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مقدمه

اجتهادوتقلید ضرورتبحثاز
بهآنداللتمیکند،آناستکه اعتقادمســلمشــیعهکهحديثثقلیننیز

گمراهی،تنهاتمســکبهثقلینيعنیکتابخدا نجاتاز راهشــناختدینو

؟ص؟اســت.حالســوالمهمآناســتکهباوجودآنکهتمســک عترتپیامبر و

گمراهــیمعرفی ؟مهع؟«بــهعنوانتنهــاراهنجــاتاز عتــرتپیامبــر بــه»کتــابو

فقیه«اســت؟ يا»تقلیدمردماز احکام«و شــده،چهنیازیبه»اجتهادفقیهدر

متدین گمراهیو نجــاتاز تقلیدچهجايگاهیدر اجتهادو بــهعبــارتديگر

باقیماندنبهدستوراتدیندارد؟

به همــگانالزماســت؛زیراخــودعلــتنیاز پاســخایــنســوالبــر گاهــیاز آ

بررسی کسبايدباتحقیقو هر دینداری،تقلیدینیستو تقلیددر اجتهادو

گاهباشد. بندگیخداآ بهآندر وجهنیاز از

روشــیاستکهفقیه مقامپاســخبايدگفت،اجتهادراهو خالصهدر بهطور

ســنتمعصومین؟مهع؟طی قرآنو بدیهیدیناز برایشــناختدســتوراتغیر

بررســی راهیاســتکهعموممردمبدونتحمِلمشــقتدر میکنــد؛تقلیــدنیز

ائمهطاهرین؟مهع؟عملمیکنند. نظر روايات،بهاحکامدینو تفصیلیآياتو

عترت تقلیــد«مقدمــهایبــرایتمســکبــهکتابخــداو »اجتهــادو ایــنرو از

ثقلارزشمنداست. عملبهدستوراتایندو ؟مهع؟و پیامبر
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تقلیدرادوچندانمیکند، جايگاهاجتهادو بهبحثاز وجــهديگــریکهنیاز

اینزمینهمطرح اشــکاالتمختلفیدر ســؤاالتو ســالیاناخیر آناســتکهدر

اینبحثو گاهــیاز آ ایــنرو میــانعموممردمگســترشيافتهاســت.از شــدهو

پاسِخسؤاالتپیرامونآن،اهمیتبیشتریيافتهاست.

برمیگردد؛ امر يشهاصلیاشکاالتیکهمطرحاست،بهدو ر

۱ ساده انگاری در فهم دین:.

کتابو تخصصیفهــمدیناز جهاتمشــکلو گاهیمردماز عــدمآ

اشکاالتاســت.بااینتلقی،طبیعی يشــهاصلیبســیاریاز ســنتر

يابدعت فقیهرالغــو اعتمادبــهنظر افــراد،تقلیدو اســتکــهبرخــیاز

فردیکهمبتالبهسرطاناست،ولیمعتقدبهابتالیخود بدانند.نظیر

حدعالئمظاهریآنتنزلداده بیماریخودرادر بهســرطاننباشــدو

باچنین گفتوگو تبدارد.در داشــتهباشــدکهفقطسردردو اصرار و

شــخصی،پرداختــنبــهادلۀلزومرجــوعبهمتخصصســرطانبیوجه

اســاس،درمانمشــکلخودراتخصصــینمیبیندتا از یــرااو اســت؛ز

ابتدا يالزومرجوعبهمتخصصســرطانصحبتشود.در دربارهجواز

احتمالوجودســرطانبهعنوانمنشــأ اینتبو دربارهخطر بايدبااو

چندبهصــورتاحتمالی_از صحیحی_هر تبســخنگفــتتاتصور

بهطور صورتپذیرشایناحتمال،خوداو مشــکلخودپیداکند.در

متخصصراضروریمیبیند. گاهاعتمادبهنظر ناخودآ

2 تصور باطل بودن روش فقهای شیعه در استخراج احکام:.

صحتروشفقهایشــیعه اشــکاالت،بهاصالــتو يــادیاز بخــشز

گون،القــاکننــده»تضادمیــانروايت میگــردد؛زیــراشــبهاتگونا بــاز

گاهی طبیعــیآنانیکــهآ «اســت.بــهطور فتــوایاو بــافقاهــتفقیــهو
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جهــاتتخصصــیفهــمدینندارند،بااحســاستضادمیــانفتوابا از

روشآنانرا بینرفتهو نظرشــاناز روايت،ارزشتفقهفقهایشــیعهدر

باطلمیپندارند.

فقیــهبهعنــوانمتخصِص بنابرایــنبايــدتوجــهداشــتکهمســئلهتقلیــداز

ضــرورتاجتهاددر پذیرشتخصصیبــودنفهماحــکامو احــکام،مبتنــیبــر

،اشــکالدر تقلیــدنیز مهــمتریــنعوامــلاشــکالدر ســنتاســت.از کتــابو

ســنت کتابو اصالــتاجتهاددر تخصصــیبــودنفهــماحکاميااشــکالدر

است.

اجتهادوتقلید تخریبساختار خطر
تقلیددر پاســخگوییبــهاشــکاالتمختلفــیکهنســبتبهفقــه،اجتهــادو

باطل فهمدینو جامعهمطرحمیشــود،ضروریاســت.زیراســادهانگاریدر

اجتهــادفقهــایشــیعهمفاســدمتعــددیدارد.مهمترین دانســتنروشتفقــهو

است؛ امر مفسدهچنینتصوریدو

بهتبعآن	 باعثبیتوجهیبهبايســتههایفهمحديثو اوالایــنتصور

باطلمیشــود؛ حقاز فهــمدیــنبرایتمییــز تضعیــفروشاصیــلدر

معارفاصیلتشــیعمنحرف احــکامو يججامعــهرااز بــهتدر ایــنامــر

خدشهدر خواهدکرد.براینمونه،سادهجلوهدادنمباحثقضاوتو

تخصصــیبودنعلمحقــوق،نهادحفظحقوقمــردمرامتزلزلمیکند

اجتماعمیشــود.همچنین يــجباعثتضییعحقــوقمردمدر بــهتدر و

طرحعوامانــهمباحثتخصصی1 مباحــثپزشــکیو ســادهانگاریدر

گاهی آ پزشــکینیز بايســتههایاولیهدر بســتریکهمخاطبینآناز در

درمانبیماریها روشهایپزشــکیدر کداماز علمپزشــکینیســت؛زیراهر ۱.مقصوديکروشخاصدر
نقدآن،نیازمندبستریمناسببرایشکل گیرینقدعالمانهاست. طرحو امریتخصصیاستو
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رويکردمردممیشود؛این ندارند،باعثتخريبنهادحفظسالمتدر

میانــدازد.آریترديدیدر زمان،ســالمتجامعهرابهخطر بهمرور امــر

رشــتهنیست،ولی متخصصینهر ضرورتنقدعالمانهنســبتبهنظر

تخريباصلروشتخصصیدر نقدعالمانهمتفاوتباطرحعوامانهو

فهماینعلوماست.

علمایربانیکه	 يجباعثســلباعتمادمردماز بهتدر ثانیااینتصور

سنتمعصومین؟مهع؟کردهاند، خودراصرفشناختقرآنو تمامعمر

میشــود.عدماعتمادمردمبهعلمایعاملموجبمیشــودآنانخود

مشــکلاست_ انواعســؤاالتدينی_کهپاســخبهآنتخصصیو رابرابر

عقیدتــی شــبهاتدينــیو برابــر نتواننــددر ملجــأببیننــدو بیپنــاهو

مقاومتکنند.

گیکتاب ویژ
ضرورتپاســخبهســؤاالت تقلیــدو اجتهــادو بــهجهــتاهمیــتبحــثاز

دینداری تقلیددر اینکتابسعیشدهاستجايگاهاجتهادو پیرامونی،در

اصلی اینموضوعپاســخدادهشــود.تمایز بهســؤاالتاصلیدر ترســیمشــودو

بابتقلیدنوشــتهشــده،آناســتکه ایــنکتــاببــانوشــتههایديگریکهدر

اصلیکتــاب،اواًلبر تقلیدنیســت؛بلکــهتمرکــز جــواز اصلــی،بحــثاز محــور

ســنتو کتابو تبییــنتخصصــیبــودنفهــماحــکامباارائهشــواهدعینــیاز

کهگفتهشد، تبییناصالتاجتهادفقهایشیعهاست.زیراهمانطور ثانیًابر

تقلید،آســانديدنفهــماحکامبا جواز يشــهاصلــیترديدشــخصمتدیندر ر

اینمسئلهروشن گر باطلدانستنروشفقهایشیعهاست.ا رجوعبهرواياتو

اعتمادبهفقهامرتفعخواهدشد. تقلیدو جواز سؤاالتدر شود،بسیاریاز

تبیینمطالباست: مبنایعلمیپیشفرضدر اینکتاب،دو در
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بــاتعبــدبــه ادراکعقــلاســتو اولاينکــهغالــباحــکامدیــن،خــارجاز

دســتوراتشــرع،بايــدبــهآنعمــلنماییم؛لــذاتالشبرایشــناختاحــکاماز

بخشاول ســنتضروریاســت.بــهاینمبنا،بــهصورتاجمالــیدر کتــابو

اشارهکردهايم،اماواردبررسیتفصیلیآننشدهايم.

طریقعلمایمتقدمشــیعهبهدست دوماينکهمیراثحديثیشــیعهکهاز

در مختصر بهطــور کمآفتیاســت.بهایــنمبنانیز مــارســیده،میــراثاصیلو

ابتدایبخشدوماشارهکردهايم،امابرایتبیینآن،رجوعبهکتبمستقلیکه

اینزمینهتألیفشده،الزماست. در

پنجبخشاست: کتابمشتملبر ساختار

اعتقــادیعملبهاحکامدیناســت. بخــش اول،بیــانپايههــایمعرفتیو

ضــرورتالتزامبهاحکاماشــاره دینداریو ایــنبخــشبهجايگاهعقــلدر در

موردترديدواقعشــود،نوبتبهضرورت اینپايهمعرفتی،سســتو گر کردهايم.ا

فقیهنمیرسد.باوجوداهمیتفراوان تقلیداز ياجواز فهماحکامو اجتهاددر

مردم متزلزلشــدنبرخــیاز اینموضوعدر شــبهاتواردبر تأثیــر ایــنبحــثو

بهاینبحثپرداختهشــدهاســت؛زیرا عملبهاحکام،بهصورتمختصر در

کتــابديگریبايدبه آن،هدفمســتقلیاســتکهدر کاملاز تبییــنجامــعو

آنپرداخت.

اینبخش،رويکردهای اینکتاباســت.در بخش دوم،مهمترینبخشاز

اینراستاروشرجوع مواجههبااحکامدینبررسیشدهاست؛در مختلفدر

بايستههاییکهدر گرفتهو کاویبیشتریقرار سنتموردوا مستقیمبهکتابو

اینروشبايدبهآنتوجهشــود،باارائهشــواهدمتعددتبیینشدهاست.هدف

مباحثفقهی،اوالمخاطبین نمونهاز اینبخشآناستکهباارائهشاهدو از

تخصصیبودنفهماحکامبشــوند.ثانیابه گاهبهمشــکلو بهصورتعینی،آ
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فرايندیکهفقهایشــیعهبرایاســتخراجاحکاماز و صــورتاجمالیبامســیر

بیانشواهدتخصصیبودنفهم ســنتطیمیکنند،آشناشــوند.1در کتابو

_هر ایــنرو گرفتهشــود؛از نظــر در احــکام،ســعیشــدهجهــتآموزشــیآننیــز

تخصصیبودنفهماحکاماست_تنهاشواهدی چندشواهدبسیارینشانگر

عیــنتبیینتخصصیبودنآن،خودآنشــاهدبهراحتیقابل شــدهکهدر ذکــر

رويکــردفقاهتیشــارحان ایــنبخشســعیشــدهاز فهــمباشــد.همچنیــندر

علمایاخباریمانندشــیخحر يابرخیاز حديثمانندعالمهمجلســی؟حر؟و

محــدثبحرانی؟حر؟اســتفادهشــودتااشــتراکتمامعلمایشــیعه عاملــی؟حر؟و

میرســد مشــکلبودنآنروشــنشــود.بهنظر حديثو بهتفقهدر اصلنیاز در

اینموضوعنداشــتهباشــند،بامطالعۀ ســابقدر ســؤالیاز افرادیکهاشــکالو

تقلیدبرايشانتبیینمیگردد. اجتهادو مباحثبخشدوم،ساختار

مقامتوضیِحســؤاالتپیرامونــیدربارهاجتهادو بخش ســوم و چهارم،در در

کتابو بهاجتهــاددر تقلیــدهســتیم.زیراممکناســتبرایبرخــی،اصِلنیاز

اشــکال نکاتپیرامونیآنســؤالو ســنتمعلومباشــد،امادربارهروشتفقهو

بــهرجوعبهفقیه داشــتهباشــند.همچنینممکناســتبرایبرخی،اصِلنیاز

کیفیترجوعبهفقیهداشتهباشند. معلومباشد،امااشکاالتیدر

در يمکهبــهتکرار ســؤاالتیمیپرداز بخــش پنجــم،بهبررســیاشــکاالتو در

ضمنبخشهایقبل،بهپاســخ چنددر جامعــۀمتدينینمطرحمیشــود.هــر

قالب شــدنپاســخســؤاالت،در ایــنســؤاالتاشــارهشــده،ولیبــرایواضحتر

کدامراتوضیحخواهیمداد. ،هر بیانپاسخهایبیشتر جوابو سؤالو

راهحلیبرای گر ا اینرو رســیدنبهپاســخقطعینیســت�از اینکتاب،حلمســائلفقهیو ۱.هدفمادر
اینراستاسعیشده روشهایحلآناســت؛در مســائلفقهیبیانشــده،بهجهتآموزشيکیاز برخیاز
شود.بررسیدقیقاینمسائل، ادلۀآنذکر میانفقهایشیعهبههمراهبرخیاز در اقوالمشهور استيکیاز

است. موضوعایننوشتار خارجاز علمفقهدنبالمیشودو رسیدنبهحکمشرعی،در ارائهتمامادلهو
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بیان شــیواییدر و بــهاختصــار نیــاز بــهدلیــلآموزشــیبــودناینکتــاب1و

مطالــب،ایــنکتــابتنهــابــهدنبــالبررســیســؤاالتاصلــیحــولاجتهــادو

ســؤاالتیکهنیازمندمباحثتفصیلیيا شــبهاتو آندســتهاز تقلیداســتو

،مخاطباناین اینرو اینکتاببررســینشدهاســت.2از تخصصیاســت،در

بحثاجتهاد ياشبهۀجدیدر کتابکســانیهستندکهاشــکاالتمبناییو

يافتنپاســِخ دیــنداریو جايــگاهآندر گاهــیاز صــددآ در تقلیــدندارنــدو و

مباحثتخصصی گاهیاز سؤاالتاصلیپیراموناینموضوعهستند.برایآ

يا تقلیــدمیتــوانبــهکتبتألیفــیفقهایعظامشــیعهو موضــوعاجتهــادو در
تقریراتدروسآنانمراجعهکرد.3

نــگارش ســختکوشــیکــهدر دوســتانفاضــلو از پايــانضمــنتشــکر در

جــدبزرگوارمفقیه رابهروحمطهر ایــنکتــاببنــدهراياریدادند،ثوابایــناثر

خلفصالحشانمرحومآيت مرحومآيتاهللسیدجمالگلپايگانیو پرهیزکار

خدایمهربانمیخواهمدر اهللســیدعلیهاشمیگلپايگانیهديهمیکنم.از

علــومآلمحمد؟ص؟ انوار آخریــنحجتشتعجیــلفرمايدتاتمــامدنیااز ظهــور

روشنشود؛انشاءاهلل.

پنجــم-اینکتاببا چهارمو مطالــب-خصوصامباحثبخشســومو ۱.توصیــهمــیشــودبــرایفهمبهتر
اصول،درسگرفتهشود. فقهو مسلطبر اساتیدفاضلو استفادهاز

حجیت اخبارینظیر قواعداصولی،بررســیاختالفاتعلمــایاصولیو 2.ماننــدبررســیحجیتبرخیاز
علمایمتقدمشیعه، نظر در شیعهو تقلیددر حدودحجیتعقل،بررسیتاريخچۀاجتهادو قرآنو ظواهر
تقلید،بررسیتفصیلی رواياتناهیهاز ،بررسیمعنایآياتو حضور عصر روايتحديثدر بررسیساختار

.... الزمانو يافقهایآخر حضور فقهایعصر نسبتبهمعنایرواياتمذمتکنندۀبرخیاز

قالبآموزشــیاینکتاب بررســیآندر ایــنموضــوعمطرحشــدهاســتو شــبهاتیکــهاخیــرادر ۳.برخــیاز
کتبتفصیلیبهآنهاپرداختهخواهدشد. آيندهدر نمیگنجد،انشاءاهللدر


