ادوار استنباط از فعل معصوم در اندیشه شیعه
(تاریخ دریافت - 96/3/9 :تاریخ تأیید)96/8/3 :



مهدی مردانی(گلستانی)
چکیده
ررم معصررروم یکررری از منرررابع مهرررم اسرررتنبا اسرررت و نق ررؤ مر ر ری در کشررر
فعر ع

فعرم معصروم ،از اهتمرام

آموزههای دینی دارد .تحلیم استنادات انجامشرده بره ع
اندیشررمندان شرریعه برره ایررن منبررع اسررتنبا حکایررت مرریکنررد .پررهوهؤ حا ررر

کوشرریده اسررت بررا نگرشرری تحلیلرری  -ترراریخی ،میررزان کارآمرردی فعر عرم معصرروم در
اسررتنبا آمررروزههررای دینررری را بنمایانرررد و ّ
تطررور کرررارایی ایررن منبر عررع اسرررتنبا در
فعرم معصروم
دورههای مختل را نشان دهد .برآیند ارجاعات انجرام گرفتره بره ع
نش رران م رریده ررد ای ررن م لح رری حررردیدی در س رره دور مختلر ر مرررورد توج رره اهرررم

بیت؟مهع؟ ،اصرحا و عالمران شریعه بروده و منبرع اسرتنبا بروده اسرت .در ایرن
میان ،بسامد استنادات انجامگرفته به افعال نبوی نسبت بره دیگرر معصرومان،
نشاندهنده نقؤ برجسته پیامبر اسالم در اندیشه شیعه است.

کلیدداژه ه د  :سر ّرنت فعلرری ،سرریره معصررومان ،اسررتناد برره فعر عرم معصرروم ،ترراریخ
استنبا  ،حدیث شیعه.

 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث.)mardani.m@qhu.ac.ir( ،

مقدمه

ررم معصررروم یکررری از اجرررزای تشرررکیمدهنرررده سر ّررنت اسرررت و نق ررؤ مهم رری در اسرررتنبا
فعر ع

فعم معصروم در اندیشره شریعه،
آموزههای دینی دارد .ازاینرو شایسته است تا با تبیین جایگاه ع

زمینری بهرررهگیررری بیشررتر از آن در اسررتنبا فررراهم آیررد .امررا تحقررن ایررن مهررم ،نیازمنررد آ گرراهی از
فعرم معصروم در تراریخ اسرتنبا را نشران دهرد و
پیشینه و سابقی آن است تا و رعیت کارآمردی ع
میررزان توجرره عالمرران شرریعه برره سر ّرنت فعلرری را بنمایانررد .ازایررنرو الزم اسررت پیشررینی مطالعررات
فعرم معصروم تحلیرم شرود و میرزان اهتمرام پیشرینیان بره ایرن منبرع
شیعی در حوزه اسرتنبا از ع

فعرم معصروم در سره دوره تراریخی
استنبا  ،ارزیابی گرردد .بررای ایرن من،رور ،ادوار اسرتنبا از ع
مورد بررسی قررار گرفتره اسرت؛ دوره اول ر کره مربرو بره عصرر حیرات پیرامبر؟لص؟ اسرت ر آغرازه

میباشد و با ارائه نمونههایی از ارجاعات پیامبر؟لص؟ به افعرال انبیرای
فعم معصوم 
استناد به ع

فعم معصوم» در استنبا را نشان داده است؛ دوره دوم ر که مربو بره عصرر
پیشین« ،حجیت ع
حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ دوم ،پیاپی ،15پاییز و زمستان 1396
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صرحابه و ائمرره؟مهع؟ اسررت رر بررا ارائرره نمونررههررایی از ارجاعررات اصررحا و اهمبیررت؟مهع؟ برره فعر عرم
فعم معصوم» در فهم دین معرفی شده است و دوره سروم ر کره مربرو
پیامبر؟لص؟« ،مرجعیت ع
برره عصررر تألیحررات عالمرران شرریعی اسررت ر بررا ارائرره گزارشرری از پررهوهؤهررای فقهرری و اصررولی،

«منبعیررت فعر عرم معصرروم» در اسررتخراو و اسررتنبا آموزههررای دینرری عر رره شررده اسررت .گحتنرری
مبیت ایشان است کره بره
است من،ور از معصوم در این تحقین اعم از انبیاء ،پیامبر اسالم و اه 

درایرنبراره،

تناسب دورههای یاد شده برخی از نمونههای رفتاری ایشان نمایانرده شرده اسرت.
غیر از مطالعات موردی و تحلیمهای مو روعی سریره معصرومان ا رر مرتبطری بره دسرت نیامرد؛
ّ
تنها مقالی «بازکاوی روش فقهی محقن حلری در اسرتناد بره سریره رسرولخردا؟لص؟» بره تحلیرم
فعم پیامبر؟لص؟ در یکی از منابع فقهری شریعه پرداختره و میرزان اعتبرار سریره نبروی در
موردی ع

استنبا آموزههای فقهی را کاویده است که از جهت روش ،رویکررد و دامنره برا پرهوهؤ حا رر
تحاوت دارد.
الف) دورۀ حجیت فعل معصوم

ّ
فعرم معصروم
در این دوره ،به
ع
اعتبار استناد پیامبر؟لص؟ به افعال انبیای پیشرین ،حجیرت ع

احررراز گردیررده و بررهعنرروان یکرری از منررابع اسررتنبا شررناخته مرریشررود .برره عبررارت دیگررر ،رسررول
منبرع اخر احکرام
خدا؟لص؟ از یکسو برا ایرندسرت از ارجاعرات ،صرالحیت «فعرم» را برهعنروان ع
ّ
فعرم معصروم» بررای اسرتخراو آموزههرای دینری
دین تأیید نموده و از سوی دیگر ،برر حجیرت « ع

عصحه گ اشته است.
پیامبر ؟لص؟ و آغازه استناد به فعل معصوم

آغرراز اسررتناد برره فعر عرم معصرروم بررهعنرروان یررک منبررع دینرری ،توس ر پیررامبر؟لص؟ و از طریررن

استناد به فعم انبیای پیشین صورت گرفته است .بر اساس بررسی انجرامگرفتره ،پیرامبر؟لص؟
در اسرتناد بره فعر عرم معصروم غالبررا بره ههرار روش لیررم عمرم کررردهانرد؛ در برخری مرروارد ،ابتردا برره

بیرران حکررم مسرر له پرداخترره و س ر د در تأییرررد آن برره یکررری از افعررال انبیررای پیشرررین اسرررتناد
ع

رالش بررا
کررردهانررد؛ هنررانکرره حترررت دربررار فترریلت کررار عملرری ،خرروردن طعررامی کرره از طریررن تر ع

دست ،فراهم آید را برتر دانسته و به فعم حترت داود؟ع؟ استناد نمود هاند:

هرریک کررد غ ر ایی بهتررر از آن رره از دسررترن خررود فررراهم آورد نخررورد ،همانررا نبر عری خرردا داود
1
پیوسته از دسترن خود غ ا میخورد.

در برخی موارد ،ابتدا خود حترت به حکم مس لهای عمرم نمروده و سر د در تأییرد آن بره

کرردهانرد .هنرانکره رسرول خردا؟لص؟ پرد از ازدواو برا آمنره دخترر ابوسرحیان،
فعم انبیا اسرتناد 
ولیمه داده و این عمم را از فعم انبیا دانسته است.

زمررانی کرره نجاشرری ،آمنرره دختررر ابوسررحیان را برررای پیررامبر خواسررتگاری کرررد و او را برره عقررد
حترت در آورد ،رسول خدا؟لص؟ ولیمه داد و فرمود :از ّ
سنت انبیا ،اطعرام درهنگرام ازدواو
است.

2

کردهاند .برای نمونره ،وقتری میران شرترداران و گوسرحندداران اخرتالر در گرفرت و شرترداران در

برابررر گوسررحندداران گررردنفرررازی کردنررد ،حترررت بررا اسررتناد برره سرریر پیررامبرانی هررون موسرری و
داود ،گوسحندداران را ترجیح داده و فرمودند:

موسرری در حررالی برره پیررامبری برانگیخترره شررد کرره گوسررحند مرریهرانیررد و داوود در حررالی برره
پیامبری برانگیخته شرد کره گوسرحند مریهرانیرد و مرن نیرز در حرالی برانگیختره شردم کره در
َ
3
منطقه اجیاد گوسحندان طایحهام را میهرانیدم.

فعرم مشرتر میران انبیرا اسرتناد کررده و از ایرن طریرن برر گحترار یرا
گاهی نیز پیامبر؟لص؟ بره ع
رفتار خود ،تأیید میآوردند .مدال ،حترت در پاسخ کسی که از ایشران درخواسرت کررده برود کره
 .1الجامع المسند الصحیح ،و ،2ص.730

 .2الکافی ،و ،5ص.367

 .3السنن الکبری ،و ،6ص.396

فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

هم نررین ایشرران در مقررام داوری بررین دو گررروه از اصررحا برره فعررم انبیررای پیشررین اسررتناد
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به ناحن شهادت دهد ،به فعم انبیا استناد کرده و از انجام آن خودداری ورزیدند.

مردی از انصار نزد پیامبر؟لص؟ آمد و گحت :یرا رسرول ا ش شراهد براش کره مرن نخلسرتانم را
به این فرزندم بخشیدم .حترت فرمودند :آیا فرزنرد دیگرری نیرز داریف گحرت :بلره ،فرمرود:
برره همرره آنهررا نخلسررتانی ماننررد همررین نخلسررتان بخشرریدیف گحررت :نرره؛ پیرررامبر؟لص؟
فرمودند :ما سلسله پیامبران به هنین ظلمی شهادت نمیدهیم.

1

فعرم انبیررای
مروارد مر کور ،نمونرهای از انبروه گزارشراتی اسرت کره از اسرتناد پیرامبر؟لص؟ بره ع
پیشررین حکایررت مرریکنررد و نشرراندهنررده اعتبررار و ّ
حجیررت فعر عرم معصرروم در اسررتناد و اسررتنبا
آموزههای دینی است.

ب) دورۀ مرجعیت فعل معصوم
فعرم
استنادات انجامگرفته از سوی اصحا بره افعرال پیرامبر؟لص؟ حکایرت از آن دارد کره ع
معصوم به عنوان مرجع فهم و تحسیر دین شناخته میگردید و هرجا ابهام و س الی دربرار فهرم
آموزههررای نبرروی پدیررد مرریآمررد برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ رجرروم مرریکردنررد .هم نررین اسررتنادات

حدیث حوزه

پرشررمار اهمبیررت؟مهع؟ برره افعررال پیررامبر؟لص؟ در مقررام اسررتدالل ،استشررهاد و احتجرراو از دیگررر
فعم معصوم در این دوره است.

نشانههای مرجعیت ع

سال هفتم ،شمارۀ دوم ،پیاپی ،15پاییز و زمستان 1396

 .1صحابه و استناد به فعل معصوم

فعرم
پد از پیامبر؟لص؟ ،اصرحا و یراران ایشران برا تأسری بره سریر حتررت در اسرتناد بره ع
فعم پیامبر؟لص؟ را مرجعی دینی شرمرده و در مقرام فهرم و تحسریر آموزههرای دینری بردان
انبیا ،ع
کردهاند .افرادی هم ون ابنعمر ،ابنعباس ،عروة بن زبیرر ،برراء برن عراز  ،أنرد برن
استناد 
مالک ،ابوایو انصاری و زید بن أرقم از جمله اصحابی بودند کره در مقرام فهرم ّ
سرنت نبروی و

کردهاند.
فعم پیامبر؟لص؟ استناد 
یا تحسیر آن ،به ع

برای مدال ،هرگاه ابنعمر قصد زیارت خانه خردا را داشرت ،قبرم از ورود بره مکره در منطقره

لیطوی سکونت میگزید و شب را تا صبح در آنجا س ری میکرد ،آنگاه پد از طلروم خورشرید

غسررم کرررده و وارد مکرره مرریشررد .وقترری از او علررت ایررن فعررم را س ر ال مرریکردنررد ،هنررین پاسررخ
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اینگونه عمل میکردش».
میداد که «پیامبر؟لص؟ 


 .1من الیحتره الحقیه ،و ،3ص.69

2

 .2الجامع المسند الصحیح ،و ،2ص181؛ المسند الصحیح ،و ،2ص.919

2
1
فعرم پیرامبر؟لص؟
وی هم نین در ختا کردن موی صورت و آدا رمی جمرات نیز به ع

استناد کرده و بدان تأسی میجست.

از سروی دیگررر ابررنعبراس نیررز گرراهی دربرار رفتررارش مررورد سر ال قرررار مرریگرفرت ،او برره فعر عرم
پیررررامبر؟لص؟ اسررررتناد مر ررریکرررررد و در برابررررر خصر ررم احتجر رراو مر رررینمررررود .هنرررررانکررررره وقتررررری
امیرالمومنین؟ع؟ او را بررای گحتگرو برا خروارز عرازم کررد ،برا پوششری آراسرته و زیبرا برر آنران وارد
شررد؛ وقت ری کرره خرروارز از او دربرراره لباسررؤ س ر ال کردنررد ،برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ اسررتناد کرررد و
آراستگی حترت را دلیم بر رفتار خود شمرد.

زمانی که حروریه (خوارز) خروو کردند نزد علی؟ع؟ رفتم؛ پد فرمود :نرزد ایرن قروم بررو و

آنرران را موع،رره کررن ؛ پررد بهترررین لبرراسه رای یمنرری را پوشرریدم و نزدشرران رفررتم؛ گحتنررد:

خوش آمدی ابنعباسش این لباس فاخر هیستف پاسخ داد :بر مرن خررده نگیریرد هررا کره

رسول خدا؟لص؟ را دیدم که بهترین لباسها را بر تن داشت.

3

فعم پیامبر؟لص؟ در نماز گزاردن برر
هم نین استناد أند بن مالک و ابو ایو انصاری به ع

ّمی رت مرررد و زن و هگررونگی شسررتن سررر برره هنگررام احرررام از دیگررر مررواردی اسررت کرره از نقررؤ
میگوید:
هنانکه ابوغالب 

فعم پیامبر؟لص؟ نزد اصحا حکایت میکند.

دینشناسانه ع

به همراه أند بن مالک بر جناز مردی نماز میخواندم که أند در برابر سر آن مرد ایسرتاد؛
پد از آن جنازه زنی از قریؤ را آوردند و گحتند :ای ابوحمزه بر او نماز بخوان؛ أنرد در برابرر
قسمت میانی آن جنازه ایستاد؛ عالء بن زیاد از او س ال کرد :آیا پیامبر؟لص؟ را دیردی کره در

هم نین از عبدا بن عباس و مسورة بن مخرمة نقم شده است که:

ابنعباس گحرت :محررم سررش را مریشروید و
آن دو در ابواء با یکدیگر به اختالر برخوردند؛ 

مسورة گحت :محرم سرش را نمریشروید .ابرنعبراس مررا نرزد ابوایرو انصراری فرسرتاد ترا در
این مورد از او س ال کنم .او را در میان دو شاخه کره برا پارهرهای پوشرانده شرده برود ،یرافتم

کره غسرم مریکررد؛ برر او سرالم کرردم و گحرتم :عبرردا برن عبراس مررا نرزد ترو فرسرتاده ترا از تررو
س ال کرنم کره آیرا رسرول خردا؟لص؟ زمرانی کره محررم برود ،سرر خرود را مریشسرتف ابوایرو
دست خود را روی پارهه قرار داد و با آرامی پایین آورد تا اینکه سرش نمایان گشت؛ پد به
فردی که روی او آ میریخت گحت :آ بریز؛ آنگاه سر خود را با دستانؤ حرکرت داد و بره

 .1السنن الکبری ،و ،8ص.329

 .2الجامع المسند الصحیح ،و ،2ص.178

 .3سنن ابیداود ،و ،4ص.45

 .4سنن ابنماجه ،و ،1ص.479

فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

برابر جنازه زنان و مردان بدینگونه که تو ایستادی ،بایستدف أند گحت :آری.
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اینهنین میکرد.
جلو و عقب برد و گحت :من دیدم که پیامبر؟لص؟ 

1

 .2ائمه؟مهع؟ و استناد به فعل معصوم

اهمبیت پیامبر؟لص؟ که آ گاهترین افراد به ّ
سنت نبروی و پیشرگامتررین آنهرا در تأسری بره
فعرم پیرامبر؟لص؟ در فهرم و برداشرت
سیر پیامبر؟لص؟ بودنرد ،بریؤ از همره نیرز بره مرجعیرت ع
دیررن العرران داشررتند .گررواه ایررن امررر ،اسررتنادات فررراوان و پرشررماری اسررت کرره در موقعیررتهررای

مختل ر از سرروی امامرران معصرروم برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ صررورت گرفترره اسررت .برررای نمونرره،
امیرالمومنین؟ع؟ در مو روعاتی هم رونّ « :
سرنت تحنیرک (کرام برداشرتن نروزاد)»« ،2آمروزش

آدا و ررو» 3و نیررز «نوشرریدن آ در حررال ایسررتاده» 4برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ اسررتناد کرررده و برره

تبیین احکام دین پرداخت هاند .هنانکه حترت در آدا تولد فرزند و باز کردن کام او فرمود:
کام نوزادتان را با خرما شیرین کنید که پیامبر؟لص؟ با حسن و حسین؟امهع؟هنین کرد.

5

هم ن ررین ام ررام بررراقر؟ع؟ در توص رریه ب رره یکررری از ی ررارانؤ درب ررار س ررادهزیس ررتی ،برررا ترسررریم
حدیث حوزه

میفرماید:
فعم ایشان را مال عمم معرفی کرده و 

ویهگیهای زندگی پیامبر؟لص؟ ،ع

مبررادا برره باالدسررت خررود هشررم برردوزی کرره در ایررنبرراره ،آن رره خرردای عزوجررم برره پیررامبرش
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فرمود بد است ،از مالها و فرزندانشان در شگحت نشو و دیدگان خویؤ را به آنهیزها که
رونررن زنرردگی دنیاسررت و برره گروهرری از ایشرران دادهایررم ،نگررران مسرراز کرره آن شررکوفه زنرردگی
دنیاست .پد اگر درباره این مو وم تردیرد نمرودی زنردگی رسرول خردا؟لص؟ را بیراد آور کره
خوراکؤ جو و حلوایؤ خرما و سوختؤ شاخه درخت خرما بود ،اگر پیدا میکرد.

امررام صرراد ؟ع؟ نیررز در مو رروعات مختلحرری برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ اسررتناد نمرروده و از ایررن

ن،یرر «تش وی ب ه
طرین بره تبیرین آموزههرای دینری پرداختنرد .بررای نمونره ،ایشران در مسرائلی ع

شوخی با برادر دینی»« ،7تقسیم بالسویه بیتالمال»« ،8ج واز غس ل زن و ش وهر ب ا و رف واح د» 9و

 .1السنن الکبری ،و ،4ص.22
 .2الکافی ،و ،6ص.24

 .3األمالی ،ص.267
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6

 .4الجامع المسند الصحیح ،و ،7ص.110
 .5الکافی ،و ،6ص.24

 .6الکافی ،و ،2ص.137
 .7همان ،ص.663

 .8ته یب االحکام ،و ،6ص.146

 .9الکافی ،و ،3ص.10

1
فعم پیامبر؟لص؟ استناد کرد هاند .بررای مدرال ،ایشران
«آدا خاکسپاری فرزند توسط پدر» به ع

در با تشوین به مزاح و شوخی با برادران دینی به یکی از یاران خود فرمود:

شرروخیکررردن شررما بررا یکرردیگر هگونرره اسررتف عرررک کررردم :انررد اسررت ،فرمررود :ایررنگونرره
ینوسرریله برررادرت را خوشررحال و مسرررور
نباشررید زیرررا شرروخی از خرروشخلقرری اسررت و تررو بررد 

میکنی .هرآینه رسول خدا؟لص؟ با شخصی شوخی میکرد و قصدش آن بود که او را مسرور

2
سازد.
3
امام کراظم؟ع؟ نیرز در مرواردی هرون «فض یلت ک ار ب ا دس ت» « ،ج واز ق رار گ رفتن ممح رم در

5
4
فعرم
سایه»« ،فضیلت خضا و زینت برای مردان» و «تشوی به م زاح و ش وخی» برا اسرتناد بره ع
پیامبر؟لص؟ به تبیین احکام دین پرداخت هاند .برای مدال ،محمد بن فتیم نقم میکند:

در اتا یحیی بن خالد در مکه بودیم و ابوالحسرن؟ع؟ نیرز آنجرا برود .ابویوسر برخاسرت و
در برابر حترت ههار زانو نشست و گحرت :فردایت شروم ،آیرا محررم میتوانرد در سرایی هیرزی
بنشیندف فرمودند :نه .گحت :آیا میتواند در سایه دیوار ،محمم ،خانه یا خیمره قررار بگیرردف
فرمررود :آریش ابویوس ر خنررده تمسررخرآمیزی کرررد .ابوالحسررن؟ع؟ فرمررود :ای ابویوسررر ش
قیاسی هون قیاس تو و همراهانت در دین صحیح نیست ...پیرامبر؟لص؟ در هنگرام احررام
از هیزی برای خود سایه نمیساخت؛ اما داخم خانه و یا خیمه میشرد و یرا در سرایی دیروار و

محمم قرار میگرفت .ما نیز آنگونه که پیامبر؟لص؟ انجام داد ،عمم کردیم.

6

7

امرام ر را؟ع؟ نیرز در مو روعاتی ماننرد «عالق ه زی اد ب ه خرم ا» و «کیفی ت برگ زاری نم از عی د

نمود هاند .برای نمونه سلیمان بن جعحر نقم میکند:

بر امام ر ا؟ع؟ وارد شدم ،خرمای برنی در پیؤروی آن حترت بود و ایشان برا میرم زیراد
میخرورد .پرد بره مرن فرمرود :یرا سرلیمانش بیرا نزدیرک و بخرور .مرن نزدیرک شردم و برا حتررت

خرما خوردم و به وی عرک کردم :فدایت گردم ،میبینم کره برا میرم زیرادی خرمرا مریخروریش
 .1همان ،ص.193

فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

فط ر» 8برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ و اهررمبیررت؟مهع؟ اسررتناد کرررده و بررر پایرره آن از رفتررار خررویؤ دفررام

 .2همان ،و ،2ص.663
 .3همان ،و ،5ص.75

 .4همان ،ص.567

 .5الکافی ،و ،2ص.663

 .6همان ،و ،4ص.352

 .7همان ،و ،6ص.346

 .8قصص االنبیاء ،ص.814
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فرمررود :بلرره؛ مررن خرمررا دوسررت دارم .عرررک کررردم :هررراف فرمررود :هررون رسررول خرردا؟لص؟ اهررم
خرروردن خرمررا برررود و امیرالمرررومنین؟ع؟ و حسررن بررن علرری؟ع؟ و حسررین بررن علررری؟ع؟ و زیرررن
العابدین؟ع؟ و أبوجعحر؟ع؟ ،أبوعبدا ؟ع؟ ،پدرم و من اهم خوردن خرما هستیم. ...

1

ج) دورۀ منبعیت فعل معصوم
پررد از دو دور نخسررت کرره کررارکرد فعر عرم معصرروم بیشررتر در قالررب اسررتناد و ارجررام برره افعررال

انبیای سرل و پیرامبر اسرالم؟لص؟ ظهرور داشرت ،در دور سروم و عصرر تردوین روایرات و مترون
فعم معصوم از حالت بسری خرارز شرد و در قالرب یرک منبرع اسرتنبا و یرا دلیرم
دینی ،کارایی ع
معتبر ظاهر گشت؛ اما صراحبان آ رار یادشرده نگراه مشرترکی بره ّ
سرنت فعلری نداشرتند و انعکراس
گررزارههررای مرررتب بررا فعر عرم معصرروم در آنهررا متنرروم و مختلر برروده اسررت .ازایررنرو ،پرریجررویی
رویکرد اندیشمندان شیعه بره فعرم معصرومان و نیرز شناسرایی نگررههرای ّ
تشناسرانه آنران،
سرن 
ع
زمینهسازی بررای توسرعه و گسرترش آن

سیرهپهوهی شیعه و
بهسزایی در شناخت پیشینی 
تأ یر 
حدیث حوزه

خواهررد داشررت .در ایررن بخررؤ ،بررهصررورت مرروردی ،کررارکرد فعر عرم معصرروم در دو دانررؤ فقرره و
اصول فقه را کاویده و به انعکاس رویکرد فقها و اصولیون به ّ
پرداختره شرده اسرت.

سرنت فعلری
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عالمران شرریعه برره رفترار پیررامبر؟لص؟ برریؤ از
شرایان لکررر اسرت کرره در ایررن دوره ،میرزان اسررتناد
ع
سایر معصومان بوده و این از یکسو ،حکایت از واقعیرت خرارجی مطالعرات فقهری شریعه دارد و

از سوی دیگر نشانگر گستر تا یرگ اری سیر پیامبر؟لص؟ در استنبا است.
 .1پژ وهشهای فقهی

فعرم معصروم و بهره گیرری از آن ،در سره

پهوهؤهای فقهی شیعه بهجهت میزان توجه به ع
دوره مختل قابم بررسی است که از خالل آن میتوان میرزان کرارایی ّ
سرنت فعلری در اسرتنبا
آموزههرای فقهری را برهدسرت آورد .ایرن سره دوره بره لحرای تراریخی شرامم دور متقردم (از آغراز
غیبت کبری تا قرن پنجم هجری) ،دور میانی (از قررن ششرم ترا دهرم هجرری) و دور مترأخر
(از قرن یازدهم تا پانزدهم هجرری) می گرردد .در هرر دوره ،برخری از مهرمتررین و شراخصتررین
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آ ار فقهی شیعه مورد بررسی قرار گرفته است .
 .1.1دورۀ متقدم
در این دوره که بزرگانی هون شیخ صدو ( ،) 381سید مرتتی ( ) 436و شیخ طوسری
 .1الکافی ،و ،6ص.346

فعرم معصروم برهعنروان یرک دلیرم معتبرر مرورد اسرتناد قررار گرفتره و منبعری
( ) 460قرار دارند ،ع
برای استنبا آموزههای فقهی به شمار آمرده اسرت .بررای نمونره ،شریخ صردو در برا مکران

قربررانی و دربررار ایررن مسر له کرره ا گررر حرراجی متررطر گررردد و نتوانرد قربررانی خررود را برره قربررانگرراه
فعرم پیرامبر؟لص؟ در صرلح
برساند آیا میتوان در مکان دیگرری آن را لبرح نمایردف برا اسرتناد بره ع
حدیبیه ،حکم به جواز لبح قربانی در مکان ا طرار داده است .مرحوم صدو مینویسد:

کسی که محاصره شده و کسی که متطر است ،میتواند شتر خود را در همان مکان ا طرار

نح ررر کن ررد .هن ررانک رره پی ررامبر؟لص؟ در ص ررلح حدیبی رره زم ررانی ک رره مش رررکان شرررترهایؤ را
برگرداندند ،دستور داد شتر را همان جا نحر کنند.

1

هم نررین سررید مرتترری دربررار وجررو تلبیررره و در برابرررر قررول کسررانی کرره تلبیررره را واجرررب
ّ
فعرم پیرامبر؟لص؟ اسرتناد کررده
ندانسته و مجرد نیت را برای ورود به حرم کافی شمردهاند ،به ع
و آن را دلیم فتوای خود لکر کرده است .سید میگوید:

امامی ره اختصرراص دارد ،وجررو لبیررک در هنگررام احرررام اسررت کرره ّ
از مسررائلی کرره برره ّ
امامی ره

معتقد است احرام بدون آن کامم نمیشود ...در این مورد میتوان اینگونه استدالل نمرود
کرره وجررو ح ر در قرررآن مجمررم اسررت و هرگرراه فعر عرم پیررامبر؟لص؟ در مقررام بیرران وارد شررود
واجررب خواهررد بررود ...همرره روایررت کررردهانررد زمررانی کرره پیررامبر؟لص؟ محرررم مرریشررد ،لبیررک

میگحت؛ بنابراین تلبیه واجب است.


2

هم نین شیخ طوسی در آدا نماز خور و در شرایطی که امکان نمرازگزاردن بره اشراره نیرز
تسبیح بهجای هر رکعت نماز داده است .مرحوم شیخ مینویسد:

هنگررامی کرره ترررس فزونرری یابررد و نمررازگزار نتوانررد بررا اشرراره نمرراز بخوانررد ،میتوانررد بجررای هررر
رکعت تنها یک تسبیح بگوید که آن سبحان ا و الحمد و ال هلره هال ا و ا اکبرر اسرت.
3
هنانکه امیرالمومنین؟ع؟ در لیلة الهریر نیز هنین کرد.

ایررنهررا ،نمونررهای از اسررتناد فقهررای دوره متقرردم برره فعر عرم معصرروم اسررت .ایشرران در مرروارد

متعرردد دیگررری نیررز برره فعر عرم معصرروم اسررتناد کرررده و از آن برره عنرروان دلیررم و منبر عرع هفتررا بهررره

بردهاند.


فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

حکرم بره کحایرت لکرر
وجود نداشته باشرد ،برا اسرتناد بره فعرم امیرالمرومنین؟ع؟ در لیلرة الهریرر ،ع

4

 .1المقنع ،ص.244

 .2اإلنتصار فی انحرادات اإلمامی ،ص.253

 .3المبسو فی فقه االمامیه ،و ،1ص.166

 .4رسائم الشری المرتتی ،و ،1ص157؛ همان ،ص269؛ الخالر ،و ،2ص 328 ،326 ،61و .342
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 .1.2دورۀ میانی
در ای ررن دور فقه ررایی ماننرررد محق ررن حل رری ( ،) 676عالمررره حل رری ( ،) 726شرررهید اول
( ،) 786محقررن کرکرری ( ) 940و شررهید ررانی ( ) 966قرررار دارنررد کرره در مرروارد متعررددی برره
فعر عرم معصرروم اسررتناد کرررده و از آن در اسررتنبا آموزههررای فقهرری بهررره بررردهانررد .برررای مدررال،
محقررن حلرری در بررا کحررن میررت و هنگررامی کرره کحررن برره انرردازه کررافی وجررود نداشررته باشررد ،بررا

فعم پیامبر؟لص؟ آورده است:
استناد به ع

ا گ ررر کح ررن می ررت ک ررم بیایررد س ررر او را م رریپوش ررانند و پاه ررای وی را ب ررا ب رررر یرررا هیرررز دیگرررری
1
میپوشانند هنان که پیامبر؟لص؟ با حمزه هنین کرد.

وی هم نررین در مو رروعاتی ن،ی رر «آدا و ررو»« ،2لبرراس نمرراز گررزار»« ،3قرائررت نمرراز» 4و

5
فعم پیامبر؟لص؟ استناد کرده و بر پایه آن استدالل کرده است.
«وجو رکوم در نماز» به ع

حدیث حوزه

فعرم
عالمه حلی نیز در شماری از آ ار فقهی خود به ویهه ت کرة الحقهاء و منتهی المطلرب بره ع
پیامبر؟لص؟ استناد کرده و از آن برای استنبا بهره جسته است .مدال ،وی در با دفرن ّمیرت
فعرم پیرامبر؟لص؟ نسربت بره شرهدای
و دربار شهیدی که در معرکه جران سر ارد ،برا اسرتناد بره ع

جنگ احد ،حکم به عدم وجو غسم و کحن داده است .ایشان مینویسد:
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همه علمای ما بر این باورند که شهیدی که در میدان جنگ جان س ارد ،نیازی بره غسرم و
کحن ندارد .جز حسن و سعید بن م ّ
سیب کره غسرم را بررای شرهید واجرب دانسرته و معتقدنرد
که میت هماره جنب از دنیا مریرود .لکرن سریر پیرامبر؟لص؟ بررای پیرروی سرزاوارتر اسرت و
6
ایشان دستور دادند شهدای احد را بدون غسم و کحن دفن کنند.

وی هم ن ررین در مو ررروعاتی ماننرررد «لرررزوم دف ررن می ررت نحسررراء»« ،7وج ررو خطبررره نمررراز

جمعه»« ،8کیحیت صیغی تکبیرة االحرام»« ،9محم قنوت در نمراز»« ،10جرواز دفرن دو یرا سره نحرر
 .1المعتبر فی شرح المختصر ،و ،1ص.331
 .2همان ،ص.155

 .3همان ،و ،2ص.93
 .4همان ،ص.153
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 .5همان ،ص.192

 .6ت کرة الحقهاء ،و ،1ص.371
 .7همان ،ص.374

 .8همان ،و ،4ص.62

 .9منتهی المطلب فی تحقین الم هب ،و ،5ص.29
 .10ت کرة الحقهاء ،و ،3ص.258

1
روان صرردقه»« ،2جررواز سررجده بررر نباتررات»،3
در یررک قبررر» « ،اسررتحبا عالمررت نهررادن بررر حیر ع

«وجو طمأنینه در رکوم»« ،4تخییر امام جماعت بین نماز گزاردن بر اموات به صورت جمعری

یرا انحررادی» 5و ...بره فعر عرم پیرامبر؟لص؟ اسرتناد کررده و از آن برررای ا برات دیردگاه خرویؤ بهررره
برده است.

شررهید اول نیررز در مرروارد متعررددی از دو کتررا الرردروس الشرررعیة و لکررری الشرریعة برره فعر عرم
منبرع اسرتنبا اسرتحاده کررده اسرت .مردال ،وی برا اسرتناد
معصوم استناد کرده و از آن به عنوان ع

فعم پیرامبر؟لص؟ در انتصرا امیرالمرومنین؟ع؟ بره عنروان مترولی موسرم حر در سرال نهرم
به ع
هجری ،به لزوم حتور امام یا نماینرده او در موسرم حر فتروا داده اسرت 6و یرا برا تکیره برر اقردام

پیرررامبر؟لص؟ ب رره ق ررراردادن عالمرررت برررر روی قبرررر عدم رران ب ررن م،عرررون ،حک ررم بررره اسرررتحبا
نشاندارکردن قبر مومن داده است .او مینویسد:


مستحب است در باالی سر میت با سنگ و یا هو عالمت گ اشته شود ،تا زیارتؤ کننرد و
برای او رحمت بخواهند .آن نان که پیامبر؟لص؟ به مردی دستور داد کره سرنگی بیراورد ترا
قبررر عدمرران بررن م،عررون شررناخته شررود .او نتوانسررت ایررن کررار را انجررام دهررد ،پررد رسررول
7
خدا؟لص؟ آستین های خود را باال زد و سنگ را در باالی سر قبرش قرار داد.

وی هم ن رررین در مو ررروعاتی ه رررون «اسر ررتحبا جه رررر ب ررره تکبی ررررة االح ررررام برررررای امررررام

جماعت»« ،8استحبا تخلیم شعر به هنگام و رو»« ،9اسرتحبا تجدیرد و رو بررای نمراز»،10

 .1ت کرة الحقهاء ،و ،4ص.248
 .2همان ،و ،5ص.321

 .3منتهی المطلب فی تحقین الم هب ،و ،4ص.366

 .4همان ،و ،5ص.118

 .5همان ،و ،7ص.355

فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

«وجو قرائت بسم ا قبم از فاتحه»« ،11وجرو قرائرت سرور کامرم در رکعرت اول و دوم»،12

 .6الدروس الشرعیة فی الحقه اإلمامیة ،و ،1ص.495
 .7لکری الشیعة فی أحکام الشریعة ،و ،2ص.29
 .8همان ،و ،1ص.458

 .9همان ،و ،2ص.127
 .10همان ،ص.195

 .11همان ،و ،3ص.298
 .12همان ،ص.300
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1
فعم پیامبر؟لص؟ استناد جسته است.
«استحبا تکبیر قبم از سجده» و ...به ع

فعرم معصروم بره عنروان یرک منبرع اسرتنبا
محقن کرکری نیرز هم رون فقهرای پیشرین بره ع

نگریسررته و در موا ررع مختل ر برردان اسررتناد کرررده اسررت .برررای مدررال ،وی بررا اسررتناد برره فعر عرم
پیررامبر؟لص؟ و ائمرره؟مهع؟ ،اسررتقبال قبلرره در نمازهررای مسررتحب را واجررب دانسررته و آن را شررر
2
فعرم پیرامبر؟لص؟ و امرام صراد ؟ع؟
شرعیت نمراز شرمرده اسرت .وی هم نرین برا اسرتناد بره ع

گحتن لکر تکبیر قبم از سجده و در حال بلندکردن دستان را مستحب شمرده است.

3

فعم معصوم استناد کرده و بر پایه آن بر آرای فقهری
شهید انی نیز در شماری از آ ار خود به ع

فعم پیرامبر؟لص؟ و حتررت زهررا؟اهع؟،

خویؤ استدالل نموده است؛
هنانکه وی با استناد به ع

شر واق در بهرهمندی اهمبیتؤ از مال وقحی را جایز شمرده است 4.هم نین با اسرتناد بره
فعم پیامبر؟لص؟ ،الان نماز عصر و عشا را ،در صورتی که با ظهر و مغرر خوانرده شرود ،سراق
ع

5
فعرم معصروم اسرتناد کررده و از آن در فتراوای
دانسته است .وی در دیگرر مسرائم فقهری نیرز بره ع

حدیث حوزه

خود بهره گرفته است.

6

 .1.3دورۀ متأخر
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بنام شیعه هرون ،محقرن سربزواری ( ،) 1090محسرن
در این دوره ،شمار زیادی از فقهای ع

فرریک کاشررانی ( ،) 1091شرریخ یوس ر بحرانرری ( ،) 1186مررال مهرردی نراقرری ( ) 1209و مررال
احمررد نراقرری ( ،) 1245میرررزای قمرری ( ،) 1232شرریخ محمدحسررن نجحرری ( ،) 1266شرریخ
مرتتی انصاری ( ،) 1281آقار را همردانی ( ) 1322و سرید ابوالقاسرم خرویی ( ) 1413قررار
دارند که هر یرک ر برا تحراوت آراء و مبرانی کره داشرتند ر بره افعرال معصروم اسرتناد کررده و از آن در
استنبا و استدال ل بر آموزههای فقهی بهره گرفتهاند.
فعرم پیرامبر؟لص؟ اسرتناد
برای مدال ،محقرن سربزواری دربرار دلیرم اسرتحبا نوافرم ،بره ع

 .1همان ،ص.393
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 .2جامع المقاصد فی شرح القواعد ،و ،2ص.60

 .3همان ،ص.305

 .4الرو ة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،و ،3ص.172
 .5الحوائد الملیة لشرح الرسالة النحلیة ،ص.134

 .6روک الجنان فی شرح هرشاد األلهان ،و ،1ص 301و و ،2ص 518و811؛ الرو ة البهیة فی شررح اللمعرة الدمشرقیة ،و،1
ص 489و و ،2ص 390و و ،3ص172؛ الحوائد الملیة لشرح الرسالة النحلیة ،ص 201 ،194و .208

کرررده 1و فرریک کاشررانی در برخرری مسررائم نمرراز جمعرره ن،یررر «وجررو تقرردیم خطبرره بررر نمرراز»،
فعرم پیرامبر؟لص؟ و ائمره؟مهع؟ را مسرتند قررار
«وجو قیام خطیب» و «وجو قرائرت فاتحره» ،ع
داده است 2.شیخ یوس بحرانی (صاحب حدائن) در با جواز سجده بر غیر زمین ،برا اسرتناد

برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ آن را جررایز شررمرده اسررت 3و مررال مهرردی نراقرری نیررز مسررتند امرروری هررون
«اسر ر ررتحبا اسر ر رربا و ر ررررو» 4و «جر ررررواز دفر ر ررن می ر رررت در شر ررررب» 5را افعر ر ررال پیررررررامبر؟لص؟ و

امیرالمومنین؟ع؟ برشمرده و بر پایه آن استدالل کرده است.

شرریخ محمدحسررن نجحرری (صرراحب جررواهر الکررالم) نیررز در مرروارد متعررددی از جملرره «آدا

ررم معصررروم اس ررتناد کررررده و ب ررا تکی رره برررر آن ،قای ررم ب رره رجحررران حرکرررت
تشررییع جن ررازه» ب رره فعر ع
تشییعکنندگان در پشت جنازه شده اسرت 6.وی هم نرین دربرار «عردم شرر تعردد در شسرتن

نجاسرت کررود » ،فعر عرم پیررامبر؟لص؟ را دلیررم معرفری کرررده اسررت و در بررا وجررو طمأنینرره در
فعم پیامبر؟لص؟ و ائمه؟مهع؟ به عنوان م ید استناد کرده است.
رکوم ،به ع

7

شریخ انصراری نیررز دربرار «تعیرین وقررت نمراز عصرر» 8و «وجررو طمأنینره در رکروم» 9از فعر عرم
پیامبر؟لص؟ در ا بات دیدگاه خویؤ بهره گرفته اسرت .آقار را همردانی در برا «لرزوم جهرر در
آیرتا خرویی نیرز برا اسرتناد بره
فعم پیرامبر؟لص؟ اسرتدالل کررده اسرت 10.
نمازهای شبانه» به ع
فعم پیامبر؟لص؟ نسبت به حمزه سید الشهدا و امیرالمومنین؟ع؟ نسبت به سرهم برن حنیر ،
ع
فعم پیامبر؟لص؟ ،وقت بین مغر و عشا را ترجیح داده است.
ع
 .1لخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد ،و ،2ص.215

 .2معتصم الشیعة فی احکام الشریعة ،و ،1ص 112و 113و و ،3ص.21

 .3الحدائن النا رة فی أحکام العترة الطاهرة ،و ،7ص.259

 .4معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة ،ص.185
 .5همان ،ص.418

12

فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

«تکرار نماز میت» را جایز شمرده است 11.و در با «زمان غسم شبهای خاص» ،با اسرتناد بره

 .6جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،و ،4ص.267
 .7همان ،و ،10ص.166

 .8کتا الصالة ،و ،1ص.60

 .9همان ،و ،2ص.14

 .10مصباح الحقیه ،و ،12ص.249

 .11موسوعة االمام الخوئی ،و ،9ص.275
 .12همان ،و ،10ص.39
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هنرانکره پیداسررت بیشرترین اسررتنادات فقهرای شریعه برره افعرال پیررامبر؟لص؟ بروده اسررت و
این نشان از مرجعیت رفتار نبوی در بین سیر معصومان؟مهع؟ دارد و بیانگر نقرؤ برجسرته آن
در استنبا آموزههای فقهی است.
 .2پژ وهشهای اصولی

پررهوهؤهررای اصررولی شرریعه دربررار فعر عرم معصرروم ،مرراهیتی ن،ررری داشررته و بیشررتر مبررانی و

فعرم
مسائم علمی آن را مرورد بررسری قررار دادهانرد .ایرن پرهوهؤهرا بره جهرت میرزان توجره بره ع
معصرروم و نقررؤ آن در اسررتنبا  ،هررمداس رتان نبرروده و نتررای یکسررانی نداشررتهانررد .هنررانکرره
پررهوهؤهررایی کرره در دور متقرردم (تررا قرررن پ رنجم هجررری) تررألی شرردهانررد ،بررر حجیررت فعر عرم
معصرروم پررای فشرررده و از آن بررهعنرروان یکرری از منررابع اسررتنبا یرراد کررردهانررد .برررای مدررال سررید

مرتتی ( ) 436در کتا ال ریعرة هلری أصرول الشرریعة و شریخ طوسری ( ) 460در کترا العردة

حدیث حوزه

ررؤ
فرری أصررول الحقرره بررره طررررح عنررروان مسررتقم افعرررال معصررروم پرداختررره و رررمن پررر یرش نقر ع
فعرم معصروم ،اختصاصری برودن

منبعشناسانه آن در استنبا  ،به طرح مسرائلی ماننرد ماهیرت ع

برخرری از افعررال پیررامبر؟لص؟ ،وجررو تأسرری برره فعر عرم پیررامبر؟لص؟ و شرررای آن ،اقسررام افعررال

سال هفتم ،شمارۀ دوم ،پیاپی ،15پاییز و زمستان 1396

پیامبر؟لص؟ و داللت آنها و امکان تعارک افعال معصوم پرداختند.

1

اما پهوهؤهایی که در دوره میانی (تا قرن دهم هجری) تألی شدهاند با بررسی تطبیقری
فعرم معصروم ،قایرم بره دامنری محردود
فعم و قول معصوم و طرح مسائلی دربار میزان دال لرت ع

فعم معصوم در اسرتنبا شرد هانرد 2.هنرانکره محقرن حلری ( ) 676در کترا معرارز
کارآمدی ع
األصول ،عالمه حلی ( ) 726در کتب سه گانه خود مبادی الوصول هلی علم األصول ،تهر یب
الوصررول الرری علررم األصررول ،نهایررة الوصررول الرری علررم األصررول و شررهید ررانی ( ) 966در کتررا

تمهید القواعد با طرح مسائلی مانند معنای تأسی به پیرامبر؟لص؟ ،تررجیح برین قرول و فعرم در
فعرم پیرامبر؟لص؟ برر حکرم و ،...کرارکرد
مقام تعارک ،تحراوت بیرانبرودن قرول و فعرم ،دال لرت ع

فعم معصروم در اسرتنبا را کاویرده و گسرتره داللرت آن برر احکرام را مرورد نقرد قررار دادهانرد 3.برا
ع
18

ایررن همرره ،حجیررت فعر عرم معصرروم و نقررؤ منبعیررت آن در اسررتنبا آموزههررای دینرری ،دیرردگاه

 .1ال ریعة هلی أصول الشریعة ،و ،2ص127-86؛ العدة فی أصول الحقه ،و ،2ص.599-561
 .2ته یب الوصول الی علم األصول ،ص.174

 .3نهایة الوصول الی علم األصول ،و ،2ص.579-525

مشتر این دوره با دور قبم است.
پررهوهؤهررایی کرره در دور مت رأخر (تررا قرررن پررانزدهم هجرررری) تررألی شرردهانرررد عمرردتا برررا
رویکردی حداقلی ،کارکرد داللی فعم را به هالؤ کشیده و با تقسیم افعال معصوم بره تشرریعی
فعم معصوم ،تردیدی جدی وارد نمودند.
و غیر تشریعی ،در
ع
امکان توسعه استنبا از ع

1

فعرم
البته اینان همگری در ایرن نگرره هرمداسرتان نبودنرد و برخری برا توسرعه قلمررو حجیرت ع
معصرروم ،سررهم بیشررتری برررای فعر عرم معصرروم قایررم شررد هانررد 2.برررای نمونرره ،وحیررد بهبهررانی

( ) 1205در الحوائر ررد الحائریر ررة ،مررررال مهرررردی نراق ررری ( ) 1209در تجریر ررد األصر ررول و انر ررید
المجتهرردین فرری علررم األصررول ،میرررزای قمرری ( ) 1231در القرروانین المحکمررة ،محمدحسررین

ح ررائری اصرررحهانی ( ) 1254در الحص ررول الغرویر رة ف رری األص ررول الحقهی ررة ،محمررردجواد مغنیررره

( ) 1400در علم أصول الحقه فی وبه الجدید و محمدتقی حکریم ( ) 1423در األصرول العامرة
فی الحقه المقارن از جملره اصرولیانی هسرتند کره برا طررح مسرائلی ماننرد «اصرم در داللرت افعرال

معصوم»« ،امکان تعارک بین افعال معصوم»« ،تقریر معصروم»« ،امکران نسرخ و تخصریص برا
فعرم معصرروم»
فعرم معصرروم»« ،گسرتره دال لرت ع
فعرم»« ،اصرم تشرریع در فعر عرم معصروم»« ،وجروه ع
و ...به بررسی مسائم فعم پرداختره و برا توجره بره شر ون مختلر معصروم (والیری ،حکرومتی،
اختصاصی و )...میزان کارایی آن را مورد بحث قرار دادند.

3

قرررار گرفترره اسررت؛ لکررن در میررزان گسررتره آن اخررتالر ن،ررر برروده و عمومررا برره کررارکرد حررداقلی آن

دادهاند.
ر ایت 

فعل معصوم در اندیشه شیعه
ادوار استنباط از ِ

با این همه ،بررسری اجمرالی همره آ رار اصرولی شریعه ،هنرین برهدسرت مریدهرد کره حجیرت
فعم معصوم به عنوان یکی از اجزای ّ
سنت ،وجره مشرتر همره پرهوهؤهرای یادشرده اسرت و
ع
فعم معصوم در استنبا بره صرورت یرک پریؤانگراره اصرولی مرورد پر یرش
در حقیقت ،کارکرد ع
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الغرویة فی األصول الحقهیة ،ص.316-313

نتیجهگیری

ّ
برهعنروان یکری از منرابع اسرتنبا  ،نقرؤ مر ری در اسرتخراو آمروزههرای دینری
سنت فعلری 
دارد کرره بررهدلیررم عرردم شررناخت ظرفیررت و میررزان کارآمرردیؤ ،آنگونرره کرره بایسررته اسررت ،مررورد
استناد اندیشمندان قرار نگرفته است.
فعم معصوم نشران مریدهرد
برآیند مطالعه ارجاعات ائمه؟مهع؟ ،اصحا و عالمان شیعه به ع

کرره افعررال پیررامبر؟لص؟ بیشررترین سررهم را در اسررتنبا آمرروزههررای دینرری داشررته اسررت و ا ک ررر
فعم پیامبر؟لص؟ بوده است.
استنادات شیعی به ع

فعم معصوم سه دور مختل را پشرتسرر گ اشرته اسرت؛ دور اول ،دور
تاریخ استنبا از ع

فعم معصوم است که با ارجاعرات پیرامبر؟لص؟ بره افعرال انبیرای پیشرین شرکم گرفتره
حجیت ع

فعم معصروم بروده و برا ارجاعرات اصرحا و اهرمبیرت؟مهع؟ بره
است؛ دور دوم ،دور مرجعیت ع

فعر عرم پیررامبر؟لص؟ ،تحقررن یافترره اسررت و دور سرروم ،دور منبعیررت فعر عرم معصرروم اسررت کرره در

حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ دوم ،پیاپی ،15پاییز و زمستان 1396
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پهوهؤهای فقهی و اصولی شیعه رخ نشان داده است.


فعرم معصروم
فعم معصروم هنرین برهدسرت مر 
یآیرد کره ع
از مجموم استنادات انجامگرفته به ع

برهعنرروان یرک منبررع معتبررر تلقری شررده و اصررم کارآمردی آن در اسررتنبا بر هصرورت پرریؤفرررک

مورد قبول اندیشمندان شیعه بوده است.
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