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مقدمه

قاعدۀ تسامح ،قاعدهای اجتهادی است .در هیچ متنی از متون روایی و حتی فقهی و اصولی شیعه
مربوط به قرون اول تا هشتم اثری از عبارت تسامح یا تساهل در فضایل یا در ادلة سنن یافت
نمیشود .در متون اولیة حدیثی شیعه مانند المحاسن برقی ،اصول کافی و ثواب االعمال روایاتی
آمده است که از قرن هشتم مورد استناد فقهایی قرارگرفته که قاعدۀ تسامح در ادله سنن را به
1
رسمیت شناختهاند.
عالمه حلی اولین فقیهی است که به روایت ضعیف در مستحبات عمل نموده است ( 1424ج .)69 :1
شهید اول نیز اولین کسی است که بهصراحت از تسامح در ادله سنن سخن به میان آورده و
به احادیث دال بر فضایل استناد کرده است که به اخبار «من بلغ» اشتهار یافتهاند ( 1419ج :2
 .)34پس از او ،ابن فهد حلی بدون آنکه نامی از تسامح در ادله سنن برده باشد ،بر اساس مفاد
اخبار من بلغ فتوا داده است ( .)12-13 :1407از سدۀ دهم برخی از فقیهان در اثبات یا رد قاعدۀ
تسامح رسالههایی نوشتهاند و از آن زمان اصطالح «قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن» شکل گرفت.
آقابزرگ طهرانی ( 1403ج  ،173-174 :4ج  ،)241 :7نام ده تن از دانشمندانی را که در موضوع
تسامح در ادلۀ سنن نگارشی داشتهاند ،فهرست کرده است .علمایی مثل شیخ بهایی ،محدث
بحرانی ،مجاهد ،نراقی ،مراغی و شیخ انصاری پیرامون این قاعده بحث کردهاند .این بحث در





 .1این اخبار عبارتاند از:
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ن سالم عن ابیعبدا 
ن الحكم عن هشام ب 
هلل البرقى عن علی ب 
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بدو پیدایش در حیطۀ موضوعات و موارد شمول قاعده شکل گرفت .کمکم پای ادلۀ قاعده به
میان کشیده شد و سپس بررسی مفاد روایات مورد استناد به چالش کشیده شد .در این زمان بود
که نظراتی در خصوص روایی و ناروایی قاعده شکل گرفت.
به نظر فقهای موافق «تسامح در ادلۀ سنن» ،مراد از «سنت» در این قاعده ،معنای عام مصطلح
در اصول فقه نیست که شامل قول ،فعل و تقریر معصومان(ع) میشود .بلکه معنای خاص آن اراده
شده است که صرفاً شامل اعمال استحبابی میشود .سنت در این معنا ،شامل مستحبات شرعی
است و در شمول آن نسبت به مکروهات ،بحث و اختالفنظر وجود دارد؛ یعنی برخی در مقام
استناد به این قاعده ،از آن در استدالل بر شرعی بودن همۀ رفتارها و اعمالی که به نحو غیر الزامی

و غیر وجوبی از پیامبر اکرم(ص) یا معصومان رسیده است ،استفاده کردهاند (ر.ك .به :انصاري

ي مراغي  1418ج  .)430 - 432 :1در کتب لغت «مسامحه» مترادف با «مساهله»
160 :1414؛ حسين 
و «تسامحوا» مترادف با «تساهلوا» آمده است (جوهری  1376ج  .)376 :1تسامح نیز از «سمح» به
معنای جود و بخشش است (خلیل بن احمد  1410ج  .)155 :3در منابع فقهی شیعه در بیان قاعدۀ
مورد بحث معموالً واژۀ تسامح و مشتقات آن بهکاررفته است؛ اما در منابع اهل سنت واژۀ تساهل
متداولتر است و عبارت «تساهل در فضایل اعمال» دقیقاً بدیل «تسامح در ادلۀ سنن» استعمال
شده است (سیوطی  .)298 :1415مراد از تسامح  -صرفنظر از اینکه چه حدیثی را و با چه
شرایطی معتبر بدانیم  -آن است که هنگام استنباط احکام مستحبات از احادیث پاداش اعمال،
سختگیری و دقت الزم ،به همان نحو که در سایر احادیث اعمال میشود ،ضروری نیست .پیامد
این آسانگیری در سند روایات ،ورود احادیث بیشتری در حوزۀ احکام دینی خواهد بود.
آنچه در حجيت خبر واحد بیش از سایر شروط الزم برای حجيّت آن ،در منابع اصول
فقهی مورد تأکید قرارگرفته است ،لزوم دقت و تفحص در سند این اخبار و احوال راویان
آنهاست .موافقان قاعدۀ تسامح به استناد اخبار «من بلغ» تسامح در دقت سندی روایات سنن را
جایز دانسته و به شرایط حجیت اخبار آحاد ،استثنا زدهاند .به نظر آنها مجتهد میتواند از فقدان
شرایط و ضعف خبر چشمپوشی کند و استثنائاً با این اخبار ضعیف همان معاملهای را بکند که
با اخبار واجد شرایط میکند« .خبر واحد دال بر استحباب» تعبیری است که فقها از روایت دال
بر ثواب دارند .براین اساس ،اگر کسی به مفاد خبری عمل کند که وعدۀ ثواب عملی را داده
است ،هرچند آن خبر فاقد شرایط حجیت باشد ،فعل وی مستحب است و از ثوابی که در خبر
ذکرشده ،بهرهمند خواهد شد .به دیگر سخن ،قاعده حاکی از آن است که اگر خبر ضعیفی
داللت بر استحباب عملی کند ،به داللت مطابقی یا التزامی ،در آن تسامح میشود .این معنا
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بهصورت یک قاعده در امر استنباط ،در میان شیعه ،رواج یافته است.
تمایز میان فقهی و اصولی بودن قاعدۀ تسامح از اختالفات اساسی موافقان قاعده است که در
فهم صحیح و چگونگی کاربست آن تأثیر بسزایی دارد .به نظر میرسد بهترین راه برای تشخیص
فقهی یا اصولی بودن قاعدۀ تسامح ،بررسی تفاوتهای میان این دو قاعده است که مهمترین
آنها عبارتاند از )1 :اجرای قاعدۀ فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است ،ولی اجرای قاعدۀ
اصولی ویژه مجتهد است (انصاری )18-20 :1416؛  )2قاعده فقهی ،برخوردار از استقالل است،
ولی قاعده اصولی جنبه آلیت داشته ،ابزاری برای استنباط حکم محسوب میشود (سبحانی 1367

ج )19-20 :1؛  )3قاعده فقهی مستقیماً به عمل مکلف تعلق میگیرد ،ولی تعلق قاعده اصولی به
فعل مکلف ،باواسطه است (حکیم )43 :1979؛  )4قاعده فقهی تطبیقی است؛ ولی قاعده اصولی
استنباطی است (فیاض  1419ج  .)8 :1قاعده فقهی ،بسان کلی طبیعی است که در خارج دارای
افراد و مصادیقی است؛  )5غایت و هدف قاعده فقهی ،صرفاً بیان حکم حوادث جزئی است،
ولی هدف قاعده اصولی بیان شیوههای اجتهاد و استنباط است (شهید اول بیتا ج  .)221 :2مکلف،
در مواجهه با رویدادی خاص یا موضوعی جزئی در زندگی خود ،میتواند با تطبیق قاعده فقهی
بر آن ،حکم را به دست آورد؛ اما قاعدة اصولی در راستای استخراج حکم شرعی ،در روند
اجتهاد و در کنار ادله و قواعد دیگر به کار گرفته میشود.
بهعنوانمثال اگر در خبر ضعیفی آمده باشد که ثواب نماز در فالن مسجد برابر با ثواب
زیارت امام حسین(ع) در کربالست ،بنا بر اصولی بودن این قاعده مجتهد میتواند ضعف سند را
نادیده انگاشته و حکم استحباب اقامه نماز در مسجد مذکور را صادر کند و بنا بر فقهی بودن
قاعده مکلف جایز است بهمحض اطالع از این خبر ،به آن عمل کرده و از ثواب آن مستفیض
گردد .در این صورت عمل در حق وی مستحب شده و گویا بهحکم استحبابی که مجتهد از
خبر صحیح استنباط نموده ،عمل کرده است ،حال چه خبر مطابق با واقع باشد چه مخالف با آن.
برخی از موافقان ،اصولی بودن این قاعده را نپذیرفتهاند ،برخی دیگر در قاعده بودن آن تردید
کردهاند (بحرانی  1405ج  .)202 :4جمع کثیری جریان آن را مشروط به شروطی دانسته و عدهای
مستندات آن را ناتمام برآورد نموده و تفاسیر دیگری ارائه کردهاند.
تعیین ماهیت قاعدۀ تسامح با نگرش ما به این مسئله ارتباط مستقیمی دارد .اگر از این منظر
بنگریم که مراد از این قاعده ،اسقاط شرایط معتبر در حجیت خبر واحد است به این معنا که در
اخباری با مدلول غیر الزامی (غیر حالل و حرام و غیر واجب و حرام) نیازی به تفحص سندی
حدیث نیست و صرف احتمال صدور در اعتماد به سند کفایت میکند ،قاعدۀ تسامح ،قاعدهای
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اصولی میشود و اگر از این دریچه نگاه کنیم که مراد از آن بیان حکم عملی است که در خبر
ضعیف ،به مکلف وعده ثواب در قبال انجام آن دادهشده است ،قاعدهای فقهی خواهد بود .از
منظر فقهی ،فقیه درصدد اثبات حکم استحباب ولو بهعنوان ثانوی برای فعلی است که در خبر
ضعیف در برابر انجام آن ،از قول رسول اکرم(ص) وعده ثواب دادهشده است ،باوجوداین احتمال
که پیامبر چنین وعدهای نداده باشد؛ اما اگر روایات را ناظر بر فضل خداوند بدانیم ،به این معنا
که این روایات درصدد جعل حجیت برای اخبار ضعیف با مدلول غیر الزامی و یا جعل استحباب
برای عملی که ثوابی برای آن دادهشده نبوده و صرفاً بر این معنا اذعان دارند که فضل و رحمت
خداوند به حدی است که حتی اگر درواقع فعلی درخور چنان ثوابی نباشد که در خبر ضعیف
آمده ،باز هم خداوند ثواب موعود را به عامل آن خواهد داد ،قاعدۀ تسامح ماهیت کالمی
خواهد داشت .در میان علما شیخ انصاری از منظر نخست به این مسئله نگریسته و مرحوم نائینی
از منظر دوم و آقای خویی از منظر سوم .لذا قاعدۀ تسامح نزد شیخ انصاری از ماهیت اصولی
(انصاری  1414ج  ،)144-147 :2نائینی از ماهیت فقهی (خویی  1417ج  )207 -209 :2و خویی از

ماهیت کالمی برخوردار است (حسینی بهسودی  1417ج .)320-321 :2
در منابع اصولی پیش از فرائد االصول انصاری ،بحث از این موضوع در مبحث حجیت خبر و ذیل
سخن از شرایط قبول خبر واحد بهعنوان استثنایی بر این شرایط آمده است (برای نمونه ر.ک .به :مجاهد
346 :1229؛ نجفی اصفهانی بیتا422 :؛ حائری طهرانی 305 :1363؛ صدر  1406ج  .)293 :1این قاعده
گاهی در شمار دیگر قواعد در کتب قواعد فقهیه فقهای معاصر نیز درجشده است (موسوی بجنوردی
 1424ج 327-332 :2؛ نوحی  .)98-100 :1384شیخ انصاری در فرائد االصول برای اولین بار این موضوع
را در مباحث مربوط به اصول عملیه ،ضمن کالم درباره حسن و رجحان احتیاط در موارد شبهه
وجوبیه به دلیل فقدان نص معتبر آورده است (انصاری  1416ج  .)153 :2بیشتر دانشمندان پس از وی
به تبعیت از او ،این بحث را ذیل مباحث برائت و احتیاط در عبادات ،بهعنوان یکی از تنبیهات و
ملحقات این مباحث آوردهاند (برای نمونه ر.ک .به :آخوند خراسانی 1409؛ نائینی 1406؛ اصفهانی 1374؛
بروجردی  .)1405به دیگر سخن اصل بحث که در باب احتیاط یا برائت مطرح میشود شامل سه
مسئله فقهی ،اصولی و کالمی است و این امر به تفسیری بستگی دارد که از اخبار مورد استناد ،به عمل
میآید؛ ولی اگر در نهایت به رأی منسوب به مشهور برسیم ماهیت همان ماهیت اصولی خواهد بود.
فلسفه اختصاص این جایگاه بهقاعدۀ تسامح این است که چون هر عبادتی به امر و طلب
مستقلی نیاز دارد در اینجا بحث «االحتیاط فی العبادة المحتملة» مطرح میشود .شیخ انصاری
تصریح میکند که اخبار تسامح ،طلب و امر مستقلی را متوجه نفس عمل نمیسازند ،ازاینرو
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ثوابی که در روایات ضعیف وعده دادهشده ،مشمول تسامح است نه نفس عمل .لذا با این اخبار
هیچگونه سنتی قابلاثبات نیست .همین عدم اثبات امر و طلب مستقل سبب شده که امکان قصد
امر ،یا قصد وجه و قصد قربت در مورد اعمالی که استحباب و رجحانشان از طریق اخبار ضعیف
بیانشده ،با مشکل مواجه شود .لذا اصولیان بعد از شیخ ،این بحث را در تنبیهات مبحث برائت
که به رجحان احتیاط در عبادات اختصاصیافته است ،به چالش کشیدهاند ،شاید بتوان به این
نتیجه رسید که تغییر دادن جایگاه قاعدۀ تسامح از مستثنیات خبر واحد به تنبیهات اصل برائت،
نمایانگر تغییر موضع و پذیرفته نشدن این قاعده در معنای مشهور باشد .امام خمینی نیز بهوضوح
بیان میکنند که تصحیح احتیاط با اخبار من بلغ ،مستلزم دور و «توقف شیء علی نفسه» است
(امام خمینی  1414ج 131 :2؛ طباطبایی  1371ج .)334 :3

برخالف ادعای برخی از فقها که تسامح در ادلة سنن را به همة اهل علم اعم از علمای شیعه
و علمای سنی نسبت دادهاند (بهايى 195 :1384؛  ،)228 :1386این مسئله در میان متأخران بهویژه
فقهای معاصر مخالفانی دارد که به اشاره یا صراحت این قاعده را رد کردهاند و مستندات آن را
کافی و مفید معنا ندانستهاند .از طرفی همانگونه كه پيشتر گفته شد در بین قدما تا زمان عالمه
و حتى در كتب ایشان به تسامح در ادله سنن تصريح نشده است و پس از ایشان مطرحشده است.
در منابع اصول فقه ،این قاعده شرح دادهشده و اخبار حاکی از آن موردبررسی قرارگرفته است.
برخی بر قاعدۀ تسامح صحه گذاشتهاند و بهکارگیری آن را در ابواب مختلف فقه تأیید کردهاند.
شماری نیز تفاسیر دیگری از روایات مزبور عرضه کردهاند .تفاسیر جدید از اخبار مستند قاعده،
خود حاکی از عدم پذیرش قاعدۀ تسامح است .حتی برخی بهصراحت کاربست قاعده را در باب
خاصی از ابواب فقه زیر سؤال بردهاند یا مستندات آن را ضعیف برآورد کردهاند و شمار اندکی
هم بهطورکلی این قاعده را از اساس و ریشه منتفی دانستهاند .از اصولیان معاصر خویی (غروی
تبریزی  1410ج  ،)448 :3روحانی ( )8 :1417و امام خمینی ازجمله مخالفان قاعدۀ تسامح هستند.
ایشان در مبحث برائت ،نظر خویش را دربارة مفاد اخبار من بلغ بهاجمال بیان کرده است (سبحانی
 1367ج 294-298 :2؛ امام خمینی  1414ج  .)131-137 :2در این مقاله ابتدا به بیان نظر موافقان و
سپس مخالفان و نقد نظر موافقان و درنهایت نظر امام خمینی همت گماردهایم.
 .1موافقان قاعدۀ تسامح

مقبولیت این قاعده گاه در کالم فقها ظاهر میشود .شهيد اول با استفاده از فعل تسامح در
کاربست احادیث ضعیف مینویسد« :اهل علم در احاديث مربوط به فضائل ،تسامح مىكنند»
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( 1419ج  1.)34 :2شهيد ثانی نیز مفاد تسامح و موارد کاربرد آن را خاطرنشان مینماید« :بيشتر
فقها عمل به خبر ضعيف را در قصهها ،موعظهها و اعمال مستحب جايز مىدانند نه در صفات
خداوند و احكام حالل و حرام؛ و البته اين ديدگاه خوب است به شرطى كه ضعف روايت
بهاندازهای نباشد كه به ح ّد جعل و اختالق برسد» ( .)94 :1408پساز این دو بزرگوار ،علمای
دیگری هم بهتفصیل یا اشاره توافق خود را در قبول استفاده از حدیث ضعیفی که خبر از ثواب
عملی را میدهد ،اظهار میکنند .این افراد عبارتاند از :ابن فهد حلی ،محقق خوانساري ،فاضل
خراساني و شیخ بهایی (مجاهد  .)345 :1229دیگر بزرگانی نظیر وحید بهبهانى ( 1424ج ،)86 :2

انصارى و از علمای متأخرتر :سید محمد مجاهد ( )345 :1229و مال حبيباهلل شريف كاشاني
(بیتا )86 :از زمره این افرادند.
پایهگذاران و مبدعان بر اعتبار اخبار من بلغ مهر تأیید زدهاند .برخی از موافقان تسامح،
فیالجمله اعتبار این اخبار را پذیرفتهاند و بر پایه اعتماد بر مقبولیت این قاعده و عمل علمای
سلف (صدر بیتا .)84 :بدون کنکاش در اسناد اخبار من بلغ ،بنا را بر صدور آنها گذاشته و بیشتر
به فروعات و نتایج حاصل از قاعده اهمیت دادهاند .این امر ناخودآگاه منجر به بسط دامنه قاعده
و تعمیم آن به مواردی غیر از استحباب شدهاست.
بهطورکلی ،فقها و اصولیون شیعه در مسیر اجتهادی خویش حین تمسک به اخبار من بلغ ،از
روشهای مختلف برای اطمینان به صدور این روایات از معصوم ،بهره جستهاند .گاه از جهات
مختلف به مجموع این روایات من حیثالمجموع ،نظر انداخته و فیالجمله و فارغ از هرگونه
بررسی تاریخی و رجالی روات حدیث ،با معیارهای دیگری ،صدور روایات را قطعی دانسته و
بعد سراغ داللت و مفهوم و منطوق آنها رفتهاند 2و گاهی سند هر خبر را جدا از دیگری بررسی
نموده و بهطور خاص به بررسی شرححال تکتک روات در تمامی طبقات پرداختهاند.













 .1با دقت در عبارت شهيد مىتوان فهميد كه اين عبارت ديدگاه خود شهيد نيست ،بلكه ايشان اين عبارت را از
محيیالدين نووى نقل مىكند .البته سياق كالم ايشان به گونهاى است كه گويا سخن وى را تأييد مىكند .وى
مىنويسد« :وقال صاحب الروضه :هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا ،منهم :القاضى حسين و صاحب التتمه و
نصر المقدسى فى كتابه التهذيب و غيرهم و نقله القاضى حسين عن أصحابنا مطلقا؛ و الحديث الوارد فيه ضعيف،
لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم و قد اعتضد بشواهد من األحاديث الصحيحه ،كحديث :اسألوا اهلل
له التثبيت .»...،به کارگیری عنوان «فضائل» به جای «سنن» این احتمال را تقویت میکند.
 .2ناگفته نماند که گاهی برخی از علما ابتدا متن روایت را مورد بررسی قرار میدهند تا اگر مضمون آن با قرآن و
سنت معارض نبود در مراحل بعدی ،از سند و صدور آن اطمینان حاصل نمایند؛ لذا چه بسا کسانی که فارغ از بررسی
سندی سراغ روایات من بلغ رفتهاند و لزوماً آنها را قبو ل نداشته و در مقام عمل ،مفاد این دسته روایات را نپذیرفتهاند.
روشن است با رد داللت اخبار بر معنای مورد نظر ،مجالی برای بازنگری سندی ،در مرحله بعد باقی نمیماند.
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در نگاهی دیگر میتوان گفت در روش نخست ،فقیه بر مبنای موثوق الصدور بودن روایت
عمل کرده؛ اما در دیدگاه دوم ،مبنای فقیه عمل به خبر ثقه است .در اینجا با دو رویکرد کام ً
ال
متفاوت به بررسی اعتبار اخبار من بلغ میپردازیم .در یک رویکرد شیوههایی که موافقان اعتبار و
صدور اخبار من بلغ ،در اثبات نظر خود بهکاربردهاند و در رویکرد دیگر شیوههایی که مخالفان
تسامح برای اثبات عدم صدور و غیرقابلاعتماد بودن این اخبار در حوزه اجتهاد به کار گرفتهاند.
به نظر میرسد مثبتین این قاعده بیشتر موثوق الصدوریاند و بر تفحص درزمینة ثقه بودن یا
نبودن روات کمتر نظر دارند ،اما مخالفان با رویکرد انتقادی شیوههای موافقان را بهنقد کشیده و
بهدقت به بررسی سندی و رجالی احادیث میپردازند.









الزم به ذکر است مراد از موافقان و مخالفان ،در نگاه اجمالی موافقان و مخالفان قاعده
تسامح در ادله سنن است؛ ولی چهبسا کسانی که با اصل این قاعده مخالفاند؛ اما اجماالً صدور
تعدادی از این روایات را پذیرفتهاند؛ چراکه ایراد اصلی آنها در داللت اخبار بر تسامح در
پذیرش روایات ضعیف است؛ لذا ممکن است برخی سند این روایات را بنا بر نگرش خاص
خود تا حدی پذیرفته باشند؛ ولی در مدلول حرف دیگری داشته باشند و قاعده تسامح در ادله
سنن را رد کنند؛ بر این اساس برای پرهیز از هرگونه شک و شبهه ،بهتر است فرض را بر مخالفت
و موافقت در اعتبار اسناد بگیریم .این فرض ،موافقان و مخالفان قاعده را نیز تا حد زیادی در
برمیگیرد؛ یعنی بسیاری از کسانی که موافق با صدور اخبار تسامح هستند ،همان کسانی هستند
که با قاعده تسامح در ادله سنن موافقاند و بر حجیت آن اذعان دارند و اکثر کسانی که با
صدور این اخبار از معصوم مخالفاند ،همان کسانی هستند که اصل قاعده تسامح را به حجیت
نمیپذیرند و البته که مخالفان اعتبار اخبار تسامح ،صد درصد از مخالفان قاعده نیز هستند و فقط
در بین موافقان اعتبار اسناد ممکن است عدهای از مخالفان حجیت قاعده تسامح وجود داشته
باشند .با این حساب با دو رویکرد کام ً
ال متفاوت به بررسی اعتبار اخبار من بلغ میپردازیم.
ازآنجاکه در تدوین متون فقهی بهویژه در شروح و حواشی ،این شیوه متداول است که
دعاوی موجود پیرامون یک موضوع خاص را به ترتیب شدت و قوتی که دارند از ادعای قوی
به ادعای ضعیف مطرح میکنند و معموالً ادعای قویتر و شدیدتر ،به نقل از گروهی مطرح
میشود و بعد ادعای دیگری در یک مرحله پایینتر ذکر میشود و خاطرنشان مینماید که اگر
سخن نخست صحیح نباشد حداقل دومی صحیح و مطابق با واقع خواهد بود؛ در اینجا هم در
نگرش موافقان به اعتبار اخبار من بلغ ،این شیوه اعمالشده است؛ مث ً
ال این مطلب بهوفور مشاهده
میشود که گفته میشود اخبار من بلغ متواترند و اگر تواتر لفظی را نپذیریم بعید نیست متواتر

























قاعدۀ تسامح در روششناسی تفکر نقدی امام خمینی

مقالــه

(س)

23

معنایی باشند ،حداقل مستفیض بودن آنها قطعی است .البته گاهی هم گفته میشود اخبار این
باب مستفیضاند اگر نگوییم تواتر معنوی دارند (انصاري 144 :1414؛ صدر بیتا .)244 :گاهی نیز
خضوع شارح و ادب وی نسبت به نویسنده اصلی سبب میشود بیآنکه نظر خود را مستقیم
طرح نمایند ،به شرح و تفصیل قول و نظر فقیه دیگری بپردازند .این روش ازاینجهت مورد
مناقشه قرار میگیرد که اوالً بهطور دقیق مشخص نمیشود ناقل مطلب ،بهراستی خود بر صحت
نظر مذکور اذعان دارد یا نه و نظر اصلی خود وی چیست؟ ثانیاً با این شیوه آمار دقیق از نظرات
موجود و صاحبنظران یک نظر به دست نمیآید و این امر گاهی یک نظر را در حد شهرت











و یک روایت را تا مرز تواتر معنوی جلو میبرد .عالوه بر اینکه نقض و ابرام آنها را نیز سخت
مینماید .در اینجا نیز با چنین مشکلی در انتساب هر یک از این دیدگاهها به نویسنده یا شارح
کتاب که در تأیید موثوق الصدور بودن اخبار ارائهشده است ،مواجه هستیم.



 .2نقد نظر موافقان قاعده

ازآنجاکه موافقان قاعده در اثبات نظر خود به اجماع یا دستکم شهرت تمسک نمودهاند ،در
نقد قاعده مسئله شهرت که قائلین بیشتری دارد موردتوجه قرار دارد .به نظر امام خمینی «قدما» به
علما و بزرگانی اطالق میشود که از غیبت صغرای امام زمان(عج) تا عصر شیخ ابیجعفر طوسی
میزیستهاند .در بیان دلیل انتساب اعتبار شهرت به فتاوای علمای قبل از طوسی گفتهاند که وی
چون در کتب فقهی خویش به بعض اخبار ضعیفعمل نموده است ،دیگران نیز از وی تبعیت
ِ
برگشت عمل
نمودهاند .بعدا ً گمان شده که عمل به ایناحادیث ،مشهور است .درصورتیکه
به چنین روایاتی در اصل ب ه شیخ طوسیاست .شهرت بر تسامح در فتاوای فقهی از دوره شهید
اول و ابن فهد حلی است و در کتابهای فقهی قدما به این قاعده استدالل نشده است و روشن
همنیست که نقل روایتهای ضعیف در کتابها و یا فتاوای بی سند ،حتماً از باب قبول تسامح
بوده باشد .با این تفاصیل ،اشکال جدیتری به ذهن متبادر میشود و آن اشکال عبارت است
از اینکه موضوع تسامح که نهایت یک روایت حسن دارد ،با اعراض مشهور مواجه است .حتی
اگر وجود یک یا دو خبر صحیح را هم بپذیریم باز از نظر اصولیون این خبر صحیح با اعراض
فقها حکم خبر ضعیف را پیدا میکند و اعتباری در استناد ندارد .ثالثاً بسيارى از علمای اصول
ظن حاصل از شهرت فتوايى را معتبر و حجت ندانسته و ادله حجيت آن را مخدوش دانستهاند
)آخوند خراسانی .)۲۹۲ :1409
لذا با توجه به این اشکاالت ،به این نتیجه میرسیم که این شهرت در بین قدما ریشه و اصل
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و اساسی نداشته و در حقیقت از همان شهرتهايى است كه محقق اصفهانى در مورد آنها
مىگوید« :ال أصل لها» (اصفهانى  1374ج  ،308 ،290 ،104 :2ج  .)194 :4در نقد داللت نیز گفته
میشود :ترتب ثواب بر یک عمل ،مالزم با استحباب نیست (انصاری  1416ج .)155 :2
با ارزیابی رجالی اخبار من بلغ و درجه صحت و اعتبار آنها ،مشخص میشود که روایت
صحیحی در میان آنها وجود ندارد و تنها یک روایت قابلاعتماد است که آنهم «حسنه هشام
بن سالم» است .لذا از مبنا با اشکال جدی مواجه میشود .اعتماد به پذیرش قول بزرگانی از علما
در قبول صدور اخبار ،در صورتی صحیح است که مبانی اصولی دو طرف در کشف صدور
روایت و نظرات رجالی آنها در تعیین وثاقت روات یکی بوده و هیچ اختالفنظری در این
خصوص وجود نداشته باشد.
اعتماد به اخبار به سبب قابلاعتماد بودن شخصیت مؤلف ،بر اساس نظر اتخاذی در قواعد
و قوانین علم رجال ،متفاوت است و البته گاهی برخی از این اقوال خارج از قواعد بوده و کام ً
ال
نظر شخصی محسوب میشود .اعتماد به روات احادیث ،بر اساس اعتماد به نویسنده کتاب و در











اینجا توثیق «علی بن موسی الکمندانى» به خاطر اینکه کلینی روایات وی را آورده ،امری منطقی
و مستدل نبوده و اشکاالتی بر آن وارد است:
اوالً نظر فوق ،یعنی اثبات وثاقت و عدالت برای مشایخ افراد مشهور ،تنها در حد یک ادعا
است .جایی که خویی با ادعای مجلسی مبنی بر ممدوح بودن تمام مشایخ صدوقمخالف است
(طباطبایی يزدي  1417ج  1.)533 :5چگونه میتوان پذیرفت که راویان افراد مشهور باالتر از
ممدوح،یعنی موثق و عادل باشند؟
ثانیاً اگر قرار باشد مشایخ افراد مشهور ثقه محسوب شوند ،پس الزم میآید مشایخ احمد
بن خالد برقى که ازجمله محدثین مشهور قم است ،مورد اعتماد و وثوق علمای رجال باشند؛
حالآنکه به اذعان رجالیون وی ازجمله کسانی بوده که بیشتر از ضعفا نقل حدیث نموده و بر
مراسیل ،نیز اعتمادمیکردهاست (نجاشی  1416ج  ،76 :1رقم 182؛ شیخ طوسی .)62 :1417
ثالثاً کلینی در کافی  -که یکی از اصول اربعه شیعه است  -از راویانی روایت کرده کهدر
ب رجالتضعیفشدهاند .هرچند این مسئله صداقت کلینی را زیر سؤال نمیبرد؛ ولی مثبت
کت 
وثاقت راویان او هم نمیتواند باشد .چهبسا نقل از رجل ضعیف ،ریشه در اختالف مبانی رجالی
وی با دیگران یا دیگر اعتقاداتی داشته باشد که در این امر دخیلاند.













ن علي
 .1در شرح این کتاب در نقد روایتی از خوئی نقل شده :این نص صحیح نیست ،چون در سند آن محمدب 
ماجيلويه غیر ثقه وجود دارد و به مجرد اینکه از مشایخ صدوق است ثقه محسوب نمیشود.
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رابعاً در شرایطی که وثاقت مشایخ اصحاب اجماع (که ازجمله افراد مشهور و راویانیهستند
که بروثاقت ایشان اتفاقنظر وجود دارد) معرکۀ آراء است و بسیاری آن را نپذیرفتهاند ،سخن
از وثاقت مشایخ اشخاص مشهور بیپایه و سست به نظر میرسد.



 .3مخالفان قاعدۀ تسامح

از همان آغاز طرح قاعدۀ تسامح ،یعنی از زمان شهید اول ،این قاعده از سوی تعدادی از معاصرین
وی و اندیشمندان پس از وی با مخالفت اساسی مواجه شد.
عالمه حلی مخالفت خود را در دو موضع ،با این اجماع مطرح میکند (مجاهد  )346 :1229و

عاملی ( 1414ج  )139 :1نیز پس از ذکر پارهای از وضوهای مستحبی و بیان ضعف دلیل استحباب
مینویسد« :اینکه گفته میشود در ادله سنن برخالف سایر احکام میتوان تسامح ورزید ،مردود
است» .در بین فقهای متأخر نیز ،کسانی چون انصاری ،خویی ،سبحانی و امام خمینی قاعدۀ
تسامح را رد میکنند .بعد از ظهور مفاد قاعدۀ تسامح در فقه تشیع ،شماری از فقها اشکاالتی بدان
وارد کرد ه و اثبات آن را بیاساس خواندهاند (حسینی بهسودی  1417ج  )370 :2عاملى ( 1414ج
 )139 :1در بحث وضوهاى مستحبى خاطرنشانشده است« :يكى از مواردى كه به قاعدۀ تسامح
در ادله سنن تمسك مىشود اين است كه آيا براى زن حائض مستحب است كه وضو داشته
باشد يا خير؟ برخى خواستهاند از راه تسامح در ادله سنن ،استحباب آن را ثابت كنند ،ولى اين
قاعده داراى اشكال است» .بحرانى ( 1405ج  )198 :4نیز در انتهای بحثی مفصل پیرامون قاعدۀ
ن قول كه در ادله استحباب تسامح مىشود ،يك قول ضعيف
تسامح ،متذکر شده است« :اي 
است» .حكیم ( 1404ج  )171 :7هم بهطورکلی این قاعده را رد کرده است« :قاعدۀ تسامح در
ادله سنن ،ثابت نيست».
 .4نظر خاص امام خمینی دربارة قاعدة تسامح

امام خمینی در مبحث احتیاط بخشی را به اخبار من بلغ اختصاص داده است ،ازآنرو که فقهای
پیشین یکی از مؤیدات اصل احتیاط در امور تعبدی را اخبار من بلغ دانستهاند .وی این سخن را با این
استدالل که مستلزم دور است ،مورد نقد قرار داده است ( 1414ج )131 :2؛ زیرا اوامر دال بر احتیاط در
عبادات نمیتوانند بر اعمال قطعنظر از قصد قربت در آنها تعلق بگیرند؛ بنابراین احتیاط در مواردی
که شک در تعبدی بودن کاری وجود دارد ،عم ً
ال غیرممکن است ( 1414ج .)127 :2
به نظر امام خمينى اخبار من بلغ بهظاهر داللت بر این دارند که اگر بنا بر حدیثی غیر موثق
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ثوابی برای عملی ذکر شود و مکلف به امید دست یافتن به این ثواب و اجر ،آن عمل را انجام
دهد ،چنانچه درواقع آن عمل استحباب داشته باشد ،وی از آن ثواب برخوردار خواهد بود و اگر
عمل انجامشده مطابق حکم واقعی نباشد ،باز هم از باب تفضل از آن ثواب برخوردار خواهد شد
( 1414ج )131 :2؛ اما ایشان ظهور اخبار را در این معنا در تقابل با ظهور دیگری دانسته است که
نسبت به آن قویتر است .بر اساس این معنای ظاهری قویتر ،اخبار من بلغ درصدد جعل ثواب
برای کسانی هستند که این ثواب از طریق اخبار به آنها رسیده است؛ یعنی مکلفی که با توجه
به وجود احتمال درک حکم واقعی شرعی یا برآوردن خواست احتمالی معصوم (ع) ،مطابق مفاد

خبری غیر موثق دال بر ترتب ثواب برای عملی خاص ،آن عمل را انجام میدهد ،در حقیقت در
جعالهای وارد میشود که بر اساس آن انجام دادن عمل به امید دستیابی به ثواب پس از رسیدن
خبری مبنی بر ترتب ثواب بر آن ،مستلزم دریافت آن ثواب است .پس همانطور كه در جعاله،
پرداخت ُجعل معلق بر پيدا كردن گمشده و بازگرداندن آن به صاحبش است ،در اينجا نيز جعل
ثواب معلق بر اين است كه مكلف آن عملى را كه خبر ثواب آن رسیده ،به اميد رسيدن به ثواب،
انجام دهد .در جعاله كسى كه گمشدهاى دارد ،بهصورت عام مىگويد« :كسى كه گمشده من
را بازگرداند ،به او فالن مقدار اجر را مىدهم» .در اخبار من بلغ نيز شارع به همين صورت به
مکلفان میگوید« :هرکسی كه خبرى از ثواب به او برسد و آن را انجام دهد ،آن ثواب را به او
خواهم داد» .در اخبار من بلغ ُجعل (ثواب) بر «انجام عمل پس از بلوغ ثواب به اميد ثواب» معلق
شده است« .كان له اجر ذلك» ُجعلى است كه شارع قرار داده و معلق بر اين است كه مكلف از
ثواب فالن عمل باخبر شود و آن را به اميد رسيدن به آن ثواب انجام دهد .روش شارع در اخبار
من بلغ مطابق روشی است که در جعاله استفاده مىشود .همانطور كه مردم براى اعالم جعاله از
عبارت «من ر ّد ضالتى ...فله كذا »...استفاده مىكنند ،شارع نيز از عبارت «من بلغه ...فله كذا»...
استفاده كرده است ( 1414ج .)132 :2
از نظر امام خمینی ،فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف به انجام فعل ما بلغ ،برای حفظ
سنن و مستحبات واقعی است که ممکن است در اخبار غیر صحیح مکتوم مانده باشد .اگر قرار
بود راه تحصيل مستحبات بررسى سند و عدم وجود معارض باشد ،چهبسا بسيارى از مستحبات
از بين رفته بودند .در حقیقت شارع برای حفظ بسيارى از مستحبات واقعى که در ميان اخبار
ضعيف وجود دارند ،چنين جعالهاى را در قالب اخبار من بلغ قرار داده است و باخبر دادن به
ثواب ،مكلفان را به انجام دادن هر آنچه از روایات به دستشان میرسد ،بهصورت مطلق ترغیب
و تشویق میکند ،چه سند آن معتبر باشد چه غیر معتبر .این ترغیب برای حفظ مستحبات با انجام
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مطلق ما بلغ ،با سند معتبر و غیر معتبر ،با احتمال عدم درک واقع ،مانند تشویق مضاعفی است که
خداوند برای انجام حسنات فرموده است« :هرکس کار نیکی انجام دهد پس ثواب انجام ده کار
نیک مشابه دارد» 1414( 1ج .)132 :2
امام ،برخالف موافقان قاعدۀ تسامح ،با این استدالل به این نتیجه رسیدهاند که اخبار من بلغ
نمیتوانند بر استحباب عملی داللت كنند؛ زیرا فعل مستحب فعلی است که به خاطر خصوصيت
و رجحان ذاتىاش متعلق امر واقع میشود .جعل ثواب در اخبار ما بلغ مانند جعل ثواب براى
انجام مقدمات حج است ،كه موجب گزاردن حج مىشود یا مانند جعل ثواب برای پیاده رفتن به
زیارت اباعبداهلل(ع) است که نفس پیادهروی هیچ خصوصیت و رجحان ذاتی در برندارد وصرف

تشویق برای زیارت امام(ع) بدان ثواب داده میشود 2.این امر هیچ مالزمهای با استحباب نفسی
پیادهروی ندارد ( 1414ج .)133 :2
امام خمینی با این بیان احتماالت دیگری را که فقهای دیگر آن را بیانکردهاند ،با توجه به
ف دانسته است ( 1414ج .)133 :2
سیاق اخبار من بلغ ضعی 

نتيجهگيری

قاعدۀ تسامح در جایگاه قاعد های که در روند اجتهاد ،حکم استحباب و بنا بر برخی اقوال ،حکم
کراهت برخی از اعمال را صادر میکند ،با توجه به کمیت احکام مستحب و مکروه که در تمام
ابواب فقه وجود دارند و تقریباً نیمی از احکام شرع را تشکیل میدهند ،بسی حائز اهمیت است.
حال اگر این قاعده ،مورد تأیید معصوم نباشد ،آسیبهای جبرانناپذیری بر کشف روح حاکم
بر شریعت که در تسهیل تفسیر متون دینی و تعیین حکم بسیاری از مسائل گنگ و نامفهوم مؤثر
است ،وارد میسازد .گذشته از آ ن بسیاری از پژوهشگران معاصر حوزه فقاهت درصدد کشف
نظام واحدی در برخی ابواب فقه هستند .روشن است درصورتیکه استفاده از اخبار ضعیف،
در حوزه آداب و رفتار درست باشد ،زمینهساز ورود اخبار ساختگی و دروغین به حوزه دین
و اخالق شده و در نظاممندی اخالق اسالمی اختالل ایجاد میکند .مسئله تسامح چنان در فقه
جا بازکرده که برخی از فقها در مواجهه با روايات ضعیفی که خبر از ثواب فعلی یا ترک فعلی
َ « .1م ْن جا َء ب ِال ْ َح َسنَ ِة فَلَ ُه َعش ُْر أَمْثالِها» (انعام.)160:
 .2البته امام خمینی بر این مثال خود ایرادی وارد میکنند و میگویند :البته نفس پیاده روی اگر موجب خضوع
نسبت به خدا و اولیایش شود ،میتوان گفت که دیگر از باب مقدمات عملیه متعلق ثواب واقع نشده و خود رجحان
ذاتی دارد (امام خمینی  1414ج .)133 :2
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میدهند ،بر اساس تسامح در ادله سنن ،حکم به استحباب یا کراهت دادهاند (برای برخی از
مصادیق رجوع کنید به :طباطبایی یزدی  1417ج  343 :4پانویس  ،1برخی از مستحبات مربوط به نکاح؛

ج  ،400 :2پانویس  ،2کراهت نمازخواندن در برابر درب باز).
به نظر میرسد که دیدگاه امام خمینی در اخبار من بلغ نیز با این استدالل که شارع ثواب
مىدهد ،حتى اگر درواقع امر مستحبی در کار نباشد ،باعث میشود که حتی بین مستحب واقعی
و غیرواقعی حد ومرزی باقی نماند .همچنین در نقد جعاله بودن آن میتوان گفت که در جعاله
واقعاً چیزی گمشده است و پاداش برای یابنده آن قرار داده میشود ،درحالیکه مطابق مفاد
اخبار من بلغ ،صرفاً احتمال وجود عمل استحبابی وجود دارد .این رویکرد فقها در مسیر اجتهاد
میتواند مستحب یا مکروهی را که دلیل معتبر و متقن شرعی دارد ،در رده عمل تسامحی قرار









دهد .چهبسا وقتی مکلف در یک موضوع با تعداد زیادی مستحب مواجه میشود ،با انتخاب
مستحبات تسامحی از انجام مستحبات واقعی بازماند .با این حساب بهجای پیمودن مسیر حقیقت
و نزدیک شدن به کمال ،از آن دور میشود.
آسیب جدیتر و اساسیتر ،لطمهای است که به پیکره اجتهاد وارد میآید و جدیت اجتهاد
و تالش مجتهد در کشف احکام غیر الزامی را کاهش میدهد .فقهای بسیاری هستند که به
شرح کتب اساتید خود میپردازند و در مواجهه با استحبابی که ظاهرا ً دلیل روشنی برای آن
نمیبینند ،بدون رد یا تأیید حکم ،اظهار میدارند ممکن است این استحباب بر اساس تسامح
باشد ،درحالیکه ممکن است مبنای دیگری در کار باشد و اتفاقاً از سند متقن و محکمی
برخوردار باشد که به شهرت نرسیده باشد و با کمی تفحص مستدل شود .لذا شیوع این روند
باعث کماهمیت شدن اجتهاد در احکام غیر الزامی میشود .گاهی نیز برای شارح بهوضوح
اثبات میشود سند حکم غیرقابلاعتماد و ضعیف است؛ ولی تأیید میکند بر اساس تسامح از
این ضعف چشمپوشی میکنیم.
برخی از فقها آنچنان در اين مسئله پيش رفتهاند كه تقلید را در مستحبات الزم ندانسته و
گفتهاند :در مستحبات نياز به تقليد و اجتهاد نیست (فاضل لنكرانى  1.)241 :1423این موضوع به































حى الزم
 .1احمد نراقی در جواب این سؤال که« :آيا در مسائل سن ّتى از قبيل نوافل ،ادعيه و اذكار تقليد مجتهد ّ
حى ،بدون آن ،مستحب به عمل نيامده
است؟» مینویسد« :بلى ،شرط است در صحت مستحبات نيز تقليد مجتهد ّ
و مستحقّ ثواب نيست (عمل انجام شده مستحب به شمار نمیرود و شخص استحقاق ثواب ندارد) و عبادت به
آن متح ّقق نشده ،وليكن يك فرق ميان واجبات و مستحبّات هست و آن اين است كه در واجبات در هر واجبى
بخصوصه و در اجزا و احكام آن هر يك بخصوصها تقليد الزم است و اما مستحبات پس بنا بر مذهب مختار كه
تسامح در ادلَّة سنن باشد و جواز اثبات استحباب فعلى به حديثى اگر چه ضعيف باشد و به مجرد قول فقيهى يا

مقالــه

قاعدۀ تسامح در روششناسی تفکر نقدی امام خمینی

(س)

29

مکروهات نیز سرایت کرده است .در باب ادعيه نیز این قول شایع است که الزم نيست به بررسى
سند دعاهاى واردشده بپردازيم؛ زيرا اگر هم سندش ضعيف باشد ما بر اساس قاعدۀ تسامح
مىتوانيم به اين دعاها عمل كنيم و از ثواب بهرهمند شویم ،هرچند درواقع درخور چنین اجر
و ثوابی نباشد (ابن طاووس  1414ج  .)170 :3همه این موارد نشان میدهد این قاعده با این دامنه
وسیعی که دارد نیاز به تحقیق و بررسی دارد تا درستی و نادرستی کاربست آن معلوم شود و یا
حداقل دامنه کاربست آن بهصورت مستند تعیین گردد و دانشجو یا دانشپژوه این رشته را از
سردرگمی بین نظرات کام ً
ال متفاوت در کارآیی این قاعده و عمل به مستحبات و مکروهات
استنتاج شده ،نجات دهد.
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