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  و تأثير آن بر شناخت تعاليم دين شئون معصوم

  شئون معصوم

 و تأثير آن بر شناخت تعاليم دين

  ∗∗∗∗ فر سعيد ضيائي

  چكيده

ولى اين شأن تنها شـأن پيـامبر  ،است و امام ابالغ پيام االهى يكى از شئون مهم پيامبر
بلكـه معصـومان شـئون ديگـرى نظيـر تفسـير، تفريـع، تشـريع، تربيـت،  ،و امام نيست

را شـئون مختلـف معصـوم  كوشـيم مىدر اين مقالـه  .اند ... داشته حكومت و ،واليت
 هـای آموزهكـه توّجـه بـه ايـن شـئون در شـناخت را ترين تأثيراتى  مهم تبيين كرده و

جداسـازى  :نـد ازا تـأثيرات عبارتايـن تـرين  مهمكنيم. گوناگون دينى دارد بررسى 
اسازگارى ميان روايـات متعـارض، شناسـايى دينى، حل ن  دين از امور غير های آموزه

و  -نظيـر شـناخت سـنخ فقهـى يـا اخالقـى  -دينـى  هـای آموزههـاى گونـاگون  سنخ
  .و مهم شناخت تعاليم اهمّ 

  ها   واژه  كليد

  دين، ناسازگارى روايات.های  آموزهشناسى، سنخ  شئون معصوم، دين

                                                        
 ziyaei.saeid@iscs.ac.ir .......................پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى دانشيار ∗

  15/06/1390تاريخ تأييد:           22/04/1390تاريخ پذيرش: 
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  مقدمه
و ت در كالم متكلمان طرح شـده ندرت كه به يكى از مباحث مهم كالمى اس و امام شئون پيامبر

 )128، ص1، ج1410مرتضـى،  : سـيد.(بـراى نمونـه، نـك .انـد پرداختـه آنها به ايـن بحـثبرخى از  صرفاً 
هاى گوناگون علوم  اين مبحث تأثير فراوانى بر رشته ،افزون بر آن .سزاوار بررسى است ،رو اين از

استفاده در علـوم   يكى از منابع پر كه  ، چرااصول دارد و كالم، تفسير، اخالق، فقه جمله اسالمى از
 .دشـو اسالمى سنت است كه در قالب روايات و نقل گفتار، رفتار و تقرير پيامبر و امام متجلى مى

طبيعى قابل اسـتناد در علـم صورت   برخى از روايات مثًال از شأن ابالغ معصوم صادر گرديده و به
ولى برخى روايات مـثًال از شـأن تفريـع يـا شـأن عـادى  ،اصول استكالم، تفسير، اخالق، فقه و 

طبيعى شايد نتوان به روايات برخاسته از اين شـئون معصـوم صورت   معصوم صادر شده است و به
مثًال رفتارى عادى كه از معصوم صـادر  كه  چرا ؛در كالم، تفسير، اخالق، فقه و اصول استناد كرد

متناسب با شرايط زمانى يـا مكـانى و مـوقعيتى خـاص و بـراى  يا گفتارى كه معصوم ،شده است
شـمول ديـن و شـريعت  ها و تعاليم جاودانه و جهان از آموزه دتوان اشخاصى خاص بيان كرده نمى

  خارج از قلمرو دين خواهد بود.نتيجه   و در ديآشمار   به
نـد تـأثير توا پس شناخت اينكه روايت از چه شـأنى از شـئون معصـوم صـادر شـده اسـت مـى

 اخـالق، فقـهز جمله كالم، هاى مختلف ا دين در حوزه های آموزهشگرفى در شناخت و استنباط 
 ؛فقهى است بيشترهايى كه نگارنده تاكنون بدان دست يافته  ها و مثال ولى نمونه ،... داشته باشدو 

  هاى كالمى، اخالقى و تفسيرى را در آينده بررسى كنيم. اميد آنكه نمونه
يكـى اينكـه انـواع شـئون معصـوم  ؛ه گذشت روشن شد كه مقاله دو محور اصلى دارداز آنچ

  هاى دين دارد؟ شئون چه تأثيرى بر شناخت تعاليم و آموزهاين ديگر اينكه و كدام است؟ 

  انواع شئون معصوم  .1 
تـوان در  چه شـئونى مـى ين پرسش اصلى اين نوشتار اين است كه براى پيامبر و امام معصومنخست

نظير حفـظ ديـن  ،اند دانشوران كالم، فقه و اصول، شئونى را براى معصوم ذكر كرده .نظر گرفت
 هـای آموزهابـالغ  )65، ص4، ج1413(براى نمونـه، نـك.: مفيـد، از تحريف، قضاوت، تدبير امور مردم 

ــن  ــى،  موســوی(دي ــادى  )50، ص1، ج1385خمين ــأن ع ــانى، ش ــريعو  )68، ص1، ج1410(مامق  .شــأن تش
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. در است گفته پيششئون معصوم بيش از موارد  نگارنده،ولى به نظر  )210، ص8، ج1393طبايى، (طبا
  .شئون را تبيين كنيم از اين كوشيم برخى ادامه مى

  . شأن ابالغ 1. 1
پيامبر پس از  .شأن دريافت و ابالغ معصومانه پيام االهى به مردم است يكى از شئون اساسى پيامبر

آيـات و روايـات فراوانـى  .دريافت كرد وظيفه دارد آن را به مردم ابالغ كنـد آنكه پيام االهى را
همچنين يكى از شئون مهم امام دريافت معصـومانه  )67 :مائدهنك.: ( .اين مطلب را بيان كرده است

پيام االهى از پيامبر و ابالغ آن به مردم است كه آيات و روايـات نيـز بـه ايـن شـأن اشـاره كـرده 
آنچه كه روشن است  )237، ص34، ج1363؛ مجلسى، 63، ص1، ج1388؛ كلينى، 44و43 :نحلنك.: (است. 

شـمول اسـت و  اند معصومانه، جاودانه و جهـان اند يا انجام داده پيامبر و امام از اين شأن بيان كرده
  اصول و ديگر علوم دينى است. ،قابل استناد در كالم، اخالق، تفسير، فقه

  ين . شأن تفسير و تبي2. 1
 يـا يا جمله يك واژه يكى از شئون ديگر پيامبر و امام، شأن تفسير و تبيين است. در تفسير و تبيينِ 

يكـى  رو ايـن  از .شود ديگرى كه مساوى با آن است توضيح داده مى ، واژه، جمله يا مفهوممفهوم
مصـاديق ولـى بيـان  ،نظير تعريف در منطـق، جامعيـت و مانعيـت اسـت ،از شرايط تفسير و تبيين

مگــر اينكـه بيــان مفــاهيم  ،خــارج از رســالت تفسـير اســت ،اى خـارجى يــا مفــاهيم زيرمجموعـه
كردن به آن مصاديق نحصرماى يا مصاديق خارجى از باب مثال و نمونه باشد و قصد  زيرمجموعه

، 1، ج1388(كلينـى، و روايـات  )44 :نحلاز جمله، (آيات . در برخى از در كار نباشدها  و زيرمجموعه
و  )7 :(انبيـاءدر آيـات  و از اين شأن پيامبر ياد شـده اسـت )196و  165، ص1، ج1387؛ و امينى، 289ص

 به اين شأن امام اشاره شده است.ديگری نيز  )64، ص1، ج1388؛ كلينى، 215، ص1362(صفار، روايات 
(شـيخ انـد.  ردهيكى از شـئون پيـامبر و امـام ذكـر كـ به عنوان دانشوران كالم و فقه هم اين شأن را

انـد معصـومانه،  ردهروشن است كه آنچه پيامبر و امام از اين شأن بيان كـ )60، ص1، ج1382طوسى، 
  است. و... و قابل استناد در علوم دينى نظير كالم، تفسير، فقه و اصول بودهشمول  جاودانه و جهان

  . شأن تفريع3. 1
كنـيم. مـراد مـا از  آن به شأن تفريع تعبير مى يكى ديگر از شئون پيامبر و امام شأنى است كه ما از
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شـود. مـثًال  اى يك مفهوم يا گزاره بيـان مـى هاى زيرمجموعه تفريع آن است كه مفاهيم و گزاره
 اى فراوانى نظير گوسفند، اسب، روبـاه و مفهوم حيوان مفهوم عامى است كه مفاهيم زيرمجموعه

در اصطالحات دينى هم امـورى نظيـر معـروف،  ... دارد و هر يك از اين مفاهيم هم كلى هستند.
انـد. گـاهى آنچـه پيـامبر يـا امـام بيـان كـرده اسـت  زمره اين مفـاهيم درمنكر، حالل، حرام و ... 
برای هاى مفهومى است كه مثًال در كتاب و سنت از آنها نهى شده است.  فروعات و زيرمجموعه

معنـاى بسـيار  باطل   اكل مال به )29 :(نسـاء .ه استنهى شد» باطل   اكل مال به«از  قرآن کریمدر  مثال،
هاى مختلف نظير قمار، غصب، سرقت، رشـوه  آمده از راه دست  اى دارد كه پول به عام و گسترده

  .گيرد مى  بر  و ... را در
نظيـر  ،ذكر شـده اسـت» باطل   اكل مال به«اى  اى از مفاهيم زيرمجموعه پاره ،در برخى روايات

(همـان، گـرفتن بـدون تـوان بازپرداخـت آن  قـرض )611، ح175، ص1تـا، ج حويزى، بـى(عروسى قمار 
صـادر از شـأن  ى از ايـن دسـت رااگـر روايـات )37، ص4، ج1354(طبرسـى،  .رشوهو  )614، ح176ص

به مـوارد مـذكور در روايـات  باطل   طبيعى نهى از اكل مال بهصورت   به انيمتفسير پيامبر و امام بد
اين قبيل روايات از  ،روايات را صادر از شأن تفريع بدانيماين ولى اگر امثال  د،شخواهد  منحصر

برخى از دانشـوران  . اين نكته راباب مثال و نمونه خواهد بود و نبايد از آنها استفاده انحصار كرد
  گويد:  طباطبايى مى عالمه ،براى نمونه .اند يادآور شده

كه غرض صـحيح عقاليـى [را] ال يكديگر هرگونه تصرف در امو باطل  اكل مال به
دهد  رساند و آن را به سوى فساد و هالكت سوق مى بلكه به جامعه ضرر مى ،ندارد

  )317، ص4، ج1393(طباطبايى،  گيرد. مى  بر  در
اى  روايات را صادر از شأن تفريع بدانيم هم ممكن است برخى از مصـاديق گذشـته گونه اين اگر

طبيعى صورت   نباشد و به باطل   كرده است اكنون اكل مال به ر آن صدق مىب باطل  كه اكل مال به
 ، ممكـن اسـتآورد و هـم بـرعكسحسـاب   را مستند ديدگاه دينى به ى از اين دستنتوان روايات

و ر ايـن  از .آيـد شـمار   بـه باطـل   ولى امروزه اكل مال بـه، در گذشته وجود نداشتهباشد كه امورى 
َ (استناد به آيه شريفه  توان صرفاً با مى . به حرمـت آن فتـوا داد )...نَكُم بِالْبَاطِلِ يالَ تَأْكُلُواْ َأْمَوالَكُم ب

از ايـن دسـت نهى از فروش برخى از حيوانات نظيـر گربـه، مـوش و امثـال آن  ، شايدنمونه برای
ت قاليى صحيحى نداشچون خريد و فروش چنين حيواناتى منفعت و غرض عُ  ،در گذشته باشد؛

برخى از فقيهان گذشته به اسـتناد  رو اين  از .بود باطل  اكل مال در مقابل داد و ستد آن، اكل مال به
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 .انـد چنين داد و ستدهايى از خريد و فروش اين قبيل حيوانات نهى كـرده خصوص در شمول آيه
يـى صـحيحى هاى عقال ولى امروزه چون استفاده )401، ص1، ج1389(براى نمونه، نك.: فخرالمحققين، 

مبادله آنها با پول و مـال سـفيهانه و ـ نظير استفاده از آنها در آزمايشگاه و باغ وحش و ...  -دارد 
مشـمول نهـى  رو ايـن  از .بـر مبادلـه مـالى آنهـا صـدق كنـد باطـل   عقاليى نيست تا اكل مال به  غير
َ  ال(   شود. نمى )نَكُم بِالْبَاطِلِ يتَأْكُلُواْ َأْمَوالَكُم ب

دسـت   رمـى بـههـاى هِ  نه احتمالى مورد دوم اموالى است كه در اثـر داد و سـتد بـا شـركتنمو
ولى  .در روايات از آن نهى نشده است ، لذااى وجود نداشته چون در گذشته چنين مبادله .آيد مى

چنـين پـس  .كنـد صدق مى» باطل   اكل مال به«اى هم  توان ادعا كرد كه بر چنين مبادله امروزه مى
آمـده دسـت   اى بـه چنـين مبادلـهواسطه   است و تصرف در اموالى كه به باطل  اى اكل مال به لهمباد

  حرام است.

  . شأن تشريع احكام4. 1
تشـريع در  .تعبير شده است» تشريع حكم«از شئون پيامبر شأنى است كه از آن به شأن ديگر يكى 

قانون و حكم بر  )1223، ص2، ج1378(جعفرى لنگرودى،  .جعل حكم و قانون است ،لغت و اصطالح
يكى قانون و حكـم موقـت كـه در اصـطالح از ايـن قسـم از احكـام و قـوانين بـه  ؛دو قسم است

 موسـوی؛ 94، ص1399(صدر،  .شود تعبير مى» احكام سلطانى«يا » احكام واليى«يا » احكام حكومتى«
مجلـس، شـوراى شــهر،  قـوانين و مقــررات )609، ص6، ج1407؛ جزائـرى، 608، ص5، ج1379خمينـى، 

هـا و  مـراد حقوقـدان .جامعه از ايـن سـنخ قـوانين اسـت كننده ت دولت و ديگر نهادهاى ادارهئهي
  گذاران از قانون اين قسم از قوانين است. قانون

نظير وجـوب نمـاز،  ،احكام و قوانين فرازمانى و فرامكانى است ،قسم ديگر از احكام و قوانين
  زكات، حج و ... . ،روزه
پيامبر  برای مثال،يعنى مراد تشريع قوانينى نيست كه  ؛اد از شأن تشريع پيامبر قسم اول نيستمر

يعنـى  ؛بلكـه مـراد جعـل احكـام دائمـى اسـت ،از منصب واليت و حكومت صادر كـرده اسـت
 ،روز هفـده ركعـت نمـاز واجـب كـرده اسـت طور كه خداوند براى هر مكلفى در هر شبانه همان

 ،ركعت نماز مستحبى تشـريع كـرده اسـتسى و چهار روز  مكلفى در هر شبانه پيامبر هم براى هر
  )4، ح266، ص1، ج1377(كلينى،  .شود كه از ظاهر برخى از روايات استفاده مى گونه آن
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طور كه خداوند براى غنيمت جنگى خمس قرار داده است پيـامبر يـا امـام هـم  همان همچنين،
 ،نگارنـده بـاوربـه  )99، ص1، ج1363طوسـى، شيخ ( ست.ه ادكرخمس را براى سود تجارت واجب 

ولى دليل معتبرى بر تشريع چنـين واليتـى بـراى  ،پيامبر واليت بر تشريع حكم دائمى داشته است
اى بـرخالف آن وجـود دارد كـه در جـاى خـود بررسـى شـده اسـت  بلكه ادله ،امام وجود ندارد

ی اصلى ميان شئون پيامبر و شـئون امـام اسـت. ها و اين يكى از تفاوت )89-80، ص1388فر،  (ضيائى
تـوان در  شـمول و معصـومانه اسـت و مى قوانين صادر از اين شأن نيز جاودانـه، جهاندر هرحال، 

  دين به آنها استناد كرد. های آموزهشناخت 

  . شأن عرفى عادى 5. 1
معه اسـت و در عقالى جااز شأن عرفى معصوم شأنى است كه پيامبر يا امام از آن جهت كه يكى 

 ،دهـد دهد يا آن را به شكل خاصى انجام مـى كند كارى را انجام مى اى خاص زندگى مى جامعه
نظير وكيل گرفتن براى انجام برخى كارها، سخن گفتن به زبان مردم محل زادگاهش (زبان قوم) 

انسـانى  شأن عادى شأنى است كه پيامبر يا امـام از آن جهـت كـه طبيعـت معاشرت با مردم و ... .
در برخـى آيـات  رفـتن.  گفـتن و راه نظير خوردن، آشاميدن، خوابيدن، سـخن ،دهد دارد انجام مى

به اين شـأن پيـامبر و امـام اشـاره  )1348، ص25و ج 271، ص9، ج1363(مجلسـى، و روايات  )4 :(ابراهيم
شـهيد ؛ 197ص ،1، ج1393ى، ي(طباطبـاانـد.  طور كه دانشوران هم آن را مطرح كـرده شده است. همان

  )236، ص1374ثانى، 
د يـا سـخنى را گفتـه ندربارE پيامبر و امام اين احتمال وجود دارد كه كارى را انجـام داده باشـ

 .دنولى آن سخن بيانگر موضع دين نباشد يا آن كار را بـه عنـوان شـارع انجـام نـداده باشـ ،دنباش
رواياتى كـه از شـأن عرفـى و عـادى معصـوم تواند به  متكلم، فقيه، عالم اخالق و ... نمى رو اين  از

صادر شده است استناد كرده و تالش كند تا مدعاى كالمى، اخالقى، فقهى و ... خود را بـا آنهـا 
  بيانگر موضع دين نيست.  يى از اين دست،گفتارها و رفتارها ساً اسا كه  چرا ؛اثبات كند

  . شأن واليى6. 1
ينه حكـومتى تشـكيل داد و احكـام حكـومتى صـادر بعد از هجرت به مد 9پيامبر گرامى اسالم

صـادر  هـم در مكه چون تشكيل حكومت بـرايش امكـان نداشـت فرمـان حكـومتى اما ،كرد مى
صـادر نيـز دسـتورات واليـى و مـديريتى ، مديريت و رهبرى پيروانشضمن حال  با اين ؛كرد نمى
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  نظير دستور مهاجرت به حبشه و مدينه. ،كرد مى
نظيـر  ،كردنـد هـاى حكـومتى صـادر مـى فرمـان شـانز در دوران حكومتني :همچنين امامان

دار  در زمــانى هــم كــه عمــًال عهــده البتـه ؛7و امــام مجتبــى 7احكـام حكــومتى اميرالمــؤمنين
ند و در شرايطى كه زمينه وجود پرداخت سازماندهى و مديريت پيروان خود مىبه حكومت نبودند 

به منظـور  7كردند كه نمونه آن دستور امام كاظم ىهاى واليى و مديريتى صادر م داشت فرمان
شود كه صدور احكام  با اين توضيح روشن مى )62، ص1، ج1382(جبارى، تشكيل نهاد وكالت بود. 

صـدور احكـام حكـومتى در زمـان تصـدى صـورت   يكـى بـه ؛واليى به دو صورت متصور است
هنگـام عـدم بسـط يـد. پـس صدور احكام مـديريتى در صورت   حكومت (بسط يد) و ديگرى به

متصور 7و امام حسن7علىطور كه صدور احكام واليى از پيامبر گرامى اسالم حضرت  همان
احتمال واليى بـودن برخـى  شود و داده مى نيز احتمال صدور احكام واليى از ديگر امامان ،است

از شـأن واليـى اگر روشـن شـود روايتـى  ،رو اين  . ازوجود داردروايات صادر از ديگر امامان هم 
تـوان آن را حكـم و  لزومـاً نمـى ،يا حكم مـديريتى) معصوم است (حال چه حكم حكومتى باشد

كارهاى اجتهادى نظير  ممكن است با استفاده از راه البتهآموزه فرازمانى و فرامكانى دين دانست. 
 ســت يافــت و آن مفهــوم را ازدتنقــيح منــاط و الغــاى خصوصــيت بــه مفهــومى عــام و گســترده 

  آورد و به مقتضاى آن برداشتى داشت.شمار   هاى دينى به آموزه

  تربيتىـ  . شأن اخالقى7. 1
بـر عهـده نيز را ها  تربيت و تزكيه انسان ،افزون بر اينكه آموزگار تعاليم االهى بودند ،پيامبر و امام

از نيز و در روايات  )2 :(جمعهكند  كننده ياد مى به عنوان تزكيه 9بارها از پيامبر قرآن کـریم داشتند.
  )4، بند 108، خطبه البالغه نهR( .ده استشبه عنوان طبيب روحانى ياد  9پيامبر

بسـا فـردى   چـه .هـاى مخصـوص بـه اشـخاص خـاص مهـم اسـت در تزكيه و تربيـت ويژگـى
بايد نسخه اخالقى و تربيتى خاصـى صـادر ش دارد كه در درمان ای هاى روحى و اخالقى ويژگى

هـاى اخالقـى  طور فـرد دوم ويژگـى كارايى و اثربخشى ندارد و همين یديگر اندر درمكرد كه 
  طور فرد سوم و چهارم. ديگرى دارد كه نسخه اخالقى ديگرى بايد برايش تجويز كرد و همين

ــراد در عــين اشــتراك در يــك بيمــارى،  طور كــه در بيمــارى همــان هــاى جســمى گــاهى اف
مثًال همه  -اى خاص تجويز كند  راى هر يك نسخهشود پزشك ب مى سببهايى دارند كه  ويژگى
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دومـى دخانيـات  ،افراد در بيمارى آنفلونزا اشتراك دارنـد ولـى يكـى بـه ديابـت هـم مبتالسـت
چربى خون فرد چهارم زياد است و هـر يـك از  ،فشار خون بيمار ديگر باالست ،كند مصرف مى
های روحى و اخالقى هم گاهى  ماریدر بي -شود  نسخۀ تجويزی مىتغيير در  سببها  اين ويژگى

فـرد چهـارم  ،شديداً متعصب اسـت، فـرد سـوم متكبـر اسـتيك بيمار حسود است، بيمار ديگر 
شود دستورى كـه پيـامبر  پس احتمال داده مى ،در فرد پنجم بخل غلبه دارد و سوءظن شديد دارد

اشد كه عام و فراگير اسـت اى اختصاصى باشد و از دستوراتى نب يا امام داده باشد دستور و توصيه
شـمول و  گيـرد و بتـوان از آن حكـم جهان  بـر  و همه مكلفان را در گستره زمـين و طـول زمـان در

طور كـه در روايـات بـه اخـتالف مراتـب ايمـانى افـراد اشـاره شـده  همان ،جاودانه استنباط كرد
  )174، ص1، ج1388(كلينى،  است.

  دين یها آموزهشناخت  درتأثير شئون معصوم . 2
بخـش دوم در  .بحـث شـد بخـش اول مقالـهترين شئون معصوم اسـت كـه در  مهم آنچه گذشت

هـايى از  نمونـه وبه كنيمبررسى را شناسى  ترين تأثيرات توّجه به اين شئون در دين مهم كوشيم مى
  .كنيم اشاره مىاين تأثيرات 

  آن   ها و احكام دين از غير تفكيك آموزه . 1. 2
 درانـد  اند يا انجام داده آنچه پيامبر و امام از شأن ابالغ و تفسير بيان كرده ،ره شدطور كه اشا همان

ولـى  ،ن به آنها اسـتناد كـرداتو هاى دين است و در كالم، اخالق، فقه، تفسير و ... مى زمره آموزه
زمـره  درتـوان  نظير شأن عادى يا تفريعـى معصـوم صـادر شـده اسـت نمـى ىاز شئونرا كه آنچه 
هاى كالمى، اخالقى و يا فقهـى بـه آنهـا  آورد و براى اثبات گزارهشمار   ها و احكام دين به هآموز

  كنيم. هاى فقهى آن را ذكر مى برخى از نمونه ادامهدر  .استناد كرد

  خواندن خطبه نماز جمعه  عربى الف.
عربـى اند شرط صحيح بودن نماز جمعه آن است كه خطبه آن بـه زبـان  برخى از فقيهان گفته

زبان نباشند و دليل آن اين است كه پيامبر و امام خطبه را  هرچند مخاطبان آن عرب ،خوانده شود
ولـى روشـن اسـت كـه سـخنرانى و  )35، ص4، ج1410(موسوى عـاملى، . اند خوانده به زبان عربى مى

 تـوان آن را از افعـالى خواندن يك فعل عادى معصوم اسـت و در ايـن صـورت لزومـاً نمـى  خطبه
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توان تنها با استناد به فعل پيامبر يـا امـام آن را از  نمى رو اين  از .دانست كه بيانگر موضع دين است
ويـژه در دوران   بـه ،برخـى از فقيهـان نتيجـه  . درآورد و بـه لـزوم آن فتـوا دادشـمار   احكام دين به

  اند ايراد خطبه به زبان عربى دليل معتبرى ندارد. گفته ،متأخر

  بودن انشاى قرارداد بيع  بى. شرط عرب
اند شرط صحت قرارداد بيع اين است كه به زبـان عربـى انشـاء شـود و  گروهى از فقيهان گفته

انـد.  كرده چون آنان عقد بيع را به عربى انشاء مى ؛مستند آنان در اين زمينه فعل پيامبر و امام است
اى قرارداد بيع به زبـان عربـى يـك فعـل ولى روشن است كه انش )184: 2ح الرائع ي(سيورى حلى، التنق

برخـى از  رو، ايـن  از .آوردشمار   ها و احكام دين به توان آن را از آموزه عادى معصوم است و نمى
توان تنها به اين دليـل كـه معصـوم  اند كه اين فعل عادى معصوم است و نمى فقيهان تصريح كرده

  )302، ص2، ج1417؛ توحيدى، 527، ص12، ج1419(عاملى، آن را انجام داده است بدان فتوا داد. 
  . استحباب بازگشت از راه ديگرج

اند اگر انسان از راهـى رفـت مسـتحب اسـت از راه ديگـرى بـازگردد و  برخى از فقيهان گفته
ولــى ممكــن اســت  )68، ص2، ج1410(حلــى، انــد.  را مســتند قــرار داده 9بــاره فعــل پيــامبر  ايـن  در

تـوان تنهـا بـا اسـتناد بـه  نمى رو اين  از باشد.منيتى اين كار را انجام داده به خاطر مسائل ا 9پيامبر
بـه احتمـال امنيتـى  نهـاياز فقديگـر طور كه برخـى  همان ،به استحباب آن فتوا داد 9فعل پيامبر

  )115صتا،  (شهيد اول، بىاند.  بودن آن اشاره كرده

  حل ناسازگارى ميان دو دسته روايت .2. 2
آينـد  سازگار به نظر مىنااز معصوم نقل شده است كه با يكديگر  شكل دود به مطلب واحگاهى 

 ؛و اين ناسازگارى در صورتى است كه هر دو گزارش و روايت را برخاسته از موضع دين بـدانيم
مثًال اگر از شأن حكومت يـا تفريـع صـادر شـده  ،ولى اگر هر دو روايت بيانگر موضع دين نباشد

طبيعـى ناسـازگارى برطـرف صـورت   از آنها بيانگر موضع دين نباشـد بـه كم يكى باشند يا دست
  كنيم. مى بسندهاى فقهى  جا به ذكر نمونهنخواهد شد كه در اي
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  روايات احتكار
گنـدم، جـو، خرمـا، كشـمش و  ، يعنىدر پنج كاالفقط در برخى روايات آمده است كه احتكار 

در برخى روايات ديگر آمـده  )7و4و ح 425و426، ص17ج ،1416حر عاملى، شيخ (حرام است.  ،روغن
 )10ح همـان،() حـرام اسـت ناست كه احتكار در شش كاال (كاالهاى پيشين به عالوه روغن زيتو

اى ميان آن دو سازگارى  اند به گونه  كوشيده نهايفق رو اين  . ازندين دو دسته روايت سازگار نيستا
ه دو دسته روايـت را بيـانگر موضـع ثابـت ديـن ايجاد كنند و اين مطلب در صورتى الزم است ك

از شأن تفريع يا واليت معصوم بدانيم ناسازگارى وجـود  را ولى اگر اين دو روايت صادر ،بدانيم
در يك زمانى والى مصلحت ديده است كه در پنج كاال احتكار را حـرام  كه  چرا ،نخواهد داشت

ت ديده است كه كاالى ديگرى را بـه آنهـا كند و والى ديگر يا همان والى در زمان ديگر مصلح
هـاى ضـرورى مـورد نيـاز مـردم  اضافه كند. يا امامى در يك زمان تنها پنج كاال را مصداق طعام

پس  .هاى ضرورى مورد نياز مردم دانسته است ديده است و امام ديگر شش كاال را مصداق طعام
در يك زمان پنج مصـداق داشـته و  است كه» هاى مورد نياز مردم طعام«مالك كلى و ثابت دين 

 رو ايـن  از .ق بيشترى داشته باشدديدر زمان ديگر شش مصداق و در زمان حاضر ممكن است مصا
  .مصداق داشته باشدبرنج هم  در موردممكن است احتكار 

  تفكيك و شناسايى تعاليم مختلف دينى .3. 2
ا از هـطبيعى گفتارهـا و رفتارهـاى آنصورت   اند و به پيامبر و امام شئون مختلفى داشتهاز آنجا كه 

برخى از رفتارهـا و گفتارهـاى آنـان از شـأن بيـان حكـم  ،شده است صادر مى شان شئون مختلف
ولـى برخـى از  ،شمول دين را استفاده كـرد توان از آنها حكم دائم و جهان فقهى بوده است و مى

شـمول اسـتفاده كـرد و  دائمـى و جهانتوان از آنهـا حكـم  آنها جنبه اخالقى و آدابى دارد و نمى
هايى را در برداشت از  بسا عدم شناخت شأن صدور و عدم تفكيك ميان تعاليم مختلف، اشتباه  چه

   .كنيم مى بسندهاى  منابع به همراه آورد كه در اينجا به بيان نمونه
: به شخصى كه از پدرش شكايت كـرده بـود گفـت  9كه پيامبردر روايتى چنين آمده است 

آيـا ايـن  )136، ص5، ج1388(كلينـى، ». انت و مالـك البيـك؛ تـو و اموالـت از آِن پـدرت هسـتيد«
لزومـاً بـدان معنـا نيسـت كـه حكـم  و صادر شده است 9پيامبرروايت از شأن اخالقى و تربيتى 

(خلخـالى،  ؟انـد چنـين برداشـتى داشـته نهـايطور كه برخى از فق همان ،از آن استفاده شودملكيت 
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فـاد آن حكمـى فقهـى و در نتيجـه ميا از شأن قانونى و فقهى صادر شده اسـت  )30، ص2ج ،1364
شـناس آن را صـادر از  بسته بـه اينكـه ديـن يعنى اموال و خود فرزند ملك پدر است؟ پس ،است

بنا بر يك فرض، چنين حكمى، فقهـى  .كدام شأن معصوم بداند سنخ روايت متفاوت خواهد شد
  .شمار روايات تاديبى و اصالحىرض ديگر در خواهد بود و بنا بر ف

  دينىهای  آموزهبندى ميان احكام و  رتبه. 4. 2

برخى  هستند، بلكه برخى از آنها مهم ،و احكام دينى در يك رتبه از اهميت قرار ندارند ها آموزه
ده و روايات به برخـى از آنهـا اشـاره شـ قرآن کریمدر  ر.و برخى اهميت بيشت ی دارنداهميت كمتر

چـه در ناحيـه امـور و  )19(بقـره: چه در ناحيه احكام فقهى  )48(نساء: چه در ناحيه اعتقادات  .است
بنـدى ميـان  دينـى و رتبـههای  آموزهشناخت ميزان اهميت  )7، ح290، ص2، ج1388(كلينى، اخالقى 

رخاسـته از كه ب-آن را از  دينى به همراه دارد كه يك نمونههای  آموزهآنها آثارى را در شناخت 
  كنيم. مطرح مى -شناخت شئون معصوم است 

  بندى ميان تشريعات االهى و تشريعات نبوى رتبه
در حـد تشـريعات  بر تشريع اين اسـت كـه تشـريعات پيـامبرر يكى از آثار مترتب بر واليت پيامب

بلكه تشـريعات نبـوى در طـول و در چـارچوب تشـريعات  ،كند االهى نيست و آنها را نقض نمى
در روايات معتبرى آمده است: اعاده نماز جز در هنگامى كه فاقد يكـى از پـنج امـر  هى است.اال

 9ولى تشهد و قرائت از تشريعات پيـامبر ،طهارت، وقت، قبله، ركوع، سجده ؛باشد الزم نيست
قرائت و تشهد  ]عمدی غير[ كند و ترك تشريعات االهى را نقض نمى 9است و تشريعات پيامبر

  )14، ح471ـ470ص، 5، ج1416 عاملى،  (حرشود.  نماز نمىباعث بطالن 
 نهايگروهى از فق ،با توجه به شأن تشريع پيامبر و اينكه تشريع وى در طول تشريع االهى است

اند هر مركـب عبـادى كـه از تشـريعات  اند و گفته را بيان كرده» عدم نقض فريضه با سنت«قاعده 
شده توسط پيـامبر   تشريع یاخالل از روى عذر به اجزا االهى و تشريعات نبوى تشكيل شده باشد

شود. اين قاعده كليد بحث اجزاسـت  شده توسط خداوند نمى   تشريع یباعث اخالل و نقض اجزا
اجـزاى مركـب نـاقص از  كـه  چرا ،كند در جايى كه مكلف امر اضطرارى يا ظاهرى را امتثال مى

شـده توسـط پيـامبر و   تشـريع ینكه ميان اجـزاولى به دليل اي ،مركب كامل برخالف قاعده است

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 

 

هم
زد
شان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
وم
د

  

72  

صورتى كه از روى عذر بـه تشـريعات   در ،شده توسط خداوند متعال ارتباطى نيست   تشريع یاجزا
(عـدنان قطيفـى، شود.  شده توسط خداوند نمى  تشريع ینبوى خللى وارد كند اين باعث بطالن اجزا

  )140-139، ص1، ج1414
وى سعى پس از سـپرى شـدن زمـان آن و ميـان تـرك سـهوى ميان ترك سه ،بر همين اساس

شـود  تـرك سـهوى سـعى باعـث بطـالن حـج مـى .رمى پس از سپرى شدن زمان آن فرق اسـت
ولـى  ،شـده توسـط خداونـد اسـت  تشـريع یچون سعى از اجزا )431، مسئله 174، ص1414(سيستانى، 

همـان، (گـردد  يح مـىبلكه با تدارك آن حج صـح ،شود ترك سهوى رمى باعث بطالن حج نمى
  از تشريعات نبوى است. مىچون ر )435، مسئله 218-217ص

  گيری نتيجه
شـأن  -انـد شئون معصوم بـه آنچـه برخـى گفتـه ،از آنچه در اين مقاله گذشت روشن شد كه اوالً 

شـئون ديگـری نظيـر تشـريع، تفريـع،  انبلكه معصوم ،منحصر نيست ـابالغ، حكومت و قضاوت 
از   غيـرشـئونى شئون ديگـر يعنـى از آنان برخاسته های  آموزهاند و برخى از  تهتفسير و تربيت داش

  تبليغ پيام االهى بوده است.
نظيـر  داشته باشـد،دين  های آموزهتواند تأثيرات مهمى در شناخت  توّجه به اين شئون مى ،ثانياً 

ره گفتار يا رفتارهاى زمدر بلكه  ،دين نباشد های آموزهزمره  دراينكه يك رفتار يا گفتار معصوم 
روايـت  وگـاهى دو نقـل مثًال عادى و عرفى معصوم باشد و نتوان آن را در قلمرو دين دانست. يا 

اين دو نقل از شـأن ابـالغ پيـام ثابـت ديـن شود  ند، چراكه تصور مىاز معصوم با هم سازگار نيست
دو مصـداق از مصـاديق  اين دو روايت كه ممكن است حالى  در است،سازگار نابا هم و لذا است 

گاهى يك رفتار يا گفتار معصوم از سنخ  مثالً  زمانى يا مكانى پيام دين باشد نه پيام ثابت دينى. يا
كـه ممكـن  حـالى  در ،دشو و حكم الزامى از آن برداشت مى شدهرفتارهاى فقهى و قانونى دانسته 

طـور  همين الزامى استفاده كـرد.است رفتار يا گفتارى اخالقى و آدابى باشد و نتوان از آن حكم 
ممكن است دو روايت صادر از شأن ابالغ پيام االهى تصور شود و بالمĤل هر دو پيام و حكـم در 

كه ممكن است يكى از شـأن ابـالغ پيـام االهـى باشـد و  حالى  در ،يك رتبه از اهميت دانسته شود
امبر باشد و اهميـت كمتـرى داشـته اهميت بيشترى داشته باشد و ديگرى از شأن تشريع پينتيجه   در

   .باشد
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