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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش2 :

تاریخ پرسش1394/8/10 :

 -1نظر عالمه خراسانی در مورد قیاس چیست؟
 -2نظر ایشان در مورد استحسان چیست؟
 پاسخ به پرسش شماره2 :

تاریخ پاسخ به پرسش1394/8/12 :

توجه فرمایید:
لطف ًا به نکات زیر ّ
 . 1احکام شرع ،چیزی جز اعتبارات شارع نیستند و اعتبارات شارع ،جز با تلقّی از او شناخته
توجه
نمیشوند و با این وصف ،قیاس برخی از آنها با برخی دیگر عاقالنه نیست؛ خصوص ًا با ّ
به اینکه از یک سو حکم هر موضوعی در کتاب خدا و س ّنت پیامبرش تبیین شده و در نزد
خلیفهاش محفوظ است و با این وصف ،نیازی به قیاس یک موضوع با موضوع دیگر نیست،
میسر
بلکه تنها نیاز به استعالم از خلیفهی خدا در زمین است و اگر استعالم از او در زمانی ّ
نیست به سبب تقصیر اهل آن زمان در تأمین مق ّدمات این کار است که عذری برای آنان
در روی آوردن به قیاس شمرده نمیشود و از سوی دیگر عقل بدون تلقّی از خداوند قادر به
احصاء مالکهای اعتبارات او نیست؛ چراکه به عنوان مثال ،اگر با استناد به آیهی َ ي ْس�ألُونَكَ
ات( مائده)4 /؛ «از تو میپرسند که چه چیزی برایشان
َما َذا �أ ِح َّل لَ ُه ْم ۖ قُ ْل �أ ِح َّل لَ ُك ُم ال َّط ِّي َب ُ
طیب بودن چیزی را مالک
طیب برای شما حالل شده است»ّ ،
حالل شده ،بگو چیزهای ّ
حالل بودن آن بشناسد ،ممکن است که خداوند با مالکی دیگر مانند عقوبت یا آزمایش،
طیب را حرام کرده باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده استَ  :ف ِب ُظ ْل ٍم ِم َن
برخی چیزهای ّ
ين َها ُدوا َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه ْم َط ِّي َب ٍ
ات �أ ِحلَّ ْت لَ ُه ْم َوبِ َص ِّد ِه ْم َع ْن َس ِبي ِل اللَّ ِه َك ِثيراً( نساء)160 /؛
الَّ ِذ َ
طیبها که برایشان حالل بود را بر
«پس به خاطر ظلمی از کسانی که یهودی شدند ،برخی ّ
آنان حرام کردیم و به خاطر بازداشتن بسیارشان از راه خداوند» و فرموده استَ  :ف َل َّما َف َص َل

س ِم ِّني َو َم ْن لَ ْم َي ْط َع ْم ُه َف إِ�نَّ ُه ِم ِّني �إِ َّلا
َطالُ ُ
وت بِالْ ُج ُنو ِد َقا َل �إِ َّن اللَّ َه ُم ْب َت ِلي ُك ْم بِ َن َه ٍر َف َم ْن شَ ر َِب ِم ْن ُه َف َل ْي َ
ف ُغ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه ۚ( بقره)249 /؛ «پس چون طالوت به همراه لشکریان روانه شد گفت:
َمنِ ا ْغ َت َر َ
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هرآینه خداوند شما را با نهری میآزماید ،پس هر کس از آن بیاشامد از من نیست و هر کس
از آن نخورد او از من است مگر کسی که با دست خود یک مشت برگیرد» و اگر با استناد به
و ُي َح ِّر ُم َع َل ْي ِه ُم الْ َخ َبائِ َث( أعراف)157 /؛ «و چیزهای خبیث را بر آنان حرام میکند»،
آیهی َ
خبیث بودن کاری را مالک حرام بودن آن بشناسد ،ممکن است که خداوند با مالکی دیگر
مانند عقوبت یا آزمایش ،برخی کارهای خبیث را واجب کرده باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه
وسىٰ لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم �إِنَّ ُك ْم َظ َل ْم ُت ْم �أنْف َُس ُك ْم بِات َِّخا ِذكُ ُم الْ ِع ْج َل َف ُتو ُبوا
فرموده استَ :
و�إِ ْذ َقا َل ُم َ
�إِلَى ٰ َبا ِرئِ ُك ْم َفا ْق ُتلُوا �أنْف َُس ُك ْم( بقره)54 /؛ «و چون موسی به قوم خود گفت که ای قوم من!
بیگمان شما با گرفتن گوساله به خودتان ظلم کردید ،پس به سوی آفرینندهیتان بازگردید
الس ْع َي َقا َل َيا ُب َن َّي �إِنِّي �أ َر ٰ
ى ِفي الْ َم َنا ِم
و خودتان را بکشید» و فرموده استَ  :ف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ

�أنِّي �أ ْذ َب ُحكَ َفانْ ُظ ْر َما َذا َت َر ٰ
ِين
ى ۚ َقا َل َيا �أ َب ِت ا ْف َع ْل َما تُ ْؤ َم ُر ۖ َس َت ِج ُدنِي �إِ ْن شَ َاء اللَّ ُه ِم َن َّ
الصابِر َ

(صا ّفات)102 /؛ «پس چون (ابراهیم) به همراه او به کوشش شد گفت :پسرکم! من در خواب
میبینم که تو را ذبح میکنم ،پس بنگر که نظرت چیست! گفت :ای پدر! کاری که به آن
امر میشوی انجام بده ،ان شاء اهلل من را از صابران خواهی یافت»! روشن است که حرمت
طیبی مانند آب جاری و وجوب کارهای خبیثی مانند کشتن خود و ذبح فرزند ،بر
چیزهای ّ
خالف مالکهای قابل درک برای عقل است و با این وصف ،چارهای جز رجوع به خداوند
برای شناخت احکامش بدون قیاس برخی از آنها با برخی دیگر نیست.
آری ،حق آن است که هرگاه خداوند مالک حکمی را به مثابهی یک کبرای کلّی بیان
مخصص ،بر هر موضوعی که قطع ًا دارای آن مالک
کند ،میتوان آن حکم را تا زمان رسیدن ّ
مخصص ،مقتضی وجوب الغاء عام نیست،
است ،جاری دانست؛ چراکه صرف امکان وجود
ّ
مخصص است و هرگاه این جستجو به اندازهی توان انجام
بلکه مقتضی وجوب جستجوی ّ
شود و به نتیجهای نینجامد ،میتوان به عام اخذ کرد و این مبتنی بر اصالت عموم و قبح عقاب
بال بیان و قبح تکلیف ما ال یطاق است.
 . 2استحسان در شناخت احکام شرع ،به طریق اولی جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده
و َع َسى ٰ �أ ْن َت ْك َر ُهوا شَ ْي ًئا َو ُه َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم ۖ َو َع َسىٰ �أ ْن تُ ِح ُّبوا شَ ْي ًئا َو ُه َو شَ ٌّر لَ ُك ْم ۗ َواللَّ ُه َي ْع َل ُم
استَ :
َو�أنْ ُت ْم َلا َت ْع َل ُمونَ( بقره)216 /؛ «و شاید چیزی را مکروه دارید در حالی که آن خیری برای
شری برای شماست و خداوند میداند
شماست و شاید چیزی را محبوب دارید در حالی که آن ّ

5

ضرورت یقین و عدم کفایت ظن

و َت ْح َس ُبونَ ُه َه ِّي ًنا َو ُه َو ِع ْن َد اللَّ ِه َع ِظي ٌم( نور)15 /؛ «و شما
و شما نمیدانید» و فرموده استَ :
آن را ناچیز میپندارید ،در حالی که آن نزد خدا عظیم است»!
تعلیق شماره1 :

نویسندهی تعلیق :ابو حسن الحسانی

تاریخ تعلیق1396/9/1 :

قياس در دين به معناى چيست؟ آيا به صورت كلّى استخدام آن در دين ممنوع است يا
فقط قياس بال دليل حرام است؟
پاسخ به تعلیق1 :

تاریخ پاسخ به تعلیق1396/9/9 :

قیاس در اصطالح فقها ،به معنای استنباط حکم موضوع از حکم موضوع مشابه به دلیل
حنفیه معتبر
مشابهت میان دو موضوع است که از نظر بیشتر مذاهب اسالمی خصوص ًا ّ
محسوب میشود ،ولی از نظر شیعه ،ظاهریه و بسیاری از اهل حدیث معتبر نیست؛ چراکه
ماهیت قیاسی ندارند ،بلکه کام ً
نص
ال سماعی هستند؛ به این معنا که صرف ًا با ّ
احکام شریعت ّ
نص شارع استناد میکنند؛
شارع معلوم میشوند .هر چند اهل قیاس ،برای اثبات اعتبار آن به ّ
مانند سخن خداوند که فرموده است :لَ َق ْد كَا َن ِفي َق َص ِص ِه ْم ِع ْب َر ٌة لِ�أولِي ا ْل�ألْ َب ِ
اب ۗ( یوسف/
)111؛ «هرآینه در داستانهای آنان عبرتی برای خردمندان است» و فرموده استَ  :فا ْع َت ِب ُروا
توجه به اینکه
َيا �أولِي ا ْل� أ ْب َصارِ( حشر)2 /؛ «پس عبرت بگیرید ای صاحبان بینشها»؛ با ّ
عبرت گرفتن از گذشتگان ،به معنای قیاس خود با آنان و استنباط عاقبت خود از عاقبت آنان
به دلیل مشابهت میان اعمال است و این بر اعتبار قیاس داللت دارد ،ولی مخالفان قیاس
نص شارع استناد میکنند؛ مانند سخن خداوند که دربارهی شیطان
نیز برای ر ّد اعتبار آن به ّ
فرموده استَ  :قا َل �أنَا َخ ْي ٌر ِم ْن ُه ۖ َخ َل ْق َت ِني ِم ْن نَا ٍر َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن ِطينٍ ( ص)76 /؛ «گفت من از او
بهترم ،من را از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی» و به نقل از فرعون فرموده است� :أ ْم �أنَا
َخ ْي ٌر ِم ْن َ ٰه َذا الَّ ِذي ُه َو َم ِهي ٌن َو َلا َي َكا ُد ُي ِبي ُن( زخرف)52 /؛ «یا من بهترم از این کسی که او
توجه به اینکه استنباط برتری
بیمقدار است و نزدیک نیست که به روشنی سخن بگوید»؛ با ّ
خود با قیاس آتش به گل و امکانات ما ّدی بیشتر به امکانات ما ّدی کمتر را کاری شیطانی و
فرعونی شمرده است و این بر عدم اعتبار قیاس داللت دارد.
از اینجا دانسته میشود که خداوند در برخی آیات به قیاس امر و در برخی دیگر از آن
نهی فرموده و این به معنای آن است که قیاس در نزد او نه مطلق ًا معتبر است و نه مطلق ًا مردود،
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نص او معلوم و در
بلکه گاهی معتبر و گاهی مردود است؛ چراکه گاهی علّت حکم از ّ
موضوع دیگر محرز است؛ مانند جایی که فرض ًا فرموده« :خمر حرام است؛ چراکه مست
کننده است» و از آن معلوم میشود که هر چیز مست کنندهای حرام است ،اگرچه خمر
نامیده نشود و تبع ًا آبجو نیز حرام است؛ چراکه مانند خمر مست کننده است و این «قیاس
منصوص الع ّلة» نام دارد که غالب ًا معتبر دانسته شده است ،بلکه برخی آن را از قیاس
نص شارع است و
مصطلح خارج دانستهاند؛ چراکه شمول حکم خمر بر آبجو ،مبتنی بر ّ
چیزی جز تطبیق عام بر یکی از مصادیق آن نیست و از این رو ،پاسخ فوق دربارهی عدم
اعتبار قیاس ،به این نوع از آن نظر نداشته است؛ همچنانکه گاهی علّت حکم در موضوع
دیگر ظهور بیشتری دارد و از این رو ،حکم به طریق اولی بر آن صدق میکند؛ مانند جایی
ف( إسراء)23 /؛
که از گفتن اف به پدر و مادر نهی کرده و فرموده استَ  :فلَا َت ُق ْل لَ ُه َما �أ ٍّ
سب آن دو به طریق اولی حرام است
«پس به آن دو اف نگو» و از آن دانسته میشود که ّ
و با این وصف ،پاسخ فوق دربارهی عدم اعتبار قیاس ،ناظر به این نوع از آن که «قیاس
نص شارع معلوم یا در
اولو ّیت» نامیده میشود نیز نبوده است ،ولی گاهی علّت حکم از ّ
ظن به آن وجود دارد؛ مانند جایی که زکات را
موضوع دیگر محرز نیست ،بلکه ح ّد اکثر ّ
در گندم واجب کرده و گمان میرود که علّت آن رواجش در میان عا ّمهی مردم است و از
این رو ،به وجوب زکات در برنج حکم شود؛ چراکه مانند گندم در میان عا ّمهی مردم رواج
یافته است و این «قیاس مستنبط الع ّلة» نام دارد که بدون شک مردود است؛ چراکه مبتنی
ظن و تخمین است ،در حالی که ظن و تخمین در اسالم معتبر نیست؛ چنانکه فرموده
بر ّ
است� :إِ ْن َي َّت ِب ُعو َن �إِ َّلا ال َّظ َّن َو�إِ ْن ُه ْم �إِ َّلا َيخْ ُر ُصونَ( أنعام)116 /؛ «آنان جز از ظن پیروی
نمیکنند و آنان جز تخمین نمیزنند».
بنابراین ،استنباط حکم یک موضوع از حکم موضوعی دیگر ،هرگاه مبتنی بر علم به
مالک یا علّت حکم موضوعی دیگر و علم به وجود یا غلبهی آن در یک موضوع باشد،
قیاس باطل محسوب نمیشود ،بل اجتهاد در دین و تدبّر در قرآن و س ّنت است که اشکالی
ظن و بدون آن قرآن و س ّنت از بین میرود ،ولی هرگاه
ندارد؛ چراکه پیروی از علم است نه ّ
ظن به وجود یا غلبهی آن در یک
ظن به مالک یا علّت حکم موضوعی دیگر یا ّ
مبتنی بر ّ
ظن است نه علم
موضوع باشد ،قیاس باطل محسوب میشود و جایز نیست؛ چراکه پیروی از ّ
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س لَكَ
و با آن قرآن و س ّنت از بین میرود؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
و َلا َت ْق ُ
ف َما لَ ْي َ
بِ ِه ِع ْل ٌم ۚ( إسراء)36 /؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و فرموده است:
ين( أنعام)143 /؛ «من را از روی علم خبر دهید اگر راست
نَ ِّب ُئونِي بِ ِع ْل ٍم �إِ ْن كُ ْن ُت ْم َصا ِد ِق َ
میگویید».

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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