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مقصود از قول صحابه

1

سیدعلیربّانیموسویان2
دانشآموختهیدکتریدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات،
رشتهیفقهوحقوق،تهران،ایران.
کاظمرحمانستایش9
استادیاردانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقاتتهران،گروهفقهوحقوق،
تهران،ایران.
چکيده
قولصحابهیپیامبر(ص)ازادلّهیاحکامدرعلماصولفقهعامّهمطرحودرحجیت آندودیتدگاه
حجی وعدمحجی وجوددارد.نظریهیشیعهباقولعدمحجی سازگاراس .پیرامتونمووتو 
«قولصحابی»هموارهابهاماتیوجودداشتهاس .مفهومقولصحابی،تفاوتآنبامتواردمشتابهو
مایزآنباآنچهدرعلمحدیثمطرحاس ،محلاختالفواتفاقآننزداصولیینبهروشنیتبیین
نگشتهاس .مشخصشدنمووو وحدودآننیازیوروریمیباشد؛زیراحکمصحیحمبتنیبتر
فهمصحیحازمووو اس .فهمناقصیاناصحیحازقول،اجتهادوتأویتلصتحابهموجتدشتدهتتا
مغالطههاییصورتگیردیادرکتدفقهی،احکامناسازگارباروحوواقت شتریع مشتاهدهشتودو
مباحثاصولیوفقهیازمسیرعلمیخودخارجگردد.
واژگان کليدی:قولصحابی،صحابه،اجتهاد،تأویل،حجی .
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مقدمه
درکتداصولیاهلتسننوقتیسخنازادلهی احکامومناب فقهمیرود،ادلهیمختلفی
مطرحگشتهودرموردحجی آنهابحثمیشود.اینادلهعبارتنداز:کتاب،سن ،اجما ،
قیاس،استحسان،مصالحمرسله،سدذرای ،عرف،قول صحابی،شر منقبلناواستصحاب.
(زیدان1911،ش،ص275ت)152یکیازادلهباعنوان«قولصحابی»مطرحشدهاس .این
دلیلبهاتفاقعلمایشیعهبهخودیخودحج نمیباشد(شهیدثانی1413،ق،ص.)271
لذادرکتداصولیشیعهکمترمطرحگشتهوموردبحثقرارگرفتهوبیشترمیتوانازآن
درکتداصولفقهمقارنسراغگرف .
ازاصولییناهلتسنندرموردحجی قولصحابهدودیدگاهمتفاوتارائهشده اس ؛
برخیقائل بهحجی قولصحابهبوده(ابنقیم1379،م،ج،4ص112؛شاطبی،بیتا،ج،4
ص )54و برخی دیگر قائل به عدم حجی قول صحابه میباشند (غزالی1419 ،ق ،ج،1
ص261؛ آمدی1426 ،ق ،ج ،2ص155؛ ابنحاجد1413 ،ق ،ج ،2ص913؛ فخررازی،
1422ق،ج،2ص.)649
مووو این حکم به روشنی تبیین نشده و دچار ابهاماتی میباشد که تا این ابهامات
برطرفنگردد ،نمیتواندرموردحکمآنبهدرستیقضاوتکرد.ازجملهی اینابهامات
معناومقصوداز«قولصحابه»اس  .تفاوت«روای صحابه»با«قولصحابه»بایدروشن
شود .وجهتمایزاصطالح«قولصحابه»درعلماصولبامواردمشابهآندر«علمحدیث»
مشخصشودو تفاوت میانموقوفات،مرفوعاتومرسالتصحابهبا«اقوالصحابه»بیان
شود .اینمووو بایدواوحشودکهاختالفدرحجی قولصحابهبهطورمطلقاس یا
مقیدبهقیودیاس .مقصودازحجّی قولصحابهنیزبیانگردد.
قول صحابه
مقصود ازقولصحابههمانفتوای یامذهدفقهیاودرمسائلاجتهادیمیباشد(جمعه،
1425ق،ص)42؛بهعبارتدیگرآن چهازمجتهدینصحابهدرمسائلاجتهادیصادرشده
اس (سلطان1425،ق،ص.)3بابررسیکلماتاصولیینبدس میآیدازاینمعناباالفاظ
مختلفی تعبیر کردهاند .برخی از قول صحابه تعبیر به مذهد صحابه کردهاند (زحیلی،
1426ق،ج،2ص.)152روشناس آنچهازصحابیصادرمیشود،دوقسممیباشدیاقول
اس یافعل.پسمیتوانمذهدصحابهرابهدوقسممذهدقولیوفعلیتقسیمکردکه

مقصودازقولصحابه75/
مقصودازمذهدقولی،آرا ونظراتیمیباشدکهویبهآنهاتکلمکردهوآنهاراباالفاظ
بیانکردهومقصودازمذهدفعلیچگونگیعملویدرمواجههبامسائلفقهیمیباشد،
بدوناینکهنظریرابهزبانآوردهباشد.پسبهطور خالصهاقوالاجتهادیصادرازوی،
مذهدقولیصحابهوافعالاجتهادیصادرازاو،مذهدفعلیصحابهمیباشدکهگاهیبرای
اختصارازمذهدقولیصحابه به قولصحابهوازمذهدفعلیصحابه بهفعلصحابهتعبیر
میشود .ازآن جاکهقولوفعلصحابههردوازمصادیقمذهدصحابهمیباشد ،درکتد
اصولیحکمییکسانداشتهوتفاوتیمیانشانگذاشتهنشدهاس .
برخیدیگرازقول صحابه،تعبیربهسن صحابهکردهاند(شاطبی،بیتا،ج،4ص.)54
سن نیزمانندمذهدبهدوقسم؛سن قولیوسن فعلیقابلانقساماس .برخیدیگراز
قولصحابه،تعبیربهرأیصحابهکردهاند(الجار1425،ق،ص.)991برخیدیگرازآنتعبیر
بهاجتهادصحابهکردهاند؛ بهعنو انمثالدکترمحمدمعاذالخنکتابخودراکهدربارهی
اقوالصحابهمیباشدبا عنواناجتهاداتصحابه نامگذاریکردهاس .پسبهطورخالصه
میتوان اعتقادونظرصحابهدررابطهبامسائلفقهیکهآنراازطریقاجتهادبهدس 
آوردهاند ،مشترک معنوی برای الفاظ قول ،مذهد ،سن  ،رأی و اجتهاد دانس  .از سوی
دیگرمقصودازقولصحابه،تنهاآنچهبهآنتکلمکردهاند،نمیباشد؛بلکهمقصودنظریهی
فقهیآنهاس کهآنراازطریقنص بدس نیاوردهاند،گاهیایننظریهازطریققولو
گاهیازطریقفعلوعملکردابرازوارائهشدهاس .
اشکالیکهبهاینتعریفمشهورواردمیباشد،اوافهکردنقید«درمسائلاجتهادی»
میباشد.زیرادربسیاریازمواردمشاهدهمیگرددکهاجتهاداتصحابهدرمسائلاجتهادی
نبوده،بلکهمسألهازمسائلتعبّدییامنصوصبوده اس کهمجالیبرایاجتهاددرآنها
نمیباشد،بااینحالصحابهدرموردآناقدامبهرأیونوآوریکردهاند.ازنمونههایاین
مسألهنمازتراویحاس کهخلیفهیاول  جماع خواندنآنراابدا کردهومردمرابهآن
امرنمودوخودبهبدع بودنآنتصریحکرد(بخاری1427،ق،ج،1ص.)942قسطالنیاز
شارحینصحیحبخاریدرذیلاینحدیثمیگوید«:عمرایننمازرابدع شمردهچون
پیامبر(ص)اجتما برایننمازراسفارشنکردهودرزمانخلیفهیاولهمنبوده،نهدراول
شدونههرشدونهبااینتعدادوجودنداشتهاس » (قسطالنی،بیتا،ج،4ص.)657
شارحیندیگرنیزبهاینمطلدتصریحکردهاند(عینی،بیتا،ج،11ص.)126آنچهمحل
شاهدمامیباشدایناس کهعلمایاهلتسنناینرأیخلیفهیاولرااجتهادواستنباط
وی خواندهاند و تصریح کردهاند بر اینکه استنباط وی براساس قیاس (نماز مستحد به
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جماع ) صورت گرفته اس (همان ،ص .)125در صورتی که مسألهی جماع و فرادی
خواندننافلهوامثالآنازعبادیاتبودهکهتوقیفیاس ومجالیبرایاجتهاددرآنها
نیس .پسیابایداینعملخلیفهی اولرابدع دانس نهاجتهاد ،چنانکهخودبرآن
تصریحکردهیابایدآنرااجتهاددانس ،چنانکهعلمایعامهچنینپنداشتهاند.اینفرض
باقید«درمسائلاجتهادی»درتعریف«قولصحابه»سازگاریندارد.اماازآنجاکهبیش-
ترفقهایاهلتسننامثالاینحکمرامانندحکموی درتحریممتعتینبدع نمیدانند،
چاره ای جز حذف این قید از تعریف قول صحابه باقی نمیماند .بر این اساس در تعریف
صحیحاز  قولصحابهبایدگف :قولصحابههمانفتاویومذاهدفقهیویمیباشدکه
براساسنصصادرنشدهباشد.قیداخیر(عدمصدوربراساسنص)نیزبهجه ایناس که
در صورت منصوص بودن حکم ،از جاند صحابه ،اجتهادی صورت نگرفته اس ؛ بلکه وی
فقطآنرانقلیابراساسآنعملکردهاس .
درصورتیکه  شكشودقولصادرشدهازصحابهدرصورتیکهآنرابهرسولخدا(ص)
نسب نداده،ازمصادیقتعریفقولصحابهمیباشدیاخیر،بایداصلرابراینگذاش که
هرگاهقولصحابهمطابقبانصینبود،اینقولویبراساساجتهادبودهومصداقیازقول
مصطلحمیباشدوهرگاهقولویمطابقبانصبود،اینقولویفقطنقلروای ویبودهو
ازمصادیققولمصطلحنمیباشد.
ازمیانواژههایمذکور،دوواژهیرأیواجتهادنیازبهتوویحبیشتریدارد.

رأی
رأیدراصلمصدربوده ،سپسازباباستعمالمصدردرمفعول،استعمالشدر«مرئی»
غلبهپیداکردهاس .عرب میانمصادرفعلروی بهحسدمحلآنهاتفاوتقائلند،به-
طوری  کهرأیدرخواب،مصدرشرارویاورأیدربیداری،مصدرشراروی ورأییکه
مقصودازآنعلمبهقلداس نهدیدنبهچشم،مصدرشراهمانرأیمیدانند،لکنرأی
رااختصاصدادهاندبهآن چهکهقلدبعدازفکر،تأمّلوطلدمعرف وجهصوابدرمیان
اماراتمتعارض،دیدهاس .لذارأیرادرموردکسیکهامریمحسوسرادرغیابآنبا
دل دیده اس به کار نمیبرند و همچنین رأی را در مورد امر معقولی که عقول در آن
اختالفنمیکنندواماراتدرموردآنمتعارضنمیشوندبهکارنمیبرند،مانندمحاسبات
ریاویاگرچهاحتیاجبهفکرنیزداشتهباشد(ابنقیم1379،م،ج،1ص.)66امااصولیین

مقصودازقولصحابه77/
عامهرأیرادرمعانیگستردهتریبهکاربردهاند،بهطوریکهبرخیرأیرامصدرچهارماز
مصادرتشری درعهدصحابهووسی ترینمصدردرمیانمصادرقراردادهاندبهاینمعناکه
وقتیبرایصحابهمسائلجدیدیعارضمیشدکهقبلازآنرخندادهبود،آنمسائلرابر
کتابوسن عروهمیکردهاندواگرحکمآنراازایندومصدرنمییافتندبهرأیعمل
میکردندآنهمبهمعنایواس شاملآن،بهاینصورتکهدراحکامخودازمقاصدعامه
شر وقواعدکلیموجوددرکتابارشادمیگرفتند(الجار1425،ق،ص.)991البتهرسول-
خدا(ص)آرایموافقصوابآنانراتأییدوبرآرایمخالفصوابآنهاآگاهیمیدادودر
عصرآنحضرتآنرأییسن قرارمیگرف کهآنحضرتباآنموافق کردهومورد
امضایویقرارمیگرف .امابعدازوفاتآنحضرترأیبهصورتمصدرمستقلیدرآمد،
زیرافراوانیمسائلجدید،صحابهرابربهکارگرفتنرأیوادارکردهبود(همان).
اقسام رأی
رأیرابهدوقسمرأیصحیحوممدوحورأیفاسدومذمومتقسیمکردهاند.وبرخیچون
ابنقیم هر یك از این دو قسم را به چند نو تقسیم کردهاند (ابنقیم1379 ،م ،ج،1
ص63ت.)67اگرچهاصلتقسیمبندیرأیبهصحیحوباطل،درس میباشدومورداتفاق
اس  ،اما به نظر میرسد اقسامی که ابنقیم برای رأی صحیح و باطل بیان کرده بیشتر
جنبهیتعصدنسب بهصحابهداشتهتاجنبهیعلمی،زیراویاولیننو ازاقسامرأی
صحیحراآرایصحابهدانسته،درحالیکهدریكتقسیمبندیعلمیابتدابایدانوا آرایاز
جه مفهومیروشنگرددبعدمالحظهشودکهآرایهرکسمصداقکدامیكازاینانوا 
خواهدبود.وداخلکردنآرایاصحاببهعنوانیكنو ازانوا رأیصحیحمخصوصاًکه
کسیقائلبهعصم آنهانشدهبدوندلیلبودهوصحیحنمیباشد.
اجتهاد
ازآن جاکهدرمواردیاینکلمهموردکجفهمییامغالطهقرارگرفتهودراثرآنصدمات
بزرگیبهشریع واردشدهالزماس تامعنا یآنازدیدگاهعالمانشیعهوسنیبهطور
مختصربگذردتابدینوسیلهتفاوتاجتهادباتوجیهاعمالاشخاصاعمازصحابیوغیر-
صحابیروشنگردد.
اجتهادبهکاربردنتالشدرطلدامریاس ودرزمانحیاترسولخدا(ص)واواخر
قرناولبهاینمعنابهکاررفتهاس (ابناثیر،بیتا،مادهیجهد).غزالیمیگوید«:اجتهاد
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عبارتاس ازکوششدرکاریازکارهاودرغیرازکارهاییکهمشق داردبهکارنمی-
رود...لکندرعرفدانشمندانبهاینمعنااختصاصیافتهاس کهمجتهدتمامتوانخودرا
درطلدعلمبهاحکامشرعیبهکارببرد»(غزالی1419،ق،ج،2ص.)121دهلویمیگوید:
«حقیق اجتهاد،مصروفکردنکوششبرایدریاف احکامشرعیازرویادلهی تفصیلی
چهارگانهیکتاب،سن ،اجما وقیاساس »(همان).
عالمهحلی میفرماید« :اجتهاد این اس که فقیه وس و کوشش خود را در به دس 
آوردنآنچهازمسائلظنیشرعیاس مبذولنماید،بهطوریکهبیشازآنممکننباشد
و اجتهاد در حق پیامبر(ص) صحیح نیس  ،زیرا اجتهاد مفید ظنّ اس در حالیکه
پیامبر(ص) میتواند بهطور یقینی از طریق وحی دریاف کند» (عالمهحلی1424 ،ق،
ص242و.)241ایشاناوافهمیکند«:امابردانشمندانجایزاس اجتهادنمودهواحکام
شرعی را از عمومهای قرآن و سن و ترجیح دادن ادلهی متعارض بدس آورند .شرایط
مجتهدایناس کهبتواندازرویادلهیشرعیبراحکام،اجتهادواستداللکند،ولیمحل
اجتهادفقطدراحکامشرعیوآنهمدرصورتیاس کهدس ماازدلیلقطعیکوتاه
باشد»(همان،ص.)241
همانطورکهمالحظهشددرنزداندیشمندانشیعهوسنیاجتهاد،بهمعنایبهکاربردن
نهای تالش برای به دس آوردن و استنباط احکام شرعی ازروی ادلهی آنها میباشد.
البتهاینتفاوتوجودداردکهشیعهپیامبر(ص)رامجتهدنمیداند،امابرخیازعامهبرای
تقد سبخشیدنبهاجتهادصحابه،پیامبر(ص)رانیزمجتهدمیدانندوازآنجاکهاجتهاد
محلخطانیزواق میشودحتیبرخیرسولخدا(ص)رادراجتهاداتخودمحتملدرخطا
واشتباهمیدانندوبهاینوسیلهمخالف هایبعضیازصحابهبابرخیاوامررسولخدا(ص)
راتوجیهمیکنند؛مثالًدر موردتخلفشیخینازهمراهیباسپاهاسامهاینگونهتوجیه
کردهاندکهرسولخدا(ص)سپاهیانرابااجتهادشخصیخودروانهکردوبنابراینمخالف 
صحابهیمجتهدبااینگونهفرامیناجتهادینبویبیاشکالاس (ابنابیالحدید1412،ق،
ج،1ص.)59اماظاهراًاکثرکسانیکهقائلبهاجتهادرسولخدا(ص) شدهاند،ایشانرااز
خطادراشتباهبهجه مؤیدبودنبهتأییداتالهی،مصونمیدانند.باتوجهبهتعریفیکه
ازاجتهادگذش ،بهنظرمیرسد خیلیازمواردی کهبهعنواناجتهاداتصحابهمعرفی
شده،نمیتواندمصداقیبرایاینعنوانقرارگیرد؛بهعنواننمونه :دستورابوبکردرمورد
سوزاندن«فجائهسلمی»کهدرزمانخالف ویصادرشد بهاینترتیدکهطبقحکم
خلیفهدرمصالیمدینههیزمزیادیجم آوریوافروختهشدودس وپایفجائهرابسته

مقصودازقولصحابه73/
واورادرآتشافکندندتاسوخ وجانداد(طبری،بیتا،ج،9صص294و295؛ابناثیر،
1422ق،ج،2ص146؛ابنکثیر1421،ق،ج،3ص.)913بهطوریکهابوبکربعدهاازاینکار
خودپشیمانشدودربیماریمنجربهمرگشگف «:سهکاراس کهانجامدادموای
کاش انجام نداده بودم :ای کاش حریم خانه فاطمه(س) را نگاه میداشتم و آن را نمی-
گشودم،اگرچهبرایجنگبستهبودنش وایکاشفجائهسلمیرادرآتشنمیسوزاندمو
اوراآزادانهیااندیشمندانهمیکشتموایکاشدرسقیفهیبنیساعدهاینامررابرعهده-
ی یکیازآندونفرانداختهبودم»(طبری،بیتا،ج،4ص.)52اینحکمابوبکردرحالی
اس کهقرآنکریمبهصراح حکممحاربینیچونفجائهرادرچندموردبیانداشته که
هیچ یك از آن موارد سوزاندن نیس (مائده .)99 ،همچنین احادیث نبوی در صحاح و
غیرصحاح از سوزاندن افراد با آتش به صراح نهی کرده اس (بخاری1427 ،ق ،ج،2
ص115؛ شیبانی1415 ،ق ،ج ،2ص 227و ج ،9ص .)439با این حساب اجتهاد خواندن
حکمی که برخالف نصوص میباشد با تعریف اجتهاد که به کاربردن نهای تالش برای
استخراج واستنباطحکمشرعیاس ،سازگاریندارد.نهبامعنایلغویآنیعنی«استفراغ
الوس فیتحقیقامرمناالمورمستلزمالکلفهوالمشقهولهذایقالاجتهدفالنفیحمل
حجرالبزارهوالیقالاجتهدفیحملخردله»(آمدی1426،ق،ج،4ص)162ونهباتعریف
اصطالحیآنیعنی«استفر اغالوس فیطلدالظنبشیءمناالحکامالشرعیهعلیوجه
یحسالنفسالعجزعنالمزیدفیه»(همان).بهطوریکهآمدیدرموردقید«بهطوریکه
انسان احساس کند که از تالش بیش از آن عاجز اس » میگوید« :لیخرج عن اجتهاد
المقصرفیاجتهادم امکانالزیادهعلیه،فانّهالیعد فیاصطالحاالصولیناجتهاداًمعتبراً»
(همان).زیرادرچنیناجتهاداتیکهنمونهیآنگذش هیچتالشیحتیبهاندازهیرجو 
بهنصوصمشاهدهنمیشود.
تأويل
بابررسیمتونبهدس می آیدکهدرعصرصحابهوتابعین،اجتهاددرهمانمعنایلغوی
خودبهکارمیرفتهودرزمانصحابهوتابعینبهاعمالنظراتیکهازجاندصحابهبرخالف
نصوصصورتمی گرفتهودرواق تغییراحکامازجاندآنانبوده،تأویلگفتهمیشدهو
برخیازآنهابااینعنوان،عملخودراتوجیهمیکردند.مثالًدرخبرکشتهشدنمالك
بننویرهآمدهاس کهقاتلوییعنیخالدبنولیددرمقامتوجیهکارخوددربرابرخلیفه
گف «:ایخلیفهیرسول(ص)تأویلکردموخطانمودم»(یعقوبی1362،م،ج،1ص)192
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ووقتیکهعمربهابوبکرگف «:خالدزناکردهاس ».ابوبکرگف «:اوراسنگسارنمیکنم،
اوتأویلکردهوبهخطارفتهاس »(متقیهندی1413،ق،ج،9ص.)192
بارجو بهکتدلغ مشاهدهمیشودکهتأویلبامعناوتفسیرهممعنامیباشدویا
تفسیر چیزی اس که معنی بدان باز میگردد (جوهری1374 ،م ،مادهی اول؛ راغد
اصفهانی1962،ش،مادهیاول).لذانمیتوانگف مقصودآنهاازتأویل،حملکردنکتاب
وسن برخالفظاهرمیباشد،چونمواردزیادیمانندقضیهی مالكکهبهآناشارهشد
وجودداردکهدرآنهاازمخالف بانصوصتعبیربهتأویلکردهاند.پسشایدآنهامی-
خواستهاندبگویندماشر راگونهایدیگروخالفنصوصتفسیرکردیم کهپرواوحاس 
اینعملهیچارتباطیبااجتهادمصطلحندارد.امابهمرورزمانعنوانتأویلراکهبرای
توجیهاشتباهاتوگناهانبزرگبهکارمیرفتهدرکنارعنواناجتهادگذاشتهودرنهای 
عنواناجتهادرابهتنهاییدراینمواردبهکاربردندوبدوناینکهارتباطیبیناجتهادو
اینتأویالتوجودداشتهباشدبرتأویالتتوجیهی،ناماجتهادراوو کردندوازاینموارد
باعنواناجتهاداتاشخاصاعمازصحابهنامبردند؛ مثالًدرموردقاتلامیرمؤمنانعلی( )
گفتهشد«:هیچیكازابنایام تردیدندارندکهعبدالرحمنبن ملجمدرکشتنعلی( )
متأول و مجتهد بود و چنان میپنداش که راه صواب را میرود» (ابنحزم ،بیتا ،ج،12
ص.)414دربیانعذرتراشیبرایمعاویهواقداماتاوگفتند«:ویمجتهدبود»(ابنتیمیه،
1423ق،ج،9ص261؛ابنکثیر1421،ق،ج،7ص.)273
ابنحجر هیثمی میگوید« :عقیده اهل سن و جماع بر آن اس که معاویه در دوران
علی ( )خلیفهنبود،بلکهازسالطینبودوبهخاطراجتهادشیكپاداشدارد،ولیعلی( )
دوپاداشدارد،پاداشیبرایاجتهادوپاداشیبرایتشخیصصحیح»(ابنحجرهیثمی،بی-
تا،ص.)216
ابوالخیرشافعیدرموردیزیدواعمالاوبااینکهویصحابینبودبلکهتنهابهجه خلیفه
بودنش،مینویسد«:ذاکاماممجتهد» (ابنکثیر1421،ق،ج،19ص.)3ازآنچهذکرشد
چنینبهدس میآیدکهکلمهی تأویلدرواق واژهایاس برایتوجیهاقداماتخالف
شر کسانیکهارادتوجانبداریازآنهااجازهی بیانواق اعمالشانرانمیدهدومیان
اینکلمهبااجتهادمصطلحتفاوتکاملوجوددارد ،چنانکهدرعصرصحابهچنینبوده
اس   .اما بعدها برای سرپوش گذاشتن بر اعمال قبیح برخی از مشاهیر ،اعم از صحابی و
خلیفهیغیرصحابی،ناماجتهادرابرتأویلنیزحملکردهودرواق دایرهی شمولمعنای
اجتهادراتاجاییگستردهکردندکهتأویالتباطلدردینوبرخیمخالف هایباشریع 

مقصودازقولصحابه11/
رانیزدربرگرف .همانطورکهگذش لفظاجتهاددرزمانهایبعدیبهجایتأویلبهکار
گرفتهشد،درحالیکههیچیكمواردمذکوربامعناوتعریفاجتهادمطابق ندارد.اگربنا
باشداجتهادراحتیبهمعنایتأویلنابجاوتوجیهبپذیریم،بایدگف مخالف باتمامی-
فرامینقرآنورسول خدا(ص)باتأویلواجتهادجایزاس وهرکسهرفسقوفجوریرا
مرتکدشدهمجتهدبودهوتأویلکردهواجرواحدیمیبردوبدینترتیدانوا ظلمهاو
خیان هاباعنوانتأویلواجتهادمحق قخواهدشدوهیچاصلواساسیازارکانواحکام
دینیمورداتفاققرارنمیگیردودربتوجیهبازشدهودربعملبهشر بستهمیشود.
لذابهنظرمیرسدایننظرات،اجتهاددرمقابلنصومقدم داشتننظرشخصیبرفرامین
صریحخداورسولخدا(ص)اس وفاقدهرگونهاعتبارواجریبوده ،بلکهقائلآنمرتکد
گناه و مورد باز خواس الهی قرار خواهد گرف  .اجتهاد در صورتی برای مجتهد و افراد
مطل اسالمی  مجازومتب اس کهبروفقکتاب وسن بوده ونظرمجتهدازایندو
سرچشمهگیردودرجه مخالفنصصریحنباشد(عاملی،بیتا،ص)12واالچگونهمی-
توانپذیرف کهقتلمالك بن نویرهوهمبسترشدنباهمسرویدرهمانشد،اجتهاد
بودهوعاملآناجر واحدبردهاس ویا خروجبرامامحقوجنگبااوجایزوکشتن
صحابهی بدری مباح و مأمور بوده اس یا قاتل امیرمؤمنان( ) مجتهد و قاتل سبط
پیامبر(ص)مأجوربودهاس .اصوالًجاییکهنصاس ،مجالیبرایاجتهادنیس واجتهاد
برایمواردعدمنصوبیرونکشیدنحکمشرعیازمیانعموماتکتاب وسن براساس
استنباطعلمیاس (همان،ص.)93
تفاوت قول با موارد مشابه
گاهی ممکن اس مقصود از اقوال صحابه همان اخبار آنها و روایاتی باشد که از نبی-
مکرم(ص)نقلکرده اندوبدینترتیدممکناس میاناینمعناازقولصحابهکهمربوط
بهعلمحدیثاس بااصطالحیکهدرعلماصولرایجاس وهمانطورکهگذش مقصود
ازآنفتاویوآرایواجتهاداتصحابهودریكکالممذاهدفقهیآناناس ،مشتبهگردد.
لذابرایجلوگیریازخلطمبحثالزماس ،مواردمشابهقولصحابهدرعلمحدیثمطرح
گرددتاازاصطالحاصولیقولصحابهتمییزدادهشوند.
اگرراویصحابیباشد،هنگامیکهمیگوید«:سمع رسولاهللیقولکذااواخبرنیاو
حدّثنیاوشافهنیبکذا»اتفاقاس براینکهمقصودازآن،اخبارازپیامبراکرم(ص)اس و
طبقاصل«عدال جمی صحابه»کهنزدجمهورعامهمعتبراس ،حج بودهوقبولآن
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واجد اس  .اما در مواردی اختالف اس که آیا این موارد را صحابی از رسولخدا(ص)
شنیدهودرنتیجهروای وحدیثنبویمحسوبمیشودیاخیر.
اولت اگرصحابهبگوید«:قالرسولاهلل(ص)»،اختالفاس دراینکهآنراازپیامبر(ص)
شنیدهیاخیر.برخیچونقاویابوبکرگفتهمردداس بینشنیدنازپیامبر(ص)یاغیراز
او.امااکثری گفتهاندازپیامبر(ص)شنیدهاس .
دومت اگرصحابیبگوید«:سمع رسولاهلل(ص)یأمربکذااوینهیعنکذا»،دراینجانیز
اختالفشده اس .برخیگفتهانداینقولدالل بروجودامرونهیازجاندپیامبر(ص)
نمیکند،زیرامردمدرصیغامرونهیاختالفدارند،چهبساشخصیصیغهیامرراشنیده
وفکرکردهاس مقصودامربوده ،درحالیکهچنیننبودهیاپیامبر(ص)امرکردهواواز
کسانی اس که معتقد اس امر به شیء مقتضی نهی از جمی اوداد اس  .اما اکثری 
گفتهانداینموردنیز،شنیدنازپیامبر(ص)اس .
سومتاگرصحابیبگوید «:امرنابکذااونهیناعنکذااواوجدعلیناکذااوحرّمعلیناکذا
اوابیحلناکذا» ،شافعیواکثرائمهمذهدشافعیقائلندکهنسب دادنواوافهشدناین
مواردبهپیامبر(ص)واجداس وگروهیازاصولیینوکرخیازاصحابابوحنیفهآنرامن 
کردهاند،چونمردداس بیناینکه امرازپیامبر(ص)باشدیاازام یابعضام یااز
کتابیاازرویاستنباطوقیاسوچوناحتماالتمختلفوجوددارد ،نمیتوانآنرابه
پیامبر(ص)نسب داد.
چهارمت اگر صحابی بگوید« :من السنّه کذا» ،اکثری گفتهاند حمل میشود بر سن 
رسولخدا(ص)برخالفابیالحسنکرخیازاصحابابوحنیفه.
پنجمتاگرصحابیبگوید«:کنّانفعلکذاوکانوایفعلون» ،نزداکثری حملمیشودبر
فعلجماع نهبعضیازآنها،برخالفبعضازاصولیین(آمدی1426،ق،ج،2ص33ت.)35
دربیشترمسائلمذکور،اکثری اینمواردراقولپیامبر(ص)دانستهوصحابهراتنها
یكراویوواسطهدرنقلدانستهاند ،نهمجتهدیکهخوداستنباطکردهونظردادهاس .
لذااینمواردمربوطبهعلمحدیثبودهوارتباطیبااصطالحاصولی«قولصحابه»ندارد.
 گذشتهازمواردفوق،سهاصطالححدیثیدیگرنیزوجودداردکهاینسهاصطالحعلی-
رغم مشابهتشان با اصطالح قول صحابی با آن تفاوت داشته و از محل بحث خارج اس :
حدیثمرفو ،موقوفومرسل.
دراصطالحاهلتسنن،مرفو حدیثیاس کهسلسلهاسنادآنبهپیامبر(ص)منتهی
شود،چهمتصلباشدچهمنقط .موقوفحدیثیاس کهبهصحابیمنتهیشود(ابنحجر

مقصودازقولصحابه19/
عسقالنی،بیتا،ص)4؛ بهعبارتدیگرموقوفحدیثیاس کهازصحابینقلشده،بدون
اینکهویآنرابهپیامبر(ص)اسناددهد.
حدیثمرسلبهدوقسممرسلصحابیوغیرصحابیتقسیممیشودکهمقصودازمرسل
صحابیایناس کهصحابهحدیثیازپیامبر(ص)روای کند ،درحالیکهخودشآنرااز
پیامبر(ص) نشنیدهاس ،بلکهازدیگری شنیدهاس وجمهور ،مرسلصحابیرامقبول
میداند(ابنالنمله1422،ق،ج،2ص.)116
 تفاوتقولصحابیباحدیثمرفو ایناس کهحدیثمرفو بهپیامبر(ص)اسنادداده
میشود ،برخالفقولصحابیکهدرآناسنادینیس .قولصحابیبامرسالتصحابینیز
همینتفاوترادارد.زیرادرقولصحابیاسنادیبهپیامبر(ص)درکارنیس ،امادرحدیث
مرسلاسناددرکارمیباشد.
قول صحابی با حدیث موقوف نیز متفاوت اس ؛ زیرا در حدیث موقوف مجالی برای
اجتهاد نیس  ،برخالف قول صحابی که براساس اجتهاد صحابه میباشد .از ظاهر اقوال
اصولیین اهل تسنن میتوان استفاده کرد ،منقوالتی از صحابه که آنها را به پیامبر(ص)
نسب ندادهاند ،دو قسم میباشند :یك قسم آنها مخالف قیاس اس که این قسم از
احادیثموقوفبهشمارمیآیند .قسمدیگرموافققیاساس کهاین قسمازاجتهاداتو
قولصحابهبهشمارمیآید(زحیلی1426،ق،ج،2ص.)156
بر این مطلد دو اشکال وارد اس  :یکی اینکه چه بسا مضمون حدیث پیامبر(ص) با
قیاسمنطبقباشدودیگراینکهثاب نشدهاجتهاداتصحابههمگیبرمبنایقیاسانجام
گرفتهباشد ،بلکهخالفآنثاب شدهاس .فارغازصح وسقمحجی قیاسبرخیاز
اجتهاداتصحابهنهتنهابانصوصقیاسنشده،بلکهمخالفنصوصصورتگرفتهکهنمونه-
هایی از آن گذش و نمونههایی نیز در ادامه میآید .لذا گفتهاند رأی صحابه محدود به
تفسیرنصوصنیس ،بلکهشاملقیاس،استحسان،مصالحمرسله،سدذرای وغیرآنمی-
شود ،همان مواردی که بعدها به صورت قواعدی نزد ائمه مجتهدین درآمد و سپس این
قواعدازآنهابهارثرسید ،تااینکهبهائمهمذاهداربعهمنتهیشد(عبدالهادی،بیتا،
ص.)72
باتوجهبهاشکاالتواردهی مذکوربروجهتمایزمیانحدیثموقوفوقولصحابه ،بهنظر
میرسداینوجهتمایزمعروف،صحیحنمیباشد.لذاهیچتفاوتیمیانایندواصطالحوجود
نخواهدداش  ،مگراینکهبگوییماگرهمراهکالمصحابیقرینهایبرانتصابکالمویبه
رسولخدا(ص)وجودداشتهباشد،کالمویحدیثموقوفمحسوبمیشودامااگرقرینهای
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درکارنباشداینکالم،قولصحابیمیباشد.زیرااصلدرکالمهرکسیایناس کهکالم
صادرهازاوکالمخوداومیباشدنهدیگری؛مگراینکهخالفآنثاب شود.زیرااثباتاین-
کهکالمشخصمنصوببهخوداوس ،نیازبهمؤنهیاوافیندارد،اماانتصابآنبهدیگری
نیازبهمؤنهیزائدداشتهدرنتیجهخالفاصلبودهومحتاجدلیلاس .
اختالف در قول صحابه 
اصولیینبرایقولصحابیشرایطوقیودیتعیینکردهاندتابدینوسیلهمحلبحثآنهاو
بهعبارتدیگرمحلاختالفواتفاقدرقولصحابیروشنگردد.قیوداصلیمطرحشدهدر
اینباب،سهقیدمیباشد.
اولت اتفاق کل بر این اس که مذهد صحابی در مسائل اجتهادی بر دیگر مجتهدین از
صحابهحج نمیباشد،چهآنصحابیامام،حاکمیامفتیباشدواختالفشدهدراینکه
آیامذهدصحابیبرتابعینومجتهدینبعدازآنها(آمدی1426،ق،ج،4ص)143وبر
عوامصحابه(همان،ص)156حج اس یانه.البتهبرخیدرموردایناتفاقسخندارند
(جمعه1425،ق،ص49ت .)42ولیقولمشهوراصولیینهمیناس وبرایاینمطلدکه
قول مجتهدی از صحابه بر مجتهدی دیگر از صحابه حجّ نیس  ،استدالل کردهاند به
حدیثابیسعید خدریکهدرموردزکاتفطره،قولمعاویه بن ابیسفیانرانپذیرف و
آنرامل زمندانس .وقتیمعاویهنصفصا گندمرامعادلصاعیازخرماقرارداد ،ابوسعید
آنرا انکار کرد و گف « :من اینگونه زکات خارج نمیکنم ،مگر همانگونه که در زمان
رسولخدا(ص) خارج میکردم» (بخاری1427 ،ق ،ج ،2ص .)541از این روای استفاده
کردهاندکهقولمعاویهبرابیسعیدحج نبوده،چونویمجتهدبودهاس واالبایدازآن
پیرویمیکرد.البتهبطالنایناستداللروشنمیباشد؛زیراپرواوحاس ابوسعیدازآنجا
کهقولمعاویهراخالفسن صریحرسولخدا(ص)دیدهآنراردکردهاس  .لذااینقول
معاویه خالف نص بوده و بیشتر با معنای تأویل و توجیه که گذش تناسد داشته تا با
معنایاجتهاد.درهرصورتچهایناستداللصحیحباشدچهنباشد،نزدمشهوراصولیین
عامهاولینقید،حجی اقوالصحابهبرغیرمجتهدینصحابه(اعمازغیرصحابیوصحابی
غیرمجتهد)میباشد.
دومت بازگش قول صحابی باید به  اجتهاد به رأی باشد و قابل درک با رأی و اجتهاد
باشد.ام اقولیازصحابهکهمجالیبرایرأیواجتهاددرآننیس وقابلدرکبااجتهاد

مقصودازقولصحابه15/
نیس از قبیل روای محسوب میشود ،برای اینکه ظاهر در مثل چنین اقوالی سما از
رسولخدا(ص)اس .دکترزحیلیمیگوید«:اتفقاالئمهالمجتهدونمناصحابالمذاهد
علیانهالخالففیاألخذبقولالصحابیفیماالمجالللرأیاواالجتهادفیه،النهمنقبیل
الخبرالتوقیفی»(زحیلی1426،ق،ج،2ص.)152پساینمطلدمورداتفاقاصولیینعامه
اس .
در مورد اینکه قابل درک بودن با رأی و مجال اجتهاد داشتن به چیس دو دیدگاه
متفاوتوجوددارد.
برخیکهبهنظرمیرسداکثراصولیینباشند؛ ازجمله :شافعی،احمد،حنفیهوابنصباغ
نظرشانبرایناس کهقابلدرکبودنبارأیواجتهادبهموافق آنقولباقیاساس .
لذا قولی را که مخالف با قیاس اس بر حدیث موقوف حمل میکنند (جمعه1425 ،ق،
ص.)44
دیدگاهدیگرکهدیدگاهبسیاریازشافعیهمانندشیرازی ،غزالیدر مستصفی ،ابوالخطابو
ابنعقیل میباشد خالف دیدگاه اول اس (جمعه1425 ،ق ،ص .)44در این دیدگاه قول
صحابیراحتیاگرمخالفقیاسباشد ،بازهمازبابرأیمیدانندنه حدیثموقوف.در
واق این دیدگاهرأیواجتهادرابهمعنایوسی تریازقیاسدانستهاس بهطوریکه
رأی،معنایواس وشاملیداشتهوقیاستنهانوعیازانوا آنمحسوبمیشود ،نهتمام
آن.
دیدگاهدوم،دیدگاهصحیحمیباشد؛ زیرابامراجعهبهاجتهاداتصحابهبهدس میآید
کهآنهادراجتهاداتخودملزمبهقیاسنبودهاند،بلکهبهطرقگوناگونیوبراساسمبانی
مختلفی اجتهاد کردهاند که نمیتوان تمام آنها را در قیاس منحصر دانس به طوریکه
گفتهاند «:الصحابهکانوایستعملونالرأیبمعناهالواس الشاملسواءکانقیاساًامغیرقیاس
وعلیهذافالقیاسنو منالّرأی»(الجار1425،ق،ص.)942ازآنجاکهاجتهاداتصحابه
برمعنایواس آنصورتمیگرفتهبعدهاایننو اجتهاداتبهعنوانقواعداجتهاددرآمده-
اند (عبد الهادی ،بیتا ،ص .)73برای تأیید دیدگاه دوم شواهد بسیاری وجود دارد که در
اینجاتنهابهنمونهایکهابنقیمدربابحکمسهطالقدریكمجلسبیانکردهاکتفا
میشود.ویمیگوید«:طالقدرزمانپیامبر(ص) ،ابوبکرواوایلخالف عمرچنانبودکه
اگرشخصطالقدهندهسهطالقرایكبارادامیکرد،یكطالقبهحسابمیآمدواین
درروایاتصحیح،ثاب شدهاس ».اوسپساحادیثصحیحمذکورازجملهخبر«رکانهبن
عبد یزید»  را آورده اس که زوجه خود را در یك مجلس سه طالقه کرد و از کار خود
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پشیمان شد و رسولخدا(ص) از او پرسید« :چگونه او را طالق دادی»؟ گف « :او را سه
طالقهکردم».فرمود«:دریكجلسه»؟گف «:آری» .فرمود«:اینتنهایكطالقاس و
اگرخواستیبهاورجو کن»واورجو کرد.سپسگوید«:مقصوداینکه،چنینحکمیبر
عمر بن خطاب پوشیده نبود و او میدانس که این سن اس و گشایشی از خداوند بر
بندگانکهطالقرایکیپسازدیگریقراردادهاس وآنچهکهنوب بهنوب باشد،ایقا 
وانجامتمامآندریكجملهیواحدبرایمکلفناشدنیاس ؛مانندلعانکهاگرمکلف
بگوید«:خداراچهاربارگواهمیگیرمکهراس میگویم».اینجملهیكباربهحسابمی-
آیدواگردرقسامهسوگندبخوردوبگوید«:پنجاهباربهخداسوگندمیخورمکهاینقاتل
اوس ».اینجملهنیزتنهایكسوگندبهحسابمیآیدومثالهاییازاینقبیلآوردهو
آنگاهمیگوید«:اینکتابخدا واینسنّ رسولخدا(ص)واینلغ عربواینعرف
تخاطدوسخنگفتنواینخلیفهرسولخداوصحابهمعاصراوکهتاسهسالازعصر
حکوم عمرنیزهمگیبراینمذهدسیرکردهاندومسلماس کهآنهابیشازهزارنفر
بوده اند.مقصودآناس کهاینقول،قولیاس کهکتاب،سن ،قیاسواجما قدیمبرآن
دالل دارندوپسازآننیزاجماعیکهباطلشسازدنیامدهاس ولیرأیامیرالمومنین
عمر چنین بوده که حکم (سه طالق در یك مجلس) در زمان او به مصلح آنها بوده
اس « (ابنقیم1379،م،ج،9ص.)96-92همانطورکهمالحظهشدصحابهدراجتهادات
خود،حتیخودرامحدودبهچهارمنب معروفاجتهادنمیکردهاندتاچهرسدبهاینکه
تنهاخودرامحدودبهقیاسکنند.لذاخودابنقیمنیزاجتهادصحابهرابهمعنایواس آن
میداندومیگوید«:صحابهدردالل نصوصنظرکردهوقیاسواستحسانمیکردهاندو
آنهارأیرااطالقمیکردندبرآنچهقلدآنرابعدازفکر،تأملوطلدمعرف وجهصواب
از معاروات امارات میدیده اس » (همان ،ج ،1ص .)66اما در هر صورت قول بیشتر
اصولیینبردیدگاهاول(موافق باقیاس)اس .
 سرخسیبرایاقوالیازصحابهکهقابلادراکبارأینیستند ،مثالهاییزدهازجمله
تقدیرکمترینوبیشترینمدتحیضوتقدیرکمترینمقدارمهریهبهدهدرهموتقدیر
بیشترینمدتحملبهدوسال(سرخسی1425،ق،ج،2ص.)112امادیگرانبرمثالهای
ویایرادگرفتهاندوگفته اند:اگراینمسائلازمواردیبودکهبارأیقابلدرکنبودوبا
سما قابلدرکبود،علمابرآناتفاقمیکردنددرحالیکهدرآناختالفکردهاندومثالً
دراقصیمد تحملشیخخضریدراصولخودمیگویداماممالكقولزنیرااخذکرده
کهگفتهجاریه ایداشتهکهویدرطولدوازدهسالسهباروو حملکرده،لذابیشترین

مقصودازقولصحابه17/
مدتحملراچهارسالدانستهوقرافیدرالفروقمیگوید:مشهورمذهدمالکیهپنجسال
اس وهف سالهمگفتهشدهبهطوریکهزنیبهمدتهف سالحاملهبودهوپساز
هف سالبچهاشدرحالیبهدنیامیآیدکهپراز موبودهواینفرزندبهمحضتولدبه
پرندهای که در کنارش مینشیند میگوید :کش! (سلطان1425 ،ق ،ص12ت .)12دکتر
عبدالحلیم سلطان پس از نقل این اقوال میگوید« :من از اساتید بزرگ و امین دانشگاه
پزشکیقاهرهدررابطهبابیشترینمدتممکنحملسئوالکردم،آنهاپاسخدادندکه
بیشازیكسالممکننیس » (همان،ص .)12البتهازجه پزشکیثاب شدهکهمدت
حملبیشازیكسال ،بلکهبیشازدهماهممکننیس وباعثمرگفرزندومادرمی-
شود.درهرحالفارغازصح وعدمصح اسنادآنچهسرخسیازصحابهنقلکردهاین
مثالهابرایمواردیکهقابلدرکبااجتهادهستندمناسدتربودومثالمناسدومعروفی
کهبرایمواردغیرقابلادراکبارأیزدهاند،قولشافعیاس کهمیگوید،نقلشده:سیدنا
علیبنابیطالدششرکع نمازخواندودرهررکع ششسجدهبهجایآورد،اگرچنین
چیزیثاب شدهباشدمنآنراأخذمیکنم(غزالی،ق،1419ج،1ص ،)271چونمورداز
مسائلاجتهادینیس .
سومتیکیدیگرازحدودیکهاصولیینبرایقولصحابهتعیینکردهاند ،ایناس که
قولصحابینبایدبهحداجما برسد.زیرادراینصورتدلیل،اجما صحابهخواهدبودنه
قولصحابی(آمدی1426،ق،ج،4ص221؛نسفی1426،ق،ج،2ص.)172بنابراینمقصود
ازقولصحابی،قولمنفردیکیازصحابهیاجماعتیازآنانمیباشد.امادرصورتیکههمه
تصریحبرمطلبیداشتهباشند،اینصورتازاجما محسوبخواهدشدنهقول.اینمطلد
تا اینجا مورد اتفاق اصولیین اس  ،اما در مورد اجما سکوتی میان اصولیین دو دیدگاه
وجوددارد،یعنیدراینکهاگربرخیصحابهقولیراقائلباشندودیگرصحابهدرموردآن
سکوتکردهباشندیاازآنهامخالفتینقلنشدهباشد،بحثاس کهآیااینموارداساساًاز
مصادیققولصحابیمیباشدیااجما ؟پیرواندیدگاهیکهاینصورترااجما سکوتی
میدانند نیز در حجی و عدمحجی چنین اجماعی اختالف دارند (جمعه1425 ،ق،
ص .)52اما دیدگاه دیگر اساساً این صورت را اجما نمیداند (فخررازی1422 ،ق ،ج،2
ص.)215قائلینبهایندیدگاهنیزخوددرحجی آناختالفدارند.بهطورکلیدرمورد
اینکهاجما سکوتی ،اجما میباشدیاخیروحج اس یاخیر،چهارقولمطرحگشته
(همان).بهنظرمی رسدسکوتسایرصحابهنسب بهاجتهادبرخیدیگررانمیتواناجما 
صحابهتلقیکرد؛ لذاشافعیمیگوید:ادعایاجما صحابهبرفرعیفقهیکهدرموردآن
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نصیواردنشدهاس بهاینصورتکهیکیازآنهاقولیرابگویدودیگرانسکوتکنند،
پسبهچنینچیزیاجما گفتهنمیشود؛ بلکههرچیزیبهقائلوفاعلشنسب داده
می شودوبهغیراوازکسانیکهآنقولرااخذکردهاند،موافق ومخالف نسب داده
نمیشود وبهساک ،قولقائلوعملعاملنسب دادهنمیشود(شافعی1429،ق،ج،7
ص.)269نکتهقابلتوجهدیگراینکهشافعیتصریحمیکند:صحابهاجما نکردهاندمگربر
آن چهکهقطعیبودهوازوروریاتدیندانستهشدهاس ؛یعنیفرائضیکههیچمسلمانی
رامجالمخالف باآننیس (همان).پسباتوجهبهآنچهدرکالمشافعیآمدهودیگران
نیزبهآنتصریحکردهاند(ابنقیم1379،م،ج،4ص ،)111صحابهاجما نکردهاندمگردر
وروریاتدینلذابهنظرمیرسدطرحاینقیدبیثمروفایدهمیباشد.
در پایان قیود محل بحث ،این قید را هم میتوان افزود که آن قولی از صحابه محل
اختالفاس کهصحابیازآنبرنگشتهباشد .زیرااتفاقشدهبراینکهاگرصحابیازرأی
خود باز گردد ،دیگر رأی او حج نخواهد بود و این مطلد معقول اس و نزاعی در آن
نیس (جمعه1425 ،ق ،ص .)52مثالهای زیادی برای این مسأله در روایات نقل شده و
بسیاری از آنها مربوط به احکامی اس که از خلفا به اشتباه صادر میشده و آنگاه امام
علیبنابیطالد( )آنهارامتذکربهمذهدحقمیفرمودهاس .بهعنواننمونهنقلشده:
«بهعمرخبر رسیدکهزنیازقریش درایامعدهی خودبامردیازثقیفازدواجکرد .پس
عمرمیانآنهاحکمبهحرم نکاح ابدیدادومهرآنزنراازبی المالقرارداد.این
مطلدمیانمردممنتشرشدتااینکهبهعلی( )رسید،آنحضرتفرمود:اینمهریهبه
بی المالچهدخلیدارد؟آندوجاهلبودهاندپسبرای امامشایستهاس آندورابه
سن برگرداند.پرسیدند:شمادرموردآندوچهمیفرمائید؟فرمود:مهرآنزنبهجه 
اینکهفرجشبرآنمردحاللگشتهباید(توسطآنمرد)بهاوپرداختهشودوبینآندو
رابایدجداکردوجلد(عقوبتی) همبرآنزننیس ؛بلکهباید ابتداعدهیشوهراولرا
کاملنمایدوسپسعدهی شوهردیگرراکاملکندوسپسمردازاوخواستگاریکند.این
مطلد به عمر رسید پس گف  :ای مردم! زنان جاهل را به سن بر گردانید» (جصّاص،
1415ق،ج،1ص.)425
بنابرآنچهگذش درنظراکثراصولیینعامه درعدمحجی قولصحابهبرمجتهدین
صحابهوحجی قولیکهتنهاقابلسما میباشدوحجی قولیکهبهحداجما رسیده
اختالفی نیس (زیدان1911 ،ش ،ص262و .)261بلکه محل اختالف حجی رأی فرد یا
جماعتیازصحابهنسب بهغیرمجتهدینصحابهدرمسائلاجتهادیاس کهنصیدرمورد

مقصودازقولصحابه13/
آن وارد نشده و قابل درک با اجتهاد باشد و به حد اجما نرسیده باشد .لذا برخی قول
صحابه را با توجه به قیود آن بهطور خالصه چنین تعریف کردهاند« :کل قول صدر عن
المجتهدمنالصحابهفیماالنصّفیهویدرکبالرأیولمیجم علیه» (سلطان1425،ق،
ص.)14
حجيت
حجی رامیتوانبردوقسمتقسیمکرد:موووعیوطریقی.مقصودازحجی موووعی،
حجی چیزیاس کهذاتاً و فینفسهحج بودهومووو برایوجوبتعبّدومتابع 
باشد،نهازآنجه کهر اهیبهحج وکاشفازآناس .حجی کتابخداوسن 
رسولاکرم(ص)،طبقنصقرآنازقسماولاس .خداوندمتعالبهطورمطلقمیفرماید:
«اطیعوااهللواطیعواالرّسول(آلعمران)92 ،؛یعنی«خداورسولاورااطاع کنید».این
تنهاباحجی موووعیسازگاریدارد.امادرحجی طریقی،اعتبارازآنجه اس که
شیطریقوراهبهحج واقعیوموووعیونفسیاس ؛مانندخبرواحدکهراهیظنیبه
سن واقعیاس یاخبرمتواترکهراهیقطعیبهسویسن واقعیاس .
درموردحجی قولصحابیدواحتمالموجوداس :
الفت مقصود حجی موووعی باشد ،همانگونه که سن پیامبر(ص) به همین معنا
حج اس .
بتمقصودحجی طریقیباشد،یعنیسن صحابه ازآنجه کهطریقوراهیبه
حج ذاتی،یعنیسن نبویاس ،حج میباشدنهاینکهذاتاًحج باشد.
بهنظرمی رسددرمیاناصولیینعامهوقتیازحجی قولصحابهسخنبهمیانمیآید
مقصودازآنیكمنب مستقلدرتشری میباشدنهازبابکاشفی وطریقی چنانکهدر
اجما نیزهمیننظررادارند.لذاآندستهازاقوالصحابهکهجنبهی کاشفی ازسن 
نبویرادارند(ومربوطبهحوزهی روایاتمیشوند)ودرزمرهی احادیثموقوفبهحساب
می آورند نه از قول صحابی به معنای اصولی آن (که مربوط به حوزهی فتاوی میباشد)
همانطور که در  تبیین مفهوم قول صحابی گذش  .لذا برخی از اصولیین در مورد نظر
کسانیکهقولصحابیرادرصورتمخالف باقیاسحج میدانند،بهاینجه کهوقتی
صحابهای قائل به قولی مخالف قیاس میشود حتماً آن را از پیامبر(ص) اخذ کرده اس ،
میگویند حجی چنین مواردی از باب سن میباشد نه از باب قول صحابی (جمعه،
1425ق ،ص .)75پس اگر به قول صحابی به عنوان مروی وی نظر شود ،قول او حجی 
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طریقیداردکهاینقسم،مربوطبهعلمحدیثاس ووقتیبهقولصحابیبهعنوانرأیو
نظرخوداونظرشود ،دیگرحجی قولاوجنبهی موووعی داردکهاینقسممربوطبه
علماصولمیباشد .بنابراینمقصودازحجی دراینباب،حجی موووعیاس بهاین
معنا که اقوال صحابه به عنوان یکی از مناب اصلی تشری در کنار سایر مناب قرار دارد؛
چنانکهازکالمبرخیازاصولیینبهخوبیاینمطلداستفادهمیشود.زیراآنهابرایاقوال
صحابی شأنیمانندسن نبویقائلشدهاند.شاطبیمیگوید«:ازروایاتاستفادهمیشود
کسیکهازسن صحابهپیرویکند ،مانندآناس کهازسن پیامبرپیرویکردهاس »
(شاطبی،بیتا،ج،4ص.)76ابنقیمجوزیهمیگوید«:اگرکسیازاقوالصحابهپیرویکند،
بدونآنکهدرصح آنتحقیقکردهباشد،موردسپاسوستایشخواهدبود»(ابنقیم،
1379م،ج،4ص.) 124شایدچنینتصورشودکهمقصودازحجی سن صحابه،حجی 
طریقیاس نهموووعیواعتبارشازآنجه اس کهیاهمهی صحابهانجامدادهاند یا
آنکهبرخیانجامدادهوعملاومشهورشودودیگرانسکوتکردهوآنراردنکنند.این
مووو درحقیق بهاجما حقیقییاتقدیریوسکوتیبازمیگرددکهخودطریققطعی
ازسن نبویاس  .امااینتوجیهخالفمقصودومراداهلسن اس ،زیرامطابقکالم
برخیازعلمایاهلسن ،حجی سن صحابهازاینبابنیس .لذاگفتهاند«:اگرصحابی
مطلبیبگویدازدوحالخارجنیس یاصحابیدیگربااومخالف میکند یانمیکند.در
صورتاول،قولشحج نیس ...ودرصورتدوم یاقولصحابیدربینصحابیمشهور
میگرددوکسیبااومخالف نمیکندیااینکهاینچنیننیس .
درصورتاول،مطابقرأیاکثرفقهادرحکماجما وحج اس .امابرخیمعتقدندحج 
اس ،ولیاجما محسوبنمیشود.عدهایدیگر آنراحج میدانندنهتشکیلدهنده
اجما .اگرقولصحابیمشهورنگردد  یاآنکهکسیازمشهوربودنیانبودنآنمطل 
نشود،دراینصورتنزداصولییندرحجی آناختالفاس .جمهورام برآنندکهدراین
صورتنیزفعلصحابیحج اس »(همان،ص113و.)122
ازآخراینعبارتبهخوبیاستفادهمیشودکهحجی قولصحابیرابهلحاظکاشفی از
سن نبوی از طریق اجما نمیدانند ،بلکه برای قول صحابی مانند قول نبوی حجی 
موووعیقائلهستند.
البتهدراینکهسن صحابهازسن محسوبشود،میانعامهاختالفبهچشممی-
خورد ،اکثر اهل تسنن چنین نظری ندارند .لذا در تعریف سن گفتهاند« :ما صدر عن
النبی(ص) غیرالقرآن من قول او فعل او تقریر مما یخصّ األحکام الشرعیه» (ابنالنمله،
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1422ق،ج،2ص.)694درذیلقید«ماصدرعنالنبی»بهخروج«ماصدرعنالصحّابه»
تصریحکردهاند(همان).پسسن صحابهباسن نبویصرفاًاشتراکلفظیدارندویکسان
محسوبنمی شوند.اگرچهبرخیچونشاطبینظریخالفایننظررادارد.ویقائل اس 
کهمالكقولصحابیرابهسن ملحقمینمود(شاطبی،بیتا،ج،4ص)42وخود،سن 
صحابیراچنینتعریفمیکند«:سنهیعملعلیهاویرج الیها»(همان،ص.)74
همان طورکهگذش دیدگاهجمهورخالفایننظراس ،اگرچهدرمواردیمشاهدهمی-
شودکهسن برخیازاصحاببرسن نبویترجیحدادهشدهوبعدهانامسن بهخود
گرفته اس و حتی عمل کردن به اصل سن نبوی در این موارد به فراموشی سپرده و
مذم شدهاس ؛درحالیکهحتیاگرقائلبهحجی سن صحابهباشیم،بایداینمنب را
درطولسن نبویودرجهایپائینترازآنقراردهیم،نهدرعرضسن آنحضرت.ولی
متأسفانهعدمتوجهکافیوالتزامعملیبهایننکتهباعثشدهتادراینمواردسن نبوی
جایخودرابهسن برخیازاصحابدادهونتیجهآنتغییرسن شریفنبویشدهاس 
کهاینمسألهنیازرجو بهاصلمصدرتشری سن صحیحنبویرادوچندانمیکند.
درهرحالاینکهبرخیبهسن صحابیمخصوصاًخلفا،شأنوجایگاهیمانندکتابو
سن نبویدادهوآنهارادرردیفهمقراردادهاند،واقعیتیغیرقابلانکاراس .چنانکه
تاریخپیروانمکتدخلفا  گواهبرآناس واینمطلدازبرخیعباراتاندیشمندانعامه
روشنمیگردد.ابنقیممینویسد«:شافعیدرروای ازربی گفته:بدع ،مخالف باکتاب
و سن یا اثر برخی از اصحاب پیامبر(ص) میباشد» (ابنقیم1379 ،م ،ج ،1ص .)12این
مطلددرکلماتگذشتگانوقدمایشیعهحتیبزرگاناصحابائمه( )نیزبازتابپیدا
کردهکهخودنشانازروشنبودنآنچهگفتیمنزدآناندارد.اگرچهباگذش زمانتالش
شده تا این واقعی پوشیده شود .فضل بن شاذان از علمای قرن سوم و شاگردان امام
ابوالحسن الروا ( ) میگوید« :اهل جماع و سن معتقدند که خداوند پیامبرش را به
جمی آن چهمردمدرامردینشانبدانمحتاجبودندنفرستادهاس ،چهبسارسولخدا(ص)
خودنیزبهآنهامعرف نداشتهواگرهمداشتهبیاننفرمودهاس وایناصحابرسول-
خدا(ص)بودندکهبعدازویاحکامیرابهرأیخویشاستنباطکرده،نامسن برآننهاده
ومردمراازنپذیرفتنومخالف آنمن نمودهاند»(فضلبنشاذان1951،ش،ص9و.)4
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تقليد به جای حجيت
برخی از اصولیین (مخصوصاً حنفیه) از حجی قول صحابی تعبیر به «تقلید از صحابی»
امابهنظرمیرسد هرکدامازاینتعابیربایدبه

کردهاند(جمعه1425،ق،ص15و .)127

جایخودشبهکاررودوباهمخلطنشود،زیرابادق نظربهدس میآیدکهبحثاز
یباشد ،حجی مربوط به مرحله علم و تقلید
حجی در مرحلهای قبل از مرحله تقلید م 
مربوط به مرحله عمل اس  .اگرچه در بعضی از کتد اصولیین ،مخصوصاً کتد حنفیه،
حجی قولصحابه،وتقلیدازآنهاذیلیكمسألهمطرحشدهاس (همان) .اماحقاین
اس کهتقلید،مسألهایاس کهازآنبعدازبحثازحجی ،بحثمیشودوتقلیدمتولد
وزائیدهیحجی میباشد.البتهالزمبهذکراس کهاگرچهمعموالًکسانیکهقولصحابه

راحج نمیدانند،تقلیدازصحابهرانهواجدونهجایزمیدانند(غزالی1419،ق،ج،1
ص .)263امابرخیدرعیناینکهقولصحابهراحج نمیدانند،تقلیدازصحابهرا جایز
دانستهاند(جمعه1425،ق،ص.)15
نتيجه
آنچهازایننوشتارحاصلاس :
1تتعریفمشهور ،قولصحابهنزداصولیینعامههمانفتاویومذاهدفقهیآنهادر
مسائلاجتهادیاس .درحالیکهبرخیاقوالصادرشدهازصحابه،مربوطبهمسائلیاس 
کهاجتهادبردارنبودهومقامآنها،مقامتوقیفوتعبدمیباشدنهاجتهاد؛ ازجملهیاین
موارد فتاوی خالف نصوص صحابه میباشد .لذا باید تعریف قول صحابه را چنین تصحیح
کرد:فتاویومذاهدفقهیصحابهکهمطابقبانصنمیباشد.
2تتفاوتاقوالصحابهبابیشترروایاتآنهاازجملهاحادیثمرسلومرفو آنهادر
اسنادوعدماسنادآنبهرسولخدا(ص)میباشد.
9ت تفاوتیکهاصولیینعامهمیانحدیثموقوفوقولصحابهمطرحکردهاند ،مبنیبر
این که نظری که موافق قیاس باشد ،قول صحابه و نظری که مخالف قیاس باشد ،حدیث
موقوفاس  ،صحیحنمیباشد  .زیراچهبسامضمونحدیثنبویمطابققیاسبودهوچه
بسا اجتهاد صحابه مخالف قیاس صورت گرفته باشد .اگر همراه نظر صحابه ،قرینهای بر
استنادآنبهرسولخدا(ص)باشد،کالمویحدیثموقوفبهشمارمیرودواگرقرینهایبر
اینمعناهمراهآننباشد،اصلبرایناس کهکالموی،قولصحابهبهشماررود.

مقصودازقولصحابه39/
4ت اصولیین در حجی مطلق قول صحابه اختالف نکردهاند ،بلکه محل اختالف در
حجی قولصحابهمقیدبهسهقیدمیباشد:
الفتحجی قولصحابهبرغیرمجتهدینصحابه.
بتقولیکهمجالاجتهادورأیدرآنباشد.
جتقولیکهبهحداجما نرسیدهباشد.
 درموردقیددوماکثری ،قولیراقابلدرکبااجتهاددانستهاندکهامکانقیاسدرآن
بودهوموافققیاسباشد؛ درحالیکهاجتهاداتصحابهمنحصربهقیاسنبودهبلکهاعماز
قیاسمیباشد .لذابهتراس قائلشدبهاینکهمالک،هرنو اجتهادی (اعمازقیاسو
غیرقیاس)میباشد.بنابراینهرگاهقرینهایبراسنادقولیبهرسولخدا(ص)وجودنداش ،
چنینقولیمحلاختالفمیباشد.
درموردقیدسومازآنجاییکهصحابهتنهابروروریاتاجما کردهواجما سکوتی
آنها،اجما محسوبنشدهبلکههمانقولصحابیمحسوبمیشودوبنابرفرضاجما به
شمارآمدننیزدرحجی چنیناجماعیاختالفمیباشد،ثمرهایدرذکرآننمیباشد.
5ت مقصودازحجی دربابحجی قولصحابه،حجی موووعیاس وتعبیر«تقلید
ازصحابه»بهجای«حجی قولصحابه»صحیحنمیباشد.
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