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 1مقصود از قول صحابه
 

2سیدعلیربّانیموسویان

دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات،دکترییآموختهدانش

فقهوحقوق،تهران،ایران.یرشته

9کاظمرحمانستایش

تحقیقاتتهران،گروهفقهوحقوق،واستادیاردانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوم

تهران،ایران.

 

 چکيده 
فقهعامّهمطرحودرحجیت آندودیتدگاهاحکامدرعلماصولیپیامبر)ص(ازادلّهیقولصحابه

پیرامتونمووتو سازگاراس .ی باقولعدمحجشیعهیظریه.نحجی وعدمحجی وجوددارد

تفاوتآنبامتواردمشتابهو،مفهومقولصحابیاس .هموارهابهاماتیوجودداشته«قولصحابی»

صولیینبهروشنیتبییناختالفواتفاقآننزدامحل،چهدرعلمحدیثمطرحاس مایزآنباآن

زیراحکمصحیحمبتنیبتر؛باشدنیازیوروریمیمشخصشدنمووو وحدودآننگشتهاس .

.فهمناقصیاناصحیحازقول،اجتهادوتأویتلصتحابهموجتدشتدهتتااس فهمصحیحازمووو 

ومشتاهدهشتودروحوواقت شتریع باسازگارناگیردیادرکتدفقهی،احکامهاییصورتمغالطه

.ازمسیرعلمیخودخارجگرددمباحثاصولیوفقهی

 
ی .اجتهاد،تأویل،حج،صحابه،صحابیقول:یکليدگان واژ

_____________________________________________________ 

.22/12/1931؛تاریختصوید:22/3/1931.تاریخوصول:1

.a.rabbani110@yahoo.com:ولمکاتبات(ؤ)مسپس الکترونیك.2

.KR.Setayesh@gmail.comپس الکترونیك:.9
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 مقدمه

یمختلفیادلهرود،احکامومناب فقهمییهدرکتداصولیاهلتسننوقتیسخنازادل

هعبارتنداز:کتاب،سن ،اجما ،شود.اینادلهابحثمیی آنگشتهودرموردحجمطرح

صحابی،شر منقبلناواستصحاب.ذرای ،عرف،قولقیاس،استحسان،مصالحمرسله،سد

اس .اینمطرحشده«قولصحابی»هباعنوانیکیازادل(152ت275ش،ص1911)زیدان،

.(271ق،ص1413باشد)شهیدثانی، نمیهبهخودیخودحجدلیلبهاتفاقعلمایشیع

توانازآنترمیترمطرحگشتهوموردبحثقرارگرفتهوبیشلذادرکتداصولیشیعهکم

درکتداصولفقهمقارنسراغگرف .

اس ؛هدشارائهی قولصحابهدودیدگاهمتفاوتازاصولییناهلتسنندرموردحج

،4تا،ج؛شاطبی،بی112،ص4م،ج1379قیم،ی قولصحابهبوده)ابنبهحجبرخیقائل

حج54ص عدم به قائل برخیدیگر و می( صحابه ی قول باشند ج1419)غزالی، ،1ق،

آمدی،261ص ج1426؛ ص2ق، ابن155، ؛ ج1413حاجد، ص2ق، فخررازی،913، ؛

.(649،ص2ق،ج1422

اینحکم روشنیتبییمووو  ابهاماتیمیبه دچار و ابهاماتننشده این تا که باشد

ازجملهنمی،برطرفنگردد اینابهاماتیتواندرموردحکمآنبهدرستیقضاوتکرد.

بایدروشن«قولصحابه»با«روای صحابه»تفاوتاس .«قولصحابه»معناومقصوداز

«علمحدیث»واردمشابهآندردرعلماصولبام«قولصحابه»وجهتمایزاصطالحشود.

تفاوتمشخصشودو مرفوعاتومرسالتصحابهبا بیان«اقوالصحابه»میانموقوفات،

یااس طورمطلقحجی قولصحابهبهاختالفدراینمووو بایدواوحشودکهشود.

نیزبیانگردد.مقصودازحجّی قولصحابه.مقیدبهقیودیاس 

 

قول صحابه

باشد)جمعه،یامذهدفقهیاودرمسائلاجتهادیمیازقولصحابههمانفتوایمقصود

چهازمجتهدینصحابهدرمسائلاجتهادیصادرشدهبهعبارتدیگرآن؛(42ق،ص1425

آیدازاینمعناباالفاظ(.بابررسیکلماتاصولیینبدس می3ق،ص1425اس )سلطان،

کرده تعبیر برخیمختلفی کردهاند. صحابه مذهد به تعبیر صحابه قول )زحیلی،از اند

باشدیاقولشود،دوقسممیچهازصحابیصادرمی(.روشناس آن152،ص2ق،ج1426

کهقسممذهدقولیوفعلیتقسیمکردتوانمذهدصحابهرابهدواس یافعل.پسمی
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هاراباالفاظمکردهوآنهاتکلنباشدکهویبهآونظراتیمی،آرامقصودازمذهدقولی

،باشدبیانکردهومقصودازمذهدفعلیچگونگیعملویدرمواجههبامسائلفقهیمی

پسبهکهنظبدوناین بهزبانآوردهباشد. خالصهاقوالاجتهادیصادرازوی،طورریرا

برایباشدکهگاهیمی،مذهدفعلیصحابهاومذهدقولیصحابهوافعالاجتهادیصادراز

بهفعلصحابهتعبیرقولصحابهوازمذهدفعلیصحابهبهاختصارازمذهدقولیصحابه

درکتد،باشدجاکهقولوفعلصحابههردوازمصادیقمذهدصحابهمیازآنشود.می

اصولیحکمییکسانداشتهوتفاوتیمیانشانگذاشتهنشدهاس .

تعبیربهسن صحابهکردهبرخیدیگرازقول جاند)شاطبی،بیصحابه، (.54،ص4تا،

سن قولیوسن فعلیقابلانقساماس .برخیدیگراز؛سن نیزمانندمذهدبهدوقسم

(.برخیدیگرازآنتعبیر991ق،ص1425اند)الجار،تعبیربهرأیصحابهکرده،قولصحابه

یانمثالدکترمحمدمعاذالخنکتابخودراکهدربارهبهعنو؛اندبهاجتهادصحابهکرده

عنواناقوالصحابهمی پسبهناماجتهاداتصحابهباشدبا اس . طورخالصهگذاریکرده

ازطریقاجتهادبهدس توانمی اعتقادونظرصحابهدررابطهبامسائلفقهیکهآنرا

آورده مشترکمعنویبرایالفاظقول، اجتهاداند، رأیو سن ، س نادمذهد، سوی. از

یبلکهمقصودنظریهباشد؛نمی،اندمکردهچهبهآنتکلمقصودازقولصحابه،تنهاآندیگر

اند،گاهیایننظریهازطریققولوبدس نیاوردههاس کهآنراازطریقنصفقهیآن

گاهیازطریقفعلوعملکردابرازوارائهشدهاس .

«درمسائلاجتهادی»باشد،اوافهکردنقیداشکالیکهبهاینتعریفمشهورواردمی

گرددکهاجتهاداتصحابهدرمسائلاجتهادیباشد.زیرادربسیاریازمواردمشاهدهمیمی

هاکهمجالیبرایاجتهاددرآناس لهازمسائلتعبّدییامنصوصبوده،بلکهمسأنبوده

بانمی ازنمونهحالصحابهدرموردآناقدامبهرأیونوآوریکردهاینباشد، هایایناند.

جماع خواندنآنراابدا کردهومردمرابهآنیاولخلیفهلهنمازتراویحاس کهمسأ

(.قسطالنیاز942،ص1ق،ج1427امرنمودوخودبهبدع بودنآنتصریحکرد)بخاری،

عمرایننمازرابدع شمردهچون»گوید:ذیلاینحدیثمیشارحینصحیحبخاریدر

اولهمنبوده،نهدراولیپیامبر)ص(اجتما برایننمازراسفارشنکردهودرزمانخلیفه

اینتعدادوجودنداشتهاس  نهبا نههرشدو بی«شدو ج)قسطالنی، (.657،ص4تا،

چهمحل(.آن126،ص11تا،جاند)عینی،بیشارحیندیگرنیزبهاینمطلدتصریحکرده

رااجتهادواستنباطاولیخلیفهباشدایناس کهعلمایاهلتسنناینرأیشاهدمامی

کردهویخوانده تصریح و ایناند بر مستحدبهاند براساسقیاس)نماز استنباطوی که
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ا صورتگرفته صجماع ( مسأ125س )همان، صورتیکه در فرادییله(. جماع و

هاخواندننافلهوامثالآنازعبادیاتبودهکهتوقیفیاس ومجالیبرایاجتهاددرآن

بدع دانس نهاجتهاداولیخلیفهنیس .پسیابایداینعمل کهخودبرآنچنان،را

اینفرض.اندعامهچنینپنداشتهکهعلمایچنان،یابایدآنرااجتهاددانس تصریحکرده

-جاکهبیشسازگاریندارد.اماازآن«قولصحابه»درتعریف«درمسائلاجتهادی»باقید

،داننددرتحریممتعتینبدع نمیوینامثالاینحکمرامانندحکمترفقهایاهلتسن

باقینمیچاره تعریفقولصحابه از حذفاینقید تعریفایجز ایناساسدر بر ماند.

باشدکهقولصحابهبایدگف :قولصحابههمانفتاویومذاهدفقهیویمیصحیحاز

براساسنصصادرنشدهباشد.قیداخیر)عدمصدوربراساسنص(نیزبهجه ایناس که

جاندصحابه از صورتمنصوصبودنحکم، اس ،در بلکهوی؛اجتهادیصورتنگرفته

س .اساسآنعملکردهافقطآنرانقلیابر

بهرسولدرصورتیکه خدا)ص(شكشودقولصادرشدهازصحابهدرصورتیکهآنرا

باشدیاخیر،بایداصلرابراینگذاش کهنسب نداده،ازمصادیقتعریفقولصحابهمی

هرگاهقولصحابهمطابقبانصینبود،اینقولویبراساساجتهادبودهومصداقیازقول

نقلروای ویبودهوفقطوهرگاهقولویمطابقبانصبود،اینقولویباشدمصطلحمی

باشد.ازمصادیققولمصطلحنمی

.تریداردنیازبهتوویحبیشیرأیواجتهادهایمذکور،دوواژهازمیانواژه

 

رأی

استعمالشدر،رأیدراصلمصدربوده «مرئی»سپسازباباستعمالمصدردرمفعول،

-هاتفاوتقائلند،بهمیانمصادرفعلروی بهحسدمحلآنغلبهپیداکردهاس .عرب

روی ورأییکهطوری رویاورأیدربیداری،مصدرشرا کهرأیدرخواب،مصدرشرا

دانند،لکنرأیمصدرشراهمانرأیمیمقصودازآنعلمبهقلداس نهدیدنبهچشم،

چهکهقلدبعدازفکر،تأمّلوطلدمعرف وجهصوابدرمیاناندبهآنرااختصاصداده

رأیرادرموردکسی لذا کهامریمحسوسرادرغیابآنبااماراتمتعارض،دیدهاس .

نمی کار اس به همدلدیده و معبرند امر مورد در آنچنینرأیرا عقولدر قولیکه

برند،مانندمحاسباتشوندبهکارنمیکنندواماراتدرموردآنمتعارضنمیاختالفنمی

ام66،ص1م،ج1379قیم،ریاویاگرچهاحتیاجبهفکرنیزداشتهباشد)ابن ااصولیین(.
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صدرچهارمازطوریکهبرخیرأیرام،بهاندتریبهکاربردهعامهرأیرادرمعانیگسترده

اندبهاینمعناکهترینمصدردرمیانمصادرقراردادهمصادرتشری درعهدصحابهووسی 

هبود،آنمسائلرابرشدکهقبلازآنرخندادوقتیبرایصحابهمسائلجدیدیعارضمی

ازایندومصدرنمیکرده عروهمیکتابوسن عملیافتندبهرأیاندواگرحکمآنرا

رتکهدراحکامخودازمقاصدعامههمبهمعنایواس شاملآن،بهاینصوکردندآنمی

-(.البتهرسول991ق،ص1425گرفتند)الجار،یموجوددرکتابارشادمیشر وقواعدکل

دادودرهاآگاهیمیخدا)ص(آرایموافقصوابآنانراتأییدوبرآرایمخالفصوابآن

آنموافق کردهوموردگرف کهآن قرارمیرتآنرأییسنعصرآنحض حضرتبا

،آمدحضرترأیبهصورتمصدرمستقلیدرابعدازوفاتآنگرف .امامضایویقرارمی

کارگرفتنرأیوادارکردهبود)همان(.هزیرافراوانیمسائلجدید،صحابهرابرب

 

اقسام رأی

اند.وبرخیچونوممدوحورأیفاسدومذمومتقسیمکردهرأیرابهدوقسمرأیصحیح

کردهابن تقسیم نو  چند به را قسم دو این از یك هر )ابنقیم اند ج1379قیم، ،1م،

فاقباشدومورداتبندیرأیبهصحیحوباطل،درس میاگرچهاصلتقسیم(.67ت63ص

اماس  می، بهنظر ابنا بیشقیمبرایررسداقسامیکه باطلبیانکرده ترأیصحیحو

جنبهیتعصجنبه ویاودنسب بهصحابهداشتهتا زیرا اقسامرأییعلمی، لیننو از

بندیعلمیابتدابایدانوا آرایازدانسته،درحالیکهدریكتقسیمآرایصحابهصحیحرا

یكازاینانوا جه مفهومیروشنگرددبعدمالحظهشودکهآرایهرکسمصداقکدام

خواهدبود.وداخلکردنآرایاصحاببهعنوانیكنو ازانوا رأیصحیحمخصوصاًکه

باشد.بدوندلیلبودهوصحیحنمیهانشدهکسیقائلبهعصم آن

 

اجتهاد

جاکهدرمواردیاینکلمهموردکجفهمییامغالطهقرارگرفتهودراثرآنصدماتازآن

طوریآنازدیدگاهعالمانشیعهوسنیبهشریع واردشدهالزماس تامعنابزرگیبه

-اجتهادباتوجیهاعمالاشخاصاعمازصحابیوغیرمختصربگذردتابدینوسیلهتفاوت

صحابیروشنگردد.

خدا)ص(واواخرکاربردنتالشدرطلدامریاس ودرزمانحیاترسولاجتهادبه

اجتهاد»گوید:جهد(.غزالیمییتا،مادهاثیر،بیبهاینمعنابهکاررفتهاس )ابنقرناول
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- داردبهکارنمیارهاودرغیرازکارهاییکهمشقعبارتاس ازکوششدرکاریازک

رود...لکندرعرفدانشمندانبهاینمعنااختصاصیافتهاس کهمجتهدتمامتوانخودرا

گوید:(.دهلویمی121،ص2ق،ج1419)غزالی،«کارببردبهاحکامشرعیبهدرطلدعلم

تفصیلییهایدریاف احکامشرعیازرویادلحقیق اجتهاد،مصروفکردنکوششبر»

)همان(.«کتاب،سن ،اجما وقیاساس یچهارگانه

یمیحلعالمه ر»فرماید: کوششخود وس و فقیه ایناس که بهدس اجتهاد در ا

کهبیشازآنممکننباشدطوریئلظنیشرعیاس مبذولنماید،بهچهازمساآوردنآن

نیس  صحیح پیامبر)ص( حق در اجتهاد حالی،و در اس  ظنّ مفید اجتهاد کهزیرا

می بهپیامبر)ص( تواند وحی طریق از یقینی کندطور دریاف  حل)عالمه« ق،1424ی،

ایشانا241و242ص وافهمی(. واحکام»کند: بردانشمندانجایزاس اجتهادنموده اما

عموم از ترجیحدادنادلشرعیرا سن و شرایطیههایقرآنو متعارضبدس آورند.

شرعیبراحکام،اجتهادواستداللکند،ولیمحلیههدایناس کهبتواندازرویادلمجت

ازدلیلقطعیکوتاه اجتهادفقطدراحکامشرعیوآنهمدرصورتیاس کهدس ما

(.241)همان،ص«باشد

یاجتهاد،بهمعنایبهکاربردنشددرنزداندیشمندانشیعهوسنطورکهمالحظههمان

نهای تالشبرایبهدس آوردن رویادلو میآنیهاستنباطاحکامشرعیاز باشد.ها

،امابرخیازعامهبرایداندالبتهاینتفاوتوجودداردکهشیعهپیامبر)ص(رامجتهدنمی

جاکهاجتهاددانندوازآنسبخشیدنبهاجتهادصحابه،پیامبر)ص(رانیزمجتهدمیتقد

ا)ص(رادراجتهاداتخودمحتملدرخطاخدیبرخیرسولشودحتخطانیزواق میمحل

خدا)ص(هایبعضیازصحابهبابرخیاوامررسولدانندوبهاینوسیلهمخالف واشتباهمی

توجیهمی موردتخلکنندرا در مثالً اسامهاین؛ سپاه گونهتوجیهفشیخینازهمراهیبا

خودروانهکردوبنابراینمخالف سپاهیانرابااجتهادشخصی)ص(خدارسولاندکهکرده

ق،1412الحدید،ابیاشکالاس )ابنگونهفرامیناجتهادینبویبییمجتهدبااینصحابه

ام59،ص1ج اکثرکسانیکهقائلبهاجتهادرسول(. ازشدهخدا)ص(اظاهراً ایشانرا اند،

هبهتعریفیکهدانند.باتوجخطادراشتباهبهجه مؤیدبودنبهتأییداتالهی،مصونمی

بهنظرمی مواردیرسدازاجتهادگذش ، فیکهبهعنواناجتهاداتصحابهمعرخیلیاز

دستورابوبکردرمورد؛بهعنواننمونه:تواندمصداقیبرایاینعنوانقرارگیردشده،نمی

زمانخالف ویصادرشد«میفجائهسل»سوزاندن ایکهدر طبقحکمنترتیدکهبه

آوریوافروختهشدودس وپایفجائهرابستهیمدینههیزمزیادیجم خلیفهدرمصال

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

73/صحابهقولازمقصود
 

 

اثیر،؛ابن295و294،صص9تا،جواورادرآتشافکندندتاسوخ وجانداد)طبری،بی

کهابوبکربعدهاازاینکارطوری(.به913،ص3ق،ج1421کثیر،؛ابن146،ص2ق،ج1422

سهکاراس کهانجامدادموای»مانشدودربیماریمنجربهمرگشگف :خودپشی

ندا فاطمهکاشانجام ایکاشحریمخانه بودم: میده نگاه را نمی)س( آنرا -داشتمو

سوزاندمووایکاشفجائهسلمیرادرآتشنمیشودم،اگرچهبرایجنگبستهبودنشگ

-بنیساعدهاینامررابرعهدهیوایکاشدرسقیفهکشتماوراآزادانهیااندیشمندانهمی

بی«یکیازآندونفرانداختهبودمی اینحکمابوبکردرحالی52،ص4تا،ج)طبری، .)

کهفجائهرادرچندموردبیانداشتهاس کهقرآنکریمبهصراح حکممحاربینیچون

 نیس )مائده، سوزاندن موارد آن یكاز وهم(.99هیچ صحاح احادیثنبویدر چنین

نهی صراح  آتشبه با افراد سوزاندن از غیرصحاح )بخاری، اس  ج1427کرده ،2ق،

115ص شیبانی، ج1415؛ ص2ق، ج227، ص9و خواندن439، اینحساباجتهاد با .)

نصوصمی برخالف که کارحکمی به که اجتهاد تعریف با نهای تالشبرایباشد بردن

استفراغ»واستنباطحکمشرعیاس ،سازگاریندارد.نهبامعنایلغویآنیعنیاستخراج

الوس فیتحقیقامرمناالمورمستلزمالکلفهوالمشقهولهذایقالاجتهدفالنفیحمل

(ونهباتعریف162،ص4ق،ج1426)آمدی،«حجرالبزارهوالیقالاجتهدفیحملخردله

اغالوس فیطلدالظنبشیءمناالحکامالشرعیهعلیوجهاستفر»اصطالحیآنیعنی

کهبهطوری»کهآمدیدرموردقید)همان(.بهطوری«یحسالنفسالعجزعنالمزیدفیه

اس  عاجز آن تالشبیشاز از که احساسکند انسان می« اجتهاد»گوید: عن لیخرج

معتبراًفیاصطالحاالصولالمقصرفیاجتهادم امکانالزیادهعلیه،فانّهالیعد «یناجتهاداً

رجو ییبهاندازهیآنگذش هیچتالشیحت)همان(.زیرادرچنیناجتهاداتیکهنمونه

شود.بهنصوصمشاهدهنمی

 

تأويل

آیدکهدرعصرصحابهوتابعین،اجتهاددرهمانمعنایلغویبابررسیمتونبهدس می

خالفعمالنظراتیکهازجاندصحابهبرانصحابهوتابعینبهارفتهودرزمخودبهکارمی

تأویلگفتهمینصوصصورتمی شدهوگرفتهودرواق تغییراحکامازجاندآنانبوده،

درخبرکشتهشدنمالكهابااینعنوان،عملخودراتوجیهمیبرخیازآن کردند.مثالً

بننویرهآمدهاس کهقاتلوییعنیخالدبنولیددرمقامتوجیهکارخوددربرابرخلیفه

(192،ص1م،ج1362)یعقوبی،«رسول)ص(تأویلکردموخطانمودمیایخلیفه»گف :
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کنم،اوراسنگسارنمی»ابوبکرگف :«.خالدزناکردهاس »ووقتیکهعمربهابوبکرگف :

(.192،ص9ق،ج1413)متقیهندی،«اوتأویلکردهوبهخطارفتهاس 

باشدویاشودکهتأویلبامعناوتفسیرهممعنامیبارجو بهکتدلغ مشاهدهمی

می باز بدان معنی که اس  چیزی تفسیر )جوهری، ماده1374گردد راغد؛اولیم،

حملکردنکتاب،هاازتأویلتوانگف مقصودآناول(.لذانمییمادهش،1962اصفهانی،

مالكکهبهآناشارهشدیباشد،چونمواردزیادیمانندقضیهوسن برخالفظاهرمی

پسشایدآنهاازمخالف بانصوصتعبیربهتأویلکردهوجودداردکهدرآن -هامیاند.

کهپرواوحاس ایدیگروخالفنصوصتفسیرکردیمونهاندبگویندماشر راگخواسته

اجتهادمصطلحندار اماینعملهیچارتباطیبا کهبراید. بهمرورزمانعنوانتأویلرا ا

رفتهدرکنارعنواناجتهادگذاشتهودرنهای توجیهاشتباهاتوگناهانبزرگبهکارمی

دوکهارتباطیبیناجتهابهکاربردندوبدوناینعنواناجتهادرابهتنهاییدراینموارد

ناماجتهادراوو کردندوازاینموارد،برتأویالتتوجیهیاینتأویالتوجودداشتهباشد

درموردقاتلامیرمؤمنانعلی) (اتاشخاصاعمازصحابهنامبردند؛باعنواناجتهاد مثالً

ملجمدرکشتنعلی) (بندارندکهعبدالرحمن تردیدنهیچیكازابنایام»گفتهشد:

چنانمی و بود مجتهد میمتأولو صوابرا راه بی)ابن«رودپنداش که جحزم، ،12تا،

تیمیه،)ابن«ویمجتهدبود»(.دربیانعذرتراشیبرایمعاویهواقداماتاوگفتند:414ص

(.273،ص7ق،ج1421کثیر،؛ابن261،ص9ق،ج1423

هیثمیمیناب حجر اهلسن»گوید: جماع بعقیده دوران و معاویهدر آناس که ر

) (،ولیعلی) (خلیفهنبود،بلکهازسالطینبودوبهخاطراجتهادشیكپاداشداردعلی

-هیثمی،بیحجر)ابن«دوپاداشدارد،پاداشیبرایاجتهادوپاداشیبرایتشخیصصحیح

.(216تا،ص

کهویصحابینبودبلکهتنهابهجه خلیفهفعیدرموردیزیدواعمالاوبااینابوالخیرشا

بودنش،می ازآن3،ص19ق،ج1421کثیر،)ابن«ذاکاماممجتهد»نویسد: چهذکرشد(.

واق واژهیآیدکهکلمهچنینبهدس می ایاس برایتوجیهاقداماتخالفتأویلدر

دهدومیانبیانواق اعمالشانرانمییهااجازهجانبداریازآنشر کسانیکهارادتو

اجتهادمصطلحتفاوتکاملوجوددارد کهدرعصرصحابهچنینبودهچنان،اینکلمهبا

مشاهیراس . اعمالقبیحبرخیاز برایسرپوشگذاشتنبر بعدها صحابیو،اما اعماز

شمولمعناییویلنیزحملکردهودرواق دایرهیغیرصحابی،ناماجتهادرابرتأخلیفه

هایباشریع اجتهادراتاجاییگستردهکردندکهتأویالتباطلدردینوبرخیمخالف 
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هایبعدیبهجایتأویلبهکارطورکهگذش لفظاجتهاددرزمانرانیزدربرگرف .همان

اگربنااوتعریفاجتهادمطابق ندارد.کههیچیكمواردمذکوربامعنگرفتهشد،درحالی

-باشداجتهادراحتیبهمعنایتأویلنابجاوتوجیهبپذیریم،بایدگف مخالف باتمامی

خدا)ص(باتأویلواجتهادجایزاس وهرکسهرفسقوفجوریرافرامینقرآنورسول

هاوبدینترتیدانوا ظلمبردومرتکدشدهمجتهدبودهوتأویلکردهواجرواحدیمی

قخواهدشدوهیچاصلواساسیازارکانواحکامهاباعنوانتأویلواجتهادمحقخیان 

شود.گیردودربتوجیهبازشدهودربعملبهشر بستهمیدینیمورداتفاققرارنمی

صیبرفرامینداشتننظرشخرسدایننظرات،اجتهاددرمقابلنصومقدملذابهنظرمی

بلکهقائلآنمرتکد،)ص(اس وفاقدهرگونهاعتبارواجریبودهخداصریحخداورسول

خواهدگرف  خواس الهیقرار باز مورد و افراد.گناه و صورتیبرایمجتهد در اجتهاد

ایندومطل اسالمی نظرمجتهداز و متب اس کهبروفقکتابوسن بوده و مجاز

-چگونهمی(واال12تا،صبیسرچشمهگیردودرجه مخالفنصصریحنباشد)عاملی،

،اجتهادبسترشدنباهمسرویدرهمانشدنویرهوهمبنتوانپذیرف کهقتلمالك

عاملآناجر و یابوده اس و جایزوکشتنواحدبرده او امامحقوجنگبا خروجبر

صحابه اس  بوده مأمور و مباح بدری امیرمؤمنان)ی قاتل سبطیا قاتل و مجتهد ) 

اس ،مجالیبرایاجتهادنیس واجتهادجوربودهاس .اصوالًجاییکهنصپیامبر)ص(مأ

اساسوسن برعیازمیانعموماتکتاببرایمواردعدمنصوبیرونکشیدنحکمشر

(.93اس )همان،صاستنباطعلمی

 

تفاوت قول با موارد مشابه

اخبار همان صحابه اقوال از اس مقصود نبیآنگاهیممکن از که باشد روایاتی و -ها

اندوبدینترتیدممکناس میاناینمعناازقولصحابهکهمربوطم)ص(نقلکردهمکر

کهگذش مقصودطوردرعلماصولرایجاس وهمانبهعلمحدیثاس بااصطالحیکه

،مشتبهگردد.واجتهاداتصحابهودریكکالممذاهدفقهیآناناس ازآنفتاویوآرای

مواردمشابهقولصحابهدرعلمحدیثمطرح،لذابرایجلوگیریازخلطمبحثالزماس 

گرددتاازاصطالحاصولیقولصحابهتمییزدادهشوند.

نیاوسمع رسولاهللیقولکذااواخبر»گوید:کهمیاگرراویصحابیباشد،هنگامی

کهمقصودازآن،اخبارازپیامبراکرم)ص(اس وفاقاس براینات«حدّثنیاوشافهنیبکذا

همعتبراس ،حج بودهوقبولآنکهنزدجمهورعام«ل جمی صحابهعدا»طبقاصل
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ام رسولواجداس . از صحابی را موارد این آیا اس که اختالف مواردی در خدا)ص(ا

شودیاخیر.شنیدهودرنتیجهروای وحدیثنبویمحسوبمی

)ص(راازپیامبرکهآناختالفاس دراین،«قالرسولاهلل)ص(»اگرصحابهبگوید: تلاو

)ص(یاغیرازاس بینشنیدنازپیامبر.برخیچونقاویابوبکرگفتهمرددشنیدهیاخیر

)ص(شنیدهاس .اندازپیامبرااکثری گفته.اماو

جانیزدراین،«سمع رسولاهلل)ص(یأمربکذااوینهیعنکذا»اگرصحابیبگوید: تمدو   

برخیگفتهاس اختالفشده انداینقولدالل بروجودامرونهیازجاندپیامبر)ص(.

امرراشنیدهییاختالفدارند،چهبساشخصیصیغهزیرامردمدرصیغامرونه،کندنمی

)ص(امرکردهواوازیاپیامبرکهچنیننبودهدرحالی،مقصودامربودهاس وفکرکرده

 بهشیء اس امر معتقد امکسانیاس که اس . جمی اوداد اکثری مقتضینهیاز ا

،شنیدنازپیامبر)ص(اس .انداینموردنیزگفته

امرنابکذااونهیناعنکذااواوجدعلیناکذااوحرّمعلیناکذا»اگرصحابیبگوید:تسوم    

شافعیواکثرائمهمذهدشافعیقائلندکهنسب دادنواوافهشدناین،«اوابیحلناکذا

رامن مواردبهپیامبر)ص(واجداس وگروهیازاصولیینوکرخیازاصحابابوحنیفهآن

چونمردکرده بعضامکهداس بینایناند، ام یا از باشدیا ازامرازپیامبر)ص(  یا

 رویاستنباطو از بهتوانآننمی،وچوناحتماالتمختلفوجودداردقیاسکتابیا را

پیامبر)ص(نسب داد.

اگرتچهارم     بگوید: کذا»صحابی السنّه میاکثری گفته،«من حمل سناند بر  شود

الحسنکرخیازاصحابابوحنیفه.خدا)ص(برخالفابیرسول

تپنجم     یفعلونکنّانفعلکذاو»اگرصحابیبگوید: شودبرنزداکثری حملمی،«کانوا

(.35ت33،ص2ق،ج1426برخالفبعضازاصولیین)آمدی،،هافعلجماع نهبعضیازآن

قولپیامبردربیش تنهاترمسائلمذکور،اکثری اینمواردرا )ص(دانستهوصحابهرا

.نهمجتهدیکهخوداستنباطکردهونظردادهاس ،اندیكراویوواسطهدرنقلدانسته

ندارد.«قولصحابه»لذااینمواردمربوطبهعلمحدیثبودهوارتباطیبااصطالحاصولی

-گذشتهازمواردفوق،سهاصطالححدیثیدیگرنیزوجودداردکهاینسهاصطالحعلی

آنتفاوترغم اصطالحقولصحابیبا محلمشابهتشانبا از و اس :بحثخارجداشته

موقوفومرسل.حدیثمرفو ،

)ص(منتهیاس کهسلسلهاسنادآنبهپیامبرن،مرفو حدیثیدراصطالحاهلتسن

حجرموقوفحدیثیاس کهبهصحابیمنتهیشود)ابنلباشدچهمنقط .شود،چهمتص
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س کهازصحابینقلشده،بدونبهعبارتدیگرموقوفحدیثیا؛(4عسقالنی،بیتا،ص

.رابهپیامبر)ص(اسناددهدکهویآناین

شودکهمقصودازمرسلصحابیتقسیممیحدیثمرسلبهدوقسممرسلصحابیوغیر

ازکهخودشآندرحالی،)ص(روای کندیناس کهصحابهحدیثیازپیامبرصحابیا را

دیگریپیامبر از بلکه اس ، نشنیده اس وجمهور)ص( مقبول،شنیده مرسلصحابیرا

(.116،ص2ق،ج1422النمله،داند)ابنمی

)ص(اسناددادهبرتفاوتقولصحابیباحدیثمرفو ایناس کهحدیثمرفو بهپیام

برخالفقولصحابیکهدرآناسنادینیس .قولصحابیبامرسالتصحابینیز،شودمی

ادرحدیث،امزیرادرقولصحابیاسنادیبهپیامبر)ص(درکارنیس همینتفاوترادارد.

باشد.مرسلاسناددرکارمی

اس  متفاوت نیز موقوف حدیث با صحابی برای؛قول مجالی موقوف حدیث در زیرا

نیس  براجتهاد می، صحابه براساساجتهاد که صحابی قول اقوالخالف ظاهر از باشد.

کردمیاصولییناهلتسنن آن،تواناستفاده که صحابه پیامبر)ص(منقوالتیاز به را ها

نداده می،اندنسب  قسم آنباشند:دو قسم ازیك قسم این که اس  قیاس مخالف ها

قسمازاجتهاداتوقسمدیگرموافققیاساس کهاین.آینداحادیثموقوفبهشمارمی

(.156،ص2ق،ج1426آید)زحیلی،شمارمیقولصحابهبه

اس  اشکالوارد اینمطلددو باکهچهیکیاین:بر مضمونحدیثپیامبر)ص( بسا

کهثاب نشدهاجتهاداتصحابههمگیبرمبنایقیاسانجامقیاسمنطبقباشدودیگراین

فارغازصح وسقمحجبلکهخ،گرفتهباشد ی قیاسبرخیازالفآنثاب شدهاس .

-بلکهمخالفنصوصصورتگرفتهکهنمونه،صحابهنهتنهابانصوصقیاسنشدهاجتهادات

نمونه آنگذش و میهاییاز ادامه در گفته.آیدهایینیز بهلذا محدود رأیصحابه اند

-بلکهشاملقیاس،استحسان،مصالحمرسله،سدذرای وغیرآنمی،تفسیرنصوصنیس 

 به بعدها مواردیکه همان سپساینشود، و مجتهدیندرآمد ائمه صورتقواعدینزد

بهارثرسیدقواعدازآن این،ها بیتا تا،کهبهائمهمذاهداربعهمنتهیشد)عبدالهادی،

(.72ص

بهنظر،مذکوربروجهتمایزمیانحدیثموقوفوقولصحابهیباتوجهبهاشکاالتوارده

باشد.لذاهیچتفاوتیمیانایندواصطالحوجودرسداینوجهتمایزمعروف،صحیحنمیمی

ایبرانتصابکالمویبهکهبگوییماگرهمراهکالمصحابیقرینهمگراین،نخواهدداش 

ایشودامااگرقرینهخدا)ص(وجودداشتهباشد،کالمویحدیثموقوفمحسوبمیرسول
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کسیایناس کهکالماصلدرکالمهر.زیراباشددرکارنباشداینکالم،قولصحابیمی

-زیرااثباتاین.کهخالفآنثاب شودمگراین؛باشدنهدیگریصادرهازاوکالمخوداومی

اماانتصابآنبهدیگری،یاوافینداردنیازبهمؤنه،کهکالمشخصمنصوببهخوداوس 

اجدلیلاس .درنتیجهخالفاصلبودهومحتیزائدداشتهنیازبهمؤنه

 

اختالف در قول صحابه 

هاوبحثآناندتابدینوسیلهمحلاصولیینبرایقولصحابیشرایطوقیودیتعیینکرده

فاقدرقولصحابیروشنگردد.قیوداصلیمطرحشدهدرواتبهعبارتدیگرمحلاختالف

باشد.اینباب،سهقیدمی

اتاول مذهدصت ایناس که مسائلاجتهفاقکلبر مجتهدینازحابیدر دیگر ادیبر

کهباشد،چهآنصحابیامام،حاکمیامفتیباشدواختالفشدهدراین نمیصحابهحج

وبر(143،ص4ق،ج1426ها)آمدی،آیامذهدصحابیبرتابعینومجتهدینبعدازآن

ایناتفاقسخندارند اس یانه.البتهبرخیدرمورد(حج156عوامصحابه)همان،ص

ولیقولمشهوراصولیینهمیناس وبرایاینمطلدکه(.42ت49ق،ص1425)جمعه،

حجّ نیس  صحابه از دیگر مجتهدی بر صحابه از مجتهدی کرده،قول بهاستدالل اند

قولمعاویهسعیدحدیثابی موردزکاتفطره، نپذیرف وابیبنخدریکهدر سفیانرا

ابوسعید،زمندانس .وقتیمعاویهنصفصا گندمرامعادلصاعیازخرماقراردادراملآن

آن گف : و کرد انکار این»را نمیمن زکاتخارج همان،کنمگونه زمانمگر در که گونه

میرسول خارج کردمخدا)ص( » ج1427)بخاری، ص2ق، استفاده541، روای  این از .)

بایدازآن،چونویمجتهدبودهاس واالسعیدحج نبودهابیاندکهقولمعاویهبرکرده

جازیراپرواوحاس ابوسعیدازآن؛باشدکرد.البتهبطالنایناستداللروشنمیپیرویمی

لذااینقول.راردکردهاس خدا)ص(دیدهآنکهقولمعاویهراخالفسن صریحرسول

بیش و معاویهخالفنصبوده با باتر تا توجیهکهگذش تناسدداشته معنایتأویلو

معنایاجتهاد.درهرصورتچهایناستداللصحیحباشدچهنباشد،نزدمشهوراصولیین

عامهاولینقید،حجی اقوالصحابهبرغیرمجتهدینصحابه)اعمازغیرصحابیوصحابی

باشد.غیرمجتهد(می

اجتهادبازگش قولصحابیبایدبه تدوم رأیو قابلدرکبا و رأیباشد به اجتهاد

اقولیازصحابهکهمجالیبرایرأیواجتهاددرآننیس وقابلدرکبااجتهاد.امباشد
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قبیلروای محسوبمی ازبرایاین،شودنیس از مثلچنیناقوالیسما  در کهظاهر

هالمجتهدونمناصحابالمذاهداتفقاالئم»گوید:خدا)ص(اس .دکترزحیلیمیرسول

علیانهالخالففیاألخذبقولالصحابیفیماالمجالللرأیاواالجتهادفیه،النهمنقبیل

مه(.پساینمطلدمورداتفاقاصولیینعا152،ص2جق،1426)زحیلی،«الخبرالتوقیفی

اس .

این مورد در مجالاجتهاد رأیو قابلدرکبودنبا چکه دیدگاهیس داشتنبه دو

متفاوتوجوددارد.

ابن:ازجمله؛رسداکثراصولیینباشندبرخیکهبهنظرمی حنفیهو احمد، اغصبشافعی،

.بهموافق آنقولباقیاساس هقابلدرکبودنبارأیواجتهادنظرشانبرایناس ک

حدیثموقوفحمل قیاساس بر مخالفبا که قولیرا میلذا )جمعه، ق،1425کنند

(.44ص

ابوالخطابو،مستصفیغزالیدر،دیدگاهدیگرکهدیدگاهبسیاریازشافعیهمانندشیرازی

اوعقیلمیابن لاس )جمباشدخالفدیدگاه ص1425عه، قول44ق، ایندیدگاه در .)

حت بابرأیمی،یاگرمخالفقیاسباشدصحابیرا دردانندنهبازهماز حدیثموقوف.

بهمعنایوسی  را اجتهاد رأیو قیاسدانستهاس بهطوریواق ایندیدگاه کهتریاز

نهتمام،شودرأی،معنایواس وشاملیداشتهوقیاستنهانوعیازانوا آنمحسوبمی

آن.

آید میزیرابامراجعهبهاجتهاداتصحابهبهدس؛باشدم،دیدگاهصحیحمیدیدگاهدو

بلکهبهطرقگوناگونیوبراساسمبانی،اندهادراجتهاداتخودملزمبهقیاسنبودهکهآن

کرده نمیمختلفیاجتهاد آناندکه دانس بهطوریتوانتمام قیاسمنحصر در را کهها

رقیاسالصحابهکانوایستعملونالرأیبمعناهالواس الشاملسواءکانقیاساًامغی»اند:گفته

جاکهاجتهاداتصحابه(.ازآن942ق،ص1425)الجار،«وعلیهذافالقیاسنو منالّرأی

-گرفتهبعدهاایننو اجتهاداتبهعنوانقواعداجتهاددرآمدهبرمعنایواس آنصورتمی

بیاند)عبد صالهادی، کهدر73تا، دارد دومشواهدبسیاریوجود برایتأییددیدگاه .)

بهنمونهاین تنها قیمدربابحکمسهطالقدریكمجلسبیانکردهاکتفاایکهابنجا

ف عمرچنانبودکهابوبکرواوایلخال،طالقدرزمانپیامبر)ص(»گوید:شود.ویمیمی

آمدواینکرد،یكطالقبهحسابمیدهندهسهطالقرایكبارادامیاگرشخصطالق

بنرکانه».اوسپساحادیثصحیحمذکورازجملهخبر«ثاب شدهاس درروایاتصحیح،

یزید عبد خود« کار از و کرد یكمجلسسهطالقه در را خود زوجه اس که آورده را
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رسول پشیمانشدو پرسید: او از طالقدادی»خدا)ص( را او «چگونه گف : سه»؟ را او

«.آری»؟گف :«دریكجلسه».فرمود:«طالقهکردم اینتنهایكطالقاس و»فرمود:

که،چنینحکمیبرمقصوداین»واورجو کرد.سپسگوید:«اگرخواستیبهاورجو کن

میبنعمر او و نبود اینسنخطابپوشیده خداوندبر اس ودانس که گشایشیاز

بهنوب باشد،ایقا چهکهنوب وآنیکیپسازدیگریقراردادهاس بندگانکهطالقرا

مانندلعانکهاگرمکلفناشدنیاس یواحدبرایمکلوانجامتمامآندریكجمله ف؛

-اینجملهیكباربهحسابمی«.گویمگیرمکهراس میخداراچهاربارگواهمی»بگوید:

اینقاتلخورمکهپنجاهباربهخداسوگندمی»آیدواگردرقسامهسوگندبخوردوبگوید:

هاییازاینقبیلآوردهوآیدومثالاینجملهنیزتنهایكسوگندبهحسابمی«.اوس 

گاهمیآن اینسنّ رسول»گوید: و اینعرفاینکتابخدا اینلغ عربو و خدا)ص(

اینخلیفهرسول سهسالازعصرتخاطدوسخنگفتنو کهتا او وصحابهمعاصر خدا

هابیشازهزارنفراندومسلماس کهآنیزهمگیبراینمذهدسیرکردهحکوم عمرن

اند.مقصودآناس کهاینقول،قولیاس کهکتاب،سن ،قیاسواجما قدیمبرآنبوده

دالل دارندوپسازآننیزاجماعیکهباطلشسازدنیامدهاس ولیرأیامیرالمومنین

 حکم)سه که چنینبوده مصلح آنعمر به زماناو در یكمجلس( بودهطالقدر ها

)ابن»اس  همان96-92،ص9م،ج1379قیم، ظهشدصحابهدراجتهاداتطورکهمالح(.

کهاندتاچهرسدبهاینکردهیخودرامحدودبهچهارمنب معروفاجتهادنمیخود،حت

اجتهادصحابهرابهمعنایواس آنقیمنیزلذاخودابن.تنهاخودرامحدودبهقیاسکنند

داندومیمی اندوکردهصحابهدردالل نصوصنظرکردهوقیاسواستحسانمی»گوید:

رابعدازفکر،تأملوطلدمعرف وجهصوابچهقلدآنکردندبرآنهارأیرااطالقمیآن

می امارات معاروات اس از دیده ج« ص1)همان، ام66، .) هر در بیشا قول ترصورت

اصولیینبردیدگاهاول)موافق باقیاس(اس .

رأینیستند ازجملهمثال،سرخسیبرایاقوالیازصحابهکهقابلادراکبا هاییزده

ترینمقدارمهریهبهدهدرهموتقدیرترینمدتحیضوتقدیرکمترینوبیشتقدیرکم

هایادیگرانبرمثال(.ام112،ص2ق،ج1425ال)سرخسی،تحملبهدوسترینمدبیش

ودوبااند:اگراینمسائلازمواردیبودکهبارأیقابلدرکنباندوگفتهویایرادگرفته

اندومثالًکهدرآناختالفکردهکردنددرحالیفاقمیسما قابلدرکبود،علمابرآنات

گویداماممالكقولزنیرااخذکردهتحملشیخخضریدراصولخودمیدراقصیمد

ترینلذابیش،ایداشتهکهویدرطولدوازدهسالسهباروو حملکردهکهگفتهجاریه
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گوید:مشهورمذهدمالکیهپنجسالتحملراچهارسالدانستهوقرافیدرالفروقمیمد

هبودهوپسازتهف سالحاملکهزنیبهمداس وهف سالهمگفتهشدهبهطوری

دبهموبودهواینفرزندبهمحضتولآیدکهپرازاشدرحالیبهدنیامیهف سالبچه

میپرنده کنارش در که میای نشیند )سلطان، کش! ص1425گوید: دکتر.(12ت12ق،

اقوالمی این نقل سلطانپساز عبدالحلیم امیندانشگاه»گوید: بزرگو اساتید از من

ادندکههاپاسخدالکردم،آنترینمدتممکنحملسئوقاهرهدررابطهبابیشپزشکی

تبتهازجه پزشکیثاب شدهکهمدال.(12)همان،ص«بیشازیكسالممکننیس 

-بلکهبیشازدهماهممکننیس وباعثمرگفرزندومادرمی،حملبیشازیكسال

چهسرخسیازصحابهنقلکردهایناسنادآنشود.درهرحالفارغازصح وعدمصح 

ناسدومعروفیتربودومثالمهابرایمواردیکهقابلدرکبااجتهادهستندمناسدمثال

سیدنا:نقلشده،گویدقولشافعیاس کهمی،اندقابلادراکبارأیزدهکهبرایمواردغیر

ششسجدهبهجایآورد،اگرچنینطالدششرکع نمازخواندودرهررکع ابیبنعلی

چونمورداز،(271،ص1،ج1419کنم)غزالی،قراأخذمیچیزیثاب شدهباشدمنآن

مسائلاجتهادینیس .

یناس کها،اندیکیدیگرازحدودیکهاصولیینبرایقولصحابهتعیینکردهتسوم

نهصورتدلیل،اجما صحابهخواهدبود.زیرادرایناجما برسدقولصحابینبایدبهحد

(.بنابراینمقصود172،ص2ق،ج1426نسفی،؛221،ص4ق،ج1426قولصحابی)آمدی،

کههمه.امادرصورتیباشدازقولصحابی،قولمنفردیکیازصحابهیاجماعتیازآنانمی

قول.اینمطلداینصورتازاجما محسوبخواهدشدنه،تصریحبرمطلبیداشتهباشند

این امتا اتفاقاصولییناس ، مورد دیدگاهجا اجما سکوتیمیاناصولییندو مورد در ا

کهاگربرخیصحابهقولیراقائلباشندودیگرصحابهدرموردآنوجوددارد،یعنیدراین

اساساًازهامخالفتینقلنشدهباشد،بحثاس کهآیااینمواردسکوتکردهباشندیاازآن

اجما سکوتیمصادیققولصحابیمی باشدیااجما ؟پیرواندیدگاهیکهاینصورترا

نیمی عدمدانند و حجی  در اختالز اجماعی چنین حجی  )جمعه، دارند ق،1425ف

ام52ص نمی(. اجما  را صورت این اساساً دیگر دیدگاه ا )فخررازی، ج1422داند ،2ق،

طورکلیدرموردخوددرحجی آناختالفدارند.بهدیدگاهنیز(.قائلینبهاین215ص

 اس یاخیر،چهارقولمطرحگشتهروحجباشدیاخیاجما می،کهاجما سکوتیاین

تواناجما رسدسکوتسایرصحابهنسب بهاجتهادبرخیدیگررانمی)همان(.بهنظرمی

ایاجما صحابهبرفرعیفقهیکهدرموردآنعگوید:ادلذاشافعیمی؛صحابهتلقیکرد
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هاقولیرابگویدودیگرانسکوتکنند،کهیکیازآننصیواردنشدهاس بهاینصورت

فاعلشنسب داده؛شودپسبهچنینچیزیاجما گفتهنمی بلکههرچیزیبهقائلو

اخذکردهمی ازکسانیکهآنقولرا موافشودوبهغیراو ق ومخالف نسب دادهاند،

قولقائلوعملعاملنسب دادهنمیشودنمی وبهساک ، ،7ق،ج1429شود)شافعی،

اندمگربرکند:صحابهاجما نکردهکهشافعیتصریحمی(.نکتهقابلتوجهدیگراین269ص

یعنیفرائضیکههیچمسلمانی؛چهکهقطعیبودهوازوروریاتدیندانستهشدهاس آن

چهدرکالمشافعیآمدهودیگرانهبهآنف باآننیس )همان(.پسباتوجرامجالمخال

اند)ابننیزبهآنتصریحکرده اندمگردرصحابهاجما نکرده،(111،ص4م،ج1379قیم،

.باشدثمروفایدهمیرسدطرحاینقیدبیوروریاتدینلذابهنظرمی

محل قیود پایان هممیدر را اینقید محلتوابحث، صحابه آنقولیاز که افزود ن

ات.اختالفاس کهصحابیازآنبرنگشتهباشد أیکهاگرصحابیازرفاقشدهبراینزیرا

حج رأیاو دیگر گردد، باز آنخود نزاعیدر اینمطلدمعقولاس و و  نخواهدبود

 صق1425نیس )جمعه، مثال52، و(. روایاتنقلشده هایزیادیبرایاینمسألهدر

آن خلفاهابسیاریاز از احکامیاس که میمربوطبه صادر اشتباه امامبه آنگاه و شده

فرمودهاس .بهعنواننمونهنقلشده:هارامتذکربهمذهدحقمیطالد) (آنابیبنعلی

پس.خودبامردیازثقیفازدواجکردیدرایامعدهرسیدکهزنیازقریشبهعمرخبر»

ازبی هاحکمبهحرم نکاحعمرمیانآن اینابدیدادومهرآنزنرا المالقرارداد.

این اینمهریهبه) (رسید،کهبهعلیمطلدمیانمردممنتشرشدتا آنحضرتفرمود:

بهپسبرایاندالمالچهدخلیدارد؟آندوجاهلبودهبی  امامشایستهاس آندورا

فرمائید؟فرمود:مهرآنزنبهجه گرداند.پرسیدند:شمادرموردآندوچهمیسن بر

وبهاوپرداختهشودوبینآند)توسطآنمرد(کهفرجشبرآنمردحاللگشتهبایداین

کردوجلد)عقوبتی( بایدجدا بلکهبایدهمبرآنزننیس را عد؛ یشوهراولراهابتدا

شوهردیگرراکاملکندوسپسمردازاوخواستگاریکند.اینیهکاملنمایدوسپسعد

رسیدپسگ عمر سنمطلدبه به زنانجاهلرا ایمردم! گردانیدف : )جصّاص،« بر

(.425،ص1ق،ج1415

ولصحابهبرمجتهدیندرعدمحجی قچهگذش درنظراکثراصولیینعامهبنابرآن

داجما رسیدهباشدوحجی قولیکهبهحصحابهوحجی قولیکهتنهاقابلسما می

 ص1911اختالفینیس )زیدان، محلاختالفحج(261و262ش، بلکه یا. ی رأیفرد

یدرموردحابهدرمسائلاجتهادیاس کهنصجماعتیازصحابهنسب بهغیرمجتهدینص
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نشد وآنوارد حه به و باشد اجتهاد برخیقولقابلدرکبا لذا باشد. نرسیده اجما  د

به آن قیود به توجه با را تعریفکردهصحابه چنین خالصه طور عن»اند: صدر قول کل

فیهویدرکبالرأیولمیجم علیه ق،1425)سلطان،«المجتهدمنالصحابهفیماالنصّ

 (.14ص

 

 يت حج

ریقی.مقصودازحجی موووعی،دوقسمتقسیمکرد:موووعیوطتوانبری رامیحج

فی و متابع حجی چیزیاس کهذاتاً و مووو برایوجوبتعبّد و نفسهحج بوده

نهازآنجه کهر وسن باشد، حجی کتابخدا اهیبهحج وکاشفازآناس .

خداوندمتعارسول طبقنصقرآنازقسماولاس . اید:فرمطورمطلقمیلبهاکرم)ص(،

این«.خداورسولاورااطاع کنید»(؛یعنی92سول)آلعمران،اطیعوااهللواطیعواالرّ»

امادرحجی تنهاباحج اعتبارازآنجه اس کهی طرموووعیسازگاریدارد. یقی،

هیظنیبهحج واقعیوموووعیونفسیاس ؛مانندخبرواحدکهراطریقوراهبهشی

یاخبرمتواترکهراهیقطعیبهسویسن واقعیاس .سن واقعیاس 

درموردحجی قولصحابیدواحتمالموجوداس :

همانتالف باشد، موووعی حجی  کمقصود معناگونه همین به پیامبر)ص( سن  ه

 اس .حج

یعنیسنب ازآنجه کهطریقوراهیبه صحابهتمقصودحجی طریقیباشد،

 باشد.کهذاتاًحجباشدنهاین میحج ذاتی،یعنیسن نبویاس ،حج

آیدرسددرمیاناصولیینعامهوقتیازحجی قولصحابهسخنبهمیانمیبهنظرمی

کهدرباشدنهازبابکاشفی وطریقی چنانلدرتشری میمقصودازآنیكمنب مستق

اقوالصحابهکهجنبه آندستهاز لذا دارند. کاشفی ازسن یاجما نیزهمیننظررا

احادیثموقوفبهحسابیودرزمرهشوند(روایاتمیینبویرادارند)ومربوطبهحوزه

حوزهمی به مربوط )که معنایاصولیآن به صحابی قول از نه باشد(فتاویمییآورند

همان در که نظرطور مورد اصولییندر از برخی لذا صحابیگذش . قول تبیینمفهوم

بهاینجه کهوقتی،دانند میبیرادرصورتمخالف باقیاسحجکسانیکهقولصحا

قولیمخالفقیاسمیصحابه اس ،ایقائلبه اخذکرده پیامبر)ص( از آنرا شودحتماً

میمی سن  باب از مواردی چنین حجی  )جمعه،گویند صحابی قول باب از نه باشد

ص1425 عنوانمرویوینظرشود75ق، بهقولصحابیبه پساگر حجی ،(. قولاو
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طریقیداردکهاینقسم،مربوطبهعلمحدیثاس ووقتیبهقولصحابیبهعنوانرأیو

طبهموووعی داردکهاینقسممربویدیگرحجی قولاوجنبه،نظرخوداونظرشود

حجی موووعیاس بهاینعلماصولمی اینباب، ازحجی در بنابراینمقصود باشد.

دارد مناب قرار سایر کنار مناب اصلیتشری در بهعنوانیکیاز اقوالصحابه که ؛معنا

هابرایاقوالراآنشود.زیکهازکالمبرخیازاصولیینبهخوبیاینمطلداستفادهمیچنان

اند.شاطبیمیمانندسن نبویقائلشدهشأنیصحابی شودازروایاتاستفادهمی»گوید:

«اس مانندآناس کهازسن پیامبرپیرویکرده، صحابهپیرویکندکسیکهازسن

اگرکسیازاقوالصحابهپیرویکند،»گوید:قیمجوزیهمی(.ابن76،ص4)شاطبی،بیتا،ج

قیم،)ابن«نتحقیقکردهباشد،موردسپاسوستایشخواهدبودبدونآنکهدرصح آ

(.شایدچنینتصورشودکهمقصودازحجی سن صحابه،حجی 124،ص4م،ج1379

یااندصحابهانجامدادهیطریقیاس نهموووعیواعتبارشازآنجه اس کهیاهمه

نسکوتکردهوآنراردنکنند.اینآنکهبرخیانجامدادهوعملاومشهورشودودیگرا

گرددکهخودطریققطعیمووو درحقیق بهاجما حقیقییاتقدیریوسکوتیبازمی

امااینتوجیهخالفمقصودومراداهلسن اس ،زیرامطابقکالمنبویاس .ازسن 

اگرصحابی»اند:برخیازعلمایاهلسن ،حجی سن صحابهازاینبابنیس .لذاگفته

کند.دریانمیکندیاصحابیدیگربااومخالف میمطلبیبگویدازدوحالخارجنیس 

یاقولصحابیدربینصحابیمشهور ...ودرصورتدومصورتاول،قولشحج نیس

کندیااینکهاینچنیننیس .گرددوکسیبااومخالف نمیمی

درحکماجما وحج اس .امابرخیمعتقدندحج ثرفقهارصورتاول،مطابقرأیاکد

ولیاجما محسوبنمی عدهاس ، حج میایدیگرشود. دانندنهتشکیلدهندهآنرا

اگرقولصحابیمشهورنگرددا نبودنآنمطل جما . آنکهکسیازمشهوربودنیا یا

 .جمهورام برآنندکهدراینصورتنزداصولییندرحجی آناختالفاس،درایننشود

(.122و113)همان،ص«صورتنیزفعلصحابیحج اس 

شودکهحجی قولصحابیرابهلحاظکاشفی ازازآخراینعبارتبهخوبیاستفادهمی

نمی اجما  طریق از نبوی سن  صحابی قول برای بلکه حجی دانند، نبوی قول مانند

ند.هستموووعیقائل

این میانعام صکهسنالبتهدر -هاختالفبهچشممیحابهازسن محسوبشود،

تسن اهل اکثر خورد، در لذا ندارند. نظری چنین  گفتهتعریفسنن عن»اند: صدر ما

الشرعیه األحکام یخصّ مما تقریر او فعل او قول من غیرالقرآن النبی)ص( النمله،)ابن«

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

31/صحابهقولازمقصود
 

 

«ماصدرعنالصحّابه»بهخروج«ماصدرعنالنبی»ددرذیلقی(.694،ص2ق،ج1422

 نبویصرفاًاشتراکلفظیدارندویکساناند)همان(.پسسن صحابهباسنتصریحکرده

اس شوند.اگرچهبرخیچونشاطبینظریخالفایننظررادارد.ویقائلمحسوبنمی

 (وخود،سن42،ص4تا،جنمود)شاطبی،بی ملحقمیکهمالكقولصحابیرابهسن

.(74)همان،ص«سنهیعملعلیهاویرج الیها»کند:صحابیراچنینتعریفمی

-طورکهگذش دیدگاهجمهورخالفایننظراس ،اگرچهدرمواردیمشاهدهمیهمان

یترجیحدادهشدهوبعدهانامسن بهخود نبوشودکهسن برخیازاصحاببرسن

اس  حتگرفته او اصلسن نبویدر به ویعملکردن فراموشیسپرده به ینموارد

،بایداینمنب را صحابهباشیمبهحجی سنیاگرقائلکهحتدرحالی؛ شدهاس مذم

،نهدرعرضسن آنحضرت.ولیترازآنقراردهیمایپائین نبویودرجهدرطولسن

 نبویکتهباعثشدهتادراینمواردسنلیبهایننهکافیوالتزامعممتأسفانهعدمتوج

 برخیازاصحابدادهونتیجهآنتغییرسن شریفنبویشدهاس جایخودرابهسن

کند. صحیحنبویرادوچندانمینیازرجو بهاصلمصدرتشری سنکهاینمسأله

مانندکتابو،شأنوجایگاهیکهبرخیبهسن صحابیمخصوصاًخلفادرهرحالاین

کهقابلانکاراس .چناناند،واقعیتیغیرهارادرردیفهمقراردادهسن نبویدادهوآن

گواهبرآناس واینمطلدازبرخیعباراتاندیشمندانعامهتاریخپیروانمکتدخلفا

بدع ،مخالف باکتابشافعیدرروای ازربی گفته:»نویسد:قیممیگردد.ابنروشنمی

می اصحابپیامبر)ص( برخیاز اثر سن یا باشدو )ابن« ج1379قیم، ص1م، این12، .)

بائمه) (نیزبازتابپیدامطلددرکلماتگذشتگانوقدمایشیعهحتیبزرگاناصحا

اگرچهباگذش زمانتالش.چهگفتیمنزدآنانداردکهخودنشانازروشنبودنآنکرده

امام شاگردان و سوم قرن علمای از شاذان بن فضل شود. پوشیده واقعی  این تا شده

می ) ( الروا ابوالحسن سن»گوید: بهاهلجماع و پیامبرشرا خداوند که  معتقدند

خدا)ص(چهمردمدرامردینشانبدانمحتاجبودندنفرستادهاس ،چهبسارسولجمی آن

-نداشتهواگرهمداشتهبیاننفرمودهاس وایناصحابرسولهامعرف خودنیزبهآن

 برآننهادهرأیخویشاستنباطکرده،نامسنخدا)ص(بودندکهبعدازویاحکامیرابه

 (.4و9ش،ص1951)فضلبنشاذان،«اندومردمراازنپذیرفتنومخالف آنمن نموده
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 يتتقليد به جای حج

اصولیینبرخیا حجز از حنفیه( )مخصوصاً به صحابی»ی قولصحابیتعبیر از «تقلید

کرده بهنظرمی(.127و15ق،ص1425اند)جمعه، بایدبهاما اینتعابیر از رسدهرکدام

بادقجایخودشبهکارر آیدکهبحثازنظربهدس می ودوباهمخلطنشود،زیرا

مرحلهحج می در تقلید مرحله مرحلهعلمیایقبلاز حجی مربوطبه تقلیدباشد، و

 کتد از بعضی در اگرچه اس . عمل مرحله به کتدحنفیه،مربوط مخصوصاً اصولیین،

اماحقاینهاذیلیكمسألهمطرحشدهاس )همان(.ابه،وتقلیدازآنی قولصححج

دوتقلیدمتولدشویاس کهازآنبعدازبحثازحجی ،بحثمیااس کهتقلید،مسأله

کسانیکهقولصحابهباشد.البتهالزمبهذکراس کهاگرچهمعموالًی مییحجوزائیده

حج نهواجدونهجایزمی نمیرا تقلیدازصحابهرا دانند، ،1ق،ج1419دانند)غزالی،

جایزدانند،تقلیدازصحابهرا نمیکهقولصحابهراحجامابرخیدرعیناین.(263ص

(.15ق،ص1425اند)جمعه،دانسته

 

 نتيجه

:چهازایننوشتارحاصلاس آن

هادرقهیآنقولصحابهنزداصولیینعامههمانفتاویومذاهدف،تعریفمشهورت1

،مربوطبهمسائلیاس کهبرخیاقوالصادرشدهازصحابهدرحالیمسائلاجتهادیاس .

مقامتوقیفوتعبدمیهاومقامآنبردارنبودهکهاجتهاد اینیازجمله؛باشدنهاجتهاد،

فتاویخالفنصوصصحابهمی چنینتصحیحموارد را بایدتعریفقولصحابه لذا باشد.

 باشد.کرد:فتاویومذاهدفقهیصحابهکهمطابقبانصنمی

هادراحادیثمرسلومرفو آنهاازجملهترروایاتآنتفاوتاقوالصحابهبابیشت2

 باشد.خدا)ص(میاسنادوعدماسنادآنبهرسول

مبنیبر،اندتفاوتیکهاصولیینعامهمیانحدیثموقوفوقولصحابهمطرحکردهت9

مخالفقیاسباشداین نظریکه و قولصحابه موافققیاسباشد، نظریکه حدیث،که

زیراچهبسامضمونحدیثنبویمطابققیاسبودهوچه.باشدصحیحنمی،موقوفاس 

باشد مخالفقیاسصورتگرفته صحابه اجتهاد صحابه.بسا نظر همراه برقرینه،اگر ای

ایبررودواگرقرینهخدا)ص(باشد،کالمویحدیثموقوفبهشمارمیاستنادآنبهرسول

 موی،قولصحابهبهشماررود.اصلبرایناس کهکال،اینمعناهمراهآننباشد
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4 نکردهت اختالف صحابه قول مطلق حجی  در محلانداصولیین بلکه در، اختالف

:باشدحجی قولصحابهمقیدبهسهقیدمی

حجی قولصحابهبرغیرمجتهدینصحابه.تالف

قولیکهمجالاجتهادورأیدرآنباشد.تب

اجما نرسیدهباشد.حدتقولیکهبهج

اندکهامکانقیاسدرآندرموردقیددوماکثری ،قولیراقابلدرکبااجتهاددانسته

کهاجتهاداتصحابهمنحصربهقیاسنبودهبلکهاعمازدرحالی؛بودهوموافققیاسباشد

بهتراس قائلشدبهاین.باشدقیاسمی هرنو اجتهادیلذا )اعمازقیاسوکهمالک،

دا)ص(وجودنداش ،خایبراسنادقولیبهرسولباشد.بنابراینهرگاهقرینهغیرقیاس(می

باشد.اختالفمیچنینقولیمحل

اجما کردهواجما سکوتیجاییکهصحابهتنهابروروریاتدرموردقیدسومازآن

شودوبنابرفرضاجما بهمحسوبمیاجما محسوبنشدهبلکههمانقولصحابیها،آن

 باشد.ایدرذکرآننمیباشد،ثمرهشمارآمدننیزدرحجی چنیناجماعیاختالفمی

تقلید»مقصودازحجی دربابحجی قولصحابه،حجی موووعیاس وتعبیرت5

 باشد.صحیحنمی«حجی قولصحابه»بهجای«ازصحابه





 منابع
قرآنکریم

 .4و2ج،ق1426،بیروت،دارالکتدالعربی،2،چاالحکامفیاصولاالحکامآمدی،علیبنمحمد،

عزالدینابن ابوحامد معتزلی، الحدید ابی البالغه، نهج االعلمیبی،شرح موسسه بیروت، چا،

 .1،جق1412للمطبوعات،

 .2،جق1422دارصادر،چا،بیروت،،بیالکاملفیالتاریخاثیر،علیبنمحمدشیبانی،ابن

 تا.،بیروت،دارالمعرفه،بی1،چالنهایهفیالغریدالحدیثواالثراثیر،مبارکبنمحمدالجوزی،ابن

ابن علی، بن عبدالکریم المقارنالنمله، الفقه اصول علم فی چالمهذب الر1، مکتبه ریاض، شد،،

 .2،جق1422

تیمیهحرابن احمدبنعبدالحمید، چالسنهالنبویهمنهاجانی، مکتد2، قاهره، ابن، ،ق1423تیمیه،

 .9ج

م شرحهرف الحاجدللتاجالسبکی،مختصرالمنتهیاالصولحاجدمالکی،ابیعمروعثمان،ابن

.9،جم1333تق1413جا،عالمالکتد،،بی1چ
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ابن احمدبنعلی، بیالفکرفیمصطلحاهلاالثرنخبهحجرعسقالنی، بی، دچا، التراثروت، اراحیاء

 تا.العربی،بی

 تا.چا،قاهره،مکتدالقاهره،بی،بیالصواعقالمحرقهحجرهیثمی،احمدبنمحمد،ابن

جا،مطبعهالعاصمه،چا،بیبی،االحکامفیاصولاالحکامحزماندلسی،ابومحمدعلیبناحمد،ابن

 .1،جبیتا

 .12،جتاچا،بیروت،دارالفکر،بیبی،المحلّیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،

اعالابن الدمشقی، بکر ابی بن محمد جوزیه، القیم ربم عن بیالعالمینموقعین بیروت،، چا،

 .4و1،9،جم1379دارالجلیل،

ابوالفداءابن دمشقی، کثیر ، )تاریخ النهایه و التراثالعربی،1چکثیر(،ابنالبدایه داراحیاء بیروت، ،

 .19و7،3،جق1421

 .1،جق1423،بیروت،دارالمعرفه،9چ،العظیمالقرآنتفسیر،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .2و1،جق1427کثیر،ابنچا،بیروت،داربی،صحیحبخاریبخاری،محمدبناسماعیلجعفی،

 .7،جق1411بیروت،دارالکتدالعلمیه،،2،چالسننالکبریبیهقی،احمدبنحسین،

 ق.1425،جده،دارالمحمدی،1،چاجتهادالرسولوصحابتهالکرام،الجار،املبن عباس

 .1،جق1415،بیروت،دارالکتدالعلمیه،1،چاحکامالقرآناص،احمدبنعلی،جص

 م.2224تق1425،قاهره،دارالرساله،1،چقولالصحابیعنداالصولیینجمعه،علی،

 اسماعیلبنحماد، الصحاحجوهری، مختار و العلوم و چالصحاحفیاللغه دارالحضاره1، بیروت، ،

 م.1374العربیه،

 ش.1962جا،مکتبهالمرتضویه،،بی2،چمفرداتالفاظالقرآنراغداصفهانی،حسینبنمحمد،

 .2ج،ق1426،دمشق،دارالفکر،1چ،اصولالفقهاالسالمیزحیلی،وهبه،

 ش.1911تق1492،تهران،نشراحسان،1،چالوجیزفیاالصولالفقهزیدان،عبدالکریم،

 ق.1425چا،دارالفکر،،بی2،جاصولالسرخسیسرخسی،ابیسهلمحمدبناحمد،

 نشر1،چحجیهاالدلهاالجتهادیهالفرعیهسلطان،صالحالدینعبدالحلیم، ایاالتمتحدهآمریکا، ،

 ق.1425تم2224،(SULTAN publishing co.INC.USA)سلطان

 ابواسحاقابراهیمبنموسی، الغرناطیالمالکی، الموافقاتفیاصولاالحکامشاطبی، مصر،بی، چا،

 .4ج،تامطبعهالرحمانیه،بی

 .7ج،ق1429،بیروت،دارالفکر،2،چ،االمشافعی،محمدبنادریس

زین شهیدثانی، عاملی، علی بن القواعدالدین بیتمهید آل، موسسه الحیاءچا، التراث،البی ) (

 ق.1413

 .9و2،جق1426،بیروت،داراحیاءالتراثالعربی،9،چمسنداحمدشیبانی،احمدبنحنبل،

 .4و9ج،تام،منشوراتکتابفروشیارومیه،بیچا،قبی،تاریخطبریطبری،محمدبنجریر،
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عاملی،شرف مقدمهواالجتهادالنصالدینسیدعبدالحسین، چتقیسیدمحمد،حکیم، بی1، جا،،

 تا.چاپسیدالشهداء) (،بی

 تا.،قاهره،مکتبهالمدبولی،بی1،چاختالفالصحابهعبدالهادی،محمدابوسری ،

،قم،دفترنشرتبلیغاتاسالمی،9،چمبادیالوصولالیعلماالصولی،حسنبنیوسف،عالمهحل

 ق.1424

 .11،جتاروت،داراحیاءالتراثالعربی،بیچا،بی،بیعمدهالقاریفیشرحالبخاریعینی،بدرالدین،
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