز حجت بوده و عمل بر طبق آن واجب اســت .اکثر
علمای وهابی این نظریه را براساس دو مبنا استوار کردهاند:
مبنــای اول وهابیــت ،وجــوب عمــل بــه ســنت نبــی ا کــرم؟ص؟ اســت؛ ز یــرا پــس از قــرآن کر یــم،
عمــل بــر ســنت رســول خــدا؟ص؟ واجــب بــوده ،ایــن وجــوب شــامل تمامــی احــکام شــرعی ،اوامــر و
نواهــی پیامبــر ؟ص؟ و امــور مرتبــط بــا عقایــد میشــود .از طــرف دیگرخبــر واحــد بیــان ســنت رســول
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خدا ؟ص؟ اســت ،در نتیجه عمل به آن در عقاید و احکام شــرعی واجب اســت( .البانی1425 ،ق)49 :

مبنــای دوم وهابیــت ،علـمآور بــودن اخبــار مقبــول 4اســت؛ امــا در اینکــه چــه نــوع علمــی از
خبــر مقبــول ،افــاده میشــود ،اختــاف نظــر دارنــد .برخــی معتقدنــد مطلــق اخبــار آحــاد مفیــد
علــم قطعــی و ضــروری اســت .5گروهــی مطلــق اخبــار را مفید علــم نظری 6و عــدهای خبر واحد
را مفیــد ظــن میدانســته؛ (جامــع المدینــه ،بــی تــا )233 :مگــر آنکــه قرین ـهای بــر قطعــی بــودن وجــود
داشــته باشــد ماننــد آنکــه امــت آن خبــر را تلقــی بــه قبــول کنــد (ابــن عثیمیــن1415 ،ق )9 :امــا ظــن را
بــه معنــای درجـهای از علــم معنــا میکننــد

کــه موجــب اطمینــان و ســکون میشــود (ســمعونی،

1416ق)114 / 1 :؛ بنابرایــن از نظــر مشــهور وهابیــت مطلــق خبــر مرفــوع مقبــول و بســان خبــر متواتــر
مفیــد علــم بــوده و عمــل بــه آن در اعتقــادات الزم اســت و مخالفــت بــا آن موجــب خــروج
از دیــن میشــود؛ هــر چنــد کــه خبــر واحــد مفیــد ظــن باشــد (ابــن عثیمــن1415 ،ق .)9 :ارزیابــی
یتــوان گفــت :از
عل ـمآوری خبــر واحــد مجــال دیگــری را میطلبــد ولــی بــه طــور خالصــه م 
اختــاف نظــر میــان علمــا و اقام ـهی ادل ـهای بــرای اثبــات ایــن نظریــه میتــوان دریافــت کــه
خبــر واحــد عل ـمآور نیســت.
همچنین وهابیت مانند برخی از علمای اهل سنت درباره اخبار موقوفه معتقدند:
اقوال صحابه ،در صورتی که مرتبط به امور غیبی باشد؛ حکم رفع به رسول خدا؟ص؟ را دارد
و حجت است؛ زیرا قول آنان از سه حالت خارج نیست .1 :اجتهاد شخصی  .2هوای
نفس و کذب بر شریعت  .3سماع از پیامبر؟ص؟ .از بین این حاالت تنها فرض سوم صحیح
است؛ زیرا از آنجا که امور غیبی از مسائل اجتهادی نیست؛ بنابراین فرض اول باطل است.
همچنین فرض دوم نیز بنابر اصل عدالت صحابه باطل میشود ،در نتیجه تنها فرض
صحیح حالت سوم ،سماع از پیامبر؟ص؟ است (حسینی1396 ،ش)19 :؛ از این رو ،اخبار موقوفه
نیز در حکم اخبار مرفوعه بوده و مخالفت با آن منجر به خروج از دین میشود .البته نظر
کلی وهابیت در باب حجیت خبر موقوفه این است که متضاد به قرآن و روایات مرفوعه
نباشد( .ابن عثیمین1426 ،ق)61 :

وهابیــت بــرای اثبــات حجیــت خبــر واحــد در اعتقــادات بــه اخبــار واحــدی اســتناد
کردهانــد کــه از جملــه آنــان ،دو روایــت ارســال معــاذ و تعلیــم ابوعبیــده اســت کــه در ادامــه
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ایــن دو خبــر مــورد واکاوی قــرار گرفتــه و بیــان میشــود کــه ایــن روایــات نمیتواننــد حجیــت
خبــر واحــد در اعتقــادات را ثابــت کننــد.

 .3مستندات روایی وهابیت و ارزیابی آن
همانطور که بیان شــد از جمله مســتندات وهابیت برای اثبات نظریه وجوب حجیت خبر
واحد در عقاید و دو خبر خبر معاذ و ابوعبیده است .این دو روایت مانند سایر روایات مورد
اســتناد ،با یک اشــکال کلی رو به رو اســت که ابتدا این اشــکال بیان شــده و ســپس مدلول
دو روایت مذکور مورد ارزیابی قرار میگیرد و از بررسی سند آن چشم پوشی میشود؛ زیرا این
روایــت در کتــب صحیحین آمده و مطابق با مبنای اهل ســنت و وهابیــت احادیث این دو
کتاب صحیح بوده در نتیجه بررسی سندی آن فایدهای در بر ندارد.
اشــکال اصلــی و مهــم در اســتناد بــه روایــات ایــن اســت کــه بــرای اثبــات حجیــت خبــر
واحــد در عقایــد نمیتــوان از اخبــار آحــاد بهــره جســت؛ زیــرا مثبــت شــی نمیتوانــد خــود شــی
باشــد( .صــدر1427 ،ق)299 / 1 :؛ بــه طــور مثــال مدعــی در دادگاه خــود نمیتوانــد شــاهد ادعــای
خــود باشــد ،هــر چنــد کــه ایــن مدعــی عــادل و صــادق باشــد؛ بنابرایــن در میــان روایــات ،تنهــا
اخبــار متواتــر میتواننــد حجیــت خبــر واحــد را اثبــات میکننــد.
عــاوه بــر اشــکال مزبــور کــه مهمتریــن ایــراد مســتندات روایــی اســت ،اخبــار مــورد اســتناد
بــا اشــکاالت دیگــری مواجــه هســتند کــه در ادامــه پــس از بیــان اســتدالل علمــای وهابــی
اشــکاالت بیــان میشــود:
الــف) روایــت ارســال معــاذ بــه یمــن :بخــاری در کتــاب التوحیــد و مســلم در کتــاب
االیمــان ایــن حدیــث را بیــان کردهانــد:
معــاذ گفــت :هنگامــی کــه رســول خــدا مــرا بــه یمــن فرســتاد فرمــود :تــو بــه نــزد
قومــی از اهــل کتــاب مـیروی .آنــان را فراخــوان تــا گواهــی دهنــد کــه هیــچ معبــود
راســتینی جــز خــدا وجــود نــدارد و مــن فرســتادهی خــدا هســتم .اگــر آنــان خــدا را
شــناختند ،بــه آنــان بیامــوز کــه خداونــد پنــج مرتبــه نمــاز را در هــر شــبانه روز بــر آنان
فــرض گردانیــد و همچنیــن بیامــوز کــه خداونــد صدقــه را بــر آنــان واجــب کــرده
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کــه از ثروتمنــدان گرفتــه و بــه ســتمدیدگان آنــان داده شــود .پــس ا گــر آنــان خــدا
را شــناختند ،تــو را از گرفتــن اموالشــان بــر حــذر مــیدارم و از دعــای ســتمدیده
بتــرس؛ زیــرا میــان دعــای او و خــدا حجابــی نیســت( .7بخــاری1422 ،ق)114 / 9 :

در مقــام اســتدالل بــه ایــن روایــت بیــان شــده کــه ایــن حديــث صراحــت در اثبــات
حجیــت خبــر واحــد در مســائل اعتقــادی دارد؛ زیــرا مطابــق ایــن روایــت بــه معــاذ امــر شــده تــا
اهــل کتــاب را بــه توحیــد دعــوت کنــد ،دعــوت بــه توحیــد ،دعــوت بــه ایمــان آوردن بــه خــدا و
رســول او اســت و ایمــان بــه خــدا و رســول از اصــول اعتقــادی مســلمانان اســت؛ بنابرایــن خبــر
واحــد در مســائل اعتقــادی حجــت اســت( .شــویته ،بیتــا)23 :

استدالل به این روایت با اشکاالت متعددی همراه است:
 .1ایــن روایــت ناظــر بــه دعــوت اهــل کتــاب بــه توحیــد اســت و در مقــام اثبــات توحیــد
نیســت؛ زیــرا در ایــن روایــت آمــده آنــان را فراخــوان تــا گواهــی دهنــد کــه هیــچ معبــود راســتینی
جــز خداونــد وجــود نــدارد ولــی نیامــده کــه بــرای آنــان بــا خبــر معــاذ یگانگــی خداونــد اثبــات
میشــود .همچنیــن پیامبــر فرمودنــد بعــد از آنکــه خــدا را شــناختند احــکام دیــن را بــه آنــان
َ

ُ

آمــوزش بــده؛ بنابرایــن عبــارت <��ذ ا َع َر ف�وا َ
اهلل> نشــان میدهــد کــه نــزد پیامبــر و صحابــه آنــان در
ِإ

پذیــرش دعــوت مخیــر بــوده و وجوبــی در پذیــرش ســخنان معــاذ وجــود نداشــته اســت؛ ز یــرا
معرفــت الهــی بــا تفکــر صــورت میپذیــرد و بــا تقلیــد حاصــل نمیشــود( .شــویکی1422 ،ق)27 :

بنابرایــن مطابــق ایــن روایــت نمیتــوان بیــان داشــت کــه در مســائل اعتقــادی اخــذ خبــر واحــد
واجــب اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت واجــب بــود تــا اهــل کتــاب بــه صــرف شــنیدن ســخنان
معــاذ دیــن خــود را تغییــر داده و مســلمان شــوند؛ در حالــی کــه بعــد از دعــوت پیامبــران نیــز
چنیــن لزومــی وجــود نداشــت و جایــز بــود تــا از پیامبــران طلــب معجــزه کننــد و در صورتــی کــه
بعــد از دیــدن معجــزات همچنــان بــه کفــر خــود ادامــه میدادنــد ،گاهــی عــذاب الهــی بــر آنــان
نــازل میشــد؛ چــون در ایــن هنــگام حقانیــت ســخنان پیامبــران بــرای آنــان اثبــات شــده و
واجــب بــود از آنــان در علــم و عمــل تبعیــت کننــد.
 .2مطابــق بــا برخــی دیگــر از اخبــار معــاذ تنهــا یــک بــار از ســوی پیامبــر بــه یمــن اعــزام
شــد و آن قبــل از حجــة الــوداع در ســال یــازده هجــری بــوده کــه در آن زمــان یمــن از اراضــی
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دار االســام بــه شــمار میآمــد( .ابــن ســعد1968 ،م )531 / 5 :در نتیجــه ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه معــاذ بــه عنــوان کارگــزار قوانیــن اســامی بــه یمــن فرســتاده شــده باشــد .عــاوه بــر ایــن،
اگــر بــه عنــوان دعــوت کننــده بــه یمــن فرســتاده شــده باشــد؛ بنــا بــر روایــت احمــد 8معــاذ
عــاوه بــر ســنت رســول خــدا؟ص؟ بنــا بــر کتــاب اهلل و اجتهــاد شــخصی خــود نیــز مســائلی را
بیــان میکــرده ،در حقیقــت او فــرد فقیــه و دیــن شناســی بــوده کــه کالم او بــا شــرع مقــدس
تطابــق داشــته اســت .بنابرایــن پذیــرش کالم او از بــاب حجیــت خبــر واحــد نبــوده بلکــه بــه
ســبب ِخبرگــی و دیــن شناســی او کالمــش دارای اعتبــار اســت؛ پــس مطابــق بــا ایــن حدیــث
نمیتــوان حجیــت خبــر واحــد در عقایــد را صحیــح دانســت .در حقیقــت تفــاوت کالم فــرد
فقیــه مــورد تأییــد پیامبــر بــا غیــر فقیــه ایــن اســت در نســبت کالم او بــه دیــن اطمینــان وجــود
دارد کــه در صحــت اســتناد کالم غیــر فقیــه بــه دیــن چنیــن اطمینانــی وجــود نــدارد.
ب) حدیــث تعلیــم ابوعبیــده بــه مــردم یمــن :ایــن روایــت در صحیــح مســلم در بــاب
فضائــل ابوعبیــده بیــان شــده اســت:
از انس روایت است که مردم یمن نزد رسول خدا؟ص؟ آمدند و درخواست کردند
که فردی را نزد آنان بفرستد تا سنت و دین را به آنان آموزش دهد .رسول خدا
دست ابوعبیده را گرفت و فرمود« :این فرد امین این امت است».
نحوهی استدالل به این روایت اینطور تبیینشده که اگر خبر واحد در اعتقادات حجت
نبود ،پیامبر؟ص؟ ابوعبیده را تنها نزد آنان نمیفرستاد؛ زیرا بدون شک یکی از موارد آموزشی،
مسائل اعتقادی است و در صورت عدم حجیت ،ارسال ابوعبیده لغو و بیحاصل خواهد
بود؛ به طور قطع ابوعبیده تنها ارسال شده و به آنان مسائل اعتقادی را آموزش داده در نتیجه
خبر واحد در عقاید حجت است( .البانی1427 ،ق)57 :

اشکاالتی که بر استدالل به این روایت وارد است عبارت است از:
 .1همانطــور کــه در روایــت اشــاره شــد ،مــردم از پیامبــر؟ص؟ درخواســت معلــم داشــتند،
نــه شــخصی کــه تنهــا اخبــار پیامبــر؟ص؟ را بــرای آنــان نقــل کنــد؛ بنابرایــن معــاذ بــرای آمــوزش
مســائل اســام بــه یمــن فرســتاده شــد؛ پــس حجیــت کالم او بــرای متعلمیــن از بــاب حجیــت
کالم اهــل خبــره اســت ،مویــد چنیــن برداشــتی عبــارت «اباعبیــده امیــن امــت» در ایــن روایــت
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اســت کــه داللــت بــر خبرگــی او دارد.
 .2ســخن ابوعبیــده مصــداق خبــر واحــد نیســت؛ زیــرا او آمــوزگار مــردم یمــن اســت و
آمــوزش بــا نقــل خبــر واحــد متفــاوت اســت .آمــوزش از روی منابــع معتبــر صــورت میگیــرد.
در تعلیــم اصــول نیــز اصلیتریــن منبــع قــرآن کریــم اســت کــه در اختیــار همــگان قــرار داشــته
و اعجــاز آن موجــب یقیــن و اثبــات کننــده حقانیــت کالم اســت؛ بنابرایــن کالم ابــو عبیــده
مصــداق خبــر واحــد نیســت.
بــه طــور کلــی در رد مســتندات روایــی وهابیــت میتــوان یک پاســخ کلــی بیان کــرد :در مقابل
ایــن روایــت اخبــار دیگــری وجــود دارد کــه صحابــه بــه اخبــار واحــد عمــل نمیکردنــد و از ناقـ ِـل
خبــر بینــه ،طلــب میکردنــد ،ماننــد روایــت اســتئذان ابــو موســی( .بخــاری جعفــی1422 ،ق)54 / 8 :
در ایــن روایــت آمــده کــه ابــو ســعید خــدری گفــت« :در مدینــه در یکــی از مجالــس انصــار
بــودم کــه ابوموســی آمــد؛ امــا رنــگ پریــده بــه نظــر میرســید پرســیدم :چــه روی داده اســت؟
گفــت :عمــر بــه دنبــال مــن فرســتاد و مــن در کنــار منــزل وی ســه بــار ســام کــردم و اجــازه
گرفتــم ،بــه مــن اجــازه نــداد و برگشــتم .عمــر بــه مــن گفــت :چــه چیــز مانــع شــد کــه نــزد مــا
نیایــی؟ گفتــم :مــن آمــدم و ســه بــار اجــازهی ورود خواســتم؛ کســی بــه مــن اجــازه نــداد؛ مــن
برگشــتم .زیــرا رســول خــدا فرمــود :اگــر یکــی از شــما ســه بــار اجــازه بگیــرد و بــه او اجــازه داده
نشــود ،بایــد برگــردد .عمــر گفــت :بایــد بــرای گفتــه خــود شــاهد بیــاوری و گرنــه تــو را تنبیــه
خواهــم کــرد .ابــی بــن کعــب گفــت :بــه خــدا قســم هیــچ کــس تــو را همراهــی نخواهــد کــرد؛
مگــر کوچکتریــن مــردم .ابــو ســعید گفــت :کوچکتریــن مــردم مــن بــودم .ابــی گفــت :برخیــز
همــراه او بــرو» .9
شــبیه ایــن روایــت ،احادیــث دیگــری در صحیحیــن وجــود دارد کــه خلفــا از ناقــان
حدیــث طلــب بینــه و شــاهد کردهانــد .وهابیــت در توجیــه ایــن روایــات بیــان کردهانــد کــه
یگــردد و شــهادت خواهــی خلفــا بــه
شــهادت شــاهد موجــب خــروج روایــت از خبــر واحــد نم 
ســبب تحویــط و تثبیــت خبــر بــوده اســت( .صنعانــی1427 ،ق )205 :در پاســخ ایــن توجیــه بایــد
گفــت :مــا نیــز میپذیریــم کــه طلــب بینــه خلفــا از برخــی ناقــان بــرای اثبــات نقــل حدیثــی کــه
تــا کنــون آن را نشــنیدهاند؛ گــواه روشــنی اســت بــر ایــن کــه خلفــا بــه اخبــار بــدون قرینــه عمــل
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نکــرده و عقایــد خویــش را بــر اســاس ایــن احادیــث پایــه گــذاری نمیکردنــد .بنابرایــن ســیره
صحابــه حاکــی از عــدم وجــوب بــه اخــذ اخبــار احــاد بــدون قرینــه در مســائل اعتقــادی اســت.

نتیجه
یکی از مبانی مطرح شــده از ســوی محدثین وهابیت این است که در مسائل اعتقادی اخذ
به خبر واجب است .آنها برای اثبات این نظریه ،به مستنداتی از روایات تمسک کردهاند که
از جملهی آن روایات روایت معاذ و روایت ابوعبیده است .مهمترین اشکال این روایات این
اســت کــه خبر واحد نمیتواند حجیــت خود را اثبات کند .عالوه بر اشــکال فوق ،هیچیک
از ایــن دو روایــت مصــداق خبر واحد نیســتند زیرا معاذ که به تنهایی به یمن فرســتاده نشــد
و ابوعبیــده نیــز معلــم بــود و مردم قــول او را از باب رجــوع به اهل خبره حجــت میپذیرفتند.
بنابرایــن ایــن روایات هیچکــدام حجیت خبر واحد در مســائل اعتقــادی را اثبات نمیکند
البته برای بررســی دقیقتر این مســاله مناسب اســت تا در پژوهشهای دیگر سایر ادله قرآنی و
روایی وهابیت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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پی نوشت
 .1خبر مرفوع :حدیثی است که سلسله سند آن به رسول خدا به برسد.
 .2خبر موقوف :حدیثی است که سلسله سند آن به صحابه ختم میشود.
 .3خبر مقطوع :حدیثیی است که سلسله سند آن به تابعین منتهی میشود.
 .4خبرمقبول :حدیثی است که مورد قبول و حجت است.
 .5بــدون بررســی ســند و متــن مفید علم و یقین اســت .همانند خبر متواتر کــه پس از اثبات
تواتر دیگر نیاز به بررسی سند وجود ندارد و مدلول آن حجت است.
 .6علم نظری یعنی نیازمند نظر و استدالل است ،به عبارت دیگر اخبار پس از بررسی سند
و متن و صحت آنان مفید قطع و یقین هستند.
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اهلل عل ْي ِه َو َســل َم َصد ِري ،ث قــال« :المد ِ
أ ْج ِتــد َرأ ِي ،ل آلــو .قــال :فض َر َب َر ُســول ِ
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اهلل» زمانی کــه پیامبر؟ص؟ ،معــاذ را به منطقه
اهلل ِ َلــا ُي ْــر ِض َر ُســول ِ
ــول ِ
ِ
ِ

یمــن میفرســتاد ،از او پرســیدند :اگــر مردم آنجــا ،قضاوتی پیش تو آوردند بــه چه منبعی
بــرای صدور حکم اســتناد میکنــی؟ معاذ گفت :به کتاب خدا .باز پیامبر؟ص؟ پرســیدند:
اگــر حکــم آنرا در کتــاب خــدا نیافتــی چه میکنی؟ گفت :از ســنت رســول خــدا کمک
میگیرم .باز از او پرسیدند :اگر در سنت رسول خدا نیافتی چه؟ گفت :آنگاه بدون هیچ
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واهمهای ،به اجتهاد به رأی خود عمل میکنم .پیامبر؟ص؟ دســت خود را بر ســینه او زده و
فرمود :سپاس خدا را که فرستاده رسول خدا را به آنچه مورد پسند رسول خدا است ،موفق
گردانید .مسند احمد بن حنبل ،ج ،36ص ،333ح.22007
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الناق ُدَ ،ح َّد َث َنا ُس ْــف َي ُان ْب ُ ُ َ َ َّ َ َ
اهلل َي ِز ُيد ْب ُن خ َص ْيفة،
ــن ع َي ْينةَ ،حدثنا َو ِ
َ .9حدث ِــي ع ْم ُــرو ْب ُن َم ّم ِد ْب ِن ُبك ْي ٍر ِ
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س ال ْن َص ِار،
عن بس ِر ب ِن س ِع ٍيد ،قالِ :سعت أبا س ِع ٍيد الد ِري ،يقول :كنت جا ِلسا ِبال ِدين ِة ِف م ِل ِ
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ورا قل َناَ :ما شــأ ُن َك؟ قــالِ :إ َّن ُع َم َر أ ْر َســل ِإ َّل أ ْن ِآت َي ُــه ،فأ َت ْي ُت َب َاب ُه
فأتانــا أبــو مــوس ف ِزعــا أو مذع
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فســلمت ثلثا فلم يرد عل فرجعت فقال :ما منعك أن تأ ِتينا؟ فقلتِ :إ ِن أتيتك ،فســلمت عل
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اهلل صل
ب ِابــك ثلثــا ،فلــم يــردوا ع
ــي ،ف َر َج ْع ُتَ ،وقد قــال َر ُســول ِ
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أ َح ُدك ْــم ثلثــا فل ْــم ُي ْؤذ ْن ل ُــه ،فل َي ْر ِج ْع» فقال ُع َم ُــر :أ ِق ْم َعل ْي ِه ال َب ِّي َنــةَ ،وِإل أ ْو َج ْع ُت َك .فقــال :أ َ ُّب ْب ُن
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ك ْع ٍب :ل َيق ُوم َم َع ُه ِإل أ ْص َغ ُر الق ْو ِم ،قال :أ ُبو َس ِع ٍيد :قل ُت أ َنا أ ْص َغ ُر الق ْو ِم ،قال :فاذ َه ْب ِب ِه.
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منابع
1.ابراهیم مصطفی و احمد الزیارت و ،..المعجم الوسیط ،دار الدعوة ،بی جا ،بی چا ،بی تا.
2.ابن سعد ،الطبقات الكبری ،ج ،1 _ 5دار صادر ،بیروت ،چاپ اول 1968 ،م.
3.ابن فارس ،احمد ،معجم مقائيس اللغة ،ج ،4 _ 2دار الفکر ،بی جا ،بی چا1399 ،ق.
4.ابــن منظــور االنصــاری ،جمــال الدیــن ،لســان العــرب ،ج ،4 _ 3دار صــادر ،بیــروت ،چــاپ دوم،
1414ق.
5.ازدی سجستانی ،ابو داود ،سنن ابو داود ،المکتبة العصرية ،بیروت ،بی چا ،بی تا.
6.البانــی ،ناصرالدیــن ،موســوعة األلبانــی فــی العقيــدة ،مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات
اإلســامية ،صنعــاء ،چــاپ اول 1431 ،ق.
7.البانــی ،محمــد ناصرالدیــن ،الحدیــث حجــة بنفســه فــی العقائــد و االحــکام ،مکتبــة المعــارف،
ر یــاض ،چــاپ اول1425 ،ق.
8.بخــاری الجعفــی ،محمــد بــن اســماعیل ،الجامــع المســند الصحیــح المختصــر مــن امــور رســول
اهلل؟ص؟ (صحیــح البخــاری) ،چــاپ اول ،دار طــرق النجــاة 1422 ،ق.
9.بصــری المعتزلــی ،ابوالحســین ،المعتمــد فــی اصــول الفقــه ،ج ،2دار الکتــب العلمیــة ،بیــروت،
چــاپ اول1403 ،ق.
 10.بــن عثیمیــن ،محمــد بــن صالــح ،فتــاوى نــور علــى الــدرب ،مؤسســة الشــيخ محمــد بــن صالــح
بــن عثيميــن الخير يــة ،ر یــاض ،اول1434 ،ق.
 11.جامع المدینه ،الدفاع عن السنة ،جامعة المدينة العالمية ،مدینه منوره ،بی چا ،بی تا.
 12.جرجانی ،الشریف ،التعریفات ،دار الکتب العلمیة ،بیروت ،چاپ اول1403 ،ق.
 13.حســینی ،ســید زکر یــا ،بررســیحکم توســل بــه انبیــا و اولیــا وصالحیــن در فقــه اســامی ،شــیخی،
بیجــا ،چــاپ اول1396 ،ش.
 14.راغــب االصفهانــی ،ابوالقاســم ،مفــردات فــی غر یــب القــران ،دار القلــم ،دمشــق _ بیــروت ،چــاپ
اول 1421 ،ق.
 15.ســبحانی ،جعفــر ،المحصــول فــی علــم االصــول ،ج ،2موسســه امــام صــادق؟ع؟ ،قــم ،چــاپ اول،
1414ق.
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 16.ســمعونی الجزائــری ،الطاهــر ،توجيــه النظــر إلــی أصــول األ ثــر ،مكتبــة المطبوعــات االســامیة،
حلــب ،چــاپ اول1416 ،ق.
 17.سید سابق ،فقه السنة ،جلد  ،2چاپ دوم ،دار الکتاب العربی ،بیروت1397 ،ق.
 18.سیوطی ،جالل الدین ،جامع االحادیث ،بی نا ،بی جا ،بی چا ،بی تا.
 19.شــویتة ،فرحانــة بنــت علــی ،حجیــة خبــر االحــاد فــی العقایــد و االحــکام ،مجمــع الملــک فهــد،
مدینــه منــوره ،بــی چــا ،بــی تــا.
 20.شــویکی ،محمــد ،خبــر الواحــد ال یفیــد العلــم و ال یوخــذ فــی العقائــد ،بــی نــا ،بیــت المقــدس،
چــاپ اول1422 ،ق.
 21.صدر ،محمد باقر ،حلقه الثالثة ،ج ،1دار العلم ،قم ،چاپ اول1427 ،ق.
  ،__________22.دروس فی علم االصول ،ج ،2مکتبة المدرسة ،بیروت ،چاپ دوم1406 ،ق.
 23.طباطبایــی ،محمــد حســین ،المیــزان فــی تفســیر القــران ،ج ،10 _ 9چــاپ اســماعیلیان ،بــی
جــا ،بــی چــا ،بــی تــا.
 24.طلحــان النعیمــی ،المحمــود ،تيســير مصطلــح الحديــث ،مکتبــة المعــارف ،چــاپ دهــم،
1425ق.
 25.عتــر الحلبــی ،نــور الدیــن ،خبــر الواحــد الصحيــح وأثــره فــی العمــل والعقيــدة ،مجلــه التــراث
العر بــی ،دمشــق ،بــی چــا 1403 ،ق.
 26.عســقالنی ،ابــن حجــر ،نزهــة النظــر فــی توضيــح نخبــة الفكــر فــی مصطلــح اهــل االثــر ،ســفیر،
ر یــاض ،چــاپ اول 1422 ،ق.
 27.فیــروز آبــادی الشــیرازی ،ابــی اســحاق ابراهیــم بــن علــی بــن یوســف ،المهــذب فــی فقــه االمــام
الشــافعی ،جلــد  ،3المکتبــة التوفیقیــة ،القاهــره ،بــی چــا ،بــی تــا.
 28.فیومــی ،ابــو العبــاس ،المصبــاح المنيــر فــی غر يــب الشــرحالكبير ،ج ،2مکتبــة العلمیــة،
بیــروت ،بیچــا ،بــی تــا.
 29.فيــروز آبــادی ،مجــد الدیــن ،القامــوس المحيــط ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
بيــروت ،چــاپ هشــتم1426 ،ق.
 30.قاری ،مال علی ،شرح نخبة الفكر فی مصطلحات اهل االثر ،دار االرقم ،بیروت ،بی چا ،بی تا.
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 31.قرافــی ،شــهاب الدیــن ،الفــروق (أنــوار البــروق فــی أنــواء الفــروق) ،ج ،1عالــم الکتــب ،بــی چــا،
بــی تــا.
 32.قشــیری النیســابوری ،مســلم بــن الحجــاج ،المســند الصحیــح بنقــل العــدل عــن العــدل الــی
رســول اهلل؟ص؟ (صحیــح مســلم) ،جلــد  ،2بــی چــا ،دار االحیــاء التــراث العر بــی ،بیــروت ،بــی تــا.
 33.ابــن قیــم ،محمدبــن ابــی بکــر ،مختصــر الصواعــق المرســلة علــی الجهميــة والمعطلــة ،ج ،1دار
الحديــث ،القاهــرة ،چــاپ اول1422 ،ق.
 34.ابــن حنبــل ،االحمــد ،مســند احمــد بن حنبــل ،ج ،36مؤسســة الرســالة ،بی جا ،چــاپ اول،
1421ق.
 35.ملــکاوی ،محمــد ،العقیــده فــی توحیــد القــران الکر یــم ،مكتبــة دار الزمــان ،بــی جــا ،چــاپ اول،
1405ق.
 36.منــاوی القاهــری ،عیــد الــرؤوف ،اليواقيــت والــدرر شــرح شــرح نخبــة الفكــر ،مکتبــة الرشــد،
ر یــاض ،چــاپ اول1999 ،م.

ارزیابی دیدگاه اهلتسنن و وهابیت درباره سماع موتی
مرضیه حیدرزاده1؛ افتخار یوسیف2

چکیده
یکــی از مباحــث اختالفــی بیــن مســلمانان و وهابیــون مســئلهی ســماع موتــی بــه معنــای
توانایــی مــردگان بــر شــنیدن صــدای زندههــا و ارتبــاط بــا آنهــا در عالــم بــرزخ اســت .ایــن
بحــث از موضوعــات برجســته و چالــش برانگیــز در طــی ســالهای مختلــف و بســتر طــرح
نظریههــای متقــارب یــا متقابــل در مجامــع علمــی بــوده و پذیــرش توســل بــه امــوات بــه
پذیــرش ایــن نظریــه وابســته اســت .مقالــه پیــش رو ،مســتندات مخالفــان و موافقــان ســماع
موتــی را بــا رویکــرد تحلیلــی _ توصیفــی بررســی کــرده اســت .دســتاورد ایــن بررســی ایــن اســت
کــه علــی رغــم آنکــه مشــهور وهابیــون برخــاف ســایر اندیشــمندان اهــل تســنن قائــل بــه عــدم
ســماع موتــی هســتند َامــا بررســی فتــاوای آنــان ایــن نکتــه را ثابــت میکنــد کــه تعــداد کثیــری

از مفتیــان ّ
وهابــی در بحــث ســماع موتــی بــا ســایر مســلمانان مشــترک هســتند .البتــه برخــی
از آنــان بــرای اثبــات عــدم ســماع موتــی بــا نــگاه ظاهــر گرایانــه بــه برخــی آیــات قــرآن اســتناد
نمــوده و روایــات دال بــر ســماع موتــی را رد کــرده و نظریــات برخــی مفتیــان ّ
وهابــی را مســتند
دیدگاهشــان قــرار دادهانــد .ایــن ،در حالــی اســت کــه روایــات صحیــح و ســیره مســلمانان،
شــاهدی بــر اعتقــاد بــه شــنوا بــودن ارواح مــردگان اســت.
کلید واژگان :حیات برزخی ،سماع موتی ،مفتیان وهابی ،مفسران اهل سنت.

 .1فارغ التحصیل سطح سه رشتهی تبلیغ با گرایش حج و زیارت و دانش پژوه سطح  4فقه و اصول جامعة الزهراء؟اهع؟.
Heydarzadem5757@gmail.com
 .2دانش پژوه فقه عالی ،مدرس سطح  3جامعة الزهراء؟اهع؟ef.yosefi.90@gmail.com .
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مقدمه
بدن ،ابزاری برای نفس مجرد انسانی است .نفس بعد از قطع عالقه از بدن ،در ظرف دیگر به
نام «عالم برزخ» یا «عالم مثال» با تعلق گرفتن به جسم برزخی به حیات خود ادامه می دهد؛
حیاتــی کــه بــا ادرکاتی از جمله شــنیدن و دیدن ،لــذت و الم همراه اســت .ادراکات برزخی
کــه همــان ادرکات خیالــی هســتند ،به مراتــب از ادرکات حســی در عالم ماده ،گســتردهتر و
عمیقتر است .در عالم برزخ ،انسان دارای درک شنیدن ،دیدن ،لذت و الم قویتری است،
اموات بعد از مرگ وارد این عالم میشوند و میتوانند به وسیله ادرکات خود با دیگر برزخیان
ارتباط برقرار نمایند و حتی به دلیل قویتر بودن این ادرکات خیالی ،توانایی ارتباط با عالم
ماده را نیز میتوانند به دست آورند.
حیات برزخی مورد تأیید همهی مذاهب اسالمی و حتی وهابیت است و کسی در وجود
آن شک ندارد( .حنبلی1389 ،ق289 / 1 :؛ ابن تیمیه1416 ،ق326 / 24 :؛ ابن قیم ،بی تا17 :؛ شوکانی ،بی تا/ 5 :

86؛ صابونی ،بی تا107 / 1 :؛ زمخشری ،بی تا347 / 1 :؛ نسفی1416 ،،ق143 / 1 :؛ طبری1338 ،ق .)682 / 2 :تفاوت
اندیشــهی وهابیت با دیگر مذاهب اســامی ،درکیفیت و نوع ارتباط اموات با زندگان است.
قرائــت برخــی وهابیــون از وضعیــت امــوات در حیــات برزخــی ،با قرائــت همهی مســلمانان
متفــاوت اســت .آنــان با نگاه حــس گرایانه در حــوزه معادشناســی ،قائل به حیــات خاص و
ً
محدود برای اموات هستند و غالبا معتقدند که اموات توان سماع و یاری زندگان را ندارند،
ّ
در نتیجه عقاید مســلم مذاهب اســامی همچون توســل ،شــفاعت خواهی و طلب حاجت
را به چالش می کشند و این امور را افزون بر شرک خواندن ،موهوم و بی فایده می شمارند.
توجــه علماء اســامی بــودهّ ،
بحــث ســماع موتــی از دیــر بــاز مــورد ّ
حتی ابــن تیمیــه که از
سردمداران وهابیت در قرن هشتم است؛ همانند قاطبه علماء اسالمی قائل به سماع موتی
ّ
بوده است ولی در قرن اخیر ،عده ای از وهابیون از جمله بن باز و البانی برخالف اکثر علماء
اهل سنت و وهابیون قائل به عدم سماع موتی شدند.
در ارتبــاط بــا موضــوع مــورد نظــر ،مقاالتــی بــا عناویــن «حیــات برزخــی و ســماع موتی از
دیــدگاه ابــن تیمیــه و ابن قیم جوزی»؛ «نقد و بررســی ادله منکرین ســماع موتــی با محوریت
آیــات»؛ «اثبــات ارتبــاط برزخیــان با اهــل دنیا با رویکــرد کالم نقلی»؛ «بررســی و نقــد دیدگاه
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ســلفیه در ارتبــاط ارواح با عالم جســمانی»؛ «ســماع موتــی و تقابل دیدگاه وهابیــان با بزرگان
خود» تدوین شــده که وجه تمایز این مقاله با مقاالت فوق در این اســت که در این مقاله به
صورت گستردهتر دیدگاه مفتیان وهابی بررسی میشود و با بیان دیدگاه موافقان و مخالفان
و شواهدی از آیات و روایات جواز سماع موتی و توسل مورد واکاوی دقیق قرار میگیرد.

 .1مفهوم شناسی
قبل از پرداختن به بحث به تبیین و توضیح برخی واژگان کلیدی مقاله میپردازیم:
 )1 .1حیات برزخی:

از آنجا که این واژه اصطالحی مرکب از دو واژه است؛ ابتدا هر کدام از واژگان را معنا میکنیم
تا معنای این اصطالح مشخص شود:
الــف) حیــات :واژهی «حیــات» اســم مصــدر از ریشــه «ح ی ی» و بــه معنــای زندگانــی
و زنــده شــدن اســت کــه در مقابــل آن َمــوت و َممــات بــه کار م ـیرود (ابنفــارس1404 ،ق122 / 2 :؛
ابــن منظــور1414 ،ق .)211 / 14 :در اصطــاح نیــز ،نیرویــی اســت کــه موجــب بــروز حــس و تحــرک
در موجــود زنــده میشــود و موجــودات بــا آن خــود را از نقــص بــه

کمــال میرســانند (راغــب

اصفهانــی1412 ،ق .)268 ،البتــه ایــن واژه در اصطــاح قرآنــی در چنــد صــورت اســتعمال شــده
اســتّ :اول :در معنــی نيــروی رشــد دهنــده و نمـ ّـو دهنــده گياهــان و حيــوان اســت؛ از ایــن رو

ْ أَ َ
َ
ْ َ أَ َ َّ ُ
گيــاه را حـ ّ
ـی يعنــی نمــو كننــده گوينــد؛ بــه عنــوان مثــال در آیـهی <اعل ُموا � نّ� الل َه ي� ْح ِي� ي� ال� ْر ض� بَ� ْعد
َم ْو ِت� َها> (حدیــد )17 :در ایــن معنــا بــه کار رفتــه اســتّ .دوم :حيــاة بــه معنــی نيــروی حـ ّـس كننــده

و ّ
حســاس ،و از هميــن معنــی اســت كــه حيــوان _ در معنــی موجــودی بــا حيــات و حـ ّـس
َ ْ أَ

ْ أَ

كننــده اســت؛ ماننــدَ :
<و َما ي َ� ْس تَ� ِو ي� ال� ْح يَ� ُاء َولا ال� ْم َو تُا�>؛ (فاطــر« )22 :و هرگــز زنــدگان و مــردگان
ســوم :حيــاة در معنــی ّ
یکســان نیســتند»ّ .
قــوه و نيــروی عمــل كننــده عاقلــه؛ مثــل ســخن
أَ

َ أَ

َ َ نْ َ
ك نَا� َم يْ� تً�ا ف�� ْح يَ� ْي� نَ� ُاه> (انعــام .)122 :چهــارم :حيــاة بــه معنــی متمتــع
خــدای تعالــی در آيــه <�وم�
أَ
َ َّ
ُ ُ
َ َ تَ
َّ أَ ً
ْ َ
<ولا � ْح َس ب َ� نّ� ال�ذ ِ ي� نَ� ق� ِت�لوا ِ ف� ي� َس بِ� ي� ِل الل ِه � ْم َو تا�ا بَ� ْل � ْح يَ� ٌاء ِع ن�د
از مزایــای حیــات؛ ایــن معنــا در آیــهی
َر ِب�ّ ِه ْم> (آل عمــران)169 :؛ «بهرهمندنــد و آن طــوری كــه از اخبــار فراوانــی كــه در بــاره ارواح شــهيدان

گفتــه شــده بــر میآيــد شــهيدان زندهانــد و ّ
متمتــع از مزايــای حيــات» .پنجــم :حيــاة بــه معنــی
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حيــات جــاودان اخــروی كــه بــا حيــات عقلــی ،و زندگــی از روی علــم و آ گهــی دنيــا بدســت
َ

َ

ُ

ْ تَ ُ ّ َ َّ ُ �ذ َ َ ُ
اك ْم ِل َما يُ� ْح يِ� ي�ك ْم>؛ «زمانــی كــه
ول ِإ� ا دع
میآيــد؛ بــه طــور مثــال در آیــهی <اس� جِ� ي� ب�وا ِلل ِه و ِللرس ِ

شــما را بچيــزی كــه حيــات زندگــی جاويــدان در آن هســت دعــوت میكننــد بــه خــدا و رســول
پاســخ گوئيــد» (انفــال .)24 :ششــم :حيــاة در معنــی حياتــی كــه خــدای تعالــی بــا آن توصيــف
میشــود ،زمانــی كــه او را «هــو حـ ّـی» میگوينــد پــس بــرای حيــات در ايــن معنــی مــرگ و مــوت
صحيــح نيســت و چنــان حياتــی جــز بــرای خــدا نيســت (راغــب1412 ،ق.)269 :
ب) بــرزخ :لغویــان بــرزخ را حاجــز و حــد واســط بیــن دو چیز معنا کردهانــد (فراهیــدی1409 ،ق/ 4 :

338؛ جوهری1404 ،ق419 / 1 :؛ ابن منظور14114 ،ق8 / 3 :؛ ابن اثیر ،بیتا ،118 / 1 :مصطفوی1402 ،ق .)253 / 1 :این
معنــا ســپس توســعه یافتــه و بــه هــر حایلــی بــرزخ گفتــه شــده اســت .کلمــة بــرزخ از مــاده «بــراز»
میآیــد کــه بــه معنــای زمیــن گســترده اســت ،و بــر ایــن اســاس حــرف (خ) در کلمــة بــرزخ زائــد
اســت .برخــی نیــز گفتهانــد ایــن حــرف بــر مبالغــه داللــت دارد (ابــن فــارس1404 ،ق .)333 / 1 :البتــه
برخــی اصــل آن را «بــرزه» میدانــد کــه لغتــی غیــر عربــی اســت و بــه معنــای حاجــز و حایــل
اســت (راغــب اصفهانــی1412 ،ق .)118 :همچنیــن گفتهانــد بــرزخ ،مابیــن هــر دو چیــز اســت ،و نیــز
مابیــن ســایه و آفتــاب را بــرزخ گوینــد (فیروزآبــادی1415 ،ق .)371 / 1 :در اصطــاح کالم نیــز بــرزخ
را بــه معنــای مانعــی میداننــد

کــه فاصل ـهی میــان مــرگ و رســتاخیز اســت (طوســی ،بیتــا/ 7 :

394؛ ســیوطی14104 ،ق .)617 / 10 :البتــه گاهــی از عالــم بــرزخ بــا نامهــای دیگــری چــون عالــم مثــال
و عالــم القبــر تعبیــر میشــود (مکدرمــوت1415 ،ق .)57 :بنابرایــن حیــات برزخــی ،زندگــی انســان
پــس از دنیــا تــا قیــام قیامــت هســت (طباطبایــی1393 ،ش68 / 15 :؛ طبرســی1417 ،ق223 / 7 :؛ آندلســی،

بیتــا )584 / 7 :یــا بــه عبــارت دیگــر حیــات برزخــی فاصل ـهی بیــن حیــات دنیــوی و اخــروی
اســت ،مرحل ـهی خاصــی از حیــات روح انســان اســت کــه دارای ویژگیهــا و خصوصیــات
مخصــوص بــه خــود اســت (ر .ک :طوســی ،بیتــا .)35 / 2 :وجــود عالــم بــرزخ و ثبــوت حیــات برزخــی
را اکثــر متکلمیــن شــیعه و اهــل تســنن پذیرفتنــد (ر .ک :مفیــد1413 ،ق76 / 4 :؛ عالمــه حلــی1413 ،ق:

424؛ قاضــی عبدالجبــار1422 ،ق730 :؛ تفتازانــی1409 ،ق111 / 5 :؛ ایجــی1325 ،ق )382 :امــا برخــی از معتزلــه و
خــوارج آن را انــکار

کردنــد (تفتازانــی1409 ،ق.)112 / 4 :
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 )2 .1سماع موتی:

ایــن واژهی از دو واژهی «ســماع» و «موتــی» تشــکیل شــده کــه بــرای واضــح شــدن معنــای
اصطالحی به تبیین معنای این دو واژه میپردازیم.
الــف) ســماع« :ســماع» از ریشــه ســمع اســت .لغــت شناســان بــرای «ســمع» چهــار معنــا

َ
ذکــر کردنــد :اول :گاهــی واژه ســمع بــر «فعــل شــنیدن» اطــاق میشــود ،همچــون آیـهی <ِإ��نّ ُه ْم
َ ن َّ
الس ْمع َل َم ْع�زُ ُول نَ
و�>؛ «آنهــا از شــنیدن حـ ّـق بــی نصیبنــد» (شــعرا .)212 :دوم :گاهــی ایــن واژه بــر
ع ِ�
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
«گــوش» کــه یکــی از اعضــای بــدن اســت؛ اطــاق میشــود <�خ ت� َم الل ُه على ق�لو ِب� ِه ْم َوعلى َس ْم ِع ِه ْم>؛

«خــدا بــر دلهــا و گوشهــای آنــان مهــر نهــاده اســت» (بقــره .)7 :ســوم :گاهــی بــه معنــای «فهــم
َّ

َ ُ

ْ َ

َ ُ

ُ

ُ

َ َّ

و ادراک» اســت .ماننــد آیــه شــریفهی <� ن� َك لا ت� ْسم ُع ال َم ْو�تى َولا ت� ْسم ُع ّ
الص َّم ّالد َع َاء ِإ��ذ ا َول ْوا ُم ْد بِ� ِر ي� نَ�>؛
ِإ
ِ
ِ

«ای پیامبــر تــو نمیتوانــی بــه آنهــا ســخن خــود را بفهمانــی؛ چــون ماننــد مــردگان قــوه عاقلــه را
کــه خــاص حیــات انســانی اســت ،از دســت دادهانــد» (نمــل .)80 :چهــارم :گاهــی نیــز بــه معنــای
َ
«طاعــت و فرمانبــری از حـ ّـق» اســت؛ بــه عنــوان نمونــه خداونــد متعــال میفرمایــدَ < :سم ْع ن�ا َو
أَ

� َط ْع نَ�ا>؛ «شــنیدیم و نافرمانــی کردیــم و بــه

ِ

کار نبســتیم( ».بقــره( .)285 :ر .ک :فراهیــدی1409 ،ق/ 1 :

348؛ راغــب اصفهانــی1412 ،ق425 :؛ طریحــی1375 ،ش.)347 / 4 :

ب) در بررســی معجمهــای لغــت و اصطــاح قرآنــی «موتــی» دارای دو معنــا اســت:
معنــای اول :مــردگان؛ یعنــی کســانی کــه جــان خــود را از دســت داده و از دنیــا رفتهانــد و
ً
غالبــا بــر جســد آنهــا اطــاق میشــود .معنــای دوم :مــردگان افــراد گمراهــی هســتند کــه بــا
ـار خــود از مســیر هدایــت جــدا شــده و از قــوه تعقــل بــی بهرهانــد؛ مثــل کافرهایــی کــه
اختیـ ِ
مهــر بــر دلهایشــان خــورده اســت و

دیگــر هدایــت نخواهنــد شــد (فراهیــدی1409 ،ق140 / 8 :؛

راغــب اصفهانــی1412 ،ق781 :؛ مصطفــوی1402 ،ق)195 / 11 :؛ بنابرایــن مــراد از «ســماع الموتــی» در ایــن
نوشــتار ،شــنیدن امــوات یــا ادراک مــردگان اســت.

 .2دیدگاه علماء اهل تسنن و ّ
وهابی در مورد سماع موتی
جمهور اهل سنت معتقد هستند که در هنگام سؤال و جواب قبر ،روح به جسم باز میگردد
و ّمیــت بــا گــوش کــه از ابزار دنیایی اســت ،ســؤاالت نکیر و منکر را میشــنود و به آن پاســخ
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میدهد؛ ّاما در مقابل برخی قائلند که روح بدون نیاز به جسم و گوش مادی صداها را درک
می کند؛ همان طور که از بعضی روایات چنین برداشت میشود .بنابر نظر اول بعد از سؤال و
جواب قبر و متالشی شدن جسم ،مرده دیگر هیچ صدایی را از این عالم نمیشنود؛ ّاما بنابر
نظر دوم در ابتدای وفات هم نیاز به شــنیدن با جســم نیست و روح بدون واسطه گوش درک
میکند؛ حال شایســته اســت نظرات علمای اهل تسنن و ّ
وهابی در بحث سماع موتی مورد
بررسی قرارگیرد ،البته با این پیش فرض که آنها اصل وجود حیات برزخی را پذیرفتهاندّ ،اما
نحوه ارتباط و بهرهگیری از ادرکات در آن دنیا ،از دیدگاه برخی از آنان مورد مناقشه است ،از
این رو دیدگاه موافقان و مخالفان سماع موتی ،مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
 .1 .2دیدگاه موافقان سماع موتی

فرض در این دیدگاه ،ثبوت حیات برزخی است َاما تفاوت در نحوه ادراک است که عدهای

قائل به شنوایی اموات ،در همه صداها از جمله صدای زندگان هستند و عدهای بر اساس
نص فقط به شــنوایی اموات نســبت به موارد خاص قائل هســتند؛ بنابراین در این زمینه دو
نظر وجود دارد که به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم گفت.
نظریه اول :قائالن به سماع مطلق
اکثر مفسران اهل تسنن و مفتیان وهابی ،معتقد به شنیدن اموات هستند و قائلند که اموات
بعد از مفارقت از این دنیا ،ارتباطشان قطع نیست؛ بلکه صداها را میشنوند و ّ
حتی پاسخ
میدهنــد .بــا پذیرفتــن این نظریه ،ســماع موتــی ثابت و جواز توســل از دیدگاه خود مفســران
اهل تسنن و مفتیان وهابی،تأیید میگردد . .با پذیرفتن این نظریه سماع موتی ثابت و جواز
توســل از دیدگاه خود مفســران اهل تســنن و مفتیان وهابی ،تأیید میگردد .از جمله قائالن به
ایــن دیــدگاه ابن جریر طبــری ،ابن قتیبه ،ابن جبلی حنبلــی (ر .ک :ابن رجــب1422 ،ق 133 :و ،)132

عبدالحق االشــبیلی (اشــبیلی1415 ،ق ،)127 :ابن تیمیه (ابن تیمیه1416 ،ق ،)298 / 4 :ابن قیم جوزی
(ابنجــوزی ،بــی تــا ،)77 :ســیوطی (ســیوطی1417 ،ق ،)225 / 201 :ابــن حجــر هیثمــی (هیثمــی ،بــی تــا،)4 :
محمــد بــن عبدالوهاب (ابــن عبدالوهاب ،بی تا ،)15 / 1 :ابن عثمین (ابن عثیمیــن1424 ،ق 441 :تا،)443
آلوسی (آلوسی1405 ،ق ،)91 / 11 :ابن کثیر (ابن کثیر1401 ،ق ،)530 / 3 :شنقیطی (شنقیطی1415 ،ق،)129 / 6 :
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قرطبــی (قرطبــی1423 ،ق )233 / 13 :را میتــوان نــام بــرد کــه در ذیل بــه تفصیل به برخــی از آنها
اشاره میشود:
 .1ابــن تیمیــه منکــر ســماعی اســت کــه بــه کفــار نفــع برســاند امــا اصــل ســماع را میپذیــرد
(ابــن تیمیــه1416 ،ق .)298 / 4 :او بــرای اثبــات نظر یــه خــود بــه آیــات و روایــات دال بــر تاییــد حیــات
برزخــی و شــنیدن صــدای احیــاء توســط ارواح اســتناد میکنــد (ابــن تیمیــه1416 ،ق 364 / 5 :و .)379

او دیــدگاه احمــد ،ابوحنیفــه ،طائف ـهای از اصحــاب مالــک و شــافعی را کــه دال بــر رســیدن
ثــواب صــوم و نمــاز و قرائــت قــرآن بــه میــت اســت را بــه عنــوان مویــد کالم خــود ذکــر میکنــد
(ابــن تیمیــه1416 ،ق.)366 / 24 :

 .2ابــن قیــم جــوزی در کتــاب الــروح بابــی در مــورد شــنیدن امــوات ذکــر کــرده اســت .او
بــر ایــن بــاور اســت کــه روح انســان پــس از مــرگ ،ســخنان دیگــران را میشــنود و پاســخ ســام
ّ
آنهــا را میدهــد و لــذت و نعمــت و درد و عــذاب را میچشــد .برخــی ادلــهای کــه بــرای
اثبــات دیــدگاه خــود بــه آن اســتناد کــرده ،عبــارت اســت از :الــف) توافقــی بــودن ایــن مســاله
در بیــن علمــا؛ ب) روایاتــی کــه داللــت دارد بــر ایــن کــه ارواح در عالــم بــرزخ در نعمــت و
نقمــت هســتند؛ یــا امــوات از اعمــال بســتگان اطــاع دارنــد؛ یــا امــوات قــادر بــه پاس ـخگویی
جــواب ســام هســتند (جــوزی ،بیتــا .)15 :وی همچنیــن اســتحباب تلقیــن بــرای امــوات و بــه
کار بســتن واژهی «زیــارت» بــرای مــردگان را بــه عنــوان مویــدی بــر نظــر خــود مطــرح میکننــد؛
چــرا کــه در زیــارت ،زیــارت شــونده ّ
متوجــه حضــور زیــارت کننــده اســت (جــوزی ،بیتــا 5 :و .)20
 .3ابــن حجــر هیثمــی روایــات بســیاری بــر شــنیدن امــوات و قــدرت پاســخ گفتــن بــه
زنــدگان بیــان نمــوده اســت؛ از جملــه روایتــی را از ابــن عبــاس نقــل کــرده اســت کــه میگو یــد:
«هیــچ کــس نیســت کــه از قبــر بــرادر مومنــش کــه در دنیــا او را میشــناخته عبــور کنــد و بــه او
یتــا .)4 :وی در
ســام دهــد ،مگــر ایــن کــه او را بشناســد و پاســخ ســامش را بدهــد( ».هیثمــی ،ب 
حدیثــی دیگــر از پیامبــر؟ص؟ نقــل میکنــد کــه« :هــرگاه کســی بــر میتــی ســام کنــد ،او نیــز جــواب
آن را بدهــد و اگــر در زندگــی دنیــا او را میشــناخت آنجــا نیــز او را میشناســد( ».هــروی ،بــی تــا:

ً
 .)46 / 2همچنیــن در حدیــث دیگــری از صحیــح بخــاری صراحتــا ارتبــاط پیامبــر؟ص؟ را بــا ایــن
دنیــا ثابــت میکنــد و در آن طلــب مغفــرت و رؤیــت اعمــال توســط رســول اهلل؟ص؟ مطــرح نمــوده
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اســت« :زندگانیــم بــرای شــما خیــر اســت ،زیــرا مــن بــا شــما ســخن مــی گویــم و شــما بــا مــن
ســخن میگوییــد و وفاتــم نیــز بــرای شــما خیراســت ،چــون اعمالتــان بــر مــن عرضــه مــی شــود و
هــر عمــل خیــری کــه مشــاهده میکنــم ،خــدا را ســپاس میگویــم و هــرآن چــه از بــد اعمالتــان
ببینــم برایتــان طلــب مغفــرت خواهــم

کــرد»( .بخــاری1401 ،ق.)462 / 1 :

 .4محمــد بــن عبدالوهاب در کتاب «احکام التمنی» روایتی را نقل کرده ،که در ضمن
آن بــه مســئله ســماع موتــی اشــاره شــده اســت .از ابی ســعید ابی الخیــر از رســول اهلل؟ص؟ که
فرمودند« :مرده ،شــخصی که او را غســل میدهد و کســی که جنازه او را برمی دارد و کســی
کــه او را کفــن میکنــد و کســی که بدنش را در قبــر میگذارد ،میشناســد .و هرکس که بمیرد
روحش در دســت فرشــته مرگ است و به جســدش نگاه میکند و ....در حالی که در تابوت
است به او

گفته میشود ،ثنای مردم را برخودت بشنو( ».بن عبدالوهاب ،بی تا.)15 / 1 :

در روایتــی دیگــر کــه مســلم و بخــاری از انــس نقــل میکننــد« :کــه

پیامبــر؟ص؟

کنــار

کشــتههای بــدر ایســتاد .پــس فرمــود« :ای فــان بــن فــان و ای فــان بــن فــان ،آیــا آن چــه کــه
خداونــد بــه شــما وعــده داده بــود را حــق یافتیــد؟ همانــا مــن آن چــه خدایــم وعــده داده بــود ،را
حــق یافتــم» .پــس عمرگفــت« :ای رســول اهلل؟ص؟ چگونــه بــا اجســادی حــرف میزنــی کــه روح
درآن نیســت؟ پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :شــماها شــنواتر از آنهــا بــه آنچــه مــی گویــم نیســتید ،غیــراز
ایــن

کــه آنهــا نمیتواننــد پاســخ دهنــد» (بخــاری1401 ،ق.)462 / 1 :

 .1آلوســی نیــز میگویــد« :اکثرعلمــاء از جملــه «ابــن جریرطبــری» و «ابــن قتیبــه” و
غیــره ،...قائلنــد کــه ســماع موتــی وجــود دارد و از نظــر مــن قــول حــق ایــن اســت ،کــه مــردگان
میشــنوند».

(آلوســی1405 ،ق.)57 / 11 :

 .2ابن کثیر از مفســرانی اســت که مورد تأیید وهابیان و شاگرد ابن تیمیه است .وهابیان
بــه نظــرات وی بســیار َ
اهمیــت میدهنــد و تفســیر او از تفاســیر معتبــر در نزد وهابیت اســت
وی مدعــی اســت که روایات متواتر وجــود دارد که مردگان زائران قبر خود را میشناســند و با
دیدن آنها خوشــحال میشــوند و میگوید« :به درســتی که روایت متواتر از صحابه وجود دارد
کــه مــرده زائر قبرش را میشناســد و خوشــحال میشــود« .ابن ابــی دنیا» در کتــاب «قبول» از
عایشــه روایــت کــرده که میگویــد« :پیامبر؟ص؟ فرمود :هرکس بــه زیارت قبر بــرادر مؤمنش برود
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یشــود تا این
و در کنار قبر بنشــیند ،از درون قبر جوابش را میدهد و از آمدنش خوشــحال م 
کــه از کنار قبــر برود ».و ابوهریره از پیامبر؟ص؟ نقل کرده اســت که فرمود« :هر گاه که شــخصی
بر قبر کســی گذر

کند که او را میشناســد و ســام کند ،جواب سالمش رامیدهد»( .ابن کثیر،

1401ق.)530 / 3 :

قــرآن «اضــواء البیــان» او
 .3شــنقیطی ،از مفســران ســلفی میباشــد کــه تفســیر قــرآن بــه ِ
را مشــهور کــرده اســت .وی از اعضای هیئــت کبار العلمــاء عربســتان و از اعضای مجلس
مؤسســان «رابطه العالم االســامیه» اســت .از این رو در بین وهابیان جایگاه واالیی دارد .او
برخالف دیگر وهابیان ،سماع موتی را قبول دارد و مانند ابن تیمیه ،با صراحت تمام ،وجود
دلیلی از قرآن مبنی بر عدم سماع موتی را رد میکند .او میگوید« :مقتضای دلیل این است
که اموات در قبرهایشــان ،صدای کســانی که با آنها صحبت میکنند را میشــنوند و ســخن

َّ َ َ ُ
عایشــه و تابعین او مبنی بر اینکه اموات نمیشــنوند؛ زیرا در قرآن آمده اســت<ِإ� ن�ك لا ت� ْس ِم ُع
ْ َ
ال َم ْو�تى> را غلط میداند؛ توضیح آن که استدالل وی مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمــه اول :ســماع موتــی در احادیــث متواتــر از پیامبــر؟ص؟ ثابــت شــده اســت ،و ایشــان
نفرمودنــد ،ســماع موتــی مخصوص انســان یا زمان خاصی اســت .شــنقیطی بــه دو حدیث
نبــوی اســتدالل کرده اســت که آن حضــرت فرمودند« :به خدا قســم احیاء حاضر ،شــنواتر از
اموات نیســتند ».و «میت صدای پای تشــییع کنندگان را میشــنود» .از نظر او این احادیث
نص صحیح در ســماع موتی اســت و پیامبر؟ص؟ نیز بر آنها تخصیص نزده اســت( .شــنقیطی،

1415ق .)130 / 6 :هم چنین او حدیثی از عایشــه نقل میکند که« :پیامبر؟ص؟ به اهل قبور ســام
میداننــد ».ایشــان در ادامــه ایــن حدیــث میگویــد« :اگــر کالم و ســام پیامبــر؟ص؟ را امــوات
نشنوند ،از جنس خطاب معدوم میشود؛ و شکی نیست که این امر در شأن عقال نیست و
صدور آن از پیامبر؟ص؟ بعید است»( .همان.)141 / 6 :

مقدمــه دوم :هیــچ مخالفــی از

کتــاب و ســنت بــرای نصــوص صحیــح پیامبــر ثابــت؟ص؟

نشــده اســت .و تأویــل عایشــه در بعضــی آیــات برمعنایــی مخالــف بــا احادیــث مذکــور
صحیــح نیســت و نصــوص صحیــح نبــی ،بــا تأویــل بعضــی از اصحــاب رد نمیشــود.
(شــنقیطی1415 ،ق.)129 / 6 :
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 .1قرطبی از مفســران اهل ســنت و مورد تأیید وهابیون ،در کتاب تفســیر خود مینویسد:
«اگــر مــرده نمیشــنید بــه او ســام داده نمیشــد .پــس مــرده میشــنود و این مطلــب واضح
است»( .قرطبی1423 ،ق)233 / 13 :

 .2ســیوطی نیــز بــر ســماع موتی _ اعم از انبیــاء و غیر آنهــا _ تصریــح دارد و میگویدّ :
«اما،

ادرکات مثل علم و شنیدن ،شکی نیست که برای انبیاء و برای دیگر مردگان ثابت است».
(ســیوطی1417 ،ق)202 / 1 :؛ بنابراین بیشــتر مفتیان و مفســران اهل ّ
ســنت قائل به ســماع موتی به
طور مطلق هستند؛ بدین معنا که سماع موتی را محدود به مواردی که در روایات و احادیث
آمده است ،منحصر نمیدانند.
در مقابــل ،عــدهای از وهابیون با پذیرش اصل ســماع موتی در محدودهای که در روایات
مطــرح شــده ،قائــل بــه ثبوت آن هســتند و ســماع موتی بــه طور مطلــق در همه مــوارد را منکر
هستند؛ نتیجه این دیدگاه ،عدم شرک بودن توسل و استغاثه است.
نظریه دوم :قائالن به سماع فی الجمله
طبق این دیدگاه ،مردگان توانایی شنیدن در موارد خاص براساس نص را دارند که در آیات
و روایات به آن تصریح شده است؛ به عنوان نمونه البانی در مقدمه بر االیات البینات ،قائل

َّ َ
به عدم سماع موتی مگر در موارد تصریح شده در آیات و روایات است .از نظر او آیهی <ِإ� ن�ك
َ َّ َ ُ
َ ُ
ْ َ
ْ َ
لا ت� ْس ِم ُع ال َم ْو�تى> (نمل )80 :یا آیهی < ف� ِإ� ن� َك لا ت� ْس ِم ُع ال َم ْو�تى> (روم )52 :داللتی بر ناشنوایی مطلق اموات

ندارد؛ زیرا این آیات در مقام بیان نفی اثر بخشی هدایت از کفار است و از آنجا که کافران
حال آنان در عدم انتفاع از کالم وحی ،به حال مردگان
از دعوت به هدایت روی گرداندندِ ،
در قبور تشبیه شده است( .ر .ک :ابن مفلح ،بی تا.)302 / 2 :

 .2 .2دیدگاه مخالفین سماع موتی

برخی وهابیون از جمله بن باز از مخالفین ســماع موتی ،بر خالف نظر ســلف و بزرگان خود،
قائــل اســت« :حیــات میــت در قبر مانند حیــات دنیوی آن نمیباشــد ،که نیاز بــه خوراک و
نوشــیدنی داشــته باشــد؛ آن حیــات خاص برزخــی که همراه ســؤال و جواب خواهــد بود که
روحــش بعــد از آن ســوال و جــواب در صــورت داشــتن ایمان به علییــن ،و ا گــر از اهل جهنم
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باشد به جهنم میرود( ».بن باز1988 ،م 53 / 1 :و)193؛ بنابراین طبق این دیدگاه روح هنگام مرگ
از انسان جدا میگردد و هنگام سؤال نکیر و منکر به بدن باز میگردد و بعد از آن ،اگر از اهل
ایمان و عمل صالح باشــد ،به ملکوت میرود و اگر از اهل معصیت باشــد ،روحش به دوزخ
انتقال داده میشود .در این دیدگاه حیات برزخی منحصر در سؤال ملکین است و به خاطر
چنین عقیدهای ،توسل و شفاعت از مصادیق شرک محسوب میشود.
وی می گوید« :کثیری از اهل ســنت قائل به حیات برزخی در قبر برای امواتند .ولی این
بدان معنا نیســت که اموات علم غیب بدانند یا از امور اهل دنیا اطالع داشــته باشند ،بلکه
بــا مــرگ این امــور منقطع میگردد( ».بن بــاز ،همــان 54 / 1 :و )308در ادامه می گویــد« :به ضرورت
دین و ادله شــرعی دانســته شده که رســول خدا؟ص؟ در هر مکانی موجود نیست و فقط جسم
او در قبرش و در مدینه منوره است ،ولی روحش در جایگاه اعلی در بهشت استّ ...اما این
کــه پیامبــر؟ص؟ می بیند ،کســی را که به او ســام می کند ،این مطلب اصــل و مدرکی ندارد و
آیات و احادیث شــاهد بر آن موجود ،نیســت و پیامبر؟ص؟ از احوال دنیا وآن چه در آن حادث
می شود ،بیخبر است؛ چون ارتباط میت با دنیا قطع میگردد( ».همان) ایشان با این اعتقاد،
قائــل بــه بیهــوده و لغــو بودن مســائل َ
مهمی مثل توســل و شــفاعت که که مورد قبــول علمای
اســام (شــیعه و اهل ســنت) اســت ،میباشــد .همچنین قائل اســت که« :کمک خواستن
از انســانهای زنــده ،بــه صورت شــفاهی و کتبی در صورتــی که وی قادر به انجام آن باشــد،
جایز اســت ولی درخواســت کمک از ارواح اموات و شــکوه نمودن نزد آنها حتی انبیاء جایز
نیست؛ زیرا رابطه او با این جهان قطع شده و این توسل نوعی نقض اسالم ،و کفر محسوب
میشود( ».بن باز1988 ،م.)412 / 2 :

چنانچه مالحظه میشود اعتقاد بن باز خالف نظر ابن تیمیه که از بزرگان وهابی است،
میباشد؛ چرا که ابن تیمیه بعد از ذکر روایتی که ارواح صدای احیاء را میشنوند ،می گوید:
«ایــن روایــات بیــان میکنــد ،که میت فــی الجمله صــدای زندههــا را میشــنوندَ ،اما واجب
نیســت این شــنیدن دائمی باشد .بلکه گاهی میشــنوند و گاهی نمیشنوند .همان طورکه
برای زندهها هم همین طور اســت .پس گاهی کســی که او را صدا میزند ،میشــنود و گاهی
نمیشنود ،به خاطر چیزی که عارض شده است( .ابن تیمیه1416 ،ق )364 / 5 :از نظر ابن تیمیه
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امــوات از حــال احیاء خود باخبرند و به اســتناد حدیثی میگویــد« :اموات از گریه و بی تابی
بستگان در فراقشان ناراحت میشوند( ».همان )379 / 5 :و نیز ادعا دارد که «اموات َ
متوجه ّزوار
َ

خویش میشوند و حتی اعمال احیاء به اموات عرضه میگردد( ».همان)

بنابراین بن باز از جمله مخالفینی است که بر خالف سلف خویش ،قائل به عدم سماع
موتــی اســت .او بــا اســتدالل بــه آیــات ســوره روم و فاطر در جهــت اثبات مدعــی خود تالش
میکند و در این جا الزم است به نقد و بررسی دیدگاه وی پرداخته شود.
استدالل بن باز به آیات
از جمله آیاتی که مخالفین بدان اســتناد میکنند ،آیات شــریفه ســوره روم و فاطر میباشــد:
َ َّ

َ ُ

ْ َ

أَ ْ

ُْ

<�� ن� َك لا ت� ْسم ُع ال َم ْو�تى> (رومَ )52 :
ف
<و َما ��ن تَ� بِ� ُم ْس ِم ٍع َم نْ� ِ ف� ي� ال ق� بُ� ِور> (فاطر .)22 :در آیه نخست خداوند
ِ
ِإ

میفرماید« :تو نمیتوانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی»؛ و در آیه بعد نیز میفرماید:
«و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان كه در گور خفتهاند برسانی!» .بن باز با تمسک به
این قسمت از آیات ،معتقد است که توجه به اولیای الهی بعد از مرگ مانند توجه به سنگ
بیخاصیــت اســت ،زیرا آنــان بعد از مرگ ،تصرفی در عالم ماده نمیتوانند داشــته باشــند؛
از ایــن رو قائــل به عدم ســماع موتی میشــود .مخالفین شــأن نزول این آیــات را در خصوص
اموات و نه

کفار معاصر پیامبر؟ص؟ میدانند( .السعدی1408 ،ق.)686 :

رد استدالل بن باز به آیات
این امر برای انســان عاقل روشــن است که وهابیان بدون توجه به سیاق آیات ،و حتی قبل و
بعد همین آیات مورد بحث ،قسمتی از آیه را برای توجیه عقیدة باطل خود ،به عنوان شاهد

ْ أَ ْ َ ُ َ َ ْ أَ ْ َ تُ َ َّ
َ
َ
میآورند .در آیهی شریفه آمده استَ :
ا� ِإ� نّ� الل َه ي ُ� ْس ِم ُع َم نْ� ي َ��ش ُاء َو َما
<و َما ي َ� ْس ت� ِو ي� ال�ح ي�اء ولا ال�مو
ُْ
أَ ْ
��ن تَ� ِب� ُم ْس ِم ٍع َم ْن� ِ ف� ي� ال ق� بُ� ِور>؛ (فاطر)22 :؛ «هرگز مردگان و زندگان يكسان نيستند! خداوند پيام خود

را بــه گــوش هــر كس بخواهد میرســاند ،و تو نمیتوانی ســخن خود را به گــوش آنان كه درگور

َ َّ َ َ ُ
ْ َ
خفتهاند برسانی» همچنین خداوند متعال در سوره روم فرموده است :ف«� ِإ� ن�ك لا ت� ْس ِم ُع ال َم ْو�تى
َ َّ
َ َ تُ ْ ُ ُّ ُ
الص َّم ّالد َع َاء ِإ��ذ ا َول ْوا ُم ْد ِب� ِر ي� نَ�>؛ (روم« )52 :و نمیتوانــی صــدای خــود را بــه گــوش مردگان
ولا �س ِمع

برسانی ،و نه سخنت را به گوش كران هنگامی كه روی برگردانند و دور شوند!”.
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خداوند متعال در آیه شریفه سوره روم کافران را به نابینایان تشبیه کرده و در حقیقت دو
گــروه در آیه مورد توجه اســت :گروه اول :مرگانــی که هیچ حقیقتی را درک نمیکنند؛ هر چند
َ ُ

َ َّ

ْ َ

ف ن َ
ك لا ت� ْس ِم ُع ال َم ْو�تى>؛ گروه دوم :ناشنوایانی که قادر به شنیدن سخن حق
در ظاهر زندهاند <� ِإ��
َ ُ

ُ

ُ

نیستند < َولا ت� ْسم ُع ّ
الص َّم ّالد َع َاء> .چنان که مشاهده میشود ،قرآن برای فهم بیشتر مخاطب،
ِ

از روش تمثیــل یــا تشــبیه معقول به محســوس اســتفاده کرده اســت .در این آیــات کافران در
عــدم پذیرش حق ،به مردگان و ناشــنوایانی تشــبیه شــدهاند تا برای انســانها بهتــر قابل فهم
باشــند .شــکی نیست که مراد از شنواندن در این آیات هدایت کردن مشرکان و کفار است؛
چرا که آنان از نظر ظاهری قدرت شنیدن دارند و پیامبر گرامی اسالم میتواند ،صدای خود
را بــه گــوش آنان برســاند ،اما شــنیدن غیــر از هدایت شــدن و پذیرفتن حق اســت و خداوند
یشــنوند ،اما
متعــال در ایــن آیهی شــریفه به پیامبر خــود میفرماید« :کفار هر چند در ظاهر م 
سخن تو را نمیپذیرند».
َ
بــا دقــت در ترتیــب و ســیاق آیات ،معلوم میشــود که منظــور از مردگان و کســانی که در
قبرخفته اند ،مشرکان هستند .پس مراد از نفی سماع ،نفی انتفاع است؛ یعنی این مشرکان
آیــات قــرآن را مــی شــنوند ولــی از آنهــا نفــع نمی برنــد ،همــان گونه که اهــل قبور کالم شــما را
میشنوند ولی از آن نفع نمیبرند .بیشتر مفسران اهل سنت چون قرطبی ،طبری ،ابن کثیر،
فخر رازی و سیوطی این معنا را پذیرفتهاند.
ســیوطی در ذیل آیات شــریفه میگوید« :اینکه مردگان ،ســخن مردم را میشنوند چیزی
اســت کــه در آثــار منقــول در کتابهــا بــرای مــا بــه صحت رســیده اســت و معنای آیــه نفی
شــنیدن هدایت اســت که کافران آن را نمیشــنوند و به آداب شــرعی متصف نمیگردند».
(سیوطی1417 ،ق.)255 :

َّ
َ َ َ َ
َ َأ ْ َ َ ْ
ُ
<و َما ��ن ت� بِ�ه ِاد ال ُع ْم ي� ع نْ� ض�لال ت ِ� ِه ْم ِإ� نْ� ت� ْس ِم ُع ِإ�لا
خداوند متعال در ادامه همین آیه میفرماید:
ِ
َم نْ� يُ��ؤْ ِم ُن� ب� آ� َي� ِتا� نَ�ا فَ� ُه ْم ُم ْس ِل ُم َن
و�> (نمل .)81 :فخر رازی در تفسیر این آیه میگوید :فقط مؤمن سخن
ِ

پیامبــر را میشــنود و از او اطاعت میکند ،و این قول خداوند اســت کــه در مورد آنان فرموده
َ ُ ْ

أَ

است :ق
<�الوا َس ِم ْع نَ�ا َو � َط ْع نَ�ا>( .فخر رازی1420 ،ق .)111 / 25 :به بیان دیگر آیات داللت دارد بر کافری

کــه قلبــش بــه واســطه روی گردانی از حق مرده اســت ،به نحوی که نمی تــوان حقایق را به او
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رســاند تا از آن بهره مند شــود ،همان طور که نمیتوان به کســانی که در قبرند چیزی شــنواند
به گونهای که نفع برند.
ابــن کثیــر در تفســیر ایــن آیــات میگو یــد« :كمــا أنــك ليــس يف قدرتــك أن تســمع األموات يف
أجداهثــا ،و ال تبلــغ كالمــك الصــم الذين ال يســمعون و هم مع ذلك مدبرون عنــك ،كذلك ال تقدر عیل

هداية العميان عن احلق وردهم عن ضاللهتم (ابن کثیر1401 ،ق)291 / 9 :؛ و پوشیده نیست که تو ای
پیامبر؟ص؟ می توانی صدایت را به اموات در قبرهایشــان برســانی «منظور کفار و بت پرستان»
و ســخن تو به آنها نمی رســد؛ در حالی که آنها از تو جدا هســتند و تو قدرت بر هدایت آنها از
گمراهی به سوی حق نیستی و نمی توانی آنها را از ضاللت نجات دهی» .مشارالیه سخنان
ابــن کثیــر در تفســیر این آیه بت پرســتان و کفار هســتند و اموات نمیتواننــد محل بحث آیه
باشند؛ زیرا در آیه اشاره به هدایت و دور شدن از ضاللت دارد؛ در حالی که این مقوله شامل
حال اموات نمیشود.
شــاهد دیگــر بــر این مطلب آیات ســوره اعراف اســت کــه بیانگر ارتباط امــوات با حیات

َ َ َ َ َ أَ
ْ
َ ُ
َ َُ
ُ ْ َ
ْ َ
َ
فَ َ قَ ُ نّ
ال� قا��ة َوع ت� ْوا ع نْ� � ْم ِر َر ِب�ّ ِه ْم َو ق�الوا َي�ا َص ِال ُح ئا� تِ� ن�ا ِب� َما ت� ِعد ن�ا ِإ� نْ� ك ن� ت� ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ� *
دنیوی است <�ع�روا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
فَ أ خَ ذَ تْ ُ ُ َّ ْ فَ �ةُ فَ أ ْ َ ُ ف َ ْ َ ث نَ فَ َت َ َ نْ ُ ْ َ قَ َ َ َ ْ ْ ُ
ال َي�ا ق� ْو ِم ل ق�د � ْب�ل�غ ت�ك ْم ِر َسال�ة َر ِب�ّ ي� َو ن� َص ْح ت�
�����هم الر ج�� ��ص ب�حوا ِ� ي� د ِار ِهم ج� ِا� ِم ي�� * ��ولى ع�هم و�
َ ُ َ
ْ َ تُ ُّ نَ نَّ
اص ِح ي� نَ�> (اعراف)79 _ 77 :؛ «آنگاه ناقه صالح را پی کردند و از امرخدا
لك ْم َول ِك ن� لا � ِح ب�و�
ال� ِ

ّ
ســرباز زدنــد و بــا پیغمبرشــان صالــح از روی تحکــم و تمســخر گفتن کــه ای صالح ا گــر تو از
رســوالن خدایــی عذاب که بر نافرمانی خدا مــا را وعده کرده ای بیار پس زلزله ای بر آنها آغاز
گردید تا آنکه همه در خانههای خود از پای در آمدند چون عالئم عذاب رسید صالح از آنان

روی برگردانیــد و از ایمــان آنهــا نا امید گشــت و گفــت :ای قوم من ابالغ رســالت ازخدا خود
نمودم و شــما را نصیحت کردم لیکن شــما از جهل و غرور ناصحان را دوســت نمی دارید».
ّ
دقت در این آیات بیانگر این نکات است:
آیــه نخســت حا کی اســت :قــوم صالــح هنگامی که زنــده بودنــد از حضــرت صالح؟ع؟،

عذاب الهی در خواســت کردند .آیه دوم حاکی اســت که عذاب الهی فرا رســید و همه آنان
را نابود کرد .آیه ســوم بیانگر این مطلب اســت که حضرت صالح پس از مرگ با آنان ســخن
میگوید و گواه روشــن بر این ســخن گفتن ،دو چیز اســت .1 :نظم آیات به شــکلی که گفته
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ّ
شــد .2 .حــرف «فــاء» در لفــظ «فتولی» که گــواه بر ترتیب اســت؛ یعنی پس از نابــودی آنان از
آنهــا روی بــر تافــت و به آنان چنیــن گفت« :من پیامهای پروردگارم را رســاندم ،ولیکن شــما
نصیحت

گویان را دوست نمیدارید( ».سبحانی1386 ،ش)235 :

ظاهــر بعضــی دیگر از آیات این اســت که پیامبر؟ص؟ می تواند از همین ســرای طبیعی ،با
پیامبران که در سرای دیگر به سر می برند ارتباط برقرارکنند و از آنان سؤال کنند تا روشن شود
کــه دســتور خداوند در تمام قرنهــا و اعصار به همهی پیامبران این بــود که جز خدای یگانه
َ
أَ
َ َ
أ َْ
را نپرستند .به عنوان نمونه در سوره زخرف آیه  45میفرمایدَ < :و ْاس� ْل َم نْ� � ْر َسل ن�ا ِم نْ� ق� بْ� ِلك ِم نْ�
ُ ُ َن أَ َ َ ْ َن نْ ُ ن َّ
الر ْح َم ن� آ� ِل َه�ةً يُ� ْع بَ� ُد نَ
و�
و�>؛ «از رسوالنی كه پيش از تو فرستاديم بپرس؛ آيا غير
رس ِل�ا � ج�عل�ا ِم� د ِ
ِ

از خداونــد رحمــان معبودانــی برای پرســتش قرار داديــم؟»؛ پس با توجه به آیــات قرآن ،ثابت
شد که ارتباط انسانهای این نشئه با نشئهی دیگر امکان پذیر است و ارواح مقدس شنوای
سخنان و کلمات ما هستند.
نتیجه

حیات برزخی مورد تأیید همهی مذاهب اســامی و حتی وهابیت اســت و کســی در وجود آن
شک ندارد .تفاوت اندیشهی وهابیت با دیگر مذاهب اسالمی ،درکیفیت و نوع ارتباط اموات
بــا زندگان اســت .قرائت برخی وهابیون از وضعیت امــوات در حیات برزخی ،با قرائت همهی
مســلمانان متفــاوت اســت .آنان با نــگاه حس گرایانه در حــوزه معاد شناســی ،قائل به حیات
ً
خــاص و محــدود برای اموات هســتند و غالبا معتقدند کــه اموات توان ســماع و یاری زندگان
ّ
را ندارند ،در نتیجه عقاید مســلم مذاهب اســامی همچون توســل ،شــفاعت خواهی و طلب
حاجت را به چالش میکشند و این امور را افزون بر شرک خواندن ،موهوم و بی فایده میشمارند.
ابــن تیمیــه کــه از ســردمداران وهابیــت در قــرن هشــتم اســت؛ همانند قاطبــهی علمای
ّ
اســامی قائل به ســماع موتی بوده اســت ولی در قرن اخیر ،عدهای از وهابیون از جمله بن باز
و البانی برخالف اکثر علماء اهل سنت و وهابیون قائل به عدم سماع موتی شدند.
در مقالــهی حاضــر نظرات و ادلــهی علمای ّ
وهابی مخالف و موافق «ســماع موتی» مورد

برســی قرار گرفت و معلوم شــد اکثر مفتیان ّ
وهابی و مفســران مورد قبول آنها قائل به ســماع
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موتی به طور مطلق هستند و آن را محدود به موار ذکر شده در آیات و روایات نمیدانند.
دلیل عمده مخالفان «ســماع موتی» آیات شــریفهی  80ســورهی نمل و  52ســوره روم بود
کــه از نظــر آنــان مــراد از «موتی» کلیهی مردگان اســت؛ درحالی که با دقــت در مضمون آیات
شــریفه و مطالبــی کــه قبل و بعــد از این جمــات آمده معلوم میشــود ،قرآن کر یــم برای فهم
بیشــتر مخاطبــان از روش تمثیــل و تشــبیه معقول به محســوس اســتفاده کــرده و کافرانی که
حق را نمیپذیرند به مردگان و ناشــنوایان تشــبیه کرده اســت و مراد از شــنوایان در این آیات
هدایت کردن مشــرکان و کفار اســت؛ زیرا آنان ،اگر چه از نظر ظاهری قدرت شــنیدن دارند
و پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ میتواند ،صدای خود را به گوش آنان برســاند ،اما شــنیدن غیر از
هدایــت شــدن و پذیرفتــن حــق اســت و خداوند متعــال در این آیهی شــریفه بــه پیامبر خود
میفرماید« :کفار هر چند در ظاهر میشنوند ،اما سخن تو را نمیپذیرند».
همچنان که مفسران مشهور اهلتسنن چون قرطبی ،طبری ،ابنکثیر ،فخررازی و سیوطی
نیز در ذیل آیات شریفه همین مطلب را بیان کردند ،بنابراین براساس صریح آیات و روایات
از دیدگاه علمای اسالم اعم از شیعه و اهلتسنن؛ «سماع موتی» ثابت میشود یعنی ارتباط
بین عالم دنیا و برزخ برقرار است و میتوان از اموات طلب دعا و درخواست داشت؛ چراکه
آنهــا بــه گفتهی صریح پیامبر شــنواتر از احیاء هســتند و به طریق اولی درخواســت و دعا از
پیامبر؟ص؟ و اولیای صالح صحیح است و ادعای تعداد اندکی از علمای ّ
وهابی چون بنباز
مبنی بر شرک بودن توسل و شفاعت پذیرفته نیست.
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منابع
* قرآن کریم ،ترجمهی ناصر مکارم شــیرازی ،1373 ،چ دوم ،قم ،انتشــارات دفتر مطالعات تاریخ و
معارف اسالمی1373 ،ش.
1.ابــن تیمیــه ،احمــد بــن عبدالحلیم ،مجمــوع فتــاوی ،محقق عبدالرحمــن بن محمد بن قاســم،
مدینه النبویه ،مجمع الملک فهد للطباعه مصحف الشریف ،بی چا 1416 ،ق.
2.ابن رجب ،ابوالفرج ،اهوال القبور ،دار الکتب العربیه ،بیروت ،هفتم1422 ،ق.
3.ابــن فــارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییــس اللغة ،چاپ اول ،قم ،مکتب االعالم االســامی،
1404ق.
4.ابــن قیــم جوزی ،محمدبن ابی بکر ،الروح فی الکالم علی االموات و االحیاء بدالئل من الکتاب
و السنه ،بیروت ،دارالکتب العالمیه ،بی جا ،بی تا.
5.ابن کثیر ،ابوالفداء اسماعیل بن عمر ،تفسیرالقرآن العظیم ،دارالفکر ،بیروت1401 ،ق.
6.ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دارالصادر ،سوم ،بیروت1414 ،ق.
7.ابن مفلح ،شمس الدین ابو عبدهلل ،الفروع ،عالم الکتب ،بیروت ،سوم ،بی تا.
8.آلوســی ،نعمــان بــن محمود ،اآلیــات البینات فــی عدم الســماع االموات علی مذهــب الحنفیه
السادات ،محمد ناصرالدین البانی ،المکتب االسالمی ،چهارم 1405ق.
 ،__________9.روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم ،داراالحیاء التراث العربی ،بیروت ،بی تا.
  ،__________10.روح المعانــی فــی تفســیرالقرآن العظیــم ،دارالکتــب العلمیــه ،چــاپ اول ،بیــروت،
1415ق.
 11.اشبیلی ،عبدالحق ،ابوعبدهلل محمد حسن اسماعیل ،العاقبه ،دار الکتب العلمیه1415 ،ق.
 12.اندلسی ،ابوحیان ،البحر المحیط ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 13.ایجی ،میرسیدشریف الدین ،شرح المواقف ،قم ،الشریف الرضی ،چاپ اول1325 ،ق.
 14.بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،دارالفکرلطباعه و النشر ،بیروت1401 ،ق.
 15.بــن بــاز ،عبدالعز یــز بــن عبــدا هلل ،مــن فتــاوی و الرســائل ،عبدالرحمــن عبداالســام یعقــوب،
داراندلس ،قاهره 1988 ،م.
  ،__________16.مجموع فتاوی ،عربستان موقع الرئاسه العامه للبحوث العلمیه ،بی تا.
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 17.بن عبدالوهاب ،محمد ،احکام التمنی الموت ،عبدالرحمن بن محمد ســدحان ،چاپ اول،
مطابع الریاض ،بی تا.
 18.بــن عثیمیــن ،محمــد بــن صالح ،فتــاوی نور علی الــدرب ،بی جا ،مؤسســة الشــيخ محمد بن
صالح بن عثيمين الخيرية ،چاپ اول 1427 ،ق.
  ،__________19.فتــح ذی الجــال و اإل كــرام بشــرح بلــوغ المــرام ،تحقيق وتعليــق ،صبحی بن محمد
رمضان ،أم إسراء بنت عرفة بيومی ،ناشر :المكتبة اإلسالمية للنشر و التوزيع ،چاپ اول 1427 ،ق.
  ،__________20.مجموع فتاوی و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ،جمع و ترتيب:
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ،دار الوطن _ دار الثريا ،چاپ آخر 1413 ،ق.
  ،__________21.شرح العقیده الواسطیه البن تیمیه ،دار ابن جوزی ،چهارم ،قاهره1424 ،ق.
 22.تفتازانی ،سعدالدین ،شرح المقاصد ،افست قم ،الشریف الرضی ،چاپ اول1409 ،ق.
 23.جــزری ،ابــن اثیــر ،مبارک بــن ّ
محمد ،النهایــة فی غریب الحدیــث و األثر ،ج  1و  ،3مؤسســهی
مطبوعاتی اسماعیلیان ،قمّ ،اول ،بیتا( .به نقل از نرمافزار جامع فقه اهل البیت؟مهع؟.
 24.جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،دارالعلم للمالیین ،چاپ سوم ،بیروت1404 ،ق.
 25.حنبلــی ،احمــد بــن محمد بن حنبل ،مســند احمد ،المکتبه االســامیه ،بیــروت ،چاپ اول،
1389ق.
 26.حلــی ،حســن بن یوســف بن مطهر ،کشــف المراد فی شــرح تجرید االعتقاد ،تحقیــق و تعلیق:
عالمه حسن زاده آملی ،قم ،چاپ چهارم1413 ،ق.
 27.راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن احمد ،المفردات ،دارالشامیه ،بیروت1412 ،ق.
 28.زمخشری ،مسعود بن عمر ،کشاف عن الحقائق التنزیل ،علی رضا باقری ،بی نا ،تهران ،بی تا.
 29.سبحانی ،جعفر ،آیین وهابیت ،نشرمشعر ،تهران1386 ،ش.
 30.ســعدی ،عبدالرحمــن ،تیســیر الکر یــم الرحمــن فــی تفســیر الــکالم المنــان ،المکتبــه النهضــه
العربیه ،دوم ،بیروت1408 ،ق.
 31.سیوطی ،ابوالفضل جال لالدین عبدالرحمن ابن ابی بکر ،الصدور بشرح حال الموتی و القبور،
دارالمعرفه ،لبنان1417 ،ق.
  ،__________32.الدرالمنثور ،دارالفکر ،بیروت 1983 ،م.
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 33.شقنیطی ،محمدامین بن محمد بن مختار ،اضواء االبیان فی ایضاح القرآن ،دارالفکرلطباعه
و النشر ،بیروت 1415 ،ق.
 34.شــیخ مفید ،محمد بن نعمان ،مصنفات الشــیخ المفید ،قم ،المؤتمر العالمی أللفیه الشــیخ
المفید ،چاپ اول1413 ،ق.
 35.شوکانی ،محمد بن علی بن محمد ،نیل االوطار ،دارالحدیث ،قاهره ،بی تا.
 36.صابونی ،محمد بن علی ،تفسیر صابونی ،سید محمد طاهرحسینی ،احسان ،تهران ،بی تا.
 37.طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،داراالسالم ،قاهره 1338 ،ق.
 38.طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،مکتبه المرتضویه ،تهران1375 ،ش.
 39.طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،اسماعیلیان،
چاپ سوم1393 ،ق.
 40.طبرسی ،ابوعلی فضل بن الحسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،رابطه الثقافه ،چاپ
اول1417 ،ق.
 41.طوســی ،محمد بن حســن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تصحیح عاملی احمد حبیب ،دار احیاء
التراث العربی ،بیروت ،چاپ اول ،بیتا.
 42.فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،دارالهجره ،قم 1409 ،ق.
 43.فخررازی ،محمد بن عمر ،تفسیرکبیر ،داراالحیاء التراث العربی ،لبنان1420 ،ق.
 44.قرطبی ،محمد ،جامع االحکام القرآن ،دارالعالم الکتب ،ریاض1423 ،ق.
 45.قاضی ،عبدالجبار ،شرح االصوا الخمسه ،بیروت ،دار االحیاء التراث العربی ،چاپ اول1422 ،ق.
 46.فیروزآبــادی ،محمــد بن یعقــوب ،القامــوس المحیط ،اعــداد عبدالرحمن المرعشــی ،بیروت،
چاپ دوم1420 ،ق.
 47.نسفی ،عبداهلل بن محمد ،تفسیر نسفی ،دارالنفائس ،لبنان بیروت1416 ،ق.
 48.نووی ،ابو ذکریا ،المنهاج شرح الصحیح مسلم بن حجاج ،دار الحیاء التراث العربی ،بیروت،
دوم1392 ،ق.
 49.مســلم نیشــابوری ،مســلم بن حجاج ،المســند الصحیح المختصربنقل العدل عن العدل الی
رسول اهلل؟ص؟ ،بیروت داراالحیاء التراث العربی ،بی تا.
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 50.مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج1و ،11مرکز الکتاب للترجمه و النشر،
تهرانّ ،اول1402 ،ق.
ْْ
ْ
االســامیه ،چاپ
الکالمیه ،بیروت ،مجمع البحوث
 51.مکدرموت ،مارتین ،شــرح المصطلحات
اول1415 ،ق.
 52.هروی ،عبدالرحیم فیروز ،فیض الباری فی شرح البخاری ،بی نا ،بی جا ،بی تا.
 53.هیثمــی ،احمــد بن محمد بن علی بــن حجر ،الفتــاوی الفقهیه الکبری ،المکتبه االســامیه،
بیجا ،بی تا.

