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چکیده
به ھمین منظـور، ضـمن مقایسـۀ ادلـۀ     . پردازدمی» لزوم تقلید اعلم«مقالۀ حاضر به بررسی موضوع 

گیرد که دیدگاه موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می
خالی از اشکال بـوده، بلکـه از اسـتحکام و قـوّت     جواز تقلید از مطلق مجتھد، اعم از اعلم و غیر اعلم، 

.بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشھور در این زمینه، در تضاد است

.اجتھاد، تقلید، مجتھد اعلم، لزوم تقلید اعلم: ھاکلید واژه

.٠٤/١٠/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی١٠/١٢/١٣٨٨:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

اجتھاد و تقلید از مسائل بسیار مھم و مـورد ابـتالی تمـام مسـلمانان از آغـاز اسـالم       مسئلۀ
: باشد؛ ھمان گونه که این موضوع، از فروعات بسیاری نیز برخوردار اسـت؛ از قبیـل  تاکنون می

ضرورت اجتھاد و تقلید، مفھوم اجتھاد و تقلید، شرایط اجتھاد، اجتھاد مطلق و متجـزّی، تقلیـد   
.و موارد دیگربقا بر تقلید میّت، تبدل رأی مجتھد از میّت، 

؛ ۲۴۶ابــن الشــھید ثــانی، ؛ ۲/۳۲۵ســید مرتضــی،(ر لــزوم تقلیــد اعلــم، از قضــایای مشــھو
نظر به عدم حجیت شـھرت فتـوایی   ا ام. روددر میان فقیھان امامی به شمار می) ۲/۵۲۶انصاری،

؛ و از دیگر سو، باز خوانی و بررسی توان بر وجود این شھرت، اعتماد کرددر نزد محققان، نمی
ای کـه در  مشھور و درنظرداشت اقتضـائات زمـانی و نیـز مباحـث تـازه     مجدد ادلۀ قائالن قول

.رسدمجامع علمی و حوزوی مطرح است، ضروری به نظر می
ھدف نگارنده از این تحقیق، استظھار و ابراز این نکته بوده است که نظریۀ جـواز تقلیـد از   

.ای محکم برخوردار استای قوی و ادلهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، از پشتوانهمطلق مجتھ
.ھای اجتھاد و تقلید، ضروری استپیش از ورود در مباحث ماھوی، تبیین واژه

اجتھاد
در لغتاجتھاد

به معنای به کارگیری نھایـت  (ع استفراغ وُسو) مبه ض(د اجتھاد در لغت به معنای بذل جُھ
)۱/۲۹۶؛ فیروزآبادی،۸۵جوھری، . (تآمده اس) توانتالش و 

)۲۳۸ابن الشھید ثانی، (. تفسیر اجتھاد به محل جھد تفسیر به الزم معنا است
ـ ) مبا فتح یا ضـ (د به معنای مشقت است و گاه جھ) به ضم(د جھ ه معنـای اجتھـاد آمـده    ب

)۱/۲۹۶فیروزآبادی، . (تاس
معنای اصطالحی اجتھاد

: کـرده انـد  المه حلی اجتھـاد را چنـین تعریـف   ابن حاجب و ع: اصولیاصطالح قدمای-أ
چنـد نکتـه در بـارۀ ایـن     .ان فقیه در تحصیل ظن به حکم شـرعی کارگیری تمام تالش و توبه

:شودتعریف، یادآوری می
نقل شده است و این نـوع نقـل،   ) نھایت تالش(د معنای اصطالحی اجتھاد، از واژۀ جُھ.۱

ـ از قبیل نقل اعم به  بـه  (د اخص است که در منقوالت، غالب است؛ به خالف اشتقاق آن از جَھ
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که از قبیل نقل الزم به ملزوم است؛ زیرا الزمۀ این که فقیه وسعش را بـذل کنـد، مشـقت    ) فتح

. کند که شیء بر اعم اغلب، حمل شوداست و اصل چنین اقتضا می
.به مقدار الزم استمراد از استفراغ وسع، نھایت عقلی نیست بلکه بذل طاقت .۲
.مراد از ظن، ظن معتبر است؛ زیرا ظن غیر معتبر به منزلۀ معدوم است.۳
تقیید به ظن، برای بیرون کردن ضروریات و یقینیات، و تقیید بـه حکـم شـرعی بـرای     .۴

)۶۷-۶۶، آل کاشف الغطاء(. بیرون کردن احکام غیر شرعی مانند احکام عقلی است
تعریفی از شیخ بھایی که مورد اسـتقبال اکثـر متـأخران قـرار گرفتـه      : اصطالح متأخران-ب

:گردداست، نقل می
ملکه ای است که به وسیله آن، بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصل به طور فعلی یـا قـوه   

الملکه الّتـی یقتـدر بھـا علـی اسـتنباط      . (دشواصل میح) مقدرت تا(ر نزدیک به استنباط، اقتدا
)۷۳،آل کاشف الغطاء(. الفرعی عن االصل فعال اوقوه قریبهالحکم الشرعی

تقلید
تقلید در لغت از قلّاده اشتقاق یافتـه اسـت و معنـای آن، قـرار دادن قـالده در گـردن غیـر        

)»جید«ه ماد، ابن منظور. العنق، وقیل مقلّده:جعل القالده فی الجید، و الجید(. باشدمی
:کنیمتر را بیان میبرای آن ذکر شده که چند مورد مناسباما در اصطالح، تعاریف متعددی 

اخذ فتوای غیر و یادگیری آن برای عمل در فرعیات، یا برای التزام بـه آن در اعتقادیـات   -۱
)۲/۴۳۴آخوند خراسانی، . (دتعبداً، بدون مطالبۀ دلیلِ رأیِ مجتھ

ریق اولی اگرچه بـه آن عمـل   التزام به عمل به فتوای غیر، اگرچه آن را یاد نگیرد و به ط-۲
)۴۱۱؛ اصفھانی،۸مسئله ، ۱/۷یزدی،. (دنکن

. راستناد به فتوای غیر در مقـام عمـل و بـه عبـارت دیگـر تطبیـق عمـل بـر فتـوای غیـ          -۳
)از عالمه حلی در نھایه: ، به نقل از۴۱۱اصفھانی،(

بیشتری دارد تر باشد؛ زیرا با معنای لغوی تقلید تناسب رسد تعریف سوم مناسببه نظر می
دھد، یعنی عمـل خـودش   میر قرا) مجتھد(ر چرا که مقلِّد، کسی است که قالده را در گردن غی

می گذارد، بدین معنا که مسئولیت عمل خودش را بر عھدۀ وی قرار ) مجتھد(د را بر عھده متقلّ
)۲/۲۳۴الوسیط،. (ددھمی
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مفھوم اعلمیت

:دارددر باب ماھیت اعلمیت، چند دیدگاه وجود 
)۶۵۹حکیم، . (تر داشته باشدای قویمعنای اعلم بودن، آن است که مجتھد ملکه.۱
، مسـئله  طباطبایی یزدی. (دتری داشته باشمعنای اعلم بودن، آن است که معلومات بیش.۲

۱۷ (
خـویی،  . (دمعنای اعلم بودن، آن است که از نظر ذوق و سلیقه و فقاھـت نیکـوتر باشـ   .۳

۲/۴۵۴(
ایشان بـر ایـن بـاور اسـت کـه در      . لمیت را به معنای اول دانسته استمحمدتقی حکیم اع

شرایط مجتھد، تنھا ملکۀ اجتھاد، الزم است نه مطابقت بیشتر فتاوایش با واقع؛ چـرا کـه احـراز    
ھمچنان که محقق عراقی نیز مالک اعلمیت را کثرت اسـتنباط و  )۶۵۹. (تواقع غالباً میسر نیس

ه است؛ زیرا این امور را بـا ضـعف ملکـۀ اجتھـاد نیـز قابـل جمـع        احاطه به فروع فقھی ندانست
)۴/۲۵۴یعراق(. داندمی

تر به دقایق فقه و مبانی اسـتنباط بـودن   تر از دیگران و آگاهبرخی از فقیھان معاصر نیز خبره
)۲/۲۴۳سبحانی،. (دانرا شرط دانسته

نگاه اجمالی بر ادلۀ موافقان لزوم تقلید از مجتھد اعلم
)۲۴۶صاحب معالم،؛۲/۳۲۵علم الھدی،(ل نقل اجماع برای تأیید تقلید از افض-۱
سیرۀ عقال-۲
اعتبار فتوای مجتھد از باب طریقیت به احکام واقعی است-۳
روایات -۴
در (اصالت یقین به اقتضای حکم عقل در دوران بین یقـین و تخییـر در بـاب حجیـت     -۵

).صورت عدم وجود امارۀ معتبر

جمالی به ادلۀ مخالفان لزوم تقلید از مجتھد اعلمنگاه ا
.در مورد در جواز مراجعه به فقیه) آیات و روایات(ه اطالق ادل-۱
خاطر تفاضل علما که امری عادی است در خود دلیـل  بود باید بهاگر اعلم بودن الزم می-۲

ایـن اھمـال وجـود    که در دلیل شد که شرط رجوع به عالم، اعلم بودن او است در حالیذکر می
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.دارد

ھا در مرتبه و با وجود اختالف آن، به برخی اصحاب مبنی بر افتاء بین مردم) ع(م امر اما-۳
.ھا نبوده استخاطر اعلم بودن آندھد که امر ایشان بهعقیده، نشان می

م ، که افراد تمکن از اخذ حکم از خود معصو)ع(م اعتبار فتوای مفتی در زمان حضور اما-۴
کند که فتوای مجتھد غیر اعلم حتـی در صـورت دسترسـی    دارند، به طریق اولی داللت می) ع(

.به اعلم حجت است
و نیـز از مجتھـد جـامع الشـرایط     ) ع(م وجود سیرۀ متشرعه بر اخذ فتوا از اصحاب امـا -۵

.بدون فحص از اعلم بودن وی
ـ [علت آن است که عـوام  . تعسر بلکه تعذر تشخیص اعلم بر عوام-۶ ه جھـت تخصصـی   ب

این امـر  . توانند اعلم را تشخیص دھندخودشان مستقیماً نمی] بودن مطلب ونیاز آن به خبرویت
با رجوع به اھل خبره نیز ممکن نیسـت چـون خبرگـان نیـز در مـوارد بسـیاری در تشـخیص        

در حالی که در تشخیص . مصداق اختالف دارند؛ تازه اگر در معنای اعلمیت توافق داشته باشند
:عنای اعلمیت نیز اختالف دارند که آیام

آنکـه  -آنکـه دارای علـم و آگـاھی بیشـتر اسـت ج     -تر است بآنکه دارای ملکۀ قوی-الف
)۹۲-۲/۹۳خالصی،(. دارای ذوق و سلیقه و فقاھت نیکوتر و باالتر است

طـور  به) ۱۲۲:توبه(ر آیه نف: در پاسخ دلیل اول یعنی اطالق آیات و روایات گفته شده است
ثال به فرض قبول داللت، در اصل لزوم تقلید بر عامی داللت دارد ولی در مقام بیان از جھـت  م

.اختالف منذرین در علم و فضیلت با اختالفشان در فتوا نیست

بررسی تفصیلی ادلۀ طرفین
در آغاز باید یادآور شد که ادلۀ اجتھادی ذکر شده در ایـن مسـئله در سـه صـورت تحقـق      

:یابدمی
.فتوای اعلم مخالف با غیر اعلم بوده و مخالفت میان این دو فتوا معلوم باشد: اول
.علم به موافقت میان این دو موجود باشد: دوم
.موافقت و مخالفت میان این دو معلوم نباشد: سوم

صورت دوم و سوم چون ثمرۀ عملی چندانی ندارد لذا تمرکز بحث ما نسـبت بـه صـورت    
.اول بحث است
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که الزم به یادآوری است این که، مفروض کالم ما در جایی اسـت کـه اعلـم از    نکتۀ دیگر 

غیر اعلم متمایز بوده و امکان مراجعه به او برای گرفتن فتوا و تطبیق عمل خود بر طبق فتـوای  
او وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت جایی برای بحثی که قصد شـروعش را داریـم بـاقی    

.ماندنمی

لزوم تقلید از اعلمادلۀ موافقان
و سید مرتضی علم ) در حاشیه شرایع(یدلیل نخست در اجماعی که از جانب محقق ثان-۱
پاسخ از . نقل شده است)۲۴۶ابن الشھید ثانی، (م و صاحب معال) ۲/۳۲۵سید مرتضی، (یالھد

باشـد  یاین اجماع روشن است؛ زیرا اوالً اجماع منقول حجت نیست ثانیاً این مسئله اختالفی مـ 
ت را منتسب بـه اشـھر نمـوده اسـ    )موافقان(ل خصوص این که شھید ثانی در مسالک این قوبه
ه به معنی مشھور بودن قول مخالف است، ثالثاً این احتمال که این اجماع، مـدرکی  ک) ۱۳/۳۴۳(

.باشدبوده و مستند اجماع کنندگان یکی از آن ادله باشد قوی می
عقال مستمراً بر رجوع به عالمی است که نسبت به عـالمی دیگـر در ھمـان فـن و     سیرۀ-۲

؛ ۱/۲۸، طباطبـایی حکـیم  ؛ ۸۱۵و ۲/۸۱۶بجنـوردی،  . (دتخصص، برتری در علـم و فضـل دار  
) ۱۴۲خوئی،

باشد و در صورتی که ردعی از جانب شـارع نسـبت بـه    سیرۀ عقال، دلیل عمدۀ موافقان می
البته روشن است که این کالم در صورتی تمـام  . عاً حجت خواھد بوداین سیره نرسیده باشد قط

است که ھیچیک از ادلۀ مخالفان، مورد قبول واقع نشود در غیر این صورت، ردع محقق خواھد 
.بود و سیرۀ مزبور حجت نخواھد بود

عقالپاسخ از دلیل سیرۀ
الک و مناط حکـم دخیـل   به نظر نگارنده، آنچه گفته شد در جایی است که اعلم بودن در م

باشد؛ ولی در محل بحث ما این گونه نیست زیرا بنا بر اطالق آیات و روایات، که بعداً خواھـد  
آمد، بلکه بنا بر سیرۀ عقال و دلیل عقل، صرف مجتھد بودن کافی است و اعلم بودن اگر به نظر 

شود؛ بـرای  زم تلقی میعقل و عقال معتبر باشد بیرون از مالک و امری مستحسن و نیکو و نه ال
نمونه اگر فرض شود دو پزشک قلب که ھر دو فوق تخصص در این رشته دارند ولی پزشـک  
ب از دانش بیشتری برخوردار باشد اما از حیث استاندارد فوق تخصص پزشک قلب بودن، ھر 

.دو مالک مرجع پزشکی را دارا ھستند
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رجـوع بـه غیـر اعلـم تفـاوتی قایـل       آیا عقال از حیث لزوم مراجعه به اعلم و عدم تجـویز 

: ممکن است گفتـه شـود  . توان دریافت که پاسخ آنان منفی استھستند؟ با مراجعه به عرف می
او نسـبت بـه   ح خاطر تجربۀ بیماران در مراجعه به پزشک ب و آگاھی از تشخیص صحیگاه به

.ه او گردددرجۀ بیماری افراد، این امر سبب تشویق و ترویج مراجعه افراد بیشتری ب
تواند صـادق باشـد یعنـی غیـر     اوالً این امر نسبت به پزشک الف نیز می: پاسخ آن است که

تر باشد و ثانیاً آنچه مورد بحث و مثال ما واقع شده، مربـوط بـه علـوم    اعلم در تشخیص حاذق
تجربی است اما در محل بحث ما یعنی تقلید از مجتھد اعلم یا غیر اعلم چنین امری ھـیچ گـاه  

کند؛ زیرا امکان ندارد کسی خطای مجتھدی را و عدم خطـای مجتھـد دیگـر را بـه     صدق نمی
.تجربه دریافته باشد

اعتبار فتوای مجتھد از باب طریقیت به احکام واقعی است و روشن است که فتوای اعلم -۳
؛ فاضـل  ۲/۸۱۶؛ بجنـوردی، ۲۴۶ابـن الشـھید ثـانی،    (. تـر اسـت  از غیر اعلم بـه واقـع نزدیـک   

) ۲/۳۲۵لنکرانی،
ممکـن اسـت   : برخی به این دلیل اشکال صغروی و کبروی وارد کرده انـد؛ اولـی ایـن کـه    

خـاطر موافقـت آن بـا فتـوای مشـھور یـا       تر باشد یا بـه فتوای غیر اعلم از اعلم به واقع نزدیک
ایـن  خاطر کثرت فحص و تتبع در موافقت با فتوای میّتی که اعلم از این حیّ اعلم است و یا به

مسئلۀ خاص مثال، بنابراین ظن حاصل از این فتوی بیشتر از ظن حاصل از فتوای اعلم خواھـد  
از ایراد یاد ) ۲/۸۱۶؛ بجنوردی،۲۵۱؛ آقا ضیاء عراقی، القسم الثانی،۲/۴۴۰آخوند خراسانی،. (دبو

شده بدین گونه جواب داده شده است که گرچه موارد یادشده در جای خـود مطالـب درسـتی    
یعنی در مواردی که غیر موارد -اما به این مطلب که فتوای اعلم غالباً اقرب به واقع استھستند

طـور سـلب کلـی صـحیح     کند؛ بنابراین منع صغری بـه ضرری وارد نمی-مذکور در فوق باشد
)۱۴۴؛ فاضل لنکرانی،۲/۸۱۶بجنوردی،(. نیست

باشد؛ بلکه نمیدن به واقعتر بودر فتوی، نزدیکمناط حجیت: ین کها) یایراد کبرو(یدوم
جعل حجیت برای فتوای فقیـه  (یخاطر این که در جعل مولمناط، تعبد به حجیت ظن است به

)۲/۸۱۶بجنوردی، . (دمصلحت وجود دار) و مجتھد
آن است که ھیچ مصلحتی در معنای طریقیت: از این اشکال چنین پاسخ داده شده است که

)۲/۸۱۶بجنوردی،. (دبین نیست مگر رساندن به واقع، نه این که به معنی تعبد محض باش
انصاف آن اسـت  : اما باید دربارۀ دلیل مزبور که از صغری و کبری تشکیل شده است گفت
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ل فاضـ (د توانـد بـرای اسـتدالل در مسـئلۀ مـا مفیـد باشـ       که دلیل یاد شده به ھـیچ وجـه نمـی   

زیرا اگر اعلمیت در استنباط و تحقق اجتھاد موثر باشد الزمۀ آن عدم جواز تقلید ) ۱۴۶لنکرانی،
باشد ولو با فقدان وی و وجوب رجوع به او، و اگر در اصل آن موثر نباشد بلکه از غیر اعلم می

مقام در حسن استنباط موثر باشد الزمۀ آن این است که دلیلی بر مرجح بودن حسن استنباط در 
)۱۴۶فاضل لنکرانی،. (تتقلید و رجوع عامی به وی، ارائه گردد و چنین دلیلی ارائه نشده اس

:روایات-۴
الحکم ما حکم به اعدلھما و افقھما و اصدقھما فی الحدیث و «: مقبولۀ عمربن حنظله-الف

ر ؛ حـ ۸۴ح ، ۶/۳۰۱؛ طوسـی، ۱۸ح ، ۳/۵صـدوق، (. »اورعھما و الیلتفت الی ما حکم بـه اآلخـر  
)۱ح ۹ب تاب القضاء، صفات القاضی، ، ک۲۷/۱۰۶عاملی،
ینظر الی افقھما «: ر مورد اختالف دو حَکَمد) ع(ق روایت داود بن حصین از امام صاد-ب

)۲۰ح ؛ حر عاملی، ھمان، ۸۴۳ح ۶/۳۰۱؛ طوسی، ۱۷ح ۳/۵صدوق، (. »و اعلمھما باحادیثنا
» کاختر للحکم بین الناس افضل رعیتـ «: البالغهکالم امیرالمومنین به مالک اشتر در نھج -ج

ادعا شده است که داللت این اخبار بر تقدیم اعلم بر غیر اعلم ظاھر ).۱۸ح حر عاملی، ھمان، (
) ۲/۸۱۷بجنوردی،. (تاس

اما اشکالی که بر این اخبار وارد است آن است کـه ایـن اخبـار در مقـام حکومـت و دفـع       
طـور معـیّن اخـذ    موارد تخییر معنا ندارد بلکه باید یکی بهخصومت وارد شده است، و در این 

شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است ھریک غیر آنچه دیگری برگزیده انتخـاب نمایـد و   
در نتیجه خصومت به حال خود باقی بماند و روشن است که ھرگـاه تعیـین الزم باشـد، آنکـه     

ای ر مقام خصومت و مقـام فتـوی مالزمـه   افضل است مقدم است؛ بنابراین میان تقدیم افضل د
طـور کلـی بـه ایـن     برخی نیز به) ۲۸-۱/۲۹، طباطبایی حکیم-۲/۸۱۷بجنوردی، . (وجود ندارد

ای که برای اثبات تعیّن تقلیـد از اعلـم آورده شـده ھمگـی     اند که تمام ادلهمطلب تصریح کرده
)۱۵۳فاضل لنکرانی، . (دجز سیرۀ عقالیی که بر رجوع به اعلم جریان دارمخدوشند؛ به

لزوم تقلید از اعلمبررسی تفصیلی ادلۀ مخالفان
آیات و روایاتی که در جواز رجوع به فقیه و حجت بـودن فتـوای مجتھـد، وارد گشـته     -۱

است اطالق دارند؛ برای نمونه، آیۀ نفر، انذار فقیه را به طور مطلق حجت دانسته و در آیۀ سؤال 
دال بر لزوم اعلمیت باشد وجود ندارد و یا در حدیث احتجاج، صـرفاً  از اھل ذکر نیز قیدی که 
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اطالق این ادله دال بر جواز رجوع به ھر یـک از  . اوصافی در مورد فقیه الزم دانسته شده است

ھمچنین ). البته در صورتی که اوصاف یاد شده، در وی موجود باشد(باشد اعلم و غیر اعلم می
م علم به مخالفت و صـورت علـم بـه مخالفـت تفـاوتی وجـود       در این مسئله میان صورت عد

)۴۴-۴۰/۴۳جفی،، ن۴۲۳اصفھانی،. (دندار
نسبت به آیات یاد شده اطالقی وجود ندارد؛ زیرا مقدمات حکمت نسـبت بـه ایـن    : اشکال

خصوص در مقام بیان بودن متکلم و بیان ھمۀ خصوصیاتی کـه در ترتـب   موارد تحقق ندارد به
بـر ھـر   ) کـوچ کـردن  (ر زیرا آیۀ نفر تنھا درصدد بیان این نکته است کـه نفـ  حکم نقش دارند؛ 

ای از ھر گروھی واجب است، تا در دین تفقه نمایند و پس از بازگشـت، بـه انـذار قـوم     طایفه
الزمۀ این امر اگرچه تحقق حجیت برای کالم و انذار آنان است، اما ایـن آیـه   . خویش بپردازند

دربـارۀ آیـۀ سـؤال نیـز ایـن      . رسانداعلم و عدم آن باشد را نمیحجیت مطلقه که شامل وجود
چنین است یعنی غایت و ھدف در آن مشخص نمودن وظیفۀ جاھل است به این کـه بایـد بـه    

طور مطلق، یعنی در تمـام مـوارد و فـروض، حجـت     عالم رجوع نماید، اما این که قول عالم به
.دباشد چنین داللتی برای این آیه وجود ندارمی

غـرض از ایـن   . »مریض باید به پزشک مراجه کند«: این قضیه مانند این است که گفته شود
اگر بیمار قصد شفا یافتن از بیماری خـود دارد راه آن مراجعـه بـه پزشـک و     : بیان آن است که

عمل کردن به نسخۀ وی است، اما این بیان ھیچ داللتی ندارد بر این که باید به سفارش او عمل 
رچه با وجود پزشکی عالم تر از وی باشد و نیز بین دیدگاه ھای آن دو پزشک اخـتالف  کرد اگ

روایت احتجاج نیز به ھمین منوال است؛ زیرا نظر در آن به نفی جواز تقلیـد  . وجود داشته باشد
از فقیھی است که به اوصاف مذکور در آن روایت، متصف نباشد مانند علمای یھود که مرتکب 

شدند، اما این که ھر فقھی که واجد آن اوصاف باشـد تقلیـدش   رمات الھی میھا و محمعصیت
جایز است خواه فقیه تر از وی موجود باشد یا خیر و بـین فتـاوی ایـن دو تعـارض باشـد یـا       
نباشد، این روایت، داللتی بر این مطلب نـدارد؛ در نتیجـه تمسـک بـه اطـالق از ایـن جھـت،        

.باشدمخدوش می
گروھـی از شـیعیان را بـه جمعـی از     ) ع(ه که بیانگر آن اسـت کـه ائمـ   روایات بسیاری -۲

ونس بـن عبـدالرحمن، محمـد بـن مسـلم، ابـو       ی، زراره: اصحاب خود، ارجاع داده اند، از قبیل
)۱۱ب بواب صفات القاضی، ، اتاب القضا، ک۱۵۱-۲۷/۱۳۶حر عاملی،(...و بصیر، زکریا بن آدم 

:باشددو جھت میاستدالل به این دسته از روایات از 
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در میـان  ) ع(ه با وجود این که خود ائم) ع(ه ارجاع دادن شیعیان به اصحاب ائم: جھت اول

باشد؛ زیرا در غیر این صـورت، ارجـاع   مردم ھستند بھترین دلیل بر عدم تعیّن تقلید از اعلم می
.بوددر میان آنان ھستند جایز نمی)ائمه(د مردم به اصحابشان با این که خو

اوالً بـا وجـود اخـتالف میـان آنـان از حیـث       -(د ارجاع شیعیان به افـراد متعـد  : ھت دومج
بـر عـدم   -ثانیاً اختالف آنان در نظر و عقیده، چنان که غالباً این گونه بوده استو) معل(فضیلت

زم ال) دبـو یعنی اگر تقلید از اعلم الزم مـی (ت کند، در غیر این صورتعیّن تقلید اعلم داللت می
)۴۶-۴۰/۴۵نجفی،. (دکه ائمه مردم را به خصوص اصحابی که اعلمند ارجاع دھنبود

ظاھر آن است که اختالف میان اصحاب ائمه، در رأی : از این دلیل پاسخ داده شده است که
، زیرا ما اگرچه قایل به ثبوت اجتھـاد و  )ع(م و اعتقاد ثابت نشده است، ھمچنین میان آنان و اما

ستیم؛ اما به علت این که در آن زمان غالباً مدارک معلوم بوده است، ھ) ع(ه ئماستنباط در زمان ا
بوده است؛ پس اگر ھم اختالفـی باشـد بـه نـدرت بـوده      ن) ع(ه زیرا واسطه ای میان آنان و ائم

ست که امام مردم را به اصحابشـان  ا) بعدم وجود اختالف میان اصحا(ر است و به ھمین خاط
.دادندارجاع می
مفروض کالم ما تنھا عبارت است از صورت وجود اعلم و امکان وصول بـه  : این کهمضافاً

، بـه  )ع(م یافت، زیرا وصول به امااو و اخذ فتوی از وی؛ و این امر غالباً در آن زمان تحقق نمی
خاطر جھـات سیاسـی کـه    ھا و کمی وسایل حمل ونقل، یا بهدلیل دوری امکنه و کثرت فاصله

شد، غالباً کاری بسیار دشـوار بـوده   ی زمان ھا موجب تقیّه و محدودیت میخصوص در برخبه
.باشداست؛ چنان که تاریخ و غیر آن گواه بر این مطلب می

کـه محـل کـالم    -خالصه این که این دسته از روایات ھیچ داللتی بر عدم تعیّن تقلید اعلـم 
.ندارد-است

اشکال بر پاسخ یاد شده
اختالفـی در  ) ع(م اصحاب نسبت به یکدیگر و نیز نسبت بـه امـا  به فرض این که بپذیریم 

اعتقاد نداشته اند اما این که میان اصحاب از حیث علم و فضل تفاوت بوده اسـت قابـل انکـار    
ای کـه امـام   نیست و این امر با نگاھی نه چندان عمیق و دقیق به آنان و بیوگرافی آنان و رابطـه 

.استظھار استبا آنان داشته اند، قابل 
طور نمونه میان زراره و ابوبصیر فرقی نبوده است؟ و یا وی و محمد بـن مسـلم و یـا    آیا به

وی با ابان بن تغلب و موارد دیگر؟
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م ثانیاً این که ما تمام موارد ارجاع ھای ائمه را به اصحاب، به مواردی که دسترسـی بـه امـا   

جھات موجب تقیه و محدودیت، از نظر تاریخی کنیم و یا بوده و یا متعسر بوده، حمل مین) ع(
اجلس فی مسجد المدینه و أَفـتِ  : فرمایدمین ه اباب) ع(ر باشد، مثالً آنجا که امام باقصحیح نمی

تـوان بـر عـدم و یـا عسـر      الناس، فانّی احب ان أری فی شیعتی مثلک، آیا این مورد را ھم مـی 
قیه دارد؟یا چه ربطی به ت؟ وحمل کرد) ع(م وصول به اما

وجـود سـیرۀ متشـرعه بـر     : دلیل دیگر قایالن به عدم لزوم تقلید اعلم، عبـارت اسـت از  -۳
رجوع به مجتھد واجد شرایط بدون این که از اعلم بودن وی فحص و جستجو گردد و واضـح  

. تیافـ است که اگر تقلید از اعلـم متعـیّن بـود، سـیرۀ مزبـور بـا کیفیـت مـذکور جریـان نمـی          
)۲/۹۳؛ خالصی،۲/۸۱۴؛ بجنوردی،۴۴-۴/۴۳نجفی،؛۴۲۴اصفھانی،(

یعنـی  (ا این صورت بر خالف مفروض کـالم مـ  : اوالً: از این دلیل پاسخ داده شده است که
.است) صورت وجود اعلم و غیر اعلم و علم به اختالف میان آن دو در فتوا

عـدم قبـول   طور جـدی مـورد منـع و   جریان سیرۀ متشرعه به آن نحو که گفته شده به: ثانیاً
.است

کنید که سیرۀ متشرعۀ یاد شده شامل محل اوالًبه چه دلیل ادعا می: ایراد بر پاسخ اول مذکور
نیست؟) یعنی وجود اعلم و غیر اعلم و علم به اختالف به میان آن در فتوا(ا بحث م

کند؟آیا صرف ادعا بدون ارائۀ دلیل کفایت می
سیرۀ متشرعه نسبت به آن شده است بر آن صـورتی  آیا حمل موردی که ادعای وجود : ثانیاً

که شما مشخص کردید حمل بر مورد نادر نیست؟ زیرا حالت طبیعی آن است که علما در فتوا 
با یکدیگر اختالف داشته باشند و نیز وجود تفاوت میان آنان در علم و فضل ھـم از واضـحات   

جریـان سـیرۀ متشـرعه بـا صـورت      توان با قطعیت به تفاوت صورت است؛ بنابراین چگونه می
مفروض کالم ما، حکم کرد؟

نیـز ھماننـد   ) یعنی عدم قبول جدی وجود چنین سیرۀ متشـرعه ای (م اما اشکال به پاسخ دو
اشکال قبلی در آن است که آیا صرف ادعای عدم وجود سیرۀ متشرعه در مطلب مذکور، بـدون  

کند؟ بـه دیگـر عبـارت، منظـور آن     این که پاسخی مناسب ارائه شود در پاسخگویی کفایت می
.کندتواند دلیل باشد؛ حداکثر آن ادعا با این ادعا، تساقط میاست که صرف ادعا نمی

دلیل دیگر قائالن به عدم لزوم تقلید اعلم آن است که وجوب تقلید از اعلم موجب عسر -۴
: تشـخیص داد، و ثانیـاً  توان مفھوم و معنـای اعلـم را   گردد؛ زیرا اوالً نمیو حرج بر مکلفان می
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نوعاً امکان اطالع از نظرات و فتاوای اعلم : راھی برای تشخیص مصداق آن وجود ندارد، و ثالثاً

)۴۲۴اصفھانی،. (دوجود ندار
د باشـ اوالً این کالم بر خالف مفروض ما در محـل بحـث مـی   : پاسخ موافقان تقلید از اعلم

).باشداز جھت تقلید اعلم میزیرا محل بحث عدم تحقق عسر و حرج بر مکلفان(
مفھوم اعلم در فقه مغایرتی با مفھوم اعلم در دیگر علوم و فنون ندارد، زیرا مقصود از : ثانیاً

دھد داناتر و از نظر اسـتنباط بھتـر   آن کسی است که نسبت به قواعدی که آن علم را تشکیل می
ن کبریات، از دیگـران نیکـوتر   و از نظر سلیقه در تطبیق کبریات و صغریات و تشخیص مورد آ

.باشد
البته میان علم فقه با علوم دیگر تفاوتی وجود دارد و آن این که قواعدش نیازمند استنباط و 

باشـد، ولـی   اعمال دقت نظر است؛ زیرا مانند اکثر علوم قواعد آن مبتنی بر امور محسوس نمـی 
مصـداق اعلـم از تشـخیص    گردد؛ ھمچنـین تشـخیص  این امر، سبب خفاء در مفھوم اعلم نمی

اصل اجتھاد و این که آن شخص به درجۀ اجتھاد رسیده است سخت تر و مشـکل تـر نیسـت،    
بـا علـم وجـدانی و شـیاع و بیّنـه      ) تشخیص مصداق اعلم و اصل اجتھاد شخص(و بلکه این د

گردد؛ ھمچنین آگاھی از رأی اعلم خصوصاً در زمان ما که جمع فتوا در یک رسـاله و  ثابت می
)۱۵۸-۱۵۷فاضل لنکرانی،. (دباشطبع و انتشار آن متداول است، ممکن می
:نقد پاسخ موافقان لزوم تقلید از اعلم

در پاسخ اول که این اشکال را خالف فرض، تصور کرده اند باید گفت، اگر قرار باشـد کـه   
ن دلیـل  یابـد ایـ  پذیرد و یا اصالً تحقق نمیمفروض ما چیزی باشد که یا به ندرت صورت می

باشد؛ و به عبـارت واضـح   بر غلط و غیر صحیح بودن مطلبی که خالف آن مفروض است نمی
تر ادعای مخالفان آن است که شرط اعلم بودن در خـارج و واقـع موجـب عسـر و حـرج بـر       
مکلفان مقلد است، حال اگر تصور و فرض موافقان عدم عسر و حرج باشد، صرف این تصـور  

.بر مردود بودن ادعای مخالفان باشدتواند دلیلی و فرض نمی
در پاسخ دوم ابتدا موافقان، ادعای تساوی مفھوم اعلم در فقه با سایر علوم را مطـرح کـرده   
اند اما بعد از آن اعتراف به تفاوت میان این دو کرده اند آن جا که قواعد فقه را نیازمند استنباط 

فقه مانند علوم دیگر مبتنـی بـر مبـانی حسـی     و اعمال دقت نظر دانسته اند به این دلیل که علم 
.نیست، اما این تفاوت را موجب خفای مفھوم اعلم در فقه ندانسته اند
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این که تشخیص اصل وجود اجتھاد در یک شـخص دارای دشـواری خاصـی اسـت قابـل      

توان درجه و شدت آن را با تشـخیص مجتھـد اعلـم یکـی دانسـت؛ زیـرا       انکار نیست اما نمی
ست که تشخیص اعلم بودن یک مجتھد نسبت به دیگری یـا دیگـران بـرای خـود     انصاف آن ا

عوام که بسا متعذر است و با مراجعه به اھل خبره نیـز چنـدان میسـر نیسـت؛ زیـرا در مـوارد       
برای تصور بھتر این مطلـب ذھـن خواننـدۀ    . بسیاری در تشخیص مصداق اختالف وجود دارد

بسیاری از موارد یک فقیه نسبت به یک باب فقھی تسلط دھیم به این که در محترم را توجه می
حـال  . بیشتری نسبت به باب دیگر دارد و باز فقیه دیگر ممکن است برعکس فقیه اولـی باشـد  

تازه ایـن در جـایی اسـت کـه     . توان به اعلم بودن یکی نسبت به دیگری داوری کردچگونه می
در حالی که نسبت به معنای آن نیز اخـتالف  اھل خبره در معنای اعلم بودن توافق داشته باشند، 

نظر وجود دارد، بدین معنا که آیا آن که دارای ملکۀ قوی تر است؟ یا آن که دارای علـم بیشـتر   
ا آن که دارای ذوق و سلیقه و فقاھت نیکوتر و باالتر است؟ی؟ است

این که گفته شده است تشخیص مصداق اعلم و اصل مجتھد بودن از طریق علم وجدانی و 
گردد باید گفت اصـالً مقایسـۀ اعلـم بـودن بـا اصـل اجتھـاد در شـخص،         شیاع و بیّنه ثابت می

ناصحیح است چون واضح است که اھل فن با آگاھی از وجـود مـالک ھـا و معیـار ھـایی کـه       
توانند به مجتھد بودن وی پـی ببرنـد ماننـد وجـود     است میحاکی از وجود اجتھاد در شخص

ن مالک ھا و معیار ھا کـه در  ، آ)تشخیص اعلم بودن(س اما در مقی»رد الفرع الی االصل«ملکۀ 
. وجود نیست و اصل مشکل ھمین جـا اسـت  ، موجود دارد) تشخیص اصل اجتھاد(ه علیمقیسٌ

.که صحیح نیستمضافاً این که خود ھمین، استدالل به قیاس است
بنابراین آن سه طریقی که برای تشخیص اعلم گفته شده است به آن گونه که گفتیم آن سـه  

در نھایـت موافقـان تقلیـد از    . توانند راھی برای تشخیص اصل اجتھاد مجتھـد باشـند  طریق می
اعلم، معتقدند در صورتی که ھیچ دلیلی بر صحت ادعای آنان داللت نکند، مقتضای حکم عقل 

؛ ۲/۸۱۵بجنـوردی، . (دباشـ در دوران بین تعیین و تخییر در باب حجیت، تعیّن تقلید از اعلم می
رسـد  اوالً ھنگامی نوبت به این اصل مـی : در پاسخ از این دلیل باید گفت) ۱۵۸فاضل لنکرانی، 

ان شد و که ادلۀ مخالفان تقلید از اعلم را کارآمد ندانیم در حالی که با وجود ادله ای که سابقاً بی
.رسددنبال دارد، دیگر نوبت به این اصل نمیاثبات دیدگاه مخالفان را به

تعیین، عبارت است از یک تکلیـف زایـد و در نتیجـه مـورد از قبیـل شـک در اصـل        : ثانیاً
باشد و باید در مانند آن به اصل برائـت مراجعـه کـرد؛ زیـرا ایـن مسـئله از مسـایل        تکلیف می



91شمارةفقه و اصول                                 - مطالعات اسالمی64
)۲/۱۱۸،سبزواری. (تاختالفی اس

با توجه به ادلۀ تقلید که بر حجیت قول مفتی داللت دارند، نظر برگزیده آن اسـت کـه   : ثالثاً
مورد از قبیل دوران امر بین متزاحمین است، زیرا طبق ادله، ھر دو فتوا دارای مـالک ھسـتند و   
چون تحصیل ھر دو میسر نیست، احتمال اھمیت در یک طرف ھم، تنھا موجب احتمال فعلیّت

و صـرف احتمـال، موجـب اسـتحقاق عقوبـت      ) و نه بیشـتر (د شوطلب در محتمل االھمیه می
حتمـال اھمیـت از   ، ادر نتیجـه . نخواھد شد، زیرا در این صورت، عقاب بدون بیان خواھد بـود 

نظر عقل، موجب تعیین آن طرف نخواھد شد؛ به عبـارت دیگـر احتمـال اھمیـت، آن دو را از     
کند، لذا قول به تخییر از باب تزاحم، قـول قـوی و قابـل    ارج نمیخ) تدر حجیّ(یحالت تساو

مـراد آن اسـت کـه    : در تفسیر سخن اصـفھانی بایـد گفـت   ) ۳/۴۹غروی اصفھانی،. (تدفاع اس
احتمال به خودی خود اثباتگر استحقاق عقوبت نیست زیرا مصداقی از قاعدۀ عقـاب بـال بیـان    

.محتمل نخواھد شدن ر عقل، موجب تعییدر نتیجه، احتمال اھمیت از نظ. خواھد بود

نتیجه
مخالفان جواز تقلید از غیر اعلم در نفی وجود اطالق در آیات و روایات و وجود سیرۀ ۀادل

عقالیی بر عدم رجوع به غیر اعلم و نیز تعیّن تعیین در صورت دوران بین تعیین و تخییر، و در 
در صورت شک در جواز یا عدم جواز تقلید، استقرار یافتـه  نھایت عدم حجیت فتوای غیراعلم

.است
مسـتمره بـین   ۀاز طرف دیگر اموری از قبیل وجود اطالق در آیات و روایات، وجـود سـیر  

عقالئی بر جواز رجوع به غیر اعلم، اوامر ائمه علیھم السالم به مراجعـه  ۀمسلمین و وجود سیر
.دھدموافقان را تشکیل میۀادلۀدر تشخیص اعلم شاکلبه اصحابشان، و وجود تعذر و یا تعسر

اما در مقام مقایسۀ ادلة طرفین باید گفت در جای جای این مقال، نقاط ضعف ادلۀ مخالفـان  
رسـد دیـدگاه جـواز تقلیـد از     و نیز نقاط قوت دالیل موافقان مشھود شد؛ بنابراین به نظـر مـی  

لی برھانی بـوده و در صـورت عـدم تأثیرپـذیری از     ای منطقی و استدالغیراعلم، دارای پشتوانه
ازه اگـر  ، تـ وجود شھرت و امور مشابھی که ممکن است شخص محقق را تحت تأثیر قرار دھد

ذیرش این نظر خالی از اشکال بـوده و بـه   ، پبپذیریم چنین شھرتی وجود دارد و موھوم نیست
.سھولت میسر است



65درنگی در لزوم تقلید اَعَلم1391زمستان
منابع

.قرآن کریم
.ق١٣٨١مطبعة اآلداب، النجف االشرف، ، النور الساطع فی الفقه النافعلی، آل کاشف الغطاء، شیخ ع

.موسسه نشر اسالمی، بی تاقم،، معالم الدین و مالذ المجتھدینابن الشھید ثانی، حسن بن زین الدین، 
.دار صادر، بی تابیروت،، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

.ق١٤٠٤دار احیاء العلوم االسالمیة، قم،، الغرویةالفصول اصفھانی، محمد حسین، 
شـریعت،  همطبعقم،، تقریرات ابوالقاسم کالنترطھرانی، مطارح االنظار، مرتضی بن محمد امینانصاری، 

.ق١٤٢٥
.١٣٧٩بھار مؤسسة مطبعة العروج، جا،بی، االصولمنتھیبجنوردی، میرزاحسن، 

، محمـد محـی الـدین عبدالحمیـد و محمـد      صـحاح اللغـة  المختـار مـن   جوھری، اسماعیل بن حماد، 
.١٣٦٣انتشارات ناصر خسرو، تھران،عبداللطیف السبکی، 

داراحیـاء التـراث العربـی،    بیروت،، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحرّعاملی، محمد، 
.ق١٣٩١

.م١٩٧٩، البیتموسسة آلقم،، االصول العامة للفقه المقارنحکیم، محمدتقی، 
.تاانتشارات علمیه اسالمیه، بیتھران، ، کفایة االصولخراسانی، محمدکاظم، 

موسسه قم، تبریزی غروی، میرزا علی، : ، به تقریرالتنقیح الرائع فی شرح العروة الوثقیابوالقاسم،خویی، 
.انصاریان، بی تا

.١٣٨٠، )ع(ق مؤسسة االمام الصادقم، ، الوسیط فی اصول الفقهسبحانی، جعفر، 
.ق١٤٠٦الدار االسالمیة، بیروت، ، تھذیب االصولسبزواری، عبداالعلی، 

.١٣٦٣، انتشارات دانشگاه تھران، الذریعة الی اصول الشریعة، علم الھدی، علی بن حسین
موسسـه المعـارف   قـم،  ، مسالک االفھام فی شرح شـرایع االسـالم  شھید ثانی، زین الدین جبعی عاملی، 

.ق١٤١٣االسالمیه،
.ق١٤١٣دفتر انتشارات اسالمی، قم، ، من الیحضره الفقیهصدوق، محمد بن علی بابویه، 

.ق١٣٩١دارالکتب العلمیة، قم، ، مستمسک العروة الوثقیطباطبایی حکیم، محسن، 
.١٣٦٣، مکتبة العلمیة االسالمیة، العروة الوثقیطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 

.ق١٤٠٧دار الکتب االسالمیه، تھران، ، تھذیب االحکامن حسن، طوسی، ابوجعفر محمد ب
.تامؤسسة النشر االسالمی، بیقم، ، نھایة االفکارعراقی، ضیاءالدین، 

.ق١٤٠٩موسسة النشر االسالمی، قم، بحوث فی االصول، غروی اصفھانی، محمد حسین، 



91شمارةفقه و اصول                                 - مطالعات اسالمی66
١٤٢٦، )ع(ر مرکز فقه االئمة االطھاقم، ، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلهفاضل لنکرانی، محمد، 

.ق
شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البـابی الحلبـی و   مصر، ، القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 

.ق١٣٧١اوالده، 
.ق١٣٤٢مطبعة دارالسالم، بغداد،، العناوینکاظمی خالصی خراسانی، محمدمھدی، 


