






  

  

  

  

  

  

  پژوهشى در تقلید اعلم

دکتر محمدحسن حائرى

  استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى مشهد

E-mail: haeri_m@ ferdowsi.um.ac.ir  

  چکیده

لزوم و عـدم لـزوم تقلیـد اعلـم، کـه از دیربـاز در جوامـع         ۀ در این مقاله مسأل 

ژوهش و بررسـى قـرار   اسالمى مطرح بوده است، با استناد به ادله طرفین، مورد پ

نگارنده با عنایت به دالیل دو دیدگاه اصلى در این مسأله، بـه رغـم   . گرفته است

دیدگاه مشهور فقهاى متأخر و معاصر، مبنى بر لزوم تقلید اعلم، ادله دیدگاه لزوم 

تقلید اعلم را بیشتر مورد تأمل و اشکال دانسته و دیدگاه عدم وجوب تقلید اعلم 

مطلق فقهـاى واجـد شـرایط را از قـوت بیشـترى بـر خـوردار         و جواز تقلید از

.داند مى

  

عقـال،   اجتهاد، تقلید، مقلّد، تقلیـد اعلـم، تقلیـد غیـراعلم، بنـاء      : کلیدواژه     

  اجماع
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ضرورت پژوهش     

بدون شک اجتهاد و تقلید یکى از مسائل کامالً فراگیر و مورد ابتالى مسلمانان،  

اى که از دیر باز از جهات گوناگون مـورد کنـد    بوده و هست، مسألهبه ویژه شیعه امامیه 

و کاو قرار گرفته است؛ ضرورت اصل تقلید، تقلید میت، بقاء بر تقلید میـت، اجتهـاد و   

در میان این مسائل، چند مـورد وجـود   ... زى، وتجممفهوم و شرایط آن، اجتهاد مطلق و 

طلبد و بـه تهـذیب و تنقـیح بیشـترى نیـاز       دارد که هنوز بحث و بررسى بیشترى را مى

تقلیـد اعلـم    ۀتر شدن اجتهاد، بقاء بر تقلید میت و مسأل اى و تخصصى دارد، مانند، رشته

ایـن پـژوهش آنگـاه     .که نویسنده در این نوشتار آن را بـراى پـژوهش برگزیـده اسـت    

ـ    ضرورت خود را بیشتر نشان مى رد کـه،  دهد که این مطلب بیشتر مورد توجـه قـرار گی

تواند تقلیدى باشـد و دیـدگاه فقهـا و مراجـع در آغـاز       اصل تقلید و نیز تقلید اعلم نمى

تواند براى عموم مردم  هاى عملیه، چنان که اشاره خواهد شد، به خودى خود نمى رساله

.حجیت داشته باشد

مختصـر بـه چنـد نکتـه و      ة سعى کرده است ضـمن اشـار   ، از این رو نگارنده 

نوان مقدمه، مسأله تقلید اعلم را به صورت نـه چنـدان مفصـل مـورد نقـد و      مطلب به ع

بـه مخاطبـان    اى نـو  بررسى قرار دهد، امید است بتواند مطالبى در خور و نکات یا نکته

.محترم ارائه دهد

   

اجتهاد

علمـاي   زگروهی ا. جیم است  مضدر لغت ریشۀ لغوي اجتهاد ، جهد ، یا فتح و

بـا  (واژة جهـد   با این توضیح که. دانسته اند ) توان(به معناي طاقت  لغت هر دو واژه را

) جوهري ، مـادة جهـد    ؛ جهه الزبیدي، مادة(در معناي مشقت نیز به کار می رود) فتحه

برخـی دیگـر از   . فیروز آبادي جهد با فتحه را به معناي طاقـت ومشـقت دانسـته اسـت    
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ابن : رك( را به طاقت معنا کرده اند ) هضمبا (را به مشقت وجهد ) با فتحه(لغویین جهد

  )االثیر،مادة جهد 

ـ  را مشقت دانسته ویاد آور شده است که جهد) جهد (ابن فارس معناي اصلی  ا ب

قرابـت وتناسـب   ) مشـقت  ( است امـا بـا ریشـه اصـلی     ) توان ( ه به معناي طاقت مضّ

شـیخ  . ه اسـت  واژه مزبور به هر دو صورت در قـرآن کـریم نیـز آمـد     )مادة جهد(.دارد

)  80/توبه ( !والذین ال یجدون االجهد هم فسیخرون فهم  !شریفۀ  طوسی در ذیل آیه

شتن را به کار سخت وا یدر این آیه به معناي خو) مه ضّبا ( که جهد  اظهار داشته است

 !موا باهللا جهد ایمـانهم  ساق و !را در آیۀ ) با فتحه ( وي جهد با  )5/267(داشتن است

به معناي شدت وغلظت دانسته است ...)و 38/ نحل 609/انعام(وآیات مشابه )  53/نور( 

ـ  ـس) مشقت وطاقت(ه تقریبا با هر دومعنا ـک)  7/453( ن واژه ـازگار است ، هر چنـد ای

 در مجموع می توان نتیجه گرفت .در این آیات با معنا ي طا قت سازگارتر است ) جهد (

امـا  . ذکر کرده اند این دو واژه دو معناي متفاوتکه، هر چند گروهی از اهل لغت براي 

  .با یگدیگربیگانه نیستند وبا هم قرابت وتناسب دارند) مشقت وطاقت (   این دو معنا

: اند براى اجتهاد در اصطالح دو معنا ذکر کرده: در اصطالح 

براى اسـتنباط و تحصـیل حجـت    ( استفراغ الوسع)به کارگیرى تمام تالش   -1 

 تهـذیب حلّى، در  ۀ این تعریف را از حاجبى و عالمکفایه کم شرعى، صاحب براى ح

).464خراسانى،  ص ( . )نقل کرده است

اى که فقیه با آن، توان استنباط حکم شرعى فرعى را از ادله و مـدارك   ملکه  -2

حسـینى  (این دیدگاه از شیخ بهایى در زبـده حکایـت شـده اسـت      .آن پیدا خواهد کرد

اجتهـاد، تحصـیل   «عالمه غروى اصفهانى در این باره اظهار داشته، ).6/162، فیروزآبادى

هر چند بالفعل، داراى اسـتنباط   )اجتهاد(حجت است بر حکم شرعى با استفاده از ملکه 

)3/3(»نباشد
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 ) ووسـع (، بـه ویـژه معنـاي طاقـت     ظاهراً معناى اول به معنـاى لغـوى اجتهـاد    

نیز با معناي لغـوي آن بیگانـه   ) ملکه(چند معناي دوم هر نزدیکتر و با آن مناسبتر ست، 

، زیرا ملکۀ اجتهاد هم بدون مشقّت و به کار بردن طاقت و توان بـه دسـت نمـی    نیست

  .آید

  

تقلید  

ابـن منظـور،    (تقلید در لغت به معناى آویختن قالده در گـردن اسـت   : در لغت 

)....اف ول فصل القفیروزآبادى، باب الدا ؛ باب الدال فصل القاف) 3/367(

تقلید در حج قران نیز به همین معناى لغوى است، یعنى انداختن قالده به گردن  

.)...همانجا367بن منظور،   ا؛ 639حکیم، ص (حیوان قربانى

اند  ها نیز معانى متعددى ذکر کرده براى تقلید در اصطالح اصولى :در اصطالح 

: ازگرداندتوان آنها را به دو معناى اصلى ب که مى

محقّـق کرکـى   . قول دیگرى که مستند بـه اجتهـاد اسـت    )وعمل به(قبول  -1   

از فقهـاى  . این دیدگاه را برگزیده است) 6/214(به نقل از حسینى فیروزآبادى، ( )ثانى(

موسـوى  (. معاصر، امام خمینى نیز تقلید را عمل مستند به فتواى مجتهـد دانسـته اسـت   

ین اگر در بعضـى تعـاریف آمـده    نابر اب )1/10( حاشیه)الوثقىة خمینى، روح اللَّه، العرو

ــل ق«:اســت ــدون دلی ــر ب ــول غی ــول ق ــدین، حســن، ص (» ب ــال ال طریحــى،  ؛ 236 جم

ــا  ) ...و30/132 ــا  » بـــدون حجـــت«یـ ــادى، : رك(و ماننـــد اینهـ ــینى فیروزآبـ حسـ

راى منظور این نیست که قول مجتهد داراى دلیل نیست و یا مقلد ب)  6/214سیدمرتضى،

تقلید خود دلیلى ندارد، مقصود این است که مقلد به دلیل عدم تخصص و خبرویـت از  

، نیز ضمن نقل ةمستمسک العروحکیم در . کند مطالبه دلیل نمى )به عنوان خبره(مجتهد 

معناى اول را مناسب بـا معنـاى لغـوى دانسـته وآن را     ، خود، ةعرومعناى دوم از صاحب 

).1/12حکیم، طباطبایى (برگزیده است



    53                                                                  پژوهشی در تقلید اعلم                                              84پاییز 

ارتباط معناى اصطالحى تقلید با معناى لغوى آن هـم روشـن اسـت،    ، در ضمن         

، مجمـع البحـرین  زند و یا مطابق تفسـیر   گویا مقلّد قالده پیروى از مقلَّد را به گردن مى

  ).3/133طریحى،(اندازد  مقلّد قالده مسؤولیت حکم مورد تقلید را به گردن مقلَّد مى

ه آن عمل نکند و یا حتى فتـواى  به عمل به قول مجتهد معین، هر چند ب التزام- 2

  .را نیز دریافت نکرده باشداو

ــده اســت   ــزدى برگزی ــایى ی ــق طباطب ــدگاه را محق ــن دی ــزدى، ( ای ــایى ی طباطب

   .)1/10سیدمحمدکاظم،

عمـل بـه    اند، هرچنـد  بعضى از فقهاى معاصر، اخذ فتواى مجتهد را شرط دانسته

 )1/10،الـوثقى  ةالعـرو حاشیه گلپایگانى، سیدمحمدرضا،(اند حقّق ندانستهفتوا را شرط ت

مطابق معناى اول اگـر بـه    .شود بقاء بر تقلید میت روشن مى ۀ دو دیدگاه در مسأل ة ثمر

اما مطـابق   .آید تا بر تقلید او باقى بماند قول میت عمل نکرده باشد مقلد او به شمار نمى

رده باشد همان التزام به عمل کافى است تا مقلّد او به شمار معناى دوم، اگر عمل هم نک

).640حکیم، ص(.آید، هر چند حتى به یک فتواى او نیز عمل نکرده باشد

رسد، مناسبتر با معناى لغوى همان معناى دوم یعنى مختـار، صـاحب    به نظر مى 

ورد تقلید بـر عهـده   اگر تقلید به معناى قراردادن مسئولیت احکام م اوالً باشد، زیرا عروه

ع تقلیـد ایـن   وو گردن مقلَّد باشد، این معنا اختصاص بـه زمـان عمـل نـدارد و بـا شـر      

دارد هر چند به رأى و فتواى او هـم عمـل    ۀشود و تا پایان تقلید ادام مسئولیت آغاز مى

اش این است که در هر زمان کـه   اگر منظور از تقلید، عمل باشد، الزمه ثانیاًنکرده باشد، 

شغول عمل است مقلِّد آن مقلِّد به شمار آید و در سـایر اوقـات مقلّـد او بـه حسـاب      م

نیاید، درحالى که عرف عقال از شروع زمان تقلید به بعد این فرد را مقلّـد مجتهـد مقلَّـد    

. دانند مى
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ادله لزوم تقلید 
1

  

وجوب تقلید را در دو مقـام   ۀ ادل) 2/632موسوى بجنوردى،( در منتهى االصول

:ورد بررسى قرار داده استم

توانند مورد استفاده و استناد مجتهد قرار گیرند، ماننـد آیـه    اى که تنها مى دلها -1

حسـینى  ؛473ص محقـق خراسـانى،    () 7/انبیـاء 43/ نحـل (وآیـه ذکـر  ) 122/ توبه( .نفر

و روایات متعددى که بر لزوم رجوع جاهل به عـالم داللـت   ) 226-6/222فیروزآبادى، 

شین و براى مـردم  ندر مسجد کوفه ب« :به ابان بن تغلب   )ع( سخن امام  :از جملهدارند، 

و اما مـن کـان مـن الفقهـاء صـائناً      «و نیز حدیث معروف ) 18/9(حرعاملى،   (»فتوا بده

و ) 18/95،همو(»لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على هواه، مطیعاً المر مواله فللعوام ان یقلّدوه

خراسـانى، محمـد   : نیـز رك  17-18/9، همـو : رك(ر با این مضامین احادیث متعدد دیگ

تردیـدى نیسـت کـه عمـوم مـردم      ). 237-6/266حسـینى فیروزآبـادى،   ؛ 473کاظم،ص

توانند به این ادله استناد نمایند زیرا خودشان که در حـد اسـتنباط نیسـتند، اسـتنباط      نمى

نـدارد، و بـه عبـارت دیگـر      مجتهدان هم با قطع نظر از وجوب تقلید براى آنان حجیت

. تقلید در این موارد مستلزم دور است

زیـرا  . دانـد، بنـاء عقالسـت    سومین دلیلى که بجنوردى آن را مختص مجتهد مى 

در نتیجـه ایـن    .دست آوردن تأیید شارع یا عدم ردع وى از توان عموم خـارج اسـت   به

.دلیل نیز به مجتهد اختصاص خواهد داشت

رجـوع بـه اهـل خبـره و کارشـناس از       باید گفت کـه   »عقال بناء«در توضیح 

نیز جریان داشته و از جانـب آنـان در ایـن     )ع( امورى است که حتى در زمان معصومان

توان  رسید، حتى مى اگر ردعى بود قطعاً به دست ما مى .مورد منع و ردعى نرسیده است

حـر  (»لیکم االصول وعلـیکم ان تفرّعـوا  انّما علینا اَنْ نلقى ا«گفت ادله لزوم اجتهاد مانند 

                                                
با ادلۀ تقلید دارد، این ادلّه به طور مختصر و اشاره ) تقلید اعلم(ارتباطی که عنوان مورد پژوهش  به دلیل - ١

  .بررسی می شوند
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و روایات دال بر لزوم افتا بـراى مـردم ماننـد روایـت ابـان و ماننـد آن       ) 18/41عاملى، 

 ص،امـام خمینـى، بخـش آخـر    : رك(. نماید سیره مزبور را تأیید مى) 9-18/17همان، (

 ... ).و  2/632موسوى بجنوردى،؛ 123

تواند براى عموم مـردم مـورد اسـتناد قـرار      چنان که اشاره شد این دلیل نیز نمى 

.گیرد

تقلید مستند آنـان   ۀ تواند در مسأل اى که براى عوام نیز حجت است و مى دلها -2

:توان اشاره کرد در این مقام به سه دلیل مى .باشد

 توضـیح  ؛ به عالم و فقیـه  )به احکام(حکم قطعى عقل به لزوم رجوع جاهل  -1

داند که عمل به احکام شرعى بـر او واجـب اسـت و ایـن      مىشخص غیر مجتهد : انکه 

عمل بدون علم و اطالع از احکام ممکن نیست، قدرت استنباط هم کـه نـدارد، احتیـاط    

ماننـد دوران امـر بـین    )شناسد، یا ممکن نیست  هم امکان ندارد، زیرا یا موارد آن را نمى

در نتیجه بـه حکـم قطعـى     .دشو محذورین و یا موجب عسر و حرج و اختالل نظام مى

لذا باید براى عمل، به فقیه مراجعه  .عقل راهى جز رجوع به فقیه و عالم به احکام ندارد

محقـق صـاحب کفایـه،    )2/632موسوى بجنوردى،(.نماید و این همان معناى تقلید است

جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم را، فى الجمله بدیهى و فطرى دانسـته اسـت کـه بـه     

محقـق  (نیاز ندارد و گرنه باب علم و تحصیل آن بـر عـامى مسـدود خواهـد شـد      دلیل

).473خراسانى، ص 

نگارنده، در میان دالیل ذکر شـده بـراى لـزوم     ؛ حصول علم از فتاواى فقها  -2

تواند به عنـوان یکـى از ادلـه،     رسد مى تقلید، به این دلیل بر نخورده است، اما به نظر مى

غالب فقها ادله لزوم تقلید را مورد بررسـى قـرار   : که  آن توضیح .ردمورد استناد قرار گی

هاى عملیه و کتب فقهى در دسـترس مـردم، لـزوم     داده و به طور معمول در آغاز رساله

توانـد مـورد    این فتوا، چنان که اشاره شـد، از بـاب تقلیـد نمـى     .اند تقلید را یادآور شده

غالباً براى مردمى که به عالمـان و فقیهـان اعتمـاد     که توان گفت استناد قرار گیرد، اما مى
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شـود، یعنـى بـه لـزوم      دارند اطمینان بلکه علم و قطع به صحت این دیدگاه حاصل مـى 

هـا و  »ان قلـت قلـت  «به ویژه توده مردم که ذهنشان مشوب به  .کنند تقلید یقین پیدا مى

آن، نیاز به دلیـل   استداللهاى آنچنانى نیست، و در فرض حصول یقین ضرورت عمل به

ندارد، زیرا چنان که در اصول فقه در مبحث قطع مطـرح گردیـده اسـت حجیـت قطـع      

البته این دلیل براى کسـانى کـه بـه هـر      ).3/19مظفر،: رك(.)والذاتّى الیعلَّلُ(ذاتى است 

.شود، مطرح نیست و موضوعیت ندارد دلیلى قطع برایشان حاصل نمى

تقلید اعلم 

 د تقى حکیم: تمعناى اعلمیدر این بـاره یـادآور شـده اسـت     ) 659ص(محم

. تـر باشـد   منظور از اعلمیت این است که فقیهى از حیث ملکه اجتهاد از دیگـران، قـوى  

بنابر این، منظور از اعلمیت، مطابقت بیشتر فتاواى اعلم با واقع نیست، زیرا احراز واقـع،  

عمل به احتیاط باشد و در نتیجه آن فتـاوا   غالباً میسر نیست، و اینکه منشأ فتاواى فقیهى

به احکام واقعى نزدیکتر باشد، دلیل بر اعلمیت صاحب آن فتاوا نیسـت، زیـرا احتیـاط،    

همچنین، چنان کـه آقاضـیا   . باشد که مناط مرجعیت و تقلید است، نمى »علم«کاشف از 

ع فقهـى هـم   عراقى یادآور شده است، مالك اعلمیت کثرت استنباط و احاطـه بـه فـرو   

  ).4/254عراقى،( ، زیرا این امور با ضعف ملکه اجتهاد نیز قابل جمع استیستن

  

دو دیدگاه اصلى 

عدم لزوم  -2  ؛لزوم تقلید اعلم -1: در این مبحث دو دیدگاه اصلى وجود دارد 

موسـوى  (تقلید اعلم و جواز تقلید از مجتهد واجـد شـرایط هـر چنـد غیـر اعلـم باشـد       

  ).27-1/26حکیم، طباطبایی  ؛2/633بجنوردى، 

مشهور بین علماى امامیه دیدگاه اول اسـت، بلکـه محقـق ثـانى بـر آن ادعـاى        

شود که این دیـدگاه از   استفاده مى )ذریعه(دراجماع کرده است و از عبارات سیدمرتضى

موسـوى  ؛ 1/19حکـیم، ؛ طباطبـایی   4/248عراقـى،  (مسلّمات در نزد شیعه امامیه است 
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، ضمن اسناد این دیدگاه بـه اصـحاب   معالمصاحب  .)659حکیم،ص؛ 2/633بجنوردى،

جمـال الـدین، حسـن،    (.خود نیز آن را برگزیده اسـت  ،که نظرشان به دست وى رسیده

241.(

عالمـه غـروى    .انـد  بعضى از فقهاى متأخر شـیعه نیـز دیـدگاه دوم را برگزیـده              

در ). 3/49غـروى اصـفهانى،  (انـد   زیدهاصفهانى جزء کسانى است که این دیدگاه را بر گ

شـهید ثـانى نسـبت داده شـده      جملـه  این دیدگاه به جماعتى از متـأخران از  مستمسک

بعـض  »نیز دیدگاه دوم را بـه   معالمفرزند وى، صاحب ). 1/26طباطبایى حکیم، (.است

).241جمال الدین، حسن، (نسبت داده است« النّاس

ت که این مسأله مورد اختالف بین فقهاى اظهار داشته اس ذریعهسیدمرتضى در  

).2/317علم الهدى،( وى سپس خود تقلید اعلم را اَولى دانسته است. امامیه است

  

دیدگاه اول ۀادل 

در ایـن  کفایـه  صاحب  ؛لزوم احتیاط در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر -1 

من اختالف در فتـوا از نظـر   هرگاه مقلد بداند که فقهاى احیاء ض :باره اظهار داشته است

علم و فقاهت داراى مراتب متفاوتند و احتمال بدهد که رجوع به افضـل متعـین اسـت،    

الزم است به افضل رجوع نماید، زیرا به حجیت فتواى افضل، قطع دارد اما در حجیـت  

  ).475-474خراسانى، ( »فتواى غیر افضل شک دارد

ادآور شده اسـت کـه عقـل مقلـد نیـز      ی کفایهفیروزآبادى ضمن توضیح عبارت  

کند به وجوب عمل به فتواى اعلم، زیرا فتـواى او اقـوى الـدلیلینْ اسـت و در      حکم مى

باب تعادل و تراجع اثبات گردیده است که در این موارد عقل حکم بـه تقـدیم دلیـل و    

بیـان   کـه  تـوان گفـت   مـى ). 244و6/241حسـینى فیروزآبـادى،  (نمایـد  حجیت اقوى مى

.است کفایهآبادى نیز عبارت دیگرى از همان بیان محقق صاحب فیروز



69شماره                           مطالعات اسالمی                                                                          58

، بخـش  الرسـائل  (اسـت، امـام خمینـى     »اصـل «دومین دلیـل دیـدگاه اول،    -2

بـدون تردیـد و اشـکال، اصـل،      : در توضیح این دلیل اظهار داشته اسـت ) 120آخرص

ـ  د، عبـارت  حرمت عمل به غیر علم است، هم عقالً و هم نقالً، از طرفى بدون شک تقلی

است از عمل به قول دیگرى و پیروى از رأى او بدون علم، خواه دلیل تقلید، بناء عقـال  

از این اصل، تقلید اعلم خارج شده . باشد و یا تعبدى شرعى مستند به اجماع و مانند آن

است، به دلیل اجماع و بدیهى بودن اینکه همه مردم مکلف به تحصـیل علـم و اجتهـاد    

م از اصـل  لـ در نتیجه تقلید اع .عمل به احتیاط نیز واضح البطالن است نیستند و وجوب

حرمت عمل به غیر علم خارج گردیده است، اما بقیه اقسـام تقلیـد همچنـان تحـت آن     

.ماند و خروج آن، به دلیل نیاز دارد اصل باقى مى

توان گفت، اگر دلیل تقلید را بناى عقال و اجماع بدانیم در صـورت   همچنین مى 

ک در لزوم تقلید اعلم الزم است که به قدر متیقّن که همان تقلیـد اعلـم اسـت، اکتفـا     ش

.شود شود، زیرا اجماع و بناى عقال دلیل لبى هستند و اطالق براى آنها منعقد نمى

اصل و قاعـده مسـتفاد از    »حرمت عمل به غیر علم نقالً«ظاهراً منظور ایشان از  

و روایایى است که بر حرمت عمل به غیـر علـم داللـت     )...و36/ اسراء 36یونس(آیات 

.  نگارنده منظور ایشان از اصـل عقلـى حرمـت عمـل بـه غیـر علـم را در نیافـت        . دارند

محقق خراسـانى،  ( نیز با عبارتى متفاوت به این اصل استدالل کرده است کفایهصاحب 

  ).6/243حسینى فیروزآبادى،؛ 475ص

وى در ایـن بـاره ایـن    . دیگرى تبین کرده است آقا ضیاء عراقى اصل را با بیان  

در صورت تعارض فتواى غیر اعلم بـا فتـواى اعلـم، حجیـت     : چنین اظهار داشته است

فتواى غیر اعلم مشکوك خواهد شد و همین شک براى عدم حجیت آن و عدم اعتمـاد  

).4/248عراقى،(بر آن در مقام عمل کافى است

بــه آن اشـــاره  اســت و پیشــتر    کــه راي محقــق ثـــانی  اجمــاع منقــول    -3

).659 صحکیم،(شد
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در این حدیث در مـورد اخـتالف دو    )ع(امام صادق ؛ مقبوله عمر بن حنظله  -4

الحکْم ما حکم بـه  «: قاضى در حکم، اختالفى که ناشى از اختالف احادیث باشد، فرمود

تدالل روشـن  وجـه اسـ  ). 18/75 حرعـاملى، ( »اَعدلُهما و اَفقهما و اَصدقُهما فى الحدیث

: رك( در مورد اخـتالف نظـر، امـر بـه برگزیـدن نظـر اَفْقـه کـرده اسـت          )ع(است؛ امام

: رك(و نیز روایات دیگرى که بـا همـین مضـمون وارد شـده اسـت     ). 282حیدرى،ص 

  ).18/88حرعاملى،

مردم در زندگى روزمـره خـویش در    یم که یباید بگو توضیح ؛ در بناء عقالء -5

در صورتى کـه   و کنند به اهل خبره، عادةً به افضل و اعلم رجوع مىموارد نیاز به رجوع 

اعلم و غیراعلم اختالف نظر داشته باشند و کسى را که مطابق رأى مفضول عمـل کنـد،   

: اظهار داشـته اسـت   غزالى ). 661حکیم،  ص (دانند اگر به واقع اصابت نکند، مقصر مى

طبیب به او دارو دهد ضامن و متعدى اگر کسى کودکش بیمار شود و بدون مراجعه به «

است، اما اگر به طبیب مراجعه کند مقصر نخواهـد بـود، حـاال اگـر در شـهر دو طبیـب       

باشند که در داروى تجویز شده، اختالف نظر دارند، اگر با نظـر افضـل مخالفـت کننـد،     

  ).2/126غزالى،(»مقصر خواهد بود

نب شارع براى این بناء عقال ثابت حمدتقى حکیم بعد از بیان اینکه ردعى از جام

همـین بنـاء عقـال     )اعلمیت(مهمترین دلیل بر اعتبار این شرط : نشده، اظهار داشته است

؛ 2/636موسوى بجنوردى،: و همچنین درباره بناء عقال در این مورد رك، 661ص است

).1/28طباطبایى حکیم،

علم، اماره اسـت و منـاط   فتواى ا آنکه  توضیح ؛ اقربیت فتواى اعلم به واقع  -6

بنابر این اگر یکـى از دو امـاره    .در لزوم تبعیت اماره، طریقیت آن است، نه تعبد محض

تر باشد، لزوم عمل به آن متعین خواهد بود و از آنجا که فتـواى   از حیث این مناط، قوى

ــود     ــد ب ــین خواه ــه آن متع ــل ب ــت، عم ــع اس ــه واق ــرب ب ــاً اق ــم غالب ــوى (. اعل موس

).2/636ى،بجنورد
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بررسى ادله وجوب تقلید اعلم 

در صورتى احتیاط الزم است که دلیـل و   ،در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر

به عبارت دیگر، اگر ادله عدم وجـوب تقلیـد اعلـم قابـل      .محذور دیگرى در بین نباشد

د، دفاع نباشد و موانع و محذورهایى که الزمه وجوب تقلیـد اعلـم اسـت، ثابـت نباشـن     

در غیـر ایـن صـورت،     .راهى جز احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد بـود 

باید منتظر بمانیم تـا آن   ،از این رو. وظیفه، تخییر بین تقلید اعلم و غیر اعلم خواهد بود

محقق اصـفهانى در ایـن بـاره اظهـار داشـته      . دالیل و موانع نیز مورد بررسى قرار گیرند

ل اولى با قطع نظر از ادلـه، همـین دوران امـر بـین تعیـین و تخییـر       مقتضاى اص«: است

، اما با توجه به ادله تقلید که بر حجیت قول مفتى داللت دارنـد، دیـدگاه مختـار    » است

زیرا طبـق ادلـه، هـر دو فتـوا     . این است که مورد از قبیل دوران امر بین متزاحمین است

ت در یـک طـرف   داراى مالك هستند و چون تحصیل هر دو میسر نیست، احتمال اهمی

و صـرف   )نـه بیشـتر  (شـود  هم تنها موجب احتمال فعلیت طلب در محتمل االهمیه مـى 

احتمال، موجب استحقاق عقوبت نخواهد شد، زیرا در این صورت، عقـاب بـدون بیـان    

 .در نتیجه، احتمال اهمیت از نگاه عقل، موجب تعیین آن طرف نخواهد شد .خواهد بود

کنـد،   خارج نمـى  )درحجیت(عبارت دیگر احتمال اهمیت آن دو را از حالت تساوى  به

).3/49غروى اصفهانى،( لذا قول به تخییر از باب تزاحم، قول قوى و قابل دفاع است

اینکه تقلیـد، عمـل   :  درباره دلیل دوم یعنى اصل نیز مشابه همین نقد وارد است

به غیر علم است و عمل به غیر علم طبق اصل و قاعده اولیه ممنوع اسـت، قابـل قبـول    

اى دال بر خروج از ایـن اصـل    است، اما این اصل در صورتى الزم االّتباع است که اماره

در میان نباشد، یعنى در صورتى که دالیل متقن و امارات قابـل دفـاع بـراى مشـروعیت     

. ماند به اصل باقى نمى  لمدر غیر این صورت جایى براى ع .ر اعلم ثابت نباشدتقلید غی

در باره لبى بـودن اجمـاع و   . چنان که در توضیح عبارات عالمه غروى اصفهانى گذشت
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حـداقل  (بناى عقال نیز شایان ذکر است که قبالً اشاره شد که نه اجماع و نه بنـاى عقـال   

.وب تقلید باشندتوانند دلیل وج نمى )براى مقلد

اوالً یک نکتـه بسـیار مهـم    باید بگوییم که  درباره دلیل سوم مانعین، یعنى اجماع

قابل توجه و حائز اهمیت این است که از نگاه امامیه، اجماع یک دلیـل مسـتقل نیسـت،    

است و چنان کـه در اصـول،    بلکه مناط حجیت آن، کاشفیت از سنّت و دیدگاه معصوم

تواند کاشف باشد که مدرکى یا محتمل المدرکیه نباشد  ت، اجماعى مىاثبات گردیده اس

و روشن است کـه در  ) 3/147حسینى فیروزآبادى،؛ 288خراسانى، ص ؛1/28انصارى، (

توانـد بـه عنـوان     این مورد، به لحاظ وجود ادله متعدد دیگر، اجماع، مدرکى بوده و نمى

ثانیاً، چنـان کـه   ). 2/636سوى بجنوردى،مو: نیز رك(دلیل مستقل مورد استناد قرار گیرد

بـا  ) 4/251عراقى، : رك)اند حتى بعضى از طرفداران، وجوب تقلید اعلم نیز یادآور شده

ایـن  ) 251/ همان (توجه به اختالفى که در این مسأله وجود دارد، و حتّى محقق عراقى 

کـه حیـدرى   ثالثـاً، چنـان    .اختالف را عظیم دانسته است، تحصیل اجماع میسـر نیسـت  

تا بتوان دربـاره آن تحصـیل   است  این فتوا در نزد قدما معروف نبوده ،یادآور شده است

 ))ع(درنزد قدما و اصـحاب ائمـه  (اجماع نمود وحتى اگرکسى مدعى اجماع بر عکس آن

).281حیدرى، ص (گردد، گزاف نخواهد بود

لیـل وجـوب   ترین د بجنوردى، اخبار را عمدهدر مورد دلیل چهارم باید گفت که 

 ). 2/636همـان، ( حنظلـه اسـت   تقلید اعلم دانسته است که مهمترین آنها مقبوله عمر بن

ن اسـت کـه ایـن روایـت و روایـات مشـابه، در مقـام        آاما اشکال اساسى در این مورد 

. حکومت و فصل خصومت وارد شده است نه در مقام افتا و تقلید

ر شده اسـت، اخبـار از حکـم الهـى     چنان که شهید اول یادآو آنکه افتا  توضیح 

و آنچه به مقام تقلید مربوط است افتـاء   )144صشهید اول،(است اما حکم، انشاء است 

است نه حکم، یعنى مقلد به مفتى به عنوان یـک خبـره امینـى کـه از حکـم الهـى خبـر        

کند در حالى که روایت عمر بن حنظله، چنان که بـه ویـژه از صـدر     دهد، رجوع مى مى
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حتـى برخـى از   . ت روشن است مربوط به حکم در مقـام فصـل خصـومت اسـت    روای

طباطبـایى  (مستمسـک  انـد، ماننـد، صـاحب     کسانى که تقلیـد اعلـم را واجـب دانسـته    

مقبوله عمر بن حنظله را مربوط به باب قضا و ) 4/250عراقى، (و آقا ضیاء  1/28حکیم،

انـد   لید اعلـم را روا ندانسـته  فصل حکومت دانسته و استناد به آن براى اثبات وجوب تق

حتى اگر بپذیریم که ایـن تـرجیح و تقـدیم چنـان کـه بجنـوردى یـادآور شـده اسـت          

تواند براى وجوب رجوع به اعلـم   به اعتبار مدرك حکم است که فتواست، نمى)2/637(

فتا مورد استناد قرار گیرد، زیرا احتمال وجود یک خصوصیت در حکم و مقام ادر مطلق 

. کند ت، براى تزلزل استدالل و استناد و در مطلق فتاوا، کفایت مىفصل خصوم

اجماع مرکبى هم که بجنوردى ادعا کرده است با این بیان که هر کس قابـل بـه    

وجوب تقدیم اعلم در مقام حکومت است، قابل به تقدیم او در مقـام فتـوا نیـز هسـت     

اجماع مرکـب هـم   «: داشته استآقاضیاء در این باره اظهار . ثابت نیست) 2/637همان،(

جداً ممنوع است به دلیل وجود اختالف عظیم در مسأله و اینکه قائالن به جـواز تقلیـد   

ــوا           ــاب فت ــا و ب ــاب قض ــین ب ــک ب ــه تفکی ــل ب ــق، قائ ــور مطل ــه ط ــم ب ــر اعل غی

  ).4/250عراقى،(»هستند

مورد دلیل پنجم بر وجوب تقلید اعلم، یعنى بنـاء عقـال،  آنچـه بـا قاطعیـت       در

ضرورت رجوع جاهل به عالم و خبره است، یعنى عقال در امور مختلف  ،توان گفت مى

کنند اما اینکـه خـود    و شؤون گوناگون زندگى خویش به کارشناسى و خبره مراجعه مى

بـه نحـو   (را ملزم بدانند که در همه این امور به دنبال پیدا کردن اعلـم و افضـل باشـند    

تـوان   دى نیکو و موافق با احتیاط است، اگر چه مـى ثابت نیست، هر چند در موار )الزام

در بسیارى از موارد حتى ممکن است فتواى غیر اعلم بیش از فتواى اعلم بـه   که  گفت

البته ممکن اسـت در مـوارد بسـیار حسـاس و مهـم و حیـاتى بـا        . احتیاط نزدیک باشد

نـان کـه در   زحمت فراوان هم که شده به دنبال یـافتن اعلـم و رجـوع بـه او باشـند، چ     

شرعیات نیز در مسأله امامت و زعامت جامعه اسالمى ممکن است بگـوییم، بلکـه بایـد    
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اما باید روشن . بگوییم که الزم است زعامت و امامت در اختیار اعلم و افضل قرار گیرد

تقلید در احکام فرعى و فقهى کامالً متفـاوت اسـت و قابـل     ۀباشد که این مسأله با مسأل

خواهند، احکـام الهـى را کـه     در مسأله تقلید، مردم عامى و غیرمجتهد مى. مقایسه نیست

یک خبره امین از ادله آنها استنباط کرده است، براى عمل به آنها دریافت نماینـد، خبـره   

.ماره معتبر براى مقلد داراى اعتبار استاَامینى که قول او به عنوان 

ام امـور همـه جامعـه را در    خواهد زم اما در بحث امامت و زعامت یک فرد مى 

مجتهدان و خبرگان نیز ملزم بـه   همه  اختیار بگیرد به طورى که تمام امت اسالمى حتى

پیروى از او باشند آن هم در همه امور و شؤون اجتماعى، فرهنگى، سیاسـى، اقتصـادى   

بدون تردید در موردى این چنین حساس و خطیر، عقـل و شـرع بـه لـزوم تعیـین      ...  و

کنند اما در سایر امور جارى مردم چنـین ضـرورتى    پیروى حکم مى براي افضل اعلم و 

به عالوه حتى اگر بناء عقال در امور مورد نیازشان در زنـدگى رجـوع بـه      .ثابت نیست

کارشناس اعلم و افضل هم ثابت شود اثبات این بناء به عنوان یـک حجـت شـرعى دال    

 .قابل اثبات نیست )فرعى(شرعى  بر لزوم رعایت آن در مسأله تقلید در امور

رجوع مردم به خبره در زندگى روزمره خویش از بـاب  در توضیح می گوییم که 

مراجعه به یک حجت نیست که اگر مطابق با واقع بود مصاب باشد و اگر مطـابق نبـود   

معذور باشد و خیالش از اینکه مورد مؤاخذه قرار گیرد، راحت باشد، بلکه مراجعه مردم 

بـراى   .ره در امور یاد شده با انگیزه اصرار آنها براى رسیدن بـه مـتن واقـع اسـت    به خب

همین است که حتى اگر بپذیریم که آنها در امور غیر شرعى زندگى خـویش اصـرار بـه    

توان آن را به مسائل مربوط بـه شـریعت، از جملـه     مراجعه به خبره اعلم هم دارند، نمى

سائل مربوط شریعت نیز هر چنـد رسـیدن بـه حکـم     تقلید سرایت داد، زیرا در مۀ مسأل

اما همه هم و غم مردم ایـن اسـت کـه وظیفـه خـود را براسـاس       . واقعى مطلوب است

دانند که ممکن است همین اماره کاشف از واقـع،   هر چند مى. حجت شرعى انجام دهند
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ممکن است خالف واقع باشد و وظیفه آنان همان محتواى اماره است که حکم ظـاهرى  

.)یا حکم واقعى ثانوى(است 

طـور   لذا اگر بخواهیم بناء عقال را در این محدوده نیز اثبات کنیم الزم اسـت بـه   

هـر  (مشخص اثبات نماییم که عقال در امور شرعى خویش نیز به تقلید از مطلـق خبـره   

و کنند و اصرار دارند که در امور دینى خودهم به خبرَه اعلـم   اکتفا نمى )چند اعلم نباشد

هـم   )ع(افضل مراجعه نمایند و نیز ثابت شود که ایـن بنـا و سـیره تـا زمـان معصـومان      

استمرار داشته و مورد تأیید آنان قرار گرفته و یا حـداقل از جانـب آنـان نسـبت بـه آن      

ثانیـاً بـه   ؛ اى قابل اثبات نیست بنا و سیره در حالى که اوالً چنین. ردعى وارد نشده است

و تأیید و عـدم ردع از سـوى آنـان محـرَز      )ع( ن تا زمان معصومفرض ثبوت، استمرار آ

بلکه به عکس، ممکن است گفته شود اوالً رجوع مردم در امور شرعى فرعـى   ،باشد نمى

به مطلق خبرگان و مجتهدان است ثانیاً، به دالیل و شواهدى که اشاره خواهد شد، تأیید 

ثانیـاً  .باشد تـا ردع آن  بیشتر قابل دفاع مى )ع( عدم لزوم تقلید از اعلم از ناحیه معصومان

چنان که گذشت بناء عقال نمی تواند در مسأله تقلید براي عموم مردم دلیلی قابل اسـتناد  

.باشد

یعنى اقربیت فتواى اعلم به واقـع  : درباره دلیل ششم قائالن به وجوب تقلید اعلم

م تبعیت از اماره طریقیـت  اوالً، هر چند ممکن است مناط و حکمت لزو  :توان گفت مى

اما دلیل اصلى این لزوم تبعیت، ادله قطعـى اسـت   ) 2/35مظفر،: رك(آن باشد نه سببیت 

کنند و از آن ادله، لزوم پیروى از فتواى اعلم بـه عنـوان    که بر حجیت امارات داللت مى

: راقـى شـود و بـا بیـانى دیگـر از آقاضـیاء ع      نظرى که اقرب به واقع است، استفاده نمى

توان احراز کرد که مناط در تعبد به لزوم تقلید همان قـرب بـه واقـع از نگـاه عقـل       نمى

مصلحت دیگـرى   )وجوب تقلید(باشد، بلکه ممکن است در نظر شارع، مناط این حکم 

اند، در نتیجه احتمال اقربیت به واقع، بـه فـرض    باشد که اعلم و غیر اعلم در آن مساوى

دلیل لزوم اخذ به قول اعلم، در مورد اختالف فتـواى او بـا غیـر او    تواند  ثبوت هم، نمى
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وى در پایان، در وجوب اخذ به قول اعلم در موردى کـه فتـوایش مخـالف    . اعلم، باشد

کرده و دراین موارد، قائل به جواز تقلیـد غیـر اعلـم گردیـده      احتیاط باشد، خدشه وارد

).4/251،عراقی(است

بدانیم، به چه  )ظنّى(تبعیت را کامالً وابسته به طریقیت  ثانیاً به فرض اینکه لزوم 

توان گفت، فتواى اعلم همیشه یا در اغلب موارد، از فتواى غیـر اعلـم    دلیل و از کجا مى

به واقع نزدیکتر است، در حالى که ممکن است به عکس باشد یا حداقل مساوى باشـند  

کتر است و یا فتواى غیر اعلم با فتـواى  مانند مواردى که فتواى غیر اعلم به احتیاط نزدی

بنابر این الزاماً، اقربیت فتواى اعلم با واقـع  )4/251عراقى، : رك(میت اعلم مطابق باشد، 

.قابل اثبات نیست

توان نتیجه گرفـت کـه مسـأله لـزوم      از این رو با توجه به نقدهاى ذکر شده مى 

سـتحکام و مسـتند قـوى و غیـر قابـل      کنند از ا چنان که بسیارى گمان مى تقلید اعلم آن

این تأمل و تزلـزل آنگـاه   . تزلزل برخوردار نیست بلکه این مسأله جاى تأمل جدى دارد

گیرنـد   شود که به مطالب و نکاتى که به طور مختصر مورد بررسى قـرار مـى   تر مى جدى

:توجه شود

وم تقلیـد  توان از اطالق روایاتى که بر لزوم تقلید داللت دارنـد، عـدم لـز    ىم -1

از میان ایـن   ).به بعد18/95حر عاملى،: رك(اعلم و جواز تقلید غیر اعلم را استفاده کرد 

مـورد   )ع(تنها بخشى از روایت معروف منقـول از تفسـیر امـام عسـکرى     روایات متعدد 

  :گیرد بررسى مختصر قرار مى

ه، مطیعـاً الَمـر   واهـ واما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على «

).18/95حرعاملى، محمد (»واله فللعوام ان یقلدوهم

اوالً سند ) 139، بخش آخرص الرسائل: رك(هر چند کسانى، چون امام خمینى  

اند، ثانیاً داللت آن را با این بیان که روایت در مقام نفى جـواز   دانسته شروایت را مخدو
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اند، و ثالثاً بـه فـرض اثبـات چنـین      دانسته تقلید علماى سوء و فاسد است، مورد اشکال

.خورد اند، این اطالق با ادله وجوب تقلید اعلم تقیید مى اطالقى، گفته

توان پاسخ داد که، ضعف سـند روایـت اگـر هـم بـا شـواهد و قـرائن و         اما مى 

روایات دیگرى که به مآخذ آنها اشاره شد، جبران نشود حداقل به عنوان مؤید و شـاهد  

در مورد ایراد دوم نیز شایان ذکر است که روایت داراى . ند مورد استناد قرار گیردتوا مى

دو رویکرد است یعنى هم در مقام بیان نفى جواز تقلید علماى سوء و هم در مقام بیـان  

تواند در هر دو جهت اطـالق داشـته    جواز تقلید علماى واجد شرایط است و روایت مى

چنـان اتقـان و اسـتحکامى کـه      هم، چنان که گذشـت، از آن باشد، ادله لزوم تقلید اعلم 

.بتوانند این اطالق را تقیید بزنند برخورد نیستند

شـود   ، تخییر استفاده مى»الم«با عنایت به واژه  »فللعوام«از این گذشته از عبارت 

فرمایـد کـه مـردم     نمـى  )ع( و روشن است که این تخییر در اصل تقلید نیست، یعنى امام

بلکه این تخییر باید در انتخاب مقلِّد باشد  )توانند تقلید نکنند و مى(نند تقلید کنند توا مى

یعنى مقلِّد مخیر است در میان فقهاى واجد شرایط مـذکور هـر   ). 282حیدرى،ص: رك(

.کدام را که بخواهد براى تقلید برگزیند

 .اسـت تعیین و تشخیص اعلم در اغلـب مـوارد اگـر متعـذّر نباشـد، متعسـر        -2

تـر نیسـت، یعنـى     تشخیص اعلم از تشخیص اصـل اجتهـاد و مقلِّـد مشـکل     که اند گفته

نمایند، ممکن است دو خبره هم،  طور که مثالً دو خبره، اجتهاد فردى را گواهى مى همان

  ).4/253عراقى،: رك(یت فردى را گواهى نمایندماعل

شخیص اجتهاد یـک  براى ت .الفارق است اما انصاف این است که این مقایسه مع 

مجتهد کافى است که دو نفر به لحاظ معاشرت با او، مـثالً بـه عنـوان شـاگرد، بـه قـوه       

اما تشخیص . استنباط او اطالع حاصل نمایند و براى مقلدان، به این اجتهاد گواهى دهند

اعلم متوقف است بر اینکه مثالً دو خبره عادل بر دانش همه علماى عصر احاطه داشـته  

دانش آنها را با یکدیگر مقایسه نمایند و بعد از سـنجش، از میـان آنهـا اعلـم را     باشند و 
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عـادة   )که البتـه عقـالً نـاممکن نیسـت    (تعیین و معرفى نمایند، این کار اگر محال نباشد 

. میسر نخواهد بود و کارى است بسیار سخت و دور از دسترس

در بسـیارى از مـوارد    که  دهد و شاید بتوان گفت از این گذشته، فراوان رخ مى 

چنین است که هر یک از فقها در باب یا ابواب خاصى تبحـر و تخصـص دارنـد و     این

البته در مـوارد نـادرى   . تر شود شود که تشخیص اعلم را باز هم پیچیده این امر باعث مى

که حداقل فرض تشخیص اعلم امکان دارد ممکن است این دلیل در آن مـوارد کـاربرد   

باشد، اما اوالً چنان که اشاره شد فـرض نـادرى اسـت و ثانیـاً در ایـن صـورت       نداشته 

.دیگر خواهد بود ۀمستند عدم وجوب تقلید اعلم، ادل

اى که به آن اشاره شد، حکم بـه وجـوب    لزوم عسر و حرج، با توجه به نکته -3

تقلید اعلم موجب عسر و حرج براى مقلّدان خواهد شـد، عسـر و حرجـى کـه مطـابق      

منفـى اسـت و موجـب رفـع حکـم      )1/209موسوى بجنوردى، : رك(عده نفى حرج، قا

.شود مى

لزوم عسر و حرج را مورد نقد قـرار داده و یـادآور   ) 663ص(محمدتقى حکیم  

شده است که موضوع ادله نفى حرج، حرج شخصى است نـه حـرج نـوعى، از ایـن رو     

دم لزوم تقلید اعلـم اختصـاص   باید گفت حکم ع »ر بِقَدرِهادالضرورات تق«ةمطابق قاعد

شود و به عبارت دیگر ایـن دلیـل اخـص از     کند به مواردى که موجب حرج مى پیدا مى

مدعاست، زیرا مدعا این است که لزوم تقلید اعلم مطلقـاً ثابـت نیسـت، خـواه موجـب      

.حرج بشود یا نشود

حـرج   توان در پاسخ، یادآور شد که، مطابق مطالب گذشته، لزوم عسـر و  اما مى 

در این مورد تقریباً فراگیر است و مانند حرجى بودن وضو براى افرادى کـه مـثالً داراى   

بنابر این، حکم به جواز تقلید غیـر اعلـم و عـدم وجـوب      .جبیره هستند، موردى نیست

تواننـد   تقلید اعلم نیز یک حکم فراگیر خواهد بود و موارد انـدك و اسـتثنایى هـم نمـى    

.ام قرار گیرندمالك و ضابطه جعل احک
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تـوان نتیجـه    از این رو با توجه به نقد و بررسى نسبۀ مختصرى که انجام شد مى 

گرفت که مسأله لزوم تقلید اعلم نه تنها به این روشـنى و بـداهتى کـه بسـیارى مطـرح      

.توان عدم لزوم آن را به طور جدى مطرح و از آن دفاع نمود اند نیست، بلکه مى کرده

  

مالحظه  

است که اگر اوالً، تحقق اعلمیت در تک تک ابواب فقه عادة میسر باشـد   طبیعى 

طورى که یک فقیه بتواند در همه ابواب داراى تخصصى فراتر از همگان باشـد، ثانیـاً،    به

شناسایى اعلم، بدون عسر و جرح امکان داشته باشد و ثالثاً از ادله، وجوب تقلیـد امـت   

ن تردید داراى مزایایى غیر قابل انکـار خواهـد بـود، از    اسالمى از وى استفاده شود، بدو

جمله از تشتت در اعمال به ویژه در اعمال جمعى مانند مناسـک حـج، نمـاز جماعـت،     

طور مختصر بررسـى شـد، هـر     اما چنان که، به. جلوگیرى خواهد شد... نمازهاى عید و

ى و عملـى آن،  سه مورد محل تردید است و جاى سؤال جدى دارد، شاید راه حل اصـل 

  :تخصصى باشد، به این معنا که - مدت یا درازمدت، اجتهاد جمعى هر چند در میان

اى که براى فقـه و اجتهـاد، بـه دلیـل      با توجه به شرایط و قلمروهاى گسترده-1

انگیزى که در زمان و مکان، پیش آمده است، بسترهایى فراهم آید  هاى اعجاب دگرگونى

ن بپذیرند که دانش فقـه در ابـواب و فصـول گونـاگون آن تخصصـى      تا مقلِّدان و مقلَّدا

      خراسـانى، :رك(اجتهـاد  امکـان تجـزّى در   توجه به قـول بـه   شود، امرى که تحقّق آن با

پذیر اسـت، هـر چنـد مـا اجتهـاد را ملکـه        امکان)6/181حسینى فیروزآبادى، )466ص 

عدم امکان تجـزّى نیـز، چنـان کـه     بدانیم، نه استنباط فعلى، هر چند حتى بنا بر قول به 

تمرکـز فکـرى و عملـى یـک      کـه   توان گفت مى) 588 حکیم، ص: رك(اند بعضى گفته

مجتهد در یک باب یا چند باب و فصل خاص، هم براى خودش و هم مقلِّدان، موجـب  

البته حتى بنابر قول به بساطت ملکه اجتهاد . اطمینان نفس و آرامش بیشترى خواهد شد
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ــزّى  ــز، تج ــته  نی ــن دانس ــاد را ممک ــد  در اجته ــانى، ص : رك(ان ــینى ؛ 467خراس حس

).6/182فیروزآبادى، 

در مرحله دوم، جمعى شدن اجتهاد مورد قبـول همگـان، اعـم از مقلِّـدان و       -2

مراجع واقع شود، یعنى به این نتیجه برسند که یک وفاق جمعى و هماهنگى در اجتهـاد  

دارد، به عبارت دیگر اجتهاد و صـدور فتـاوا   و صدور فتاوا مطلوب و یا حتى ضرورت 

.اى انجام گیرد به صورت گروهى و لَجنه

این دو نکته نیز از مطالب بسیار مهم و اساسى است که در گوشه و کنار دربـاره   

رسد و احیاناً کـار و پژوهشـهایى هـم صـورت گرفتـه امـا        هایى به گوش مى آن، زمزمه

. طلبد ترى را مى ههاى گسترد همچنان مجال کار و بررسى
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