
  
 بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

 
 ٢محمدتقی فخلعی، ١عادل شریفی

 )١٣/١٠/١٣٩٣: ؛ تاریخ پذیرش نهایی١٦/٠٩/١٣٩٢:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

مطابق با واقع بودن یکی (و تخطئه ) انگاری احکام تمام مجتهدان واقع(مسئلۀ تصویب 
در اینکه کدام . از مسائل اختالفی میان اصولیان مسلمان است) از احکام مجتهدان

آنچه در . داردمذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ن
های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل  نوشته

شود که این  پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می. سنت است
آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را . انتساب با این کلیت، دور از واقع است

 .اند  تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آوردهدارد، مبنای
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 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٦٤

  مقدمه  .١
این . شوند های مهم مطالعات فقهی و اصولی محسوب می مطالعات تطبیقی یکی از حوزه

طالعات تطبیقی و اول از این جنبه که ورود به میدان م: اهمیت از دو جنبه شایان توجه است
اظهار نظر در زمینۀ مسائل مورد بحث، دقت نظر و اشراف کامل نسبت به تمامی مذاهب و 

طلبد؛ دوم آنکه مطالعۀ آرای مکاتب و مذاهب مختلف و بررسی ادلۀ آنها  مکاتب را می
روشن است که الزمۀ دستیابی به امر دوم، . کند ها را نمایان می استحکام یا سستی دیدگاه

توجهی به این مسئله سبب شده است که در  بی. ه و عنایت خاص به امر اول خواهد بودتوج
صورت مطلق به مذهب یا مکتب  های خاصی به برخی از مطالعات تطبیقی، آرا و دیدگاه

مطالعات تطبیقی . که این انتساب مطلق برخالف واقع است خاصی نسبت داده شود، در حالی
که (ین معضل به دور نمانده و همچنان از نقص این مطالعات در مسائل اصول فقه نیز از ا

 .برد رنج می) های دور از واقعیت است نتیجۀ آن انتساب
دلیل ارتباط با استنباط احکام  ای کالمی دارد اما به یکی از مباحث اصولی که ریشه

ق وجود آنچه اجماالً بر آن اتفا. اسالمی وارد علم اصول شده، مسئلۀ تصویب و تخطئه است
گیری در مورد تصویب و تخطئه وجود  دارد، این است که در میان اصولیان اسالمی دو جهت

اند؛ اما در  اند و گروه دیگری قائل به تخطئه شده گروهی قول به تصویب را برگزیده. دارد
یک از مذاهب اسالمی تصویب وکدام  خصوص اینکه مصوبه چه کسانی هستند؟ و اینکه کدام

خوریم که تصویب را به  اند، در کتب اصولی شیعه به نظرهایی برمی ا برگزیدهیک تخطئه ر
صاحب کفایه ).  ٦٩٧ و ٢٤٥: ق١٤١٥اراکی، (اند  عامه و تخطئه را به امامیه نسبت داده

علمای اسالمی در امور عقلی «: نویسد دهد و می صراحتاً قول به تصویب را به عامه نسبت می
امامیه قول به . اند ، اما در خصوص احکام شرعی دچار اختالف شدهبر تخطئه اتفاق نظر دارند

آخوند خراسانی، (» اند قول به تصویب را برگزیده) عامه(و مخالفان ... اند  تخطئه را پذیرفته
تنها این نسبت را نقل ) ٥٣٣: ٢ق، ج١٤٢٢خویی، (البته برخی دیگر ). ٤٦٨: ق١٤٠٩
 .اند نتساب نشدهاند، ولی متعرض صحت یا سقم این ا کرده

 شود این است که آیا انتساب مزبور با این کلیت، پرسشی که در اینجا مطرح می
رسد این انتساب کامالً صحیح نباشد و  نظر می صحیح و مطابق با واقع است یا خیر؟ به

لذا این نوشتار . های اصولی اهل سنت صورت گرفته است تنها با مراجعه به بعضی نوشته
ست که با مراجعۀ تفصیلی به منابع معتبر اصولی اهل سنت، صحت یا سقم دنبال آن ا به

 . این مطلب را بررسی کند



  ٦٥  بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

 های آن تصویب و گونه. ٢
سخن «: در معنای لغوی تصویب آمده است. تصویب بر وزن تفعیل از مصدر صوّب است
 ).١٣٢٩: ٢ق، ج١٤٢٩مختار عبدالحمید، (» او را تصویب کرد یعنی آن را صحیح شمرد

تصویب در اصطالح . معنای اصطالحی تصویب چندان از معنای لغوی فاصله نگرفته است
معموالً اصطالح تصویب در مقابل . معنای صحیح دانستن تمامی اقوال مجتهدان است به

ای که مجتهدان اقوال  مراد از تخطئه این است که در مسئله. گیرد تخطئه قرار می
اند   و درست است است و سایر اقوال به خطا رفتهمتفاوتی دارند، تنها یک قول صواب

 ).٥٦٥: ٣ق، ج١٤٢٨مکارم شیرازی، (
: آید این است که تصویب بر دو گونه است های اصولی بر می آنچه از برخی از نوشته

در تصویب ). ٢٥٢: ١؛ ج٥٩٥: ٢٩ق، ج١٤١٨حکیم، (تصویب اشعری و تصویب معتزلی 
احکامی واقعی دارد، اما در جایی که مجتهد به معتزلی، عقیده بر آن است که خداوند 

کند، در مودای اماره  کند و به مودای اماره عمل می این احکام علم یا قطع پیدا نمی
مکی عاملی، (کند  شود که بر مصلحت حکم واقعی غلبه پیدا می مصلحتی ایجاد می

بیان اصالً در یک : تصویب اشعری نیز به دو صورت امکان بیان دارد). ١٣٩١: ق١٣٩١
شود، بلکه بعد از حصول ظن نزد مجتهد، حکم  حکمی برای خداوند در نظر گرفته نمی

شود که خداوند به  شود و در بیان دیگری از تصویب اشعری گفته می خداوند جعل می
). ٢٤١: ١ق، ج١٤١٨ای، بادکوبه(تعداد آرای مجتهدان، حکم واقعی جعل کرده است 

لی همچون لزوم دوریّت، لزوم خلو واقعه از حکم، اشتراک احکام امامیه با استناد به دالی
عراقی، (اند  میان عالم و جاهل و اجماع، این دو گونه از تصویب را باطل شمرده

 ).١٧٣ و ١٥٢ـ١٥٠: ٢٨ش، ج١٣٨٨
اند و آن را تصویب امامی نام  برخی اصولیان از گونۀ سومی از تصویب یاد کرده

؛ نائینی، ٤٧٥: ٤ق، ج١٤١٤؛ سبحانی تبریزی، ٢٢٩: ١ جق،١٤٠٧اردبیلی، (اند  داده
محققان در انتساب این گونه از تصویب به اعالم امامیه دچار ). ٢٥٣: ١ش، ج١٣٧٦

مصلحت سلوکیۀ شیخ انصاری را نوعی تصویب ) ها همان(برخی . اند اختالف شده
گونه از  نای) ٢٨: ٢ق، ج١٤١٨؛ ١٥٢: ش١٣٨٨صدر، (اند و برخی دیگر  حساب آورده به

مستند ایشان قول صاحب کفایه در دفع . اند تصویب را به صاحب کفایه نسبت داده
  ١.محذور اجتماع حکم ظاهری و واقعی در باب اصول عملیۀ شرعیه است

                                                                                                                                                                             
دهد که آنچه در باب امارات و اصول عملیه  صاحب کفایه در دفع محذور اجتماع حکم واقعی و ظاهری پاسخ می. ١

 ←ادین الزم آید؛ بلکه جعلجعل شده است، جعل حکم نیست تا اجتماع حکمین متماثلین یا متض



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٦٦

 تبیین محل نزاع. ٣
هنگامی . قبل از پرداختن به مسئلۀ تصویب، الزم است محل نزاع تبیین و روشن شود

آید، مراد کدام آرا و احکام  میان می خطئۀ آرای مجتهدین بهکه سخن از تصویب یا ت
لذا باید یادآوری کرد که قول به تصویب یا تخطئه، تنها در دو صورت زیر وجود . است

 .دارد و در غیر این دو صورت، اختالفی میان اصولیان مسلمان وجود ندارد
قاطعی بر آنها اختالف در تصویب و تخطئه تنها در مسائلی است که دلیل ) الف

عبارت دیگر عقیده به تصویب یا تخطئه به مسائل ظنی اجتهادی  به. وجود ندارد
اختصاص دارد؛ اما در مسائل قطعی فقهی مانند وجوب نماز یا حرمت زنا، تمامی فرق 

: ق١٣٥٥؛ حائری یزدی، ١٨٣: ٤ق، ج١٤٠٤آمدی، (اند  اسالمی به تخطئه باور آورده
 ). ٢٥٨: ٣ق، ج١٤٠٤، سبکی، ٤٠٦

قول به تخطئه هنگامی پذیرفتنی است که احکام ظاهری را نسبت به احکام ) ب
در مقایسۀ احکام ظاهری با حکم واقعی، خطای آنها مشخص . واقعی مقایسه کرد

ناچار  در این احکام به. اساساً خطا در احکام ظاهری قابل تصور نیست«شود وگرنه  می
دی به وظیفۀ فعلی خویش آگاه است و جهل او باید قائل به تصویب شد؛ زیرا هر مجته

 ). ٥٣٤: ٢ق، ج١٤٢٢خویی، (» تنها نسبت به واقع است
 

 دیدگاه اهل سنت در مورد تخطئه و تصویب. ٤
بندی تخطئه و  افکنیم، در آنجا نیز دسته هنگامی که به کتب اصولی اهل سنت نظری می

مده در میان اهل سنت خبر فخر رازی از وجود دو قول ع. کنیم تصویب را مشاهده می
ای صرف نظر از اجتهاد مجتهدان و آرای  گروه نخست معتقدند که هر واقعه. دهد می

                                                                                                                                                                                              
هرحال حکم وضعی حجیت،  شود که به سپس به آخوند اشکال می.  یک حکم وضعی استۀمثاب  حجیت به→

ایشان در پاسخ این . مستتبع حکم تکلیفی است و حجت بودن اماره همان وجوب عمل به مودای اماره است
خواهیم گفت که حکم ظاهری طریقی است و دو حکم، تکلیفی هستند،  اگر بپذیریم هر: فرماید اشکال می

سپس . که مصلحتش در متعلق حکم است مصلحت آن در خود طریق است و حکم واقعی، حکمی حقیقی است
شرعیه، دیگر جعل ۀ  شرعیه مانند اباحۀشود که در باب برخی از اصول عملی اشکال دیگری بر آخوند وارد می

: فرماید دهد و می این مرحله با توجه به مراتب حکم پاسخ میآخوند در .  بلکه جعل مودا است،طریق نیست
 ،بنابراین با وجود اینکه دو حکم هستند. حکم واقعی فعلیت قبل از علم دارد و حکم ظاهری فعلیت بعد از علم

نظر شهید صدر این    به)٢٧٧: ق١٤٠٩آخوند خراسانی، . (آید اما چون از دو سنخند اجتماع حکمین الزم نمی
 این احکام تنها پس. شود گونه موارد به احکام انشایی تبدیل می به این معناست که احکام واقعی در اینپاسخ 

که این قول با مبنای اشتراک احکام میان عالم و جاهل،   در حالی،کند در حق عالم به حکم فعلیت پیدا می
 . سازگار نیست و این همان قول به تصویب است



  ٦٧  بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

گروهی دیگر برآنند که در مسائل اجتهادی، . آنان، دارای حکم معینی نزد خداوند است
ایشان این قول را به جمهور متکلمان . خداوند را قبل از اجتهاد مجتهدان، حکمی نیست

ری و معتزلی همچون ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر باقالنی، ابوهذیل، ابوعلی اشع
. البته این دسته از متکلمان بر دو قول هستند. دهند جبائی و ابوهاشم جبائی نسبت می

ای خاص حکم  اکثریت مصوبه بر این باورند که هر چند ممکن است خداوند در واقعه
خواست حکمی  گویند که اگر خداوند می خن میمعینی نداشته باشد؛ از وجود حکمی س
حکم اشبه نزد «این گروه این حکم شأنی را . کرد داشته باشد، قطعاً مطابق آن حکم می

 ).٣٤: ٦ق، ج١٤١٨رازی، (اند  نام نهاده» خدا
آمده ) شود که قول اکثریت مصوبین محسوب می(» اشبه«در تعبیر دیگری از قول به 

 نسبت به حکم و رأی اجتهادی است و گاهی نسبت به حکم است که اصابه و خطا گاهی
قائالن به اشبه بر این باورند که همۀ مجتهدان در حکم و رأی اجتهادی خویش . واقعی

ابن طیب (مصیب، یکی بیش نیست ) االشبه عندهللا(مصیبند، اما نسبت به حکم واقعی 
 ). ٣٧١: ٢ق، ج١٤٠٣بصری، 

سبکی، (الدین سبکی نیز ارائه شده است   تاجبندی از سوی شبیه به همین تقسیم
شوکانی بعد از اشاره به دو قول عمدۀ تصویب و تخطئه، دیدگاه ). ٢٥٨: ٣ق، ج١٤٠٤

دهد و قول به  تصویب را به نقل از ماوردی، به ابوالحسن اشعری و معتزله نسبت می
ق، ١٤١٩انی، شوک(داند  تخطئه را به ابوحنیفه، مالک و شافعی و بیشتر فقها منتسب می

البته برخی از اصولیان عامه در مورد شافعی و ابوحنیفه در قبول مبنای  ).٢٣١: ٢ج
از «: نویسد جوینی پس از ذکر این اختالف می. اند تصویب یا تخطئه نقل خالف کرده

شافعی نه نفیاً و نه اثباتاً نص خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اکثر علما برآنند که 
های مختلفی وجود  در مورد ابوحنیفه نیز روایت... داند ها یک فرد را مصیب میایشان تن

رسد این است که ایشان معتقد است هر مجتهدی در  تر به نظر می آنچه صحیح. دارد
رسد و سایرین به خطا  اجتهاد خویش مصیب است، اما تنها یکی از آنها به حق می

 ). ٣٣٨: ٣ق، ج١٤١٧جوینی، (» روند می
های  توان گفت برخالف تصوری که در برخی از نوشته ز مطالعۀ این اقوال میپس ا

صورت مطلق به عامه نسبت  شود که قول به تصویب را به اصولی امامیه مشاهده می
دهند، در میان ائمۀ بزرگ اهل سنت، قول به تخطئه جایگاه برتری را نسبت به  می

کند، قائالن به اندیشۀ تصویب،  یح میگونه که سبکی تصر در واقع همان. تصویب داراست



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٦٨

 لذا الزم است با ١.که بیشتر فقها برخالف این نظرند بیشتر متکلمین هستند، در حالی
های اصولی اهل سنت، دیدگاه اصولیان عامه در پذیرش مبنای تخطئه  مراجعه به نوشته

 .یا تصویب بررسی شود
اکثر . شویم رویکرد مواجه میهای اصولی اهل سنت با دو  بعد از مراجعه به نوشته

فی أنّ «حزم در کتاب االحکام، بابی با عنوان  ابن. اند اصولیان عامه مبنای تخطئه را پذیرفته
ابن (آورده و به رد دالیل مصوبه پرداخته است » الحق فی واحد و سائر األقوال کلها باطل

یب تقسیم و و در جای دیگری، مجتهدان را به مخطی و مص) ٢٨: ٥ق، ج١٤٠٤حزم، 
ابواسحاق شیرازی ) ٥٨٩: ٥همو، ج(کند  مبنای این تقسیم را ضرورت عقلی معرفی می

 حَکَمَ إِذَا«شافعی مذهب با پذیرش مبنای تخطئه، بر عقیدۀ خویش به حدیث نبوی 
نسائی، (» وَاحِدٌ أَجْرٌ فَلَهُ فَأَخْطَأَ فَاجْتَهَدَ حَکَمَ، وَإِذَا أَجْرَانِ، فَلَهُ فَأَصَابَ فَاجْتَهَدَ الْحَاکِمُ،
و اجماع صحابه بر وجود خطا در اجتهادات خویش استناد کرده و به ) ٣٩٦: ٥ق، ج١٤٢١
 ). ٥٠٠ـ٤٩٨: ق١٤٠٣شیرازی، (کند  مسعود اشاره می هایی از قول ابوبکر، عمر و ابن نمونه

، )٢٦٢: ٣ق، ج١٤٠٤سبکی، (الدین سبکی  ، تاج)٣٩٦: م١٩٨٦صنعانی، (صنعانی 
، بزدودی )١٠٦: ١٤ق، ج١٤٠٤دهلوی، (، دهلوی )٣٦: ٦ق؛ ج١٤١٨رازی، (ازی فخر ر

دیگر اصولیان عامه نیز ) ١٨٤: ٤ق، ج١٤٠٤آمدی، (و آمدی ) ٢٧٨: تابزدودی، بی(
من «ابوبکر سرخسی قائالن به تصویب را مشمول روایت . اند مبنای تخطئه را پذیرفته

به نظر ایشان حق دانستن .  دانسته است٢»فسّر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار
تمامی آرای مجتهدین یعنی شخص خود را صاحب وحی و تشریع دانسته است 

شوکانی دیگر اصولی اهل سنت، بعد از گزینش قول به ). ١٢٧: ١ق، ج١٤١٤سرخسی، (
تخطئه، مصوبانی را که قائل به تعدد احکام الهی به تعداد آرای مجتهدان هستند، به 
                                                                                                                                                                             

شود که خدای تعالی  مسائلی که در خصوص آنها نصی وجود ندارد، یا گفته می«: نویسد  میزمینه سبکی در این .١
گونه مسائل، قبل از اجتهاد مجتهدان، حکمی معین دارد یا حکمی ندارد؛ بلکه حکم او در آن مسائل  در این

عقیده، این . گویند هر مجتهدی مصیب است  کسانی است که میۀقول دوم عقید. تابع اجتهاد مجتهد است
و غزالی و متکلمان معتزلی ) باقالنی( ، قاضی ابوبکر)اشعری( جمهور متکلمان اشعری همچون ابوالحسن ۀعقید

و پیروان آنان است؛ همچنین این قول از جانب شافعی و ابوحنیفه و احمدبن ) جبائی( مانند ابوهذیل، ابوهاشم
 .)٢٥٨: ٣ق، ج١٤٠٤سبکی، (ن قول است حنبل نقل شده است؛ اما آنچه از آنها مشهور است، خالف ای

در برخی . این روایت در مجامیع حدیثی اهل سنت، با مقداری تفاوت در عبارت و تنها در سنن ترمذی وارد شده است. ٢
 اثالتر إالحیاء دار(» بِرَأْیِهِ الْقُرْآنِ فِي قَالَ مَنْ«عبارت » من فسر القرآن برأیه«جای عبارت  های این کتاب به از چاپ
 دارالغرب(آمده است » عِلْمٍ بِغَیْرِ القُرْآنِ فِي قَالَ مَنْ«وارد شده است و در برخی دیگر عبارت ) ١٩٩: ٥بیروت، ج  العربي،

رسد علت نقل این روایت به این شکل روایات زیادی است که در باب  نظر می به). ٤٩: ٥م، ج  ١٩٩٨بیروت،  اإلسالمي،
 .آغاز شده است» من فسر القرآن برأیه«رد شده است که با عبارت نهی از تفسیر به رأی قرآن وا
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یت ادب نسبت به خداوند تبارک و تعالی و شریعت مطهر او متهم و این قول را عدم رعا
 ).٢٣٣: ٢ق، ج١٤١٩شوکانی، (کند  پایه و اساس و فاقد دلیلی معرفی می گفتار بی

در مقابل این دیدگاه، گروه اندکی از اصولیان عامه قرار دارند که قائل به تصویب 
غزالی در زمینۀ مسائلی که در مورد آنها . ارددر صدر این گروه غزالی قرار د. اند شده

حکم «کند که  ایشان چنین استدالل می. نصی وجود ندارد، قائل به نبود حکم است
خداوند همان خطاب الهی است و علم به این خطاب یا از طریق شنیدن سخن پیامبر 

... کند  میبر آن داللت ) ص(شود یا دلیل قاطعی از فعل یا تقریر پیامبر  حاصل می) ص(
بنابراین در صورتی که نه خطاب مسموع و نه مدلول وجود داشته باشد، وجود حکم نیز 

ایشان بر نظر خویش و بطالن تخطئه به ). ٣٦٢: ق١٤١٣غزالی، (» معنا خواهد بود بی
ای که در مورد آن  کند و از جمله اینکه اگر بگوییم خداوند در مسئله دالیلی استناد می
د، حکم معینی دارد، اما راهی برای رسیدن به حکم و شناخت آن وجود نصی وجود ندار

دلیل دیگر ایشان . نداشته باشد، وجوب رسیدن به آن حکم، تکلیف بماالیطاق خواهد بود
بر بطالن قول به تخطئه، مخالفت این نظر با اجماعی بوده که بر وجوب عمل مجتهد 

 .طبق اجتهاد خویش، منعقد شده است
رسد ایشان میان وجود حکم واقعی و وجوب رسیدن به آن، تمایز قائل  نظر می به
از طرفی آنچه در این مسائل بر مجتهد واجب است، عمل مطابق امارات و . اند نبوده

البته . ای قائم شده است، نه وصول به حکم واقعی اصولی است که در خصوص هر مسئله
دهد؛ اما استناد   به این نکته توجه غزالی در دلیل دوم خود که مخالفت با اجماع است،

طور که قبالً بیان شد، مسئلۀ  به این دلیل، نوعی خروج از محل نزاع است زیرا همان
تصویب و تخطئه تنها نسبت به احکام واقعی مطرح است، وگرنه در احکام ظاهری، 

 .همگان قائل به تصویب هستند
ایشان . ، عبدالملک جوینی استاز دیگر اصولیان عامه که مبنای تصویب را پذیرفته

و رد دالیل مخطئه، دالیل ) ٣٥٣: ٣ق، ج١٤١٧جوینی، (پس از اتخاذ مبنای تصویب 
ترین دلیل ایشان همان اجماعی  مهم. دهد خویش بر پذیرش مبنای تصویب را ارائه می

مسلک دیگر که قائل به تصویب  اصولی معتزلی. تبوده که غزالی به آن استناد کرده اس
ایشان پس از بیان آرای علمای اهل سنت در باب تصویب . بوده، ابوالحسین بصری است

و تخطئه و نسبت قول به تصویب به اکثریت علما، بر جواز قائل شدن به تصویب، 
هدان در مسائل بیند که تمام مجت دلیل اینکه عقل مانعی نمی«: کند گونه استدالل می این

فرعی با وجود اختالف نظری که با هم دارند، مصیب باشند، همان است که قبالً بیان 
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تر عمل کند و  شد که تکلیف مجتهد آن است که به حسب ظن خویش به امارۀ قوی
بیند که مجتهد به قوّت بعضی از امارات ظن حاصل کند، در  عقل هیچ مانعی نمی

صورت بر  در این.  امارۀ دیگری ظن پیدا کرده استکه مجتهد دیگری به قوت حالی
ابن طیب بصری، (» هریک از مجتهدان واجب است که مطابق ظن خویش عمل کند

ترین دلیل قول به  گونه که در این عبارات مشهود است، مهم همان). ٣٧٨: ٢ق، ج١٤٠٣
له تصویب، همان لزوم عمل مجتهد مطابق اجتهاد خویش است که مخطئه به این مسئ

معنای وجوب عمل مطابق اجتهاد  پایبند هستند؛ زیرا آنان نیز اصابه در احکام ظاهری، به
 .کند لذا این مسئله وجود حکم واقعی نزد خداوند را منتفی می. اند را پذیرفته

 

 نقد و نظر
گونه که در نقل اقوال اصولیان اهل سنت گذشت، سه دیدگاه عمده در باب تخطئه  همان

 : داردو تصویب وجود
جمع کثیری از اصولیان اهل سنت از جمله بیشتر ائمۀ مذاهب چهارگانه ) الف

 .اند همچون ابوحنیفه، شافعی و مالک، مبنای تخطئه را پذیرفته
بسیاری از مصوبۀ اهل سنت که عمدتاً معتزلی هستند، قول به اشبه را ) ب

می است که اگر خداوند طور که سابقاً بیان شد، مراد از اشبه، حک همان. اند پذیرفته
). ٣٤: ٦ق، ج١٤١٨رازی، (کرد  خواست حکمی داشته باشد، مطابق آن حکم می می

قائالن به اشبه بر این باورند که مجتهدان تنها در رأی اجتهادی خویش مصیبند؛ اما 
ابن طیب بصری، (نسبت به حکم واقعی یا همان اشبه، مصیب، تنها یک فرد است 

براین، قول دوم باز هم نوعی قول به تخطئه است؛ زیرا مخطئه بنا). ٣٧١: ٢ق، ج١٤٠٣
نیز بر این نظرند که آنچه بر مجتهدان واجب بوده، عمل مطابق حکم ظنی اجتهادی 

آنچه مورد تضارب آرا . اند خویش است و در این مقام، همه قول به تصویب را پذیرفته
 . ظاهریقرار گرفته، تصویب نسبت به احکام واقعی است نه احکام

برخی از قائالن به تصویب همانند غزالی، جوینی و ابوالحسین بصری که قول به ) ج
اند، صراحتاً نبود حکم معین  اند، از سخنان آنان و دالیلی که اقامه کرده اشبه را نپذیرفته

داند و بر غیر آن، عنوان  غزالی حکم را حکم واصل می. شود نزد خداوند، فهمیده نمی
اند که این  در واقع، ایشان تنها یک مرتبه برای حکم در نظر گرفته. کند میحکم اطالق ن

مرتبه، همان مرتبۀ تنجز حکم است و وجودی پیش از این مرحله را برای حکم متصور 
بنابراین، غزالی در زمینۀ مسائل اجتهادی فاقد نص، وجود حکم فعلی منجز را . داند نمی
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آورد؛ بلکه  غیرفعلی یا فعلی غیرمنجز، سخنی بر زبان نمیپذیرد، اما در مورد وجود حکم  نمی
بگویند ما عدم وجود حکم ) مخطئه(اگر «: نویسد پذیرد و می در این موارد، مبنای تخطئه را می

کنیم، اما مراد از اشبه، همان  شده در جایی که دلیل قاطعی وجود ندارد را انکار نمی نازل وضع
کرد، طبق همان حکم   اگر خداوند حکمی را صادر میچیزی است که مطلوب مجتهد است و

). ٣٦٢: ق١٤١٣غزالی، (» کرد، خواهیم گفت که این حکم، همان حکم بالقوه است می
را ) هرچند بالقوه(شود، ایشان تلویحاً وجود حکم نزد خداوند  گونه که مشاهده می همان
 .نهد م نمیپذیرد، اما طبق مبنای خویش در مراتب احکام، بر آن نام حک می

های این سه اصولی هویدا بوده، استدالل به اجماعی است  نکتۀ دیگری که در گفته
). طبق آنچه اجتهاد مجتهد بر آن اقامه شده است(کند  که بر وجوب عمل داللت می

فرض این افراد آن است  سازد که پیش گونه استدالل ما را به این واقعیت رهنمون می این
ئه، جواز مخالفت با اجتهاد خواهد بود؛ مطلبی که جوینی به آن که الزمۀ قول به تخط

که قائالن به تخطئه، چنین  در حالی). ٣٦٠: ٣ق، ج١٤١٧جوینی، (اذعان داشته است 
 .ای را مدعی نیستند مالزمه

های اصولی امامیه  آید که آنچه در بیشتر نوشته دست می بنابراین از آنچه بیان شد به
ه و انتساب قول به تصویب به عامۀ اهل سنت آمده، دور از در باب تصویب و تخطئ

بندی تصویب اهل سنت به تصویب اشعری و معتزلی، در  همچنین دسته. واقعیت است
 .اصول فقه اهل سنت جایگاهی ندارد

 :های اصولی در این زمینه آمده، از چند جنبه مخدوش است بنابراین آنچه در برخی نوشته
اند، قول به تصویب، نه قول عامۀ اهل سنت و  رخی اصولیان امامیه گفتهبرخالف آنچه ب: اوالً

شود که با بیانی که  نه قول اکثریت آنان است؛ بلکه قول تعداد قلیلی از آنان محسوب می
. شود که مرجع این قول، تصویب در احکام ظاهری است نه احکام واقعی گذشت، روشن می

 . اند ت اصولیان اهل سنت به تخطئه باور آوردهبلکه فراتر از آن باید گفت که اکثری
تقسیم تصویب به اشعری و معتزلی و قائل شدن به اینکه در تصویب اشعری، : ثانیاً

اساساً قبل از قیام اماره حکمی وجود ندارد یا اینکه خداوند به تعداد آرای مجتهدان، 
پذیرفته شده جعل حکم کرده و این سخن که در تصویب معتزلی، وجود حکم واقعی 

است اما در هنگام قیام اماره، مصلحت عمل طبق مودای اماره بر مصلحت حکم واقعی 
های اصولی اهل سنت منشأ ندارد؛ بلکه تصویب موجود در میان  کند، در نوشته غلبه می

. اهل سنت، فارغ از اینکه قائالن به آن اشعری یا معتزلی مسلک باشند، بر دو گونه است
نوعی پذیرش مبنای تخطئه است و   اشبه عقیده دارند که در واقع بهگروهی به وجود

 .پذیرند گروه اندکی، وجود حکم معین را نمی
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 گیری نتیجه. ٥
 :دست آمد از بررسی جوانب مختلف موضوع در این مطالعه، نتایج ذیل به

اند، مسئلۀ تصویب، مبنای  برخالف آنچه برخی از اصولیان امامیه عنوان کرده. ١
ذ عامۀ اهل سنت نیست؛ بلکه بیشتر اصولیان اهل سنت به تخطئه باور آورده و در متخ

گونه که برخی از اصولیان معاصر  عبارت دیگر همان به. اند ها کرده رد مصوبه استدالل
 .، قول به تخطئه، دیدگاه جمهور مسلمانان است)٧٠: ق١٤١٨حکیم، (اذعان دارند 

ت آمد که دو گونه تصویب در میان اهل سنت وجود دس های تصویب به از بررسی گونه. ٢
گونۀ اول تصویب، قول به اشبه است؛ یعنی نزد خداوند حکمی وجود دارد که اگر . دارد
قول مذکور، قول بسیاری از . کرد خواست حکمی را جعل کند، قطعاً مطابق آن حکم می می

 گونۀ دوم تصویب که .شود نوعی پذیرش مبنای تخطئه محسوب می معتزله است که خود به
 .معنای نبود حکم فعلی معین نزد خداست به مسلک خاصی اختصاص ندارد، به
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، قـم،   ١، چـاپ اول، ج      األصـول   کفایة). ق. ه١٤٠٩(بن حسین      آخوند خراسانی، محمد کاظم    .]٣[
 .السالم البیت علیهم مؤسسۀ آل

سۀ ، قـم، مؤسـ    ١، چاپ اول، ج      رسالة فی اإلجتهاد و التقلید     ).ق. ه١٤١٥( اراکی، محمد علی   .]٤[
 .در راه حق

 .نا ، قم، بی٢، چاپ اول، ج  الذخر فی علم األصول). ق. ه١٤٠٧( اردبیلی، احمد .]٥[
 تحقیـق سـید    اإلحکـام فـی أصـول األحکـام،    ).ق. ه١٤٠٤(الـدین      آمدی، ابوالحـسن سـیف     .]٦[

 .، بیروت، دارالکتاب العربی٤الجمیلی، چاپ اول، ج 
، ٤، چـاپ اول، ج      األصول فی شرح کفایة األصول      دایةه). ق. ه١٤١٨(ای، شیخ صدرا       بادکوبه .]٧[

 .قم، المطبعة العلمیة
، چـاپ اول،    أصول البزدودی کنز الوصول الی معرفه االصول      . )تا  بی(بن محمد      بزدودی، علی  .]٨[

 .، کراچی، چاپخانه جاوید بریس١ج 
،  فـی اصـول الفقـه       التلخـیص  ).ق. ه١٤١٧(بـن یوسـف       بن عبدهللا    جوینی، ابوالمعالی عبدالملک   .]٩[

 .، دارالبشائر اإلسالمیةبیروت، ٣تحقیق عبدهللا جولم النبالی و بشیر احمد العمری، چاپ اول، ج 



  ٧٣  بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

، چـاپ   الفقهیـة   الفصول الغرویة فـی األصـول     ). ق. ه١٤٠٤( حائری اصفهانی، محمد حسین      .]١٠[
 .، قم، دارإالحیاء العلوم اإلسالمیة١اول، ج 

 .، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی١، چاپ ششم، ج دررالفوائد. )ق. ه١٣٥٥(م  حائری یزدی، عبدالکری.]١١[
، قم، مجمـع    ١، چاپ دوم، ج      األصول العامة للفقه المقارن    )ق. ه١٤١٨( حکیم، محمد تقی     .]١٢[

 ).ع(جهانی اهل بیت 
، قـم، مؤسـسة إحیـاء آثـار         ٢، چاپ اول، ج      مصباح األصول  ).ق. ه١٤٢٢( خویی، ابوالقاسم    .]١٣[

 .د الخوئیالسی
، تحقیـق   اإلنصاف فی أسباب اإلخـتالف    . )ق. ه١٤٠٤(هللا     دهلوی، احمدبن عبدالرحیم ولی    .]١٤[

 .، بیروت، دارالنفائس١عبدالفتاح ابوغدة، چاپ دوم، ج 
، تحقیق طه جابر    المحصول فی علم األصول   ). ق. ه١٤١٨(بن الحسین      رازی، محمدبن عمر   .]١٥[

 .بیروت، مؤسسة الرسالة، ٦فیاض العلوانی، چاپ سوم، ج 
، قـم،   ٤، چـاپ اول، ج       المحصول فـی علـم األصـول       ).ق. ه١٤١٤( سبحانی تبریزی، جعفر     .]١٦[

 ).ع(مؤسسۀ امام صادق 
، بیروت،  ٣ چاپ اول، ج      اإلبهاج فی شرح المنهاج،    ).ق. ه١٤٠٤(بن عبدالکافی      سبکی، علی  .]١٧[

 .دارالکتب العلمیة
، ٢، چـاپ اول، ج   اصـول السرخـسی  ).ق. ه١٤١٤(ی سـهل    بن اب    سرخسی، محمدبن احمد   .]١٨[

 .بیروت، دارالکتب العلمیة
إرشاد الفحول الی تحقیق الحـق مـن علـم          . )ق. ه١٤١٩(بن محمد      شوکانی، محمدبن علی   .]١٩[

 .، دمشق، دارالکتاب العربی٢، تحقیق احمد عزو عنایة، چاپ اول، ج األصول
، تحقیق التبصرة فی أصول الفقه). ق. ه١٤٠٣(بن یوسف  بن علی  شیرازی، ابواسحاق ابراهیم  .]٢٠[

 .، دمشق، دارالفکر١محمد حسن هیتو، چاپ اول، ج 
 .، قم، نوید اسالم١، چاپ اول، ج  اإلجتهاد و التقلید).ش. ه١٣٨٨( صدر، محمد باقر .]٢١[
 . االسالمی، قم، مؤسسة النشر٢، چاپ پنجم، ج دروس فی علم األصول. )ق. ه١٤١٨(---------- .]٢٢[
بن   ، تحقیق حسین   إجابة السائل شرح بغیة اآلمل     ).م١٩٨٦( صنعانی، محمدبن اسماعیل األمیر      .]٢٣[

 .، بیروت، مؤسسة الرسالة١احمد السیاغی و حسن محمد مقبولی االهدل، چاپ اول، ج 
 .م، قم، نوید اسال١، چاپ اول، ج  اإلجتهاد و التقلید).ش. ه١٣٨٨( عراقی، ضیاءالدین .]٢٤[
، تحقیـق محمـد     المستـصفی فـی علـم األصـول       ). ق. ه١٤١٣(بـن محمـد        غزالی، محمـد   .]٢٥[

 .، بیروت، دارالکتب العلمیة١عبدالسالم عبدالشافی، چاپ اول، ج 
، ٤ چـاپ اول، ج    معجم اللغة العربیة المعاصرة،   ). ق. ه١٤٢٩( مختار عبدالحمید عمر، احمد      .]٢٦[

 .جا، عالم الکتب بی
بن   ، قم، مدرسة اإلمام علی    ٣، چاپ دوم، ج      انواراألصول ).ق. ه١٤٢٨(رازی، ناصر    مکارم شی  .]٢٧[

 ).ع(طالب  ابی



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٧٤

 .نا ، قم، بی١، چاپ اول، ج األحکام  قواعد استنباط).ق. ه١٣٩١( مکی عاملی، حسین یوسف .]٢٨[
، قم، جامعـۀ مدرسـین      ٤، چاپ اول، ج      فوائد األصول  ).ش. ه١٣٧٦( نایینی، محمد حسین     .]٢٩[

 .حوزۀ علمیۀ قم
 ، تحقیق حسن  الکبرى  السنن ).ق. ه ١٤٢١(علي   بن  شعیب بن  احمد  نسائي، ابوعبدالرحمن  .]٣٠[
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