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 :چکیده

در برابر جمهور اصولیان که در اختالفات اجتهادي قائل به وحدت حق و وجود حکم 
حقیق، کنند، گروهي از اهل ت کم معین را تخطئه ميمعین هستند و آراي مغایر با آن ح

بعضي از . شمارند ي اهل اجتهاد را مصیب ميدانند و همه حق و حکم شرع را متکثّر مي
الحکم، مناسبتي هست که اگر شارع  ی مسکوت  معتقدند که در هر مسألهاین گروه

 را اصطالحاًَ این قول. کرد خواست تعیین حکم کند بر مبناي آن مناسبت عمل مي مي
امام محمد غزالي تخطئه و قول باالشبه هر دو را نادرست و . گویند قول باالشبه مي

ي قطعي، هر آنچه بعد از اجتهاد از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله. داند متناقض مي
هیچ حکم معین یا حقیقت . بر ظن مجتهد غالب آید حکم هللا در حق او همان است

ي اقتضائات عقلي و شرعي، نسبیت امارات و ادله. نه وجود نداردمحضي در این زمی
ي تخطئه و ضعف اعتراضات ي سلف، تناقضات نظریهظني، مصلحت آحاد امت، سیره

 . هاي استدالل غزالي در این مسأله است طرفداران آن به تئوري تصویب، مباني و مایه
 

 . تصویب ـ تخطئه ـ صواب ـ خطا ـاجتهادـ  غزالي ها هکلید واژ
 

 مقدمه
 اسالمي  ي علوم در عمده  همگان  اذعان  به  ابوحامد محمد غزالي الدین  زین   االسالم حجة

الحرمین    امام  و کالم،  و اصول  استاد او در فقه  کهتا آنجا.   است  داشته  تمام تبحري 
 و فتوا   فقه ي ائمه ا شرف او ر الملک   نظام  و خواجه  مغرق  را بحري  وي  جویني  ابوالمعالي

اند و  ي مجدّدان مبعوث در رأس هر سده ذکر کردهاند و بعدها هم او را در سلسله خوانده
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 و   و مهارت  و اصول  او در فقه  مؤلفات١.اند ي پنجم به شمار آوردهمجدّد بال منازع سده
   چهارصد فقیه ده و التزام دا  ي بغداد از خود نشان در نظامیه  تدریس  در ایام  که براعتي

   او را مجتهد مطلق  که  است کساني ي  گفته  او گواه ي درس در حلقه  نشستن دستاربند به
  ، در فقه.)١٤١، گرجي، ١٤٩ ، همایي،٥٨٨ابوزهره، (اند    خوانده  و اصول  فقه و فیلسوف

.  است  را نوشته  ستصفي و م  و تهذیب  منخول،  و وجیز و در اصول ، وسیط  و بسیط تعلیقه
   بوده اما در اصول  شافعي  مذهب  بنیادها و ساختارهاي  مراعات مقیّد به  و فتوا در فقه
   دیگران ي ادله و اقوال. است  نبوده   هیچ کس  مذهبۀ در دایر و ماندن  مالحظه   به ملتزم

 تقریر  و استداللي متقن به   روشن کرده و با بیاني مي  طرح و جرح   و منصفانه را محققانه
   بوده که اي  اندازه  به  اصول  علم  و دالئل او بر مسائل ي احاطه.  است پرداخته  نظر خود مي

   در نیشابور یعني  تحصیل  را در ایام  آن غزالي  که   منخول ي بعد از مطالعه الحرمین  امام
   که مرا پیش از آن«:  بود ت گفته اس  نوشته  سالگي و هفت  بیست   به  از رسیدن پیش
، )٤١٥م( قاضی عبدالجبار العمد   را در ردیف نیز مستصفي. »  سپردي  خاك  به بمیرم
 از  ، هنوز هم)٤٧٨م (  الحرمین  امام برهان، و )٤٣٦م (  بصري  ابوالحسین  قاضيمعتمد
 محصولو ) ٨ي بک، خضر(آورند  شمار مي به  متکلمان  ي در طریقه  اصولي  منابع امّهات

ابن (دانند را تلخیص آن چهار کتاب می) ٦٣١م (  آمدي احکامو ) ٦٠٦م ( فخررازي 
 ممتاز و  ، تقریر و تفصیل  نظر اجتهادي  اصولي ي مسائل در همه  غزالي.)٤٢١خلدون، 
و  تقلید   به اي  در مسأله  ادعا کرد که  بتوان  سختي  خود دارد و به  به  مخصوص استدالل
   تحقیق  از اهل  بعضي  آنچه برخالف.   است  سخن گفته  از دیگران  تبعیت  به یا حتي

 از نظر   اساسي،  در مسائل  در موارد متعدد و حتي  زمینه  در این)١٢٥گرجي، (اند  گفته
) ٢٠٤م (  شافعي  ادریس  محمد بن  و امام )٣٢٤م( اشعري  ابوالحسن  شیخ   چون کساني
  در معقوالت:  است  خود گفته   که چنان.  است نظر کرده  اظهار دیگر اي  گونه  و به  عدول
 و  قرآن  مذهب   اقتضا کند و در شرعیات  عقل  دلیل  و آنچه  است  داشته  برهان مذهب
 خطي  را بر وي   شافعي کرده؛ نه  را تقلید نمي  از ائمه هیچ یک.  کند  الزام  وحي  آیات آنچه

                                                                                                                        
است در رأس هر سـده مجـدّدي بـراي      براساس یک حدیث نبوي که در سنن ابو داوود و مستدرک حاکم آمده. ١

 سنةٍ مَن یجدّدُ لَها أَمر عَثُ لِهذه األمة علي رأس کُل مائةإن هللا تعالي یب«: گردد تجدید و احیاي دین مبعوث مي
بیت مربوط به غزالي در نظم تاج الـدین ابـن سـبکي      . اند  اسامي این مجددان را کساني به نظم در آورده        » دینها

 .»و الخامس الحبر االمام محّمدِ       هو حجة االسالمِ دون تردّدِ«: چنین است
 : ی خود او چنین است و بیت جالل الدین سیوطي در منظومه

  )      ١/٨٩معوض، (  .»و الخامس الحبر هو الغزالي         و عدّه ما فیه من جدالِ«
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 و   و تقسیم  مسائل  طرح روش. )٨، فضائل االنامغزالي،  (  را براتي  بوحنیفه  و نه  است بوده
 و   حقیقي  تحریر اعتراضات ي و نحوه  در استدالل  و استقالل  و تقریر ادلّه مباحث ترتیب 
   کفایت  رغم  بعضاً به  و طرد آنها که  و طرح  مواجهه  نظر خود و کیفیت  تقدیري اشکاالت

   ارجاع تر خود نظیرالتهذیب  مبسوط  مؤلفات  آنها را به ، تفصیل  مخاطب  و قناعت لبمط
 در  این.   است  فقه اصول   دانش  ابعاد و اعماق  او به ي از احاطه  حاکي دهد بالجمله مي

 و   خانقاه  به  از مدرسه  را بعد از آمدن  نظیر مستصفي  کم  کتاب  غزالي  که است حالي 
   آوردن به تحقیق در منجیات و مهلکات  و روي ي درس از حلقه و اعراض  از خلق  طاعانق

 تقریر و  يمطالعه.   است تحریر و تقریر درآورده ي  رشته  به  آخرت  در احوال و تأمل
   متقدمان  با آنچه ي آن در اجتهاد و مقایسه  و تصویب  تخطئه ياستدالل غزالي در مسأله

 و تحریر   مسأله بعد از طرح.  تواند بود شاهد صادقي  باره  اند در این  گفته  او و معاصران
 ١. پردازیم  مي ي مخصوصمسأله  در این   نظر وی  بیان  به  نزاع محل
 
  بیان مسأله و آراي اصولیان ـ الف

  ي آراي همه توان آیا مي  موضوع   یک  فقهي  اجتهاد در حکم  اهل  اختالف در صورت
  خواند یا باید گفت هللا    را حکم  و آن  دانست  شارع  به  انتساب  و قابل  را صائب  شده مطرح

 و   خطاست  و مابقي حقیقت واحدي وجود دارد؛ رأي منطبق بر آن حقیقت، صائب
  هللا   یا حکم  حق  فقهي  اجتهادي ائل دیگر آیا در مس  بیان به.   شارع  به  انتساب غیرقابل

 اجتهاد؟ وحدت حق و   اهل  آراي  و تابع  یا متکثر است  معیّن و  و از پیش حد استوا
 از   آن  و تبعیت  و تعدد و تکثر حکم  از سوي شارع، نظر اهل تخطئه  حکم پیشیني تعیین 

   سطح  را در سه  مسأله  این  اصولي منابع. است ي اهل تصویب  عقیده اجتهاد مجتهدان
ي  و اظهار نظر اصولیان را درباره  مطرح  فقهي  مسائل  و فروع  اسالم  ضروریات،  عام عقلیات

 و  )٢٥٥م( از جاحظ   اگر از آنچه  و ضروریات  عقلیات در دو سطح. ٢اند منعکس کرده آن
   آمده  عمل  دو به  آن  از آرای  که هایي  و قرائت  شده  نقل  معتزله  از مشایخ )١٦٨م(عنبري 

                                                                                                                        
از آنجا کـه  . چنان که گفته شد غزالي در علم اصول فقه سه تصنیف به نامهاي منخول، مستصفي و تهذیب دارد   . ١

حاوي آخرین آراي او در این علم است، در تحریر و تحلیل مطالب عمدتاً بر همـین      مستصفي آخرین تصنیف و     
 . است کتاب تکیه شده

تر محل نزاع را مسائل حکمي اجتهـادي اعـالم کـرده و اصـول عقایـد و معـارف           اصولیان معاصر امامیه در بیاني روشن      .٢
ي چهـار مـسأله  . انـد رج از محل نـزاع دانـسته   الحکم را خا    شرعی، موضوعات خارجي، بدیهیات عقلي و مسائل منصوص       

 ). ٢/٢١٩سبحاني، : نکـ (اخیر به اتفاق مسلمانان حکم معین دارند و اجتهاد مغایر با آن حکم معین، خطاست 
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  دانند و مابقي  واحد مي  را در قول  حقیقت اند یعني؛  تخطئه  به  قائل ، همه ریماست بگذ
   هم  فقهي  فرعي در مسائل). ٢/٣٨٨، محلي، ٢/٢٢٨شوکاني، (شمارند  ي را خطا م اقوال

   و اعتقاد به  است  ضروریات  به  ملحق  است  شرعي ي ادله  قواطع  حکم  به محکوم آنچه 
ّ یا   نص  که  است  فقهي  فرعي  از مسائل  دسته  آن  نزاع محل.  دارد  جریان در آن تخطئه
   اجتهاد در اینگونه خطا و صواب.  نباشد  آنها در دست  حکم يدرباره  روشني   شرعي دلیل

ي و عامه) ٢/٣٩٠ابن سبکي، ( سنّت   اهل جمهور اصولیین.  است  خالف   محل مسائل
از . اند  تخطئه  به  قائل  باره  در این )٢/٢٣٢شوکاني، (و زیدیه ) ٢/٢٢٣سبحاني، (امامیه 

.  دارد  معین  حکمي  پیش از اجتهاد مجتهدان ي فقهيمسأله  خداوند در هر نظر آنان
   اجتهاد به  از راه هرکس.   بر اجتهاد است  و سابق  معین  حکم  آن  یافتن ي مجتهدانوظیفه

ا  ر  مصیب  نه گرچه. شوند  مي  محسوبخطئ مُ  و مابقي  است  مصیب  یافت  دست آن
 هر دو مأجورند؛   هم  واقع در عالم.  نمود  توبیخ توان  را مي مخطئ  کرد و نه  تعیین توان مي

 تنها از اجر اجتهاد برخوردار است  هر دو و مخطئ اجتهاد و اجر اصابت از اجر  مصیب
از معتزله ابوهذیل عالف .  قرار دارند  تصویب ل جمهور، اه در مقابل.  )٢/٢٣٢شوکاني، (
، و از اهل سنت )٣٢١م(و فرزند او ابو هاشم جبائي ) ٣٠٣م(، ابو علي جبائي )٢٣٥م(

 ابویوسف  ، قاضي)٤٠٣ م( الباقالني   ابوبکر بن ، قاضي )٣٢٤م( اشعري  ن ابوالحس شیخ
   محمد غزالي  و امام)٣٠٣م(  سریج  ، ابن)١٨٩م( شیباني   حسن ، محمد بن )١٨٢م(
 ، غزالي، مستصفي،٢٥٠، آمدي،٢/٣٨٩ ابن سبکي،(اند   تصویب از شمار اهل) ٥٠٥م(
،   نظر اشعري به. اند  مصیب  مجتهدان ي خالفي همه  در مسائل  از نظر آنان١).٢/١٨١

 وجود   معیني  شرعي  حکم  از اجتهاد هیچ  پیش  مورد بحث  در مسائل  و غزالي باقالني
  ي بعد از اجتهاد و غلبه  و هر چه  اجتهاد مجتهدان است  تابع  مسائل  اینگونه حکم. داردن

  دیگران.   او همان است  مجتهد و مقلّدان  آن  براي  شرع آید، حکم  دست   مجتهد به ظن
ز  ا  حکمي  مسائل  نوع  در این  که  است اند راست  گفته  دیگر از تصویب  یا تقریري در قرائت

   آن  بکند به  حکمي خواست  اگر خداوند مي  که  هست  چیزي  حال  وجود ندارد با این پیش
 مجتهد قرار داده   اجتهادي  ظن  را تابع  مسأله  و حکم  نکرده  اما چنین٢کرد  مي حکم

اند ابتدائاً و   اجتهاد کرده ايمسأله   در چنین  کساني که  گفت توان رو مي  از این.  است 
ابن سبکي، ( نباشد  گونه   این است نتهائاً و حکماً ممکن  ا اند؛ گرچه  مصیب اجتهاداً همه

                                                                                                                        
رخـي قـول بـه تـصویب نقـل      از امام ابو حنیفه، امام شافعي و امام احمد در این باره بعضي قول بـه تخطئـه و ب      .١

 ).٢/١٨١، غزالي، مستصفي، ٢٥٠آمدي، (اند  کرده
 ).٢/٣٨٩ابن سبکي،(» لو حَکَمَ هللا لَکانَ بِهِ) شيءٌ(هناک ما «: تعبیر اصولیین در این باره چنین است. ٢
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   شرعي  از احکام  با یکي  که  نیست اي  واقعه اند هیچ  گفته مطلب   در توضیح ).٢/٣٨٩
 بخواهد   که  هر واقعه  به  خداوند نسبت  که  نحوي باشد به  نداشته   مخصوص مناسبتي

 مسکوت یا  در مسائل. د کرد خواه مخصوص حکم  مناسبت   همان ند بر مبناي ک حکم
بناني، (  است   آن  بر مبناي  حکم  و بیان  مناسبت  آن کار مجتهد یافتن الحکم   مظنون

 صدور   فرض  به  آنچه  به  نیل  نه  است؛ الوسع  اجتهاد یا بذل  مجتهد نفسِ مطلوب). ٢/٣٨٩
   طاقت  تمام  بذل  که رو مجتهدي   از این.  باشد توانست ي م  شرع م، حک  خطاب و صراحت

  است؛  کرده  ود عملخ  تکلیف   به  شده  بر او عارض  شرعي  حکم  به  ظن يو غلبه کرده 
چنین مجتهدي .  باشدن به آن حکم مفروض، ممکن است مخطئیافتگرچه در دست 

 .   است مصیب  بِِه  ف اجتهاد و اداي ماکُلِّ در هر حال در اصل
 
 غزالي  محمد في اجمالي نظر امام معرـ  ب

 که  گوید نظري  مي  تصریح  به  مذاهب  و تفصیل  بعد از تمهید مقدمات  در مستصفي غزالي
   که  در مسائلي  که  است  آن کند  مي  را تخطئه  آن  دارد و مخالفان  آن  صحت  به قطع 

  اند و خداوند در این  مصیب  مجتهدان يآیند همه  مي  دست ه ب  ظن  آنها از طریق احکام
   تخطئه  اهل  قول  به  قائل  او نه در واقع. متعین پیشیني ندارد حکم   هیچ   مسائل گونه
 صدور   در فرض  و انسب  اشبه  وجود حکم  به  قائل را که  از مصوبه   دسته  و نه نظر آن است

 .پذیرد  هستند مي خطاب
 معهود و مورد انتظار   از وي  آنچه  برخالف  عقیده  این  در اثبات  غزالي تدالالتاس
 تعدّد   انسجام  عدم  این شاید دلیل.   برخوردار نیست  روشني بندي  و دسته ، از نظم است

   در مقام  را هم  آن  بر صحت  و استدالل  تصویب  به  عقیده غزالي.  باشد استدالل مواضع 
 و   باالشبه  قول  با قائلین  مواجهه  در موضع ، هم  کرده است  مطرح مخطئه  با قول  مقابله

 بشر  اند؛ یعني شمرده  مي  را گناه  اجتهادي  خطاهاي  که  کساني يعقیده  در مقابل  هم
   فرض  گفت توان  مي در مجموع.   قیاس  و بعضی از مخالفان ، ابوبکر اصمّ  علیه ، ابن مریسي

 یا  ، نسبي  بماالیطاق  جواز تکلیف مورد اجتهاد، عدم ي  قطعي در مسأله  دلیل دانفق
   بودن  و محال  تصویب  به  قول  بودن ، معقول  ظنیه ي و ادلّه  امارات  داللت  بودن اضافي
 و   امت ، صالح ي سلف، سیره  مسلم  و مقدمات  با مفاهیم  آن  و مخالفت  تخطئه  به قول
   نظریه  را در تصحیح  غزالي  استدالل ، ارکان  مخالفان  استدالالت و اعتراضات  کفایت عدم

غزالي، (د دهن  مي  تشکیل اجتهادي  در مسائل   شرع  و تعدد و تکثر حکم تصویب
 ). ١٩٤ـ٢/١٨١، مستصفي
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 ها  ـ تفصیل استداللج
 مفاد   به  اما مجتهد از عمل  است  شرعي  نصّي  حکماً مشمول  که اي  از نظر غزالي مسألهـ١
 و مجتهد  ّ مقدور بوده  نص  آن  به  اگر دسترسي: دارد هایي صورت است، بازمانده  نصّ  آن

   و به  شده  گناه  مرتکب  تکلیف  تقصیر در اداي ي واسطه باشد به  تقصیر کرده   آن در طلب
   و موانعي  از اسباب ّ ناشي  نص  به  دسترسي  عدم  چنانچه  است خطا رفته  به   حقیقي معناي

   در حق ّ، نصّ مفروض  نص  و وصول  مانع  باشد پیش از رفع دیگر غیر از تقصیر در طلب
   نه  است  مجتهد در اینجا مجازي خطاي. شود  نمي  محسوب  شرعي  یا حکم مجتهد دلیل

 او  ، در حق  وصول ر فرض تنها د  که است  بازمانده   چیزي  به  او از عمل یعني.  حقیقي
   به  نسبت  نصّ  آن  پس  است  وصول  عدم  مسأله  مفروض چون. شد مي  محسوب   شرع حکم

  به.  است  نشده   خطایي  مرتکب  او در حقیقت شود؛ بنابراین  نمي محسوب  شرعي  او دلیل
 و قبل از  غییر قبله بر ت  مبني  جبریل  خداوند به بعد از خطاب)  ص( اگر پیامبر طور مثال

 را   کاري  باشد، چنین   نماز گزارده  المقدس  بیت  سوي ، به جبریل  توسط   خطاب ابالغ
خطا .  ندارد  معني  آن  و ایصال  از ابالغ  پیش  با دلیل مخالفت  خطا نامید؛ چرا که  توان نمي

 باشد و مجتهد در   مسأله در  دسترس  و قابل  قطعي  دلیلي  دارد که  معني  وقتي و مخالفت
 وجود   و فقهي ، اصولي  مسائل کالمي  میان  فرقي  باره  باشد در این   تقصیر کرده  آن طلب
   که محل ي غیرمنصوص باشد در مسأله  چنین وضع ي منصوص اگر در مسأله. ندارد

 )٢/١٨٢، مستصفيغزالي، (تصور خواهد بود؟   قابل   مجتهد چگونه  خطاي  است مناقشه
   به تکلیف.   است  معلوم  بالضروره  قطعي  دلیل ، فقدان  غیرمنصوص  فقهي  در مسائلـ٢

 و   است  ماالیطاق  و به  محال  به  تکلیف  است  شرعي  فاقد دلیل  که اي در مسأله اصابه 
  در  اصابه  به  تکلیف١.ز نیست جای  محال  به  تکلیف د مقرر است خو  در محل  که چنان

   به  تکلیف  اصل با انتفاي.   باشد نیز غیر جائز است  محال  به  تکلیف نمّمتض ه  ک صورتي
   به قائالن.  خواهد بود  اجتهاد خود به خود منتفي  خطا در مقام ی وقوع ، مسأله اصابه

   گناهي ، مجتهد مرتکب  هم  اجتهادي  خطاي وقوع  فرض   به  خود معترفند که تخطئه
   در مقابل که چنان .   است  تکلیف  بر نفي  خود دلیل  گناه  نفي ی      مسأله  همین ستا نشده 
   بر نفي  دلیل  تکلیف  نفي  گفت توان شمارند مي  مي  را گناه  اجتهادي  خطاي  که کساني
   هم و   دانست  منتج  مقدمات  بر وقوع  دلیل توان  را مي  وجود نتیجه  هم  چرا که  است؛ گناه

                                                                                                                        
 غزالی در احیاء علوم الدین که پیشتر از مستصفی نوشته است همچون  برخي از متکلمان اشعري، تکلیف بـه محـال را          .١

 ).١/٨٨، مستصفي ،١/١٣٣، احیاء علوم الدینغزالي، (صفی قائل به عدم جواز است داند اما در مست جایز مي
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 ).٢/١٨٣، مستصفيغزالي، (شمار آورد    به  نتیجه  بر وقوع  دلیل توان  را مي وجود مقدمات
  هستند و  ظنیه  و امارات  ادّله ل مشمو  غیرمنصوص شود مسائل  گفته   است  ممکنـ٣

  يه ادلّ  برخالف  که  است  این پاسخ.   خطاست  ادّله  گونه  این  و مؤدّاي  از مدلول انحراف
   ندارند بلکه  بر امري شوند و داللتي  نمي  محسوب ذاتاً یا عیناً دلیل  ظنیه  ، امارات عقلیه
 بکنند و در  ي ظن افاده  در کسي  که  و اماراتي بسا قرائن.   است  آنها نسبي و اضافي داللت
ند و در  بکن  ظن ي افاده  خاص  و احوالي  واحد در اوضاع یا در شخص.  نکنند دیگري
   واحد، در حال  حتي شخص  گفت توان مي.  نکنند اي  افاده  دیگر چنین  و احوالي اوضاع

 در   هر کدام  شود که  مواجه  متعارض  با دو دلیل  است ي واحد ممکنواحد و در مسأله
  ني ظ  چنین ي افاده  آنها مانع  باشد امّا اجتماع  مفید ظن  در وي توانست مي  دیگري  غیاب
 در   تفاوت  موجب  بالجمله  و ممارسات  و مشاغل  و اخالق  احوال  اختالف که این .  است

   همچون ي ظنیه و ادله امارات.   است  کلي اي شود مسأله  مي  ظنون  و تحصیل تمایالت
   که چنان. انگیزند  با خود را برمي  و متناسب  متمایل هاي کنند و طبع مي  عمل  مغناطیس

 وجود   اساساً و تحقیقاً دلیلي  در ظنیات بنابراین.   را نه رباید و مس  را مي  آهن غناطیسم
 و اگر بر   نیست  بیش  مجازي  خواندن  دلیل  باب  را در این  مفید ظن  و قرائن امارات. ندارد
   طبیعي ها و تمایالت ي زمینه ضمیمه  و به  است  و اضافي  کنند نسبي  داللت چیزي

شود   مي  معلوم سانبدین.  آید  مي دست  به  است  او غالب  بر احوال استدالل کننده و آنچه
   امارات  فقها به  که  است  اعتبار و امتیازي  مسأله در این  خطا و خالف   وقوع  اصلي  علت که

ثیر و تأ   اضافات يلهاند و مسأ  پنداشته  بالذّات  آنها را دلیل اند و به غلط  داده  ظنیه يو ادلّه
 .)٢/١٨٣، مستصفيغزالي،  (اند ها را در نظر نگرفته فرض پیشها و  زمینه  و پیش تمایالت

» َ ِ المکلَّفین فعالُ بأ ِ المتعلّق ُ اللّه خِطاب«د شو  مي  گفته  حکم  دیگر در تعریف از سویي
   دیده  ایشان  یا تقریرات لشود یا از افعا  مي شنیده)  ص(  پیامبر  یا از زبان  خطاب این
   ایشان در دست  یا سکوت  فعل  یا مدلول)ص(  از پیامبر  مسموع اگر خطابي. شود مي

   در این  گفت توان  مي  چگونهـ   است  چنین  نزاع و محل  مسأله   فرض که  ـ چناننباشد 
 نبیذ نزد خداوند  یل قل  معتقد باشد که  اگر کسي  طور مثال  وجود دارد؟ به ، حکمي مسأله
و »  نبیذ ننوشید قلیل«:  باشد  شده  شرعاً گفته که  با این  اعتقاد برابر است  این  است حرام
 البد باید   هم مخاطب.   است وجود مخاطب  مستلزم   و خطاب  است  خود خطاب این

   نصي که وجود ندارد؛ چرا   و مخاطبي  نیست  عمالً چنین در حالي که.  باشند آدمیان
   دلیلي  و مشمول  مفهوماً مدلول  منطوقاً و نه ؛ نه  است الحکم   مسکوت جود ندارد و مسألهو

  و   بالمعلوم  علم که  ؛ چنان است  غیرمعقول  بالمخاطب  خطاب. شود  نمي  محسوب شرعي
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 )٢/١٩٢، مستصفيغزالي،  (.  است  غیرمعقول  بالمقتول قتل
   که  چنان پاسخ.  است  ظنیه ي در اینجا ادلّه  خطاب شود طریق   گفته  است باز ممکن

 و  اساساً ظن.  کند مجاز است  مي  ظن ي افاده  بر آنچه  دلیل  اطالق  است که این گذشت 
  صور  و قبح  حسن  امر، همچون  یک  به  یا طبع  نفس  عبارتند از میل که  مصالح  استحسان

   به شود و از آن  مي  متمایل  صورت  آن  به  است  با صورتي فقموا  طبعش   که کسي. ندهست
   عدم  دلیل  را به  صورت  همان  دیگري  است  ممکن  که کند؛ در حالي  تعبیر مي حسن
 را زیبا و   گندمگون  صورتهاي  مثالً گروهي  که چنان.  بشمارد  خود قبیح  با طبع توافق

   االمري  نفس  هستند و حقیقت  و نسبي ها امور اضافياین. شمارند  مي  دیگر زشت گروهي
   است  این  یا زیبا؟ پاسخ  است  نزد خداوند زشت  گندمگوني،  شود همین اگر سؤال. ندارند

   دیگر حقیقت  بعضي  با طبع  و مخالفت  بعضي  با طبع  نزد خداوند جز موافقت  وضعیت که
از نظر خداوند، .   است  همان د خداوند هم باشد نز  هرچه نزد مردم. ندارد دیگري 

 وجود   دیگري  واقعیت ، غیر از این  چون  است  زشت  زیبا و نزد دیگري  نزد یکي گندمگوني
   که  بوده  این دسته از فقها این اشتباه.   مفید ظن  و امارات ظن  حقیقت   است این. ندارد
    را وصف  و قبح  حسن  اي  عده  که گونه همان. اند  کرده  تلقي  اعیان  را وصف  و حرمت حلیت

 .)٢/١٩٢، مستصفيغزالي، ( اند ذوات دانسته
   آنان  قول ي الزمه ؛ چرا که  است  غیرمعقول  تخطئه  طرفداران  قول  نظر غزالي  بهـ٤
.  وجود دارد  شرعي  در کار نیست حکمي  و مخاطبي  خطابي  در جایي که  که  است این
   تعلق  مخاطبي  و به  هست اگر بگویند خطابي.  تضاد دارد  حکم  با حدّ و حقیقت زمه ال این

   تکلیف  چون اند  گفته  غیرمعقول  وجود ندارد، باز  آن  شناخت براي  اما راهي   است گرفته
 وجود دارد و    خطاب  معرفت شود طریق  گفته   است نهایتاً ممکن.  است بماالیطاق 

  این. شود  نمي  محسوب  گناه  طریق  آن  ترك  ولي است  شده   هم  آن طي ور به  مأم مخاطب
   واجب  و حقیقت  مغایر تعریف که  این  نخست : است  غیرمعقول  از دو جهت  هم  حل راه

 اجتهاد   حاصل  به  عمل  به  مجتهد موظف  که ي اجماعي قاعده  با این که   این دوم.  است
 اجتهاد خود   به  عمل  به  موظف  کسي  است  ممکن چگونه.  دارد غایرت م  است خویش

   به  را موظف  کسي توان  مي  باشد؟ چگونه  هم  ضد آن  مأمور به  حال باشد و در عین
   به  موظف  که  است  غیر از جهتي  آن  او جهت  غالب  بنابر ظن  کرد که اي  قبله استقبال
گزارد   دیگر نماز مي  جهتي  اجتهاد خود رو به  برخالف  که  کسي؟ است  شده   آن استقبال

   آید که  عمل  به  اگر کاشف حتي  است؛   واجب  نماز بر وي  آن  قضاي  علم،  اهل  اجماع به
 در   که ه تخطئ  به  قول  عالوه به.   است  نماز گزارده  آن  رو به  که  بوده  همان  صحیح جهت
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 را در   مجتهدان ي را، نظر همه  مصیب کند و نه  مي  را معین مخطئ  نه  خالفي مسائل
وجود دارد از   در مسأله   معین گویند حکمي  مي وقتي. دهد  خطا قرار مي  احتمال معرض

  معین  حکم   بر آن  منطبق  از مجتهدان  یکي ، قول  اختالف اقوال  در صورت  که کجا معلوم
 .)٢/١٩٣، مستصفيغزالي، (باشد؟ 
که  این.   است  کامالً معقول  تصویب  به ي تخطئه، قول به نظر غزالي برخالف نظریهـ٥

   تعیین  خاصي  حکم  از مسائل  در بعضي  باشد که  دیده  را در این  بندگان خداوند مصلحت
  ل مؤدا و ماحص  به  را مکلف  قرار دهد و آنان  انظار مجتهدان  را تابع  مسأله نکند و حکم
ّ و   فاقد نص  که اي در واقعه.  ندارد  عقلي  منع  بنماید هیچ  و استنباط  علم اجتهاد اهل

 در   کسي  مثالً به که  چنان.   است  ظن تحصیل به،    یا مکلّفٌ  مطلوب  است  شرعي خطاب
تو    دریا براي  به  رفتن  داري،  غالب  خود ظن  سالمت  به  بگویند اگر نسبت کنار ساحل

   تو حکم  دریا براي  به ّ رفتن ظن  از حصول  پیش.   ممنوع است داري   هالك ر ظن و اگ مجاز
در اینجا . شود  مي معلوم  ظن   و بعد از حصول  توست  ظن  تابع  شرع حکم.  ندارد شرعي
   فقهي  و فروع  مسأله  این میان.   یا تحریم  اباحه ؛ نه  است  ظن  تحصیل  شخص، مطلوب

  المال  بیت  در تقسیم  شود که  سؤال  اگر از شارع  طور مثال به.  وجود ندارد دیگر تفاوتي
   که  امامي براي  شرع   حکم  باشد که  این  شارع  و پاسخ  یا مفاضله  است  مساوات  شرع حکم

را بهتر   تفاضل  که   امامي  به  و نسبت داند مساوات  مي  را راجح  بالسویه  و تقسیم تصرف
   عقلي  منع هیچ  پاسخ   وجود ندارد، این  ظن حکمي  و پیش از حصول  است داند تفاضل مي

   دهند و یکي گواهي  نزد دو قاضي   در دو واقعه  اگر دو شخص  که همچنان.  ندارد یا شرعي
باشد، بعد از   داشته   کذب  ظن  و دیگري  صدق  ظن  به گواهان  نسبت  دو قاضي از آن

  از حصول پیش .   است  واجب  بر دومي  و تکذیب آنان  بر اوّلي  گواهان  تصدیق  ظن، حصول
   آنچه  که خصوصاً باید دانست.   است معنا و غیرمعقول  بي  یا تکذیب  وجوب تصدیق ظن،

   وصفي  حکم، عالمت.   است  حکم شود در حقیقت عالمت  مي  نامیده  حکم اصطالحاً علت
 از دو یا   یکي  نزد خداوند المحاله به  که  نیست  عالم  یا قدم  حدوث  همچون اقعي و و ذاتي

  امور وضعي.  هستند  و اعتباري  امور وضعي  از قبیل  احکام عالمات.  باشد  ممکن چند صورت
 شود عقالً   واقع  شرع  اگر مورد تصریح اي  مسأله چنین. گردند  مي  متفاوت اعتبار اضافات به 

 ).٢/١٩٣، مستصفيغزالي، (گردد   مي  منتهي  محظوري  به  و نه  محظور است یا شرعاً نه
.   است  امّت  سلف  از سوي  تخطئه  ترك  بحث  در این  مالحظه  قابل ي مسأله  یکـ٦

   و عول  جدّ و اخوه ي در مسأله  از جمله  متعددي  اجتهادي در مسائل) ص(  پیامبر اصحاب
دور  و او را از ص  نداشته  اعتراضي  دیگري  به کدام اند اما هیچ کرده اختالف ،  و تعصیب

  کرده  نمي  از تقلید وي منع  را هم  و عوام داشته  باز نمي ي قضای  یا حکم  اجتهادي فتواي
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 با   قطعیه ي ادّله  مشمول  در مسائل که در حالي.  متواتر است ي  سیره  یک این.  است
   زکات  منع ي در مسأله که چنان. اندکرده  برخورد مي  و قاطعیت  با شدّت خالفان م مخالفت

 و   و تسلیم  تکریم این. اند داده  نشان  جدّي العملي ، عکس  خوارج و تکفیر خلفا از سوي
   در مسائل  و توبیخ  و تخطئه  غیرمنصوص  اجتهاد و افتا و تقلید در مسائل ياجازه

   تفاوتي  به  قائل  فقهي  از فروع دو نوع  میان  دهد که  مي  نشان  خوبي  به الحکم منصوص
   را تخطئه  مخالف  و تکلیف، ي وجود خطاب واسطه  به دوم  در نوع. اند  بوده بنیادین

  اند هرکس داده  مي اجازه  و حکم   خطاب  فقدان  دلیل  بهنخست  اند امّا در نوع کرده مي
 نظر   به  از اعتراض موارد محدودي. نظر کند اظهار  امارات و  از ادّله صل حا  ظن براساس

ثانیاً .  را ندارند  با متواترات  معارضه  آحادند و یاراي  است اوّالً در حکم  شده مخالف که نقل
   بوده  در مسأله  قطعي  وجود دلیل  به ل خود قای  ظن  به ارد محدود معترض مو گونهدر این
 ).٢/١٨٠، مستصفيغزالي، ( است  پنداشته مي  دلیل   را مغایر آن  نظر مخالفان واقعو در 

   حکمي منصوص  غیر که معتقدند در مسائل  از مصّوبه   در نقد نظر گروهي غزالي
  ام از احک  با یکي  مسائل  از این  هر مسأله  میان  و مناسبتي وجود ندارد امّا مشابهت معین 

   مناسبت فرمود بر مبناي آن  مي  حکم  خداوند تعیین  فرض به اگر بنا د کهوجود دار شرعي 
   حکم  همین  به  رسیدن  مجتهد اجتهاد براي فرمود؛ مطلوب  صادر مي  مخصوص حکمي

 و اساساً   و تنجز حکم فعلیت.   است  بالقوه  حکم  یک  حکم گوید این ، مي است مفروض 
 از  قبل.  گردد  و ابالغ  نازل  شرعي  خطاب  یک  در ضمن شود که  مي  محقق زماني  آن  حکمیت

   و محتملي  مفروض  حکم  چنین  در فرایند اجتهاد به  که مجتهدي.  وجود ندارد ، حکمي نزول
   صدور خطاب  فرض  به  که  نیافته  دست  چیزي  او به . است  نشده  مرتکب خطایي  نیافته  دست

 وجود   خطابي  بالفعل امّا. آمد  مي  حساب  به  و انسب  بود و اشبه  حکمیت مستعد و محتمل
  معناست؛  بي  اصابه  به  تکلیف  حکم، با فقدان.   است  برابر با نبود حکم نبود خطاب. ندارد
 بر  افزون.  معناست  بي  گناه  خطا و ارتکاب  وقوع ، اعتقاد به  اصابه  به  تکلیف  با انتفاي که چنان
   چه  است  آنان ي همه ي و تخطئه  مجتهدان  همه  جواز تصویب زمان هم  قول ي این الزمهاین

   باشد و یا نفي  خالفي ي در مسأله  مطرح شده  اقوال  تخییر میان  فرضي  حکم آن  است  ممکن
 ).٢/١٩٣، مستصفيغزالي، . (  اقوال ي آن همه  به  عمل تخییر و منع

 

 ها  پاسخ و  ـ اعتراضاتد
  ـ در چهار  آنها را  غزالي  دارند که  اعتراضاتي  نظریه  در نقد این تصویب به   قول مخالفان

 . است  داده  آنها پاسخ  و به  مطرح ي نقل ي شبهه  و پنج  عقلي ي شبههـتعبیر خود   به
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   عقلي اعتراضات
ا  نبیذ ر  قلیل طور مثال   بهشود؛  مي  نقیضین  بین  جمع  به  منتهي تصویب، به  ـ قول١

  اگر در مسأله. داند  مي  و باطل  واحد صحیح  را در آن وليبال و نکاح   و حرام حالل همزمان 
   با نقیض  وضعیت  باشند یک  مصیب ي مجتهدان باشد و همه  وجود نداشته معیني حکم 

اند  بیني گفته   خود بزرگ از سر  از معترضان بعضي.  خواهد بود  و صواب  حق خود همزمان
 هر دو را حق  در آغاز از دو امر متناقض.   است  زندقه  و آخرش  سفسطه  اولش  نظریه این

 در تقلید از هر  مقلّد هم. دنکن  مخیر مي  دو نقیض  آن  مجتهد را میان د و در پایانندان مي 
 را برگزیند   اجتهادي  آراي نتواند خوشایندتری  مي  آزاد است و  متناقض  آراي از آن کدام 

 ).٢/١٨٤، مستصفيغزالي، (
 و   اصول  از مسائل  امّا ناآگاه  القلب  سلیم  فقیهي  سخن گوید این  مي  در پاسخ غزالي

  ف وص  و حرمت  حلیت  که است تصور کرده .   است  شرعي  حکم  و حقیقت حدّ نقیضین
   حادث، حکم  باشد و هم  قدیم تواند هم  نمي  پدیده  یک که از نظر او چنان.  است اعیان 

   به ، نه  شرع  خطاب داند که نمي.   باشد و حرام  حالل تواند همزمان نمي  نیز   موضوع یک
   دیگري  و براي  حالل  کسي  براي  عملي که  این. گیرد  مي  تعلق  مکلفان ال افع  به  بلکه اعیان
   دیگران  و براي  براي همسر خود حالل  در قید نکاح زن. دارد  تناقضي   باشد چه حرام
نماز بر طاهر .   است  حرام  دیگران  به  و نسبت  مضطر حالل  به  نسبت  میته اکل.   است حرام
 واحد، در   در حال  و حرمت  مثالً حلیت  که  است  آن تناقض.   است  حرام  و بر حائض واجب
 و   و اشخاص  احوال اختالف.  کنند  واحد اجتماع هت واحد و از ج  واحد، در فعل شخص
 و   و جهل  علم  اختالف ، و حاالت  از جهات یکي.   است  نقیضین  اجتماع  مانع ،جهات
   شخص  همین  است  حرام  نماز بر وي  است داند محدث  مي  که کسي.   است  ظن ي غلبه

   به  که  کند کسي  اعالم اگر شارع.  است  واجب  باشد نماز بر وي   خود جاهل  حدث اگر به
 و   او مباح  کار براي داند آن  مي مباحات  به   را ملحق  کاري  اجتهادي  ظن ياستناد غلبه

   وي  کار براي داند آن  مي محرمات  به   کار را ملحق  همان  غالب  ظن  با همان  که کسي
   مخالفان  مذهب  و محال متناقض.  وجود ندارد اعالم  در این   و امتناعي ، تناقض  است حرام
 کند به  نمي  داللت  بر آن  را دلیلي مکلفید آنچه: گویند  مي  شارع  تقدیراً از زبان  که است

. اید  نکرده  نکردید گناهي  پیدا کنید، پیدا هم است  دلیلي   را مدلول یا آنچه.  آورید دست 
   تخطئه  اهل  اتفاق  به  گفته شد که سابقاً هم.  است تناقض    و دومي  بماالیطاق  تکلیف اولي

 است   این  اتفاق  این ۀالزم.   است  مفاد اجتهاد خویش  به  عمل  به  مجتهد موظف و تصویب
   عمل  یک  و حلّیت یا صحت و بطالن  دو مجتهد بر سر حرمت  میان  اختالف  در فرض که 
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   عمل  است  یا باطل  حرام  از نظر دیگري  آنچه  باید به کدام هر   حکم،  یک  موضوع یا تشخیص
   تصویب به  قول   اما در چارچوب  است  تناقض تخطئه ي نظریه  بر مبناي  وضعیت این. کند

   تصویب  به اند باز در قول  اعیان  اوصاف  شرعي  احکام  که  اگر بپذیریم حتي.   است بالاشکال
   اشکالي چه.  هستند  اضافي  از اوصاف  احکام  هم  فرض  در این  چرا کهوجود ندارد؛ تناقضي 

   همزمان  یا چیزي  دو شخص؟  به  فرزند امّا نسبت  پدر باشد و هم  هم  همزمان دارد کسي
 ).٢/١٨٥،مستصفيغزالي، (؟   دو شخص  به  امّا نسبت  مجهول  باشد و هم  معلوم هم

   به  منتهي  در مواردي  تصویب ي، نظریه  ذاتي  تناقض  عدم  به  تسلیم  فرض ـ به٢
  از نظر اهل.   است  مواجه  متعارض  با دو دلیل  که  مجتهدي  طور مثال به. شود مي تناقض 
   هم با اي  نیز اگر مجتهد و مجتهده؛گردد  مخیّر مي  آن  و نقیض  حکم  یک میان تصویب 
   را منحل  نکاح  استناد آن  به  مجتهده ي زوجه  دهد که  رخ اي  کنند و متعاقباً واقعه ازدواج
 دارد   زوجیت  حقوق ي مطالبه  و مستمر بداند، زوج حق  را مستصحب  مجتهد نکاح و زوج

 . آنها  از اداي  امتناع ي وظیفه و زوجه
 اگر باشد   هم اشکالي.  وجود ندارد  و تناقضي ها اشکالي  مثال در این: گوید غزالي مي

 مجتهد مذکور دو  يما درباره.   وارد است  هم  ندارد؛ بر دیگران  تصویب  اهل  به اختصاصي
   از ظن  تبعیت  مأمور به  مجتهد مفروض این.  دیگر  از جایي  دلیل  و طلب توقف:  نظر داریم

   باید توقف شود؛ پس  نمي  او غالب  بر ظن  چیزي  تعارض در فرض.   است  خویش غالب
   توقف  به  هستید عقیده   متعارض  از دو دلیل  در یکي  حق  تعیّن  به  قائل  که شما هم. کند

 دارد و   هم  نظر دیگري  غزالي ولي.   است  کافي  اشکال ي ماده  قطع  براي اندازه این . دارید
.  است  را باز گفته   آن  تصحیح  و وجه  دیگر حقیقت لّي در مح  که  تخییر است  به  قول آن

   ما هم  باشد پاسخ  شما هر چه  حل راه: گوید  مي  مجتهد و مجتهده  نکاح يدر مسأله
  عاجزید؛ پس   آن دانید از تعیین  دو را خطا مي  از آن  نظر یکي شما که.   است همان

 اجتهاد خود   براساس اگزیر باید هر کدام وجود ندارد؛ ن  و مصیب مخطئ  میان تمییزي
   وضعیت این. دانید  مي  را مباح ي زوج و مطالبه  را واجب  زوجه  امتناع شما هم.  کند عمل

.  ندارد  اشکالي ي تصویب اما در نظریه  است  و متناقض  محال  تخطئه ي نظریه بر مبناي
 استناد   به  اوّل وليّ طفل.   دیگر است  طفلي  توسط  طفلي  مال  اتالف ي مسأله  شبیه ،مسأله

   شهادت  کذب  به  اگر علم  دوم  طفل  دارد و وليّ  خسارت ي مطالبه يشهادت شهود وظیفه
   از سوي  در واقع  اشکاالت  گونه این.   است  از جبران  و امتناع  دفاع  به  باشد موظف داشته

 آنها را در محل   که غزالي پاسخ  است  طرح  قابل میه تعلی  اجتهاد از فِرق  اصل مخالفان
   است  ممکن  هم ي قطعیه ادّله  مشمول  نماها در مسائل  متناقض گونه این.  است خود داده 
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   براي  انسان  تالش  طور مثال  کرد؟ به  تناقض  به  را متهم  شارع توان آیا مي. آید پیش 
   دو شخص حال.   است  حرام  قطعیه ي ادلّه  حکم ه ب  دیگري  خود یا نفس  نفس هالك

اگر .  دو وجود دارد  از آن  تنها یکي  نجات  براي  راه مضطر را در نظر بگیرید که فقط یک
  شود؛ اگر یکي  مي  ایثار کند خود هالك شوند؛ اگر یکي  مي هر دو ایثار کنند هر دو هالك

 بگویند   اجتهاد هر چه  اصل مخالفان. شود مي   هالك  را اختیار کند دیگري  نجات راه
   را بر هر دو واجب  نجات  طریق اگر اخذ به. وجود ندارد  هم   دیگري راه. اند  گفته متناقض

 را بر هر  اگر ترك. اند  دانسته  واجب  را بر دیگري  و دفع  اخذ را بر یکي بدانند در حقیقت
   هم  بر دیگري  و ترك  اخذ بر یکي وجوب. اند  داده هر دو  هالك  به  بشمارند حکم دو الزم
   یا منجر به  هم  اخذ و دفع  تخییر هر دو بین  به قول.   بالمرجح است  و ترجیح تحکم

   هر دو یا اختیار اخذ از سوي از سوي شود یا اختیار ترك   هر دو مي اختیار اخذ از سوي
   است  فوق  از محظورات  یکي  متضمّن هر حال در   که  دیگري  از سوي  و اختیار ترك یکي

   مسأله از نظر ما حکم.   هست  در قضیه  تناقضي  آنان  مذهب  بر مبناي و در هر صورت
   و ایثار منوط  ترك غیر و وجوب  هالکت   عدم  مشروط به  اخذ و اقدام وجوب.  تخییر است

 مانند  گرچه.   تخییر است  حکم  به  محکوم  تعارض فرض.   خود است  نفس  هالکت  عدم به
  ي زوجینی منازعه  مسأله.  وجود دارد  هم  قرعه  اعمال  احتمال  بیّنتین  تعارض يمسأله
 به  اجتهاد حاکم. شود مي  او عمل   نظر اجتهادي  و براساس  ارجاع  حاکم  به  هم مجتهد
  عدم.   است  دو مقدم اجتهاد آن بر   نزاع، ي ماده  و قلع  خصومت  رفع  ضرورت اقتضاي
 و  که رها شوند و تنازع راه حل دیگري هم هست و آن این.   خطاست  حاکم  به رجوع
  از حصول  مانع   تعدد اشخاص، در هرحال.  نشود  واقع  و التفات  آنها مورد مباالت تمانع

 . )٢/١٨٧، مستصفيغزالي، ( است  تناقض
 را   نماز دیگري  هر کدام  دو نفر که  باشد، باید اقتداي  صحیح  تصویب  به ـ اگر قول٣
   با هم  قبله  جهت  در تشخیص مثالً دو نفر که.  باشد  یکدیگر صحیح داند، به  مي باطل

پس اقتداي هر کدام به .   است  نماز هر دو صحیح  مصوبه  قول  بنا به چون.  دارند اختالف
   معلوم  پس نیست؛  صحیح   اقتدایي  چنین  امّت تفاق ا اما به. دیگري هم باید صحیح باشد

 .  است  یکي  حق شود که مي
   از اهل کساني.   است  مخدوش  و اتفاق  اجماع  اوّالً ادعاي  که  است جواب غزالي این

نمازگزار براي .  دارد  هم  صحت ، احتمال  قول این. اند  دانسته  را صحیح اقتدایي  چنین  علم
 مقتدا، در نماز باشد   که  است  اقتدا آن  صحت  شرط البته.   امام  براي گزارد نه ز ميخود نما

   اقتدا منعي  وجود دارد؛ بنابراین  شروط  این  مسأله در فرض.  نباشد قطعی و بطالن نماز او 
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 نظر اقتدا از   که  کسي  اقتدا به  که  است  این  اجماع، پاسخ  به  تسلیم  فرض ثانیاً به. ندارد
  تواند بگوید نماز امام  مي  اقتدا کننده  مسأله در این.   جایز است است  نماز او صحیح  کننده

 انفراداً   من ؛ گرچه  است  اقتدا کافي  صحت  براي  اندازه همین.  است از نظر خود او صحیح 
   مبنا بر همین.   کنم مامت ا  نمازي  را در چنین  یا کسي آورم جای   نماز به  اینگونه توانم نمی

   کند نمازش محتمل  امامت  فاتحه  با ترك  حنفي  مذهب  اگر براساس اند امام  گفته باالتفاق
   که چرا اقتدا در نمازي.  ندارند  نمازي  چنین  بطالن  به  قطع مخالفان  چون.   است صحت
 یا   حدث ي واسطه  به  است کن مم نمازي  پیش  نباشد؟ اساساً هر  دارد صحیح  صحت احتمال

   احتماالت  آیا با این  باشد ولي  باطل  ناآگاهند نمازش  از آن مأمومان  که   طهارت عدم
 .)٢/١٨٧، مستصفيغزالي، (؟   دانست  را باطل  مأموم  و اقتداي  نماز امام توان مي

 را   اجتهادي ات و مباحث  فقهي  مناظرات  باشد باید بساط  مصیب ـ اگر هر مجتهدي٤
 در مسأله   متعیني اگر حق.   است  آن  قبول  به  و دعوت  حق  بیان،  از مناظره غرض. برچید

 بر دیگري  اي  عقیده هیچ.  کند  اعتقاد خود عمل  حسب  به  شود هر کس نباشد باید گفته 
 تصویب  اعتقاد بهبا .  مفید  هرحال  یا به  یا مندوب  است  یا واجب مناظره.  ندارد برتري 
 .ماند  نمي  باقي  و افاده  و ندب  وجوب  براي وجهي 

   طرف  و الزام  منظور دعوت  فقها به ي از ضعفه  جماعتي  آري  که  است  غزالي این پاسخ
   داناي دانند که  مي  چنین  ناداني  از فرط کنند؛ چون  مي  خود مناظره  مذهب قبول  به  مناظره
امّا . خوانند  مي  محض  را خطاي  دیگران  و قول  نظر خود را صائب التعیین ند و عليایشان جهان 

  از نظر آنان. کنند  نمي  منظور مناظره  یا بدین١کنند  نمي  یا اساساً مناظره  تحقیق اهل
 :  است  چنین  وجوب مواضع.   است  منظور مستحب  شش  و به  واجب ، در دو موضع مناظره

   و دلیل  از نصوص  اعم  قاطع  اجتهاد، وجود دلیلي  موضوع ي در مسأله  که ، کسيیکم
 و اجتهاد   ظن  دعوا و مانع  را قاطع  محتمل  دلیل  آن داند و داللت  مي  را محتمل عقلي

                                                                                                                        
 ٤٨٨بود بعد از ترك نظامیه در سال  غزالي که خود پیروزمندانه از بطن مناظرات فقهي نیشابور و بغداد بر آمده   . ١

و خواسته بـود کـه بـا وي    وقتي در جریان سفر روحاني، ابوبکر بن ولید قرشي از ا. مناظره را هم ترك کرده بود 
 ٥٠٣ و ٥٠٢بعد از برگشت به نیشابور در حدود سالهاي  . تَرکناها لِصبْیة ببغدادَ  : مناظره کند در پاسخ گفته بود     

مـدتي در  . این داعي دنیا را چنان که بود بدیـد و بـه جملگـي بینـداخت     «: در پاسخ سلطان سلجوق نوشته بود     
راهیم خلیل صلوات هللا علیه عهد کرد که نیز پیش هیچ سلطان نـرود  المقدس مقام کرد  و بر سر مشهد اب       بیت

گفت آنان کـه   به شاگردان خود هم مي  ). ١٢،  فضائل االنام غزالي،  (» مال سلطان نگیرد و مناظره و تعصب نکند       
 نمایند بیماري آنان یا حسادت است کنند در واقع بیماري خود را بر شما عرضه مي دعوت به بحث و مناظره مي     

 وقـت و   آن سـه بیمـاري اتـالف   ی همعالج. کنندبرخی هم البته از روی ذکاوت مناظره می. یا حماقت یا بالهت 
 ).٩٠همو، (توان پرداخت  تنها به اهل ذکاوت مي. تضییع عمر است
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، دوم.  کند  مباحثه  دلیل ي بود و نبود آن درباره  منظور تحقیق  به است شمارد، الزم  مي
 از   تعارض،  و رفع  ترجیح  وجوه  است ، الزم  ترجیح  امکان  و عدم  دو دلیل  تعارض در فرض

 تخییر  چون. کند  نمي  را رفع  مناظره  به  تکلیف، تخییر  به قول.  شوند  تعقیب  مناظره راه
 .شود  مي  حاصل  مباحثه  بعد از کثرت  و خود یأس  است  از ترجیح  یأس بعد از حصول

 :  زیر است  شرح  به  مناظره موارد استحباب
 و نظایر اینها   و حسادت  عناد و لجاج  او را از روي  مخالفت  دیگران  که ، مجتهديیکم

   دهد که  کند و نشان  مناظره  است  مستحب  آنان،  سوءظن  معصیت  رفع دانند براي مي
   با دلیل ا و مخالفت خط  به  متهم  که ، مجتهديدوم.   است  و اجتهادي  او علمي مخالفت
   او مستحب اند براي  زده  اتهام  که  از آنان  جهل ي منظور ازاله  به ، مناظره  است قطعي
   که ، کسيسوم.  بود  مستحب سوءظن  معصیت   رفع  براي  سابق  در موضع  که چنان.  است

داند و   مي  اشکال  او را محل  ظن  تحصیل  و طرق  اجتهاد دیگري  و مجاري مقدمات
 منظور تصحیح، براي وي   به پندارد مباحثه  آنها مؤثر مي  خود را در تصحیح تذکرات

 بیشتر   ثواب  و موجب  خود را افضل ي عقیده  کسي  است ، ممکنچهارم.  است مندوب  
 منظور   به ، مباحثهپنجم.   است  مستحب  افضل  به  از فاضل  انتقال  براي بداند مناظره

 و   اجتهاد و تسهیل مسالک  و روش  استدالل  با طرق  آنان  و آشنایي ي مستمعاندهافا
 و   بر طاعات  تعاون  و از جمله  است  مستحب  اجتهاد هم ي مرتبه  به  نیل  دواعي تحریک
 که مقصود    است  این  مهمتر است  از همه  و آخري که ششم.  است  در قربت ترغیب
   سطح  به  ظني  مسائل  و ارتقاي  نظر در ادلّه  طرق  و هموار کردن دازش پر  مناظره طرفین
 باشد تا در  نظر در مسائل  و دقت  و تشحیذ ذهن  استدالل  اسلوب  و تقویت قطعیات
   از اصول  در اصلي  یا تردید و تزلزلي دو است  از آن   یکي  عیني  اجتهاد فرض  که مواردي

   و دقت  استدالل  از قدرت  است،  کفائي  اجتهاد فرض  که ر مواردي د  و یا حتي ایجاد شده
 و مقاصد   مدارك  به  محیط  دانشمندي کم  دست  در هر دیاري نظر برخوردار باشد؛ چرا که

   بدون  واجبي  و هر آنچه  است آنها الزم  و تحلیل   تشخیص  امور و طرق  و معضالت شرع
   که  است اي  اندازه  به  مسأله این اهمیت .   است  واجبات ي نشود خود از جمله  محقق آن
اینها مقاصد و فواید .  دانست  واجب   مناظرات  به  را ملحق  از صور آن  بعضي توان مي

 است  گویند واجب مي  از سویي  مغرور  متعصب ضعفاي.   است  تحقیق  اهل مناظرات
  و از سویي  است  لید مجتهد از مجتهد حرام کند و تق  اجتهاد خود عمل  براساس کسهر

. کنند  اجتهاد خود و تقلید از اجتهاد خویش   ماحصل  ترك  به  را دعوت دیگر مخالفان
 .)١٨٧ـ٢/١٨٩،مستصفيغزالي، (دارد  وجود ن  آشکارتر از این تناقضي
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   نقلي اعتراضات
ِ وَکنّا  ُ القوم  غَنَم ْ فیه ذ نَفَشَتِ ا  الحرث ِ في َ اذ یحکمان وَ داوودَ و سلیمان « يـ آیه١

  داللت) ٧٩ـ٧٨انبیا، (» تَینا حکماً و علماًَ و کالً آ فَفَهّمْناها سلیمان *  ْشاهدین لحکمِهم 
   خالفي،  درمسائل  حق  که  دارد و این  مسأله  حکم  حقیقت  درك  به سلیمان بر اختصاص 

 ).٢/٣٢٠شوکاني،  (  است یکي
 کرده   اجتهاد حکم  براساس  داوود و سلیمان  که  از کجا معلوم اوالً  که ست ا  این پاسخ

  کساني. دانند  مي  دیگر نقالً اجتهاد انبیا را ممنوع  از علما عقالً و بعضي باشند؟ بسیاري 
 چگونه  صورت در این . دانند  مي  را محال  خطا در اجتهاد آنان  جوازند وقوع  به  قائل که هم 

  ي مورد استناد در واقع آیهثانیاًشمار آورد؟   و خطا به  نظر داوود را اجتهادي توان مي 
خطا . »و کالً آتینا حکماً و علماً«: فرماید  دارد؛ مي  تخطئه  طرفداران  مذهب  برنقض داللت

 خداوند اظهارنظر   حکم  برخالف  که  کسي . و علم  حکم  نه  است  و جهل ، ظلم و باطل
است؛    عطا کرده   وي  خداوند به که  است   و علمي  نظر او حکم  گفت توان  نمي کرده

 معناي   شود پس اگر سؤال.  کرد توان  نمي  ادعایي  و ثنا چنین  مدح خصوصاً در سیاق
 و از   داوود بودیم  خطا به  نسبت  ابطال  به  ما ملزم گوئیم ؟ مي چیست»  فَفَهمناها سلیمان«

 ثالثاً.  ي ما نیست وظیفه  مقام  در این  آیه تفسیر دیگر فقرات.   برآمدیم ي آنعهده
   اجتهاد خود بوده  بر مبناي  صدور حکم  و داوود هر دو مأذون به  سلیمان  دارد که احتمال
 نظر   بر وفق  متعاقباً وحي که این. اند بوده  و محق   هر دو مأذون صورت در این. باشند

،   واحد است  حق  البته بعد از نزول وحي.   است  دیگري يباشد مسأله   شده   نازل سلیمان
 . است  وجود نداشته   متعیني  حق  از آن اما پیش

ُ و  ُ االّ هللا ُ تأویلَه وَ مَا یعلم«و) ٨٣نساء،(» ْ مهُُ من  یستَنْبطونَه ُ الذیَن مَهلَعَلِ « ـ آیات٢
 دارند   و اجتهادي  در امور نظري  حق  بر تعیّن داللت) ٧ ، ن عمرا آل(» العلم َ في  الراسخُون
 . برخوردارند  آن  از استعداد درك  در علم،  و رسوخ  استنباط و تنها اهل

   آیات  است  ممکن که  این نخست  : فاسد است  دو دلیل  به  استدالل به نظر غزالي این
   مثل  است؛  در آنها متعین  حق  ما هم از نظر  باشند که مسائلي مورد استناد ناظر به 

   دست  به  قاطع  و استنباطي  نظري  استدالالت بعضاً از طریق  که   قطعي  و نقلیات عقلیات
   نظر اجتهادي هرچه.  علما ندارد  بعضي از  به اختصاصي  آیات   این  اینکه دوم. آیند مي

 و   مستنبط  حقِ این. شود  مي او محسوب   و تأویل  گردد، استنباط  منتهي  آن  به عالمي
کنند   مي  تقلید عمل  به  که  عوام  براي حق.   است  علم ي اهل عامه  مختص  مأذون، تأویل
   میان  در این اي تخطئه. اند  آورده دست  به  و استنباط  تأویل  از راه  علم  اهل  که  است همان

 ).٢/١٨٩، مستصفيغزالي، (وجود ندارد 
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» ُ اجر خطا فَلهْ اجتهد فأ ِ و اِن ُ اجران فَلَه   فأصاب اذا اجتَهَد الحاکم «  صحیح  حدیثـ٣
   بر وقوع  روشني دلیل) ٣/٦٦و علي ناصف، ١٧١٦ح.، مسلم، ش٧٣٥١ح. بخاري، ش(

 خطا هستند   وقوع  عدم  مدعي ؛ حال آن که مصوبه  و خطا در اجتهاد است صواب
 ).٣١٩ ،٣١٨/ ٢شوکاني، (

   همه  که  بر این  است  قطعي  دلیلي  حدیث خود  ایناوالً که  واب غزالي این استج
 است   نظر داده هللا  غیر حکم  و به  خطا کرده  که مجتهدي.  مأجورند  همه اند چون مصیب
   مطلوب  به  اضافه  خطا بر سبیل  ما منکر اطالقثانیاً.  اجر باشد  دریافت تواند مستحق نمي

 را   اطالقي شود چنین  مي مجتهد تلقي  تکلیف   آنچه  به  نسبت  ولي نیستیممجتهد 
 در   است  ممکن  ولي  است  آن  مستحق  به  ردّ مال  حاکم  مطلوب  طور مثال به.  پذیریم نمي
   مصیب  تکلیف  اداي  مخطئ و از حیث  مطلوب،  از حیث  حاکمي چنین.  کند  اشتباه باره این

 اجتهاد   از طریق  که  است  غالبي اساس ظن بر  او اجتهاد و صدور حکم  براي هللا  حکم.  است
   است  جهتي  استقبال  است واجب  آنچه   هم  قبله در اجتهاد در تشخیص. آورد  مي دست به
   که  است  او خود قبله  مطلوب  در حالي که  است  شده  واقع  در آن  قبله  غالب  گمان  به که

 دو اجر دارد در   شود چرا یکي اگر گفته.  دهد  رخ  اشتباهي  آن  در تشخیص  است ممکن
 مایشاء   خداوند فعال  که  است  این  برابرند؟ پاسخ  تکلیف  اداي  هر دو از حیث  که حالي
ُ و   عمّا یفعَل ال یُسأل«کند   مي  بخواهد تفضّل ر نحو که ه  بخواهد و به  که  هرکس  به .است
 از   یکي  که است  در اجر این   تفاوت  سبب  گفت توان  مي غیر از این) ٢٣انبیاء،(» َ  یُسألون هم

   دست  هم  وارد در مسأله  نصوص  به  ظن،  اجتهاد و تحصیل  تکلیف  بر اداي دو مجتهد عالوه
   عدم يهواسط امّا مجتهد دیگر به .   است  برخوردار شده  آنها هم  و از اجر امتثال یافته

ي در همه  قضیه  این.   است  شده  آنها محروم  امتثال  و اجر  از فضل  نصوص  به دسترسي
   و حکومت  ارش  نظیر تشخیص  مناط،  تحقیق  ناظر به  اجتهادات ي و همه  منصوص مسائل
   ممکن اینها همه.   است  طرح  قابل ي اقارب از نفقه  و تقدیر قدر کفایت  و ضمانات جنایات

 قدر معین  ي آن اصابه  به مجتهد مکلف  باشند ولي   داشته  نزد خداوند قدر معیني است
 ١.  از اجتهاد است  حاصل  از ظن  او تبعیت ي وظیفه نیست؛ 

                                                                                                                        
الدین سیوطی در شرح مختصری که بر سنن نسائی نوشته است در ذیل حدیث مـورد اسـتناد طرفـداران           جالل. ١

برای دریافـت حکـم اسـت یـا     حدیث اجتهاد در ادله و بذل طاقت در این که مقصود از اجتهاد در نصّ        تخطئه،  
های غزالی حاکی از تمایل او به مثال). ٧/٢٣٣سیوطی،(د کرده است اجتهاد در وقایع و موضوعات خارجی، تردی

 خطا در حدیث مورد بحث، قـصور  اند که مراد ازدر کنار این، بعضي از اصولیان احتمال داده    . برداشت دوم است  
ي مورد اجتهـاد  مجتهد در استفراغ وسع و بذل تمام طاقت و یا دست نیافتن وي به دلیل شرعي ناظر به مسأله 

 )٤/٥٧٠ اسنوي، :نکـ (به رغم بذل تمام جهد باشد و نه عدم اصابه به حکم تعیین شده از سوي شارع 
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و َال تَنازعوا «و ) ١٠٣، عمران  آل(»   علیکم ذکُروا نعمة اللّهالتفرّقوا وَ ا« نظیر  ـ آیاتي٤
و اجماعي ) ١٠٥،  عمران  آل(»  تفرّقوا و اختلفوا لَّذینوَ التکونوا کا«و ) ٤٦، لانفا(» فَتفْشَلوا

 دارند امّا   حق  بر وحدت  داللت  و تفرقه  از اختالف  و نهي  و الفت  وحدت  به  تشویق بودن 
ِ   عندِ غیر هللا وَ لَو کانَ من«. شمارند  مي  اختالف  خداوند را متضمّن  دین تصویب اهل 

   تبع  به  احکام  اختالفاوالً   که  است  این پاسخ). ٨٢نساء، (» اختالفاً کثیراً وَجدوا فیه لَ
 سفر   چون  حاالتي  تبع  به  احکام  اختالف  همچون  و جهل و ظن  علم چون  احوالي  اختالف

  د بلکه نیستن  و مورد نهي  تنها مذموم ها نه  اختالف  این .و حضر و اختیار و اضطرار است
  کدام هر  خالف  اهل  است  واجب  امت  اجماع  بهثانیاً.  هستند هم  دفاع   و قابل شایسته
  ، امر به  با اجتهاد دیگران  اجتهاد مخالف  به  عمل وجوب.  اجتهاد خود عمل کند براساس
   چنین در حقیقت. گردد  بر مي  خود معترضین به  در واقع   اشکال این.   است اختالف
   معترضان  باشد که  اگر چنینثالثاً.  کنند  اجتهاد باید مطرح  اصل  را مخالفان اشکالي

   مختلف  جهات  استقبال بایست  قبله نمي  جهت  در تشخیص  اختالف گویند در فرض مي
  االحکام   مختلف  فقهي نیز در فروع.  است نزد خداوند واحد   قبله جایز باشد؛ چرا که

 در   اختالف  است  مورد نهي آنچه.  باشد  وجود داشته  مختلفي هاي حل  راه بایست نمي
 و نه اختالف در مسائل   و عمومي  سیاسي هاي نظمي  و بي  است  دین  و ضروریات اصول

 ).٢/١٩١، مستصفيغزالي، (اجتهادي که امري کامالً طبیعي است 
   آثار متعددي که کنند در حالي  مي  خطا در اجتهاد را نفي  وقوع  امکان  تصویب ـ اهل٥

 در  گفت  ابوبکر مي  طور مثال به.   است  پرهیز از خطا در دست  بر لزوم  مبني از صحابه
 و خطا باشد از   باشد از خداست  درست کنم  اجتهاد خود اظهار نظر مي  بر اساس کالله

 استدالل   در مهر تسلیم الغهي مب در مسأله  که  است  نیز منقول ی دوم  از خلیفه.  شیطان
 ).٣٧٧خضري بک، (» ٌ و اَخْطَأ عمر  امرأة أصابت«:   است و گفته  شده   معترض زني

غیرمجتهد،  اظهارنظر از سوي : پذیرم  خطا را مي  وقوع گوید در چهار موضع غزالي مي
 و  قطعي ي ه ادل  مجتهد، اجتهاد در موارد مشمول  اجتهاد از سوي  و اتمام  وسع  بذل عدم

 که   وجهي  و نُه  قیاس  را در مباحث  مسائل غزالي این.  ي قطعي ادله اجتهاد مغایر مدلول
.  )٢/١٦٨، مستصفيغزالي، (است   داده   توضیح  است  قطعاً خطا و باطل در آنها قیاس 

تعداد  کند، اس طاقت  اجتهاد باشد، بذل تمام  اهل  شخص   که  است  خطا در جایي انتفاي
با .  اظهار نظر نکند  قطعي دلیل  کارگیرد و برخالف  خود را در مجال و بر مدار اجتهاد به

   تکلیف  نه  مجتهد است  باشد ناظر به مطلوب  خطا اگر صحیح  اطالق  شرایط  این اجتماع
 یا   شده  آثار مذکور از آنها نقل  که اصحابي.  از اجتهاد  حاصل  از ظن  اجتهاد و تبعیت او به
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یا . اند  اجتهاد بوده  خطا در مقام  وقوع  و احتمال  در هر مسأله  معین  وجود حکم  به قائل
   اهلیت قصور در اجتهاد یا عدم اند یا بیم   داشته  محتمل  قطعي  با دلیل  مخالفت خوف

نین  خداوند چ  در مقابل  و خشوع شاید هم از سر تواضع.   خاص ي مسأله اجتهاد در آن
 در   تردیدي  که  در حالي  خدا مؤمنم  خواست  به  بگوید من  که  کسي مثل.  باشند گفته
اخبار  ي  سنداً از جمله  بر اینها اخبار و آثار مورد استناد همه افزون.  خود ندارد ایمان

  ب تصوی  مورد استناد اهل توانند با دالئل  و در هر حال نمي  تأویل آحادند و معناً قابل
 .)١٨٩ـ٢/١٩١، مستصفيغزالي، (کنند  معارضه 

 
 گیري بندي و نتیجه جمع .  ه

  به ل  قای  برابر بیشتر فقها و اصولیین در  در اجتهاد، غزالي  و تصویب  تخطئه ی هدر مسأل
 ضوابط   رعایت  شرط  اجتهاد را به  اهل ي نظر همه  اجتهادي  و در مسائل  است تصویب

  لیگویند قا  مي  تخطئه  طرفداران که  چنان  نه  مسائل  گونه در این. داند ي م اجتهاد، صائب 
   تصویب  چند از اهل  تني  را که  باالشبه  یا قول  نظریه  و نه  است  معیني  شرعي حکم به 

   به  تکلیف . یا ممکن  است  در اجتهاد یا محال  نظر او اصابه به. پذیرد اند مي  کرده مطرح
   مأمور به کسي   ندارد که  است؛ معني  معصیت  هم  امر ممکن  و ترك ز نیستجای  محال

   نیاید؛ بلکه  حساب  به  امر معصیت  آن  تحصیل  باشد و ترك الوقوعي   امر ممکن تحصیل
   چیزي  به  هر مجتهدي  اجتهادي  در مسائل خالف در فرض .  گردد  تلقي  مأجور هم تارك،
 او   در حق  که  نیافته  دست  چیزي  و به است  او همان   براي  شرع  حکم  که  یافته دست
   خطا جایز باشد مجازي اخیر اگر اطالق  شق  بر این.   است شده  نمي  محسوب  شرع حکم
   یا اظهار آن  دلیل  از ابالغ  پیش که  کساني   در حق  مجازي  اطالق این.  نخواهد بود بیش

 مسکوت یا  در سایر مسائل.   است  طرح اند نیز قابل  کرده خود عمل اجتهاد  بر مبناي
شوند   مي  ملحق الحکم  معلوم   موضوعات  و اجتهاد به  قیاس  از طریق  که الحکم مظنون 

 یا   شرع  و خطاب  است  شرع  خطاب  شرع حکم.  وجود ندارد  متعیني  شرعي  حکم هیچ
 در   واقع  و موضوعات در مسائل.   قطعي ي ادله  و مدلول  و یا مفهوم  است  و مسموع منطوق
 مجتهد  بر ظن  جز آنچه   حکمي وجود ندارد پس  خطابي   و تصویب،  تخطئه ي بحثحوزه
میان تخطئه و تصویب، در عمل ممکن است تفاوت محسوسي .  آید نیز وجود ندارد غالب

 قائل به تصویب در عمل ملزم به مجتهد چه اهل تخطئه باشد و چه. باشد وجود نداشته 
پاسخ مقلّدان را هم ناگزیر باید بر مبناي ظن . متابعت از ماحصل اجتهاد خویش است

رغم اعتقاد  خصوصاً باید توجه داشت که طرفداران تخطئه به. حاصل از اجتهاد خود بدهد
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ه ي عدم دسترسي به عالم واقع و آنچه ببه وحدت حق و وجود حکم معین، به واسطه
. نظر آنان در حقیقت شرع مقرّر است، از تعیین آن حکم یا آن حقیقت واحد عاجزند

نظر خود را صوابِ «همچون امام محمد بن ادریس شافعي که  غایت مطلب آن است 
توانند چنین  بدانند و چون نمي» محتمل خطا و قول دیگران را خطاي محتمل صواب

د از در مصالحه و موازنه درآیند؛ یکدیگر را در حقي را از دیگران دریغ نمایند ناچار بای
اند جریان امر به معروف و نهي از  که خود گفته عمل به اجتهاد خود آزاد بگذارند و چنان

حساب آنان که خود را جمله حق و دیگران را . ١منکر را در امور اجتهادي روا نشمارند
ز عداد اهل علم را پیشاپیش ااندیش  متعصّبان جزم. دانند البته جداست جمله باطل مي
تصویب قول به . اند روزي توصیف کرده یرهو به ناداني و ت) ١/٧قیّم،  ابن(خارج دانسته 

هاي نظري، در عمل بیشتر از  رغم اعتراضاتي که هست عالوه بر برخورداري از پشتوانه به
 اتباع آنان ي تخطئه به احترام و مدارا و مباالت متقابل در میان اهل اجتهاد ونظریه

انجامد و به تحکیم و تضمین مؤاخات و مواالت میان مسلمانان و طرد تنازع و تنافر  مي
ي تصویب از نظریه. گردد که بالجمله مقصود و مورد اهتمام شرع است، منتهي مي

هاي ارزشمند در مسیر دستیابي به وحدت مسلمانان  مایه توان به عنوان یکي از دست مي
 . استفاده کرددر دنیاي امروز 
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