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 كيدهچ

 اعي بـه شـکل گروهـي و شـورايي انجـام           هـاي اجتمـ    فعاليـت  ,در جهان امروز  
 ,در امر اجتهاد و صـدور فتـوي       شدن   شوراييآيا  ابهام اين است كه     . گيردمي

 ميـسر و ممکـن اسـت؟ ضـرورتي     ,گرفتکه تاکنون به طور فردي صورت مي  
کار وجود دارد؟ فوايد و پيامدهاي مثبت يا منفي آن چيست؟ اجتهـاد              راي اين ب

انـد  تواند به معناي اين باشد که افرادي که هنوز به اجتهاد نپرداخته         گروهي مي 
 بايـد نـوعي     ,در ايـن صـورت    . گرد هم آيند و با کمک هم به اجتهـاد بپردازنـد           

اي بـه   ه کمک هم در لجنه     صورت گيرد تا ب     اين افراد  تقسيم کار و پژوهش بين    
آن است کـه مجتهـدين بـه     )  شدن فتوي  شورايي(اجتهاد بپردازند و معني دوم      

, پـژوهش در ايـن     .ي مـشترکي برسـند    ا بـه فتـو    , تبادل نظـر   اگرد هم آمده و ب    
  اجتهاد رسيده درجهاي که به اين است عده   , شدن فتوي  شوراييمقصود ما از    

 بـه   , تا به عنـوان يـک جمـع        ادل نظر پرداخته  دارند با هم به تب    ط افتا را    يو شرا 
 .مقاله حاضر در پي تحقيق پيرامون اين مسأله است. صدور فتوي بپردازند

 
 تبعـيض در    ، شهرت فتوايي  ،ي فتو ي شورا ، مجتهد مطلق  ،مجتهد متجزي   ها  كليد واژه 

  . مسائل مستحدثه،تقليد
 

 لهطرح مسأ
تـا  ) ص( و حـالل و حـرام محمـد         اسـت  تههاي ديني پايان نياف   با خاتميت نبّوت، آموزه   

 غيبـت کبـري،     ةبا وفـات پيـامبر و از نظـر شـيعه در دور            . قيامت، جاودانه خواهد بود   
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   ۱۲۲

گذار ممکن نيست و از طرفي حوادث جديد و رويدادهاي          دسترسي مستقيم به شريعت   
نيامـده را   اي پيش آمده است که تطبيق اصول کلّي بر ايـن حـوادث جديـد و پـيش                 تازه
که در خـود آن حـوادث قـديمي، نـصوص جزئـي و              آن مضافاً   .کند و ضروري مي   الزم

گذار  دوري از شريعت,به عالوه.  است ناظر خاصيخصوصي بوده و نوعاً به مصداق     
و برخي عوامل فرهنگي و اجتماعي ديگر، موجـب تـشتّت و اخـتالف اخبـار و روايـات        

 ابهـام از    رفـع , رض آنهـا   تعـا  حـل , به شـناخت مرّجحـات اخبـار      , نابراينب .شده است 
 را   استباط قواعد کلّي از آنها و تطبيق آن اصول کلّي بـر ايـن حـوادث جديـد                  ,نصوص

 جديد که با پيدايش تکنيک و فـن، مـسائل جديـد             ةبه ويژه در دور   . داشت خواهيم   نياز
  اين عوامل، نياز به متخصصين و مجهتـدين        ةمجموع. استبيشتر از پيش    ) مستحدثه(

 . كنداحکام ديني را بديهي مي استبناط براي
 گونـاگون در    ي به دليل اقوال فراوان فقها و اختالف نظـر فقيهـان و آرا             , اين همه  با

  .)۸۴, فياض: نكـ  (تر از گذشته و عصر غيبت شده استاصول فقه، اجتهاد پيچيده
ي بک و سـياق سـنت     با توجه به مطالب مطرح شده، آيا روش اجتهاد نيز به همان س            

تـر شـدن اجتهـاد و بـه وجـود آمـدن مـسائل جديـد                 بـه دليـل پيچيـده     يـا   د؟  خود باش 
كار برد را بهاي در اجتهاد در پيش گرفت؟ يا حداقل روشي بايد روش تازه) مستحدثه(

 تر حل کند؟ بينانه بهتر و واقع,ترشده را آسانکه بتواند مسائل مطرح
ال مـوردنظر  ؤ و بـه سـ  هاي در اجتهـاد انديـشيدند     رخي به راه حل و شـيوه تـازه        ب

 ايـن   .در اجتهـاد در انـداخت     بايـد   روش جديـدتري     ديبااند که   جواب مثبت داده و گفته    
 :روش جديد به دو شکل قابل طرح است

 عبـادات  , معـامالت  مـثالً , از فقـه   ي هر باب و هـر فـصلي        يعن ,تخصصي کردن اجتهاد  . ۱
  ؛ متخصصي داشته باشدهر يك براي خود, . . .و 
 به اين معني که مجتهدين و مراجع تقليـد در  . اجتهاد وکردن فتوييا گروهي   شورايي. ۲

ــس از بحــث و     ــده و پ ــم آم ــرد ه ــورايي گ ــرار دادن  ش ــان ق ــر و در جري ــادل نظ  تب
 مقـصود از    ,بـه عبـارت ديگـر     .  به صدور فتوي اقـدام کننـد       ,خود به ديگران  هاي  يافته

 در قالـب شـوراي      ي فقها انديش بلکه هم  , شدن فتوي تنها اجتماع فقيهان نيست      شورايي
منجر ي برخي از آنان     ا گاه ممکن است به تبّدل فتو      ,اي که  به گونه  .سازمان يافته است  

 . شودو در نهايت رأي و فتواي شورا اعالم 
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   ۱۲۳

  شدن فتوي شوراييث حبسابقه و ديرينه م
تخصـصي   و تبعـيض در تقليـد در فقـه را بـه               تجزّي در اجتهـاد    هايبحثشايد بتوان   

 از آن تـر  جزيـي .يافـت اي در فقـه   براي آن سابقه, و از اين لحاظارتباط داد دن فقه كر
که بتوان از نظر تاريخي رديابي کرد، پيشنهاد اجمـالي آن بـه عبـدالکريم                 تا جايي  ,هم

بحثـي   :نكــ   (ري نيـز وجـود داشـته اسـت          شود و در سخنان مطهـ     حائري مربوط مي  
طـور مـستقيم    ه   شدن فتوي ب   شوراييدر مورد   ما  ا, )۶۰ ، و روحانيت   مرجعيت ةدربار
سـابقه بحـث در اجتهـاد و تقليـد در حالـت      . توان در فقه براي آن ردپايي پيدا کرد   نمي

 ويپردازد و مقلـد از      يابد و فرد مجتهد است که به صدور فتوي مي         فردي استقرار مي  
پـردازد   مي  گروه و شورا به صدور فتوي      , در شوراي فتوي   ,که در حالي . کندتقليد مي 

تـوان   به هيچ وجه نمـي     ,نابراينب. حقيقيشخص  و از اين نظر شخص حقوقي است نه         
. اي در احکام فقهي مربوط به اجتهاد و تقليد پيدا کرد           سابقه , به طور مستقيم   ,براي آن 

حتي آنجـا کـه بـه مـشورت خلفـاي           . اين وضعيت در مورد اهل سنت نيز صادق است        
آمده بتوان استناد کرد، بـاز هـم بـه معنـي اجتهـاد              م پيش  در احکا  , به ويژه عمر   ,ثالث

کرد نه شخص حقوقي شورا يا      نظر مي  ، فرد خليفه اعالم   در نهايت  بلکه   ,گروهي نيست 
 ,مـصر االزهـر   در  در ميان اهـل سـنت       . استدوران اخير   ويژة  اين بحث   . گروه خاص 

ئيس جمهـور بـه      يک نفر از طرف ر     ,از ميان شوراي علماي کبار    تشكيل و     فتوي ةکميت
 ةجامعـ ظـاهراً مطهـري از       .)۱۸۵ـ۱۶۸, ردبايا: نكـ  (شود  عنوان مفتي اعظم انتخاب مي    

ييـد  أو سـپس افـراد ديگـر آن را ت         ) ۶۳ ,همـان : نكــ    (به آن پرداخته است    ,فقهي شيعه 
کـدام بـه طـور دقيـق وارد بحـث نـشده و              ولـي هـيچ   , )۳۴۵زاده،  واعـظ : نكـ  (اند  کرده

 . اندآن و احکام فقهي مربوط را نکاويدهضرورت و پيامدهاي 
 
  شدن فتويشوراييها و فوائد آمدهاي مثبت و ضرورتپي

 وجود شوراي فتـوي     ,بنابراين.  برتر از خرد فردي خواهد بود       جمعي درمسلم است خ  
بـه برخــي از  . ي و نظـر اجتهـادي خواهـد شـد    أيـا اجتهـاد گروهـي موجـب پختگـي ر     

 :توان اشاره کردمير زيمبثت آمدهاي ها و پيضرورت
 و عمـل     پراکندگي مردم در زندگي    , اجتهادي موجب تشتت مقلدين    ةروياختالفات بي . ۱

بـا  وجود اجتهاد گروهي و شوراي فتـوي        . و نابساماني اوضاع اجتماعي خواهد شد     
را  اجتهـاد    ة وحـدت رويـه در حـوز       , اجتهـادي  ةروياختالفات بي ايجاد  از  گيري  پيش
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 از پريشاني و سـرگرداني مـردم در زنـدگي اجتمـاعي و              ,يجه در نت  .شودموجب مي 
در ,  بـه دليـل همـين پديـده        .)۳۵۷ـ۳۵۶زاده،  واعظ: نكـ  (فردي جلوگيري خواهد کرد     

چهار فقـه   به  .  . . ثوري و  ,جريان فقهي گوناگون از قبيل اوزاعي     ،  نيزميان اهل سنت    
. )۴۲۸ــ ۳۸۹, توانـا ؛  ۳/۶۴۷شـهابي،   : نكـ  (شافعي محدود شد    و   حنفي   , حنبلي ,مالکي

  اســتشــاطبي نيــز بــه دليــل همــين اختالفــات بــه الموافقــات در فتــوي روي آورده
 ؛)۳۵۰ـ۳۴۸, مسعود: نكـ (
توانند  ميبا تبادل نظر, متخصصين مربوط ,تر شدن زندگي اجتماعيبه دليل پيچيده. ۲

  ؛نندتر کبينانهتر و واقع اجتهادي را کاربرديةآراي صادر
, پـس از تبـادل نظـر      و  خـاص   الشرايط در شـورايي     چند مجتهد جامع  آيِي  مبا گرده . ۳

 عمـل و    ةي اجتهـادي در حـوز     أابهت و اقتدار ر   صدور فتوي و رأي از طرف شورا،        
نيـز  تـر  برخي مجتهدين درجه پايين   .  خواهد كرد  تر محکم  و تئوري و اعتقاد را مسلم    

 کـارايي بهتـر     ,ايـن امـر   . ندرا بشكن عظمت رأي اجتهادي    , با صدور فتوي  توانند  نمي
 . خواهد شدرا موجب مسلمانان به لحاظ اعتقاد اسالمي 

 
 دليل مخالفين شوراي فتوي

 متکثر فقهي و فتواهاي گوناگون      يمخالفين شوراي فتوي و اجتهاد گروهي، وجود آرا       
داننـد و    اجتماعي مسلمانان مي   ة آزادي رفتار و توّسع در حوز      ,را موجب وسعت عمل   

,  به دليل فتواهاي گوناگون، هر کس به فراخور و حسب شرايط زندگي خـود              گويندمي
 در دفـاع از     ,کـه  چنان. كندمي به تکليف شرعي خود عمل       ,يکي از فتواها  با مراجعه به    

وجود مذاهب چهارگانه فقهي اهل سنت، دهمين مجمـع فقهـي در عربـستان بـه همـين                  
  .)کـ  ز ،جفوريال: نكـ (مسأله تمسک کرده است 

مجلس شوراي اسالمي نيز بعضي با همين نظر بـه نقـد    در   ,گذاري قانون ةدر حوز 
 غيرمـشهور پرداختـه     ي مجلـس بـه يکـي از آرا         اين اند که اگر  شوراي نگهبان پرداخته  

 مثـل برابـري ديـه       ,است نبايد شوراي نگهبان، مصوبه مجلس را خالف اسالم بخواند         
ي اد و تعزيرات در زمان غيبت کـه فتـو     مسلمان و غيرمسلمان اهل ذمه يا تعطيلي حدو       

  .)۸ ،صانعي: نكـ ( ١فقهايي چون ميرزاي قمي و احمد خوانساري بوده است

                                                 
يـل مخالفـت بـا      بـه دل  , توسـط شـوراي نگهبـان     " لی حّد رجم  يتعط"با عنوان   مجلس ششم   مصوبة   رّد   .۱

  .اسالم
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  شدن فتوي شوراييبرخي از مستندات شرعي 
 اســتشــده داده مــشاوره دســتور ) ص( کــريم شــورا تمجيــد و بــه پيــامبر قــرآندر 

کند کـه کارشـان را بـه         مي  توصيف هاييهمچنين مؤمنان را انسان   ). ۱۵۹/ عمران  آل(
 .اوره داشته اسـت ، نيز پيامبر مش عملي ة در سير  ).۳۸/ شورا  (دهند  مشورت انجام مي  

 بـدر و    هـاي  و در اردو زدن در جنـگ       ,در جنگ احـد در چگـونگي دفـاع        , به طوري كه  
  .به مشورت پرداخته است) خندق(احزاب 

 حوادث پـيش آمـده و        راشدين نيز مرسوم بوده است که در مورد        يدر ميان خلفا  
ت کـه آيـا صـرفاً        غـسل جنابـ    مسألةچنانکه در   . اندکردهجديد با اصحاب مشورت مي    

بـا  ) ع(دخول موجب آن است يا انزال مني؟ عمر به مشورت پرداخته و با اشاره علـي                 
 بـا    صـرفاً  گفته است که  ) ص(از قول پيامبر    زنان پيامبر مشورت کرده است و عايشه        

شهابي، : نكـ (ت کرد، هر چند انزال مني صورت نگيرد ب غسل جنانزديکي و دخول بايد
 ).۷/۵۷۳ ,نجفي: نكـ (مشورت کرده است ) ع( عمر با علي , در فتح عراق.)۵/۵۹

 در رد   .کند محقق ثاني نقل مي     اللجاج ةعط قا رساله اين روايت را از      جواهرصاحب  
السراج الوهاج لـدفع عجـاج      نام  ه   ب اي ديگر هابراهيم قطيفي، رسال  بناين رساله، سليمان  

, اصـل زنجـاني کريمـي : نكــ   ( تأليف کرد و اين روايت را ضـعيف دانـست            قاطع اللجاج 
 ).۲۵۰ـ۲۳۹

فامـا الحـوادث الواقعـه      " روايـت    تـوان بـه اطـالق     عالوه بر حسن شرعي شورا مي     
کـه   زيرا در اين شورا نيـز بـه مجتهـدان        , استفاده کرد  "ا فيها الي رواه احاديثنا    فارجعو
زبور بـه هـيچ   شود و روايت مهستند، مراجعه مي) ع(يان احاديث معصومين  اوهمان ر 

 اطالق  ,بنابراين.  باشد شورايي در حالت فردي يا      قيدي، مقيد نشده است كه براي مثال      
 . کندميحکايت روايت، از تأييد اجتهاد گروهي 

, ري فقهي اسـت  هر نظحجرت فتوايي و اکثريت فقهي، خود مر شه ,عالوه بر اين كه   
توانـد مؤيـد فقهـي و       مـي , توسط اکثريت فقها   ي فتو يدرشورا ياهمين پذيرش نظرية  

 . شرعي فتواي شورا باشد
 يعني اگر حديثي مشهور     ,يکي از مرجحات در مبحث تعادل و تراجيح شهرت است         

شـهرت  ,  ديگـر .دشـو موجب ترجيح خبري از خبر ديگـر  تواند مي, و تلقي به قبول شد   
 فقها چه در طول و چه در عرض شد وي بين فقها مشهور    يعني اگر فتواي  , تي اس فتواي
 موجب ترجيح آن قول بـر اقـوال         ,ند آن اساس فتوي داد     نظري را قبول کرده و بر      ,هم
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 قـول   ,شـوراي فتـوي   ر اجتهاد گروهـي يـا        د  گفت توان مي , از اين جهت   .شودديگر مي 
ه شـهره فتـوايي اسـت و از ايـن            اگر چه در عرض هم باشد، چيزي شـبي         ,اکثريت فقها 

 .شودجهت اين قول و اين شکل از فتوي موجب ترجيح بر قول و شکل فردي فتوي مي
 
  اجتهاد مطلق و متجزي با شوراي فتوي ةرابط

ايـن اسـت كـه       پاسخ   ؟گرد هم آيند  توانند  ي فقط مجتهدين مطلق مي    آيا در شوراي فتو   
ورت مجتهدين مطلـق يـا مجتهـدين        هر دو ص  وجود شوراي فتوي و اجتهاد گروهي با        

 :  به دو شکل قابل تصور است,اين موضوعالبته .  قابل جمع است,متجزي
در بخـشي از    با تبـادل نظـر      مجتهدين مطلق ميان خود، تقسيم کار کرده و هر کدام           . ۱

  ؛كنند و فتواي خود را بيان رأي, ابواب فقه
 .به تبادل نظر بپردازندفقه  در تمام ابواب ,تقسيم کاربدون  مجتهدين مطلق، .۲

تـوان   مـي ,در صورت وجود مجتهدين متجزي و تقسيم کار ميان مجتهـدين مطلـق      
توان در فرض  مي,طور کليه ب. را در نظر داشتي تخصصي براي شورا يهاکميسيون
پـس از بررسـي مجـدد       , در آن شـورا    تصور شوراي عمومي را قرار داد کـه          ,ديگري

 در ايـن فـرض    .  فتـواي شـورا اعـالم شـود        , تخصصي هايماحصل مباحث کميسيون  
 زيـرا آنـان در غيـر از         ,توان در شوراي عمومي از مجتهدين متجزي استفاده کرد        نمي

 . ي و فتوي بپردازندأتوانند به صدور ر شرعاً نمي,ابواب مورد تخصص خود
 

 مديريت و شوراي فتوي 
ريزي براي مصرف   امهآوري وجوهات شرعي و برن    هاي علميه در جمع   ت حوزه يمدير

 در فـرض    .اسـت ها به دسـت مجتهـدين       حوزهآن  آن و نيز طراحي دروس و تبليغ در         
آيا با اجتهاد گروهي و تشکيل شوراي       . پردازدکار مي   باز فرد اعلم به اين     ,وجود اعلم 

 ؟ انجام شود به دست شورا و به نحو گروهي ,يادشدهامور  تواندمي, فتوي
توان به بهتـر بـودن عقـل جمعـي و هـدر             زي گروهي مي  ريدر فرض تصور برنامه   

وجـود   .ها در صورت جزء به جزء بودن آن اشاره کرد         نرفتن وقت و انرژي و بودجه     
 . ها، خود مؤيد همين معنا است مدرسين جهت مشورت در اجراي برنامهةجامع

نمونة موفقي در اين روش     تواند  نيز مي , در مصر چرخش شورايي مديريت االزهر     
 مخالفين شـورايي کـردن مـديريت در اجـرا معتقدنـد کـه کـار        .)۳۸ ،بايارد: نكـ  (اشد  ب



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- بحثي در شورايي شدن فتوي
   ۱۲۷

هـا،  تـوان پـذيرفت طـرح     در ايـن فـرض مـي      .  خوبي نخواهـد داد    ةگروهي پيامد و نتيج   
 ي امور اجرابراي يکي از مجتهدين را ,شورايي باشد و شوراي مجتهدين از ميان خود    

  ).۳۵۹ـ۳۵۴زاده، واعظ: نكـ (انتخاب کنند 
شوراي فتوي بـه جريـان صـدور        كه  توان به اين نکته اشاره کرد        مي ,در عين حال  

گـذاري و   توان آن را به مجلس قـانون       و به عبارتي مي    ناظر است فتوي و مسأله تقنين     
توانـد شـورايي باشـد و هـم         هاي ديگر هم مي   ه انجام برنامه  البت. تشبيه کرد  مقننه   ةقو
خالصة كـالم ايـن     . استنيازمند  ود به بحث ديگري      که در اين صورت خ     ,شوراييغير
 تـصور اعلـم بـودن شـوراي          اجرائيه کرد و بـر فـرضِ       ةتوان آن را شبيه به قو      مي كه

هاي علميه بايـد    ريزي و طراحي حوزه    مسلم است که صرف وجوهات و برنامه       ,فتوي
كيـك  بـه تف , اين وظيفـه از شـوراي فتـوي      با جداسازِي   توان  به آن مربوط شود و نمي     

عـالوه بـر    ) الجامع الـشرائط الفتـوي    (در حالت سنتي، شخص مجتهد      . بود قائلوظيفه  
بـه  و  آوري كنـد    را جمـع  جوهـات شـرعي     وتوانست قاضي باشـد و       مي ,صدور فتوي 
توان براي شوراي فتوي نيـز چنـين         مي ,آيا در اين فرض   . بپردازدنيز   وطمديريت مرب 

توان ي؟ در پاسخ م   ضروري است هر قسمت   در  يا تفكيك وظيفه    عملکردهايي قائل بود    
توانـد بـه ايفـاي نقـش        د مـي  در فرض مورد بحث، شوراي فتوي در هر سه مور         : گفت

 قضاوت را از شـورا  ة ولي با توجه به کارآمدي کردن اجتهاد، بهتر است پديد       ,بپردازد
ريـزي در    طراحـي و برنامـه     ,لکن. جدا کرد و کار اجرايي را نيز به دست شورا نسپرد          

 . استحالت شورايي بهتر از حالت فردي 
 
 هاي مختلف از شورايي شدن فقه و فتوي نمايه

 مـسألة  و در مـورد هـر        ه کار، کنار هم جمع شد     ةمجتهدين مطلق بدون تقسيم حوز    . ۱
 هر چنـد ايـن اشـخاص مجتهـد مطلـق            ,به اين معني که   . فقهي به تبادل نظر بپردازند    

 در شـورا بـه گـرد    , به موضوعي مشخصراجعبدون تحقيق و تفحص    ولي   ,هستند
 ؛كنندمي بحث و بررسي , ابواب فقهة با ديد کلي و يکسان در هم وآيندهم مي

پس از تحقيـق     يعني هر مجتهد مطلق      ,بين مجتهدين مطلق مشخص شود    حوزة کار    .۲
در شورا به گـرد هـم   ,  و به نحو تخصصي  ةل باالصا ,در بابي از ابواب فقه    و تفحص   

 ؛بپردازندفکري  بررسي و هم, و به نقدداده افراد نظر ةن شورا همدر اي. آيند
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. تقسيم کار صـورت گيـرد     بين مجتهدين مطلق     گوناگون ابواب فقهي،     هايهدر حوز . ۳
به ...  نفر ديگر در باب عبادات و        ,ن مطلق در باب معامالت    ي يکي از مجتهد   براي مثال 

 پـس از نتيجـه گـرفتن در         ,صيهاي تخص و مانند کميسيون  بحث و بررسي بپردازد     
ا نظر نهـايي    مومي بين مجتهدين مطلق مطرح شود ت      کميسيون مربوط، در شوراي ع    

 دهد؛ بي به عنوان فتوي فتويشورارا 
 فقـه   ة مرتبط با حـوز    و متخصصينِ نظران  صاحبوجود   ,فوقهاي  در تمام صورت  . ۴

 موضوع براي    زيرا تشخيص  , است ي قابل توجه  ةاين مطلب نکت  . در شورا الزم است   
له، تبـّدل   أهـاي تأثيرگـذار در اجتهـاد و اسـتبناط مـس           فقيه بسيار مهـم و از جريـان       

به فتوي و  چه بسا ,درستي نداشته باشدات دقيق و اطالع اگر فقيه    كهموضوع است   
 مـرگ مغـزي،     مـسألة  مانند   .دست يابد زندگي مردم   غيرمنطبق با واقعيِت    استنباطي  

ضـروري   حضور متخصـصان ديگـر هـم در شـورا            ,ابراينبن. ... ربا، بانک، بيمه و     
 . است

از پيش از اظهار فتوا   حتمي و ناگزير مجتهدةاستفاد«: گويدحکيمي در اين باره مي   
 بــه ويــژه موضــوعات انقالبــي، اقتــصادي، ,نظــر متخصــصان، در مــورد موضــوعات
 , اسـت  هاي مهـم در کارآمـد کـردن اجتهـاد         سياسي، دفاعي، فرهنگي و جهاني از نکته      

 موضـوع، حکـم را عـوض        ةچون در موارد بسياري ممکن است تشخيص متخصصان       
ا حکـم و    تـ موضوع واقعي به دست آيد و ابعاد آن معلوم گردد،           : کند، يا به تعبير بهتر    

  .)۱۱ (»فتوي به شکلي درست استنباط و عرضه شود
 
  ايجاد و مشروعيت شوراي فتوي ةنحو
 شدن فقه و اجتهاد اين اسـت کـه اعـضاي شـورا               بسيار مهم در بحث از شورايي      تةنک

 چه کسي انتخاب شوند؟ آيا مردم مختارند که از شورا تقليـد کننـد               ةچگونه و به وسيل   
 تمهيـداتي بينديـشد و      ,ريزي ويژه  علميه از قبل با برنامه     ةيا حوز آيا از هر فرد ديگر؟      

ا  يـ  اشـد؟ ريـزي شـده ب    بين اشخاص تقسيم کار صورت دهد و شـورا نهـادي برنامـه            
 د؟ ن مجتهدين انتخاب شوياصحاب شورا به آرا

 از نـوعي ابهـام در ايـن         ,هاي مختلف مسأله در تأسيس و مـشروعيت شـورا         شکل
 بحث و بررسـي     ,در اين خصوص  گر اين نکته است که هنوز        بيان و  نشان دارد  لهأمس

 . نشده استريزيبرنامهشورايي شدن فقه، براي الزم صورت نگرفته و 
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 .کندخود مشروعيت پيدا ميه  خود ب, در ميان مجتهديناصل شورا, ورتدر هر ص
 چند نفر مجتهد بـه طـور        اي آ  كه توجه است شايستة   شورا،    انتخاب اعضاي  ة نحو ,لکن

.  خوب اسـت   آغازي  و  گرد هم آيند؟ اين گونه شورا مشروعيت فقهي دارد         ١خودجوش
  زيـرا چـه بـسا   ,رده کنـد تواند اهـداف مهـم شـورايي شـدن اجتهـاد را بـرآو         نمي, لكن

 در ايـن    ,هاي گريز از جمع    فردي و حالت   هاييقه ديگر به دليل همان سل     ةمجتهدين زبد 
گويي بهينه براي مـسائل شـرعي و         شورا در پي پاسخ    ,که در حالي . حلقه وارد نشوند  

رويـه فتـوا اسـت و ايـن اهـداف مهـم در حالـت خودجـوش           جلوگيري از اخـتالف بـي     
آيد و اگر بگوييم آحاد مردم، اعضاي شورا را انتخاب          يمفراهم ن ) شوراي چند مجتهد  (

 .  باز هم گزينش خوبي صورت نگيرد,کنند ممکن است در تشخيص مجتهدين زبده
 علميه، مجتهدين را گرد هـم آورد        ةرسد بهترين حالت اين است که حوز      به نظر مي  

 وجـود  ايـن کـار       بـراي  البتـه .  تـشكيل دهـد    ن را ي، شـوراي مجتهـد    ايشانو با انتخاب    
ها نيز بايد از     متخصصين ساير رشته   .ضروري است  مدون   ةدستورالعمل و اساسنام  

 يعني بـه نحـو   ,نظر شورا انتخاب شوندمديريت و اين   اعالم   ا حوزه يا ب   يتجانب مدير 
 .٢شناسان مؤسسه و نهاد باشدبه اصطالح جامعهو نهادينه 

  
  و فتويپارلماني کردن فقه
 در واقـع    ,گـذاري  قـانون  مـسألة دهد که   ده اجتهاد و فتوي نشان مي     دامنة تأثير پدي  

گـذاري   قـانون  ,کـه   چنان .گيردتوسط مجتهدين و از طريق اجتهاد و فتوي صورت مي         
 بـه نظـر     .شودمي کشورداري و سياست به شکل پارلماني و شورايي انجام           ةدر حوز 

گذاري شـرعي در حالـت      لماني کردن فقه است و قانون     ررسد شوراي فقه، همان پا    مي
گذاري شرعي  جاي شگفتي است چگونه تقنين و قانون      . شورايي بايد جدي گرفته شود    

ين صـورت  شود و در حالت و صورت فردي در ميان مجتهد         گونه ساده گرفته مي    اين
کنيم دهد که هنوز ما در فضاي کامالً سنتي حرکت مي         نشان مي موضوع  اين  گيرد؟  مي

 ديـن و اجتمـاع      ةگـذاري و تـأثير آن بـر رونـد توسـع            قـانون   تقنـين و   مـسألة و هنوز   
بر  در تأکيد مصطفي خميني   ). ۱۹۱ ،الهوري: نكـ  ! (مسلمانان براي ما جدي نشده است     

بايد , به مشارکت علمي  در دوران ما    : نويسداهميت شوراي فقهي و اجتهاد گروهي مي      

                                                 
1. movement  
2. institution 
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تا مردم   فراوان بايد داداي فقهي را بهاي تبادل نظر و مشارکت در آر.توجه تام داشت
واي فقيهـان    صـحبت فتـ    ,بـر ايـن اسـاس     . ...  نـشوند  عميقـي    گرفتار اختالف و مفاسد   

  عـدم مـشارکت و دوري از تبـادل نظـر            بـه سـبب همـين      معاصر دچار اشکال است و    
. ي دارنـد أبينيم که برخي از فقهـا در طـول زنـدگاني علمـي خـويش چقـدر تبـّدل ر           مي

هاي فردي با وجود مشکالت علمي      اساس انديشه  وا دادن بر  نشستن در کنج خانه و فت     
  ).۵۴ ـ۵۳: نكـ  (عصر و معضالت فني بسيار، روشي عقاليي نيست

اگـر شـوراي    « :گويـد مي  فايده و ضرورت شوايي شدن اجتهاد      ةدربارمطهري نيز   
علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از                 

. رودشـود بـسياري از اخـتالف فتواهـا از بـين مـي      ي و تکاملي که در فقه پيدا مـي    ترق
اي نيست، اگر مدعي هستيم که فقه ما نيز يکي از علوم واقعي دنيا اسـت بايـد از                   چاره

ايش نـ شود پيروي کنيم، اگر پيروي نکنيم مع      هايي که در ساير علوم پيروي مي      اسلوب
 .)۶۶ ،مجموعه گفتارها (»تين است که از رديف علوم خارج اسا

گري، در ايـن بـاره      نسل جديد مسلمان پيرو آزادي    ادعاي  « :گويد مي ياقبال الهور 
خواهند اصول حقوقي اساسي اسالم را در پرتو تجربـه خـود و اوضـاع جديـد                 مي که

 ادامـه  و )۱۹۲(» زندگي از نو تفسير کنند، به عقيده من، ادعـاي کـامالً بـر حقـي اسـت                 
هـاي اروپـايي در ذهـن        سياسـي ملـت    ر نيروهاي جديد جهاني و تجربـه      فشا«: دهدمي

مسلمانان جديد مؤثر افتاده و رفته رفته بـه ارزش و امکانـات انديـشه اجمـاع متوجـه                   
گـذاري در کـشورهاي     با رشد روح اجتماعي و تشکيل تدريجي مجامع قـانون         . اندشده

رت اجتهاد از فقهاي مـذاهب      انتقال قد . اسالمي، گام بزرگي به پيش برداشته شده است       
به يک مجمع قانونگذاري اسالمي، امکان دارد موجب شود که مردمان معمولي هم کـه               

 راه پيدا کننـد کـه در بحـث از مـسائل قـانون و وضـع آن                   ,نظر صائبي در امور دارند    
 .)همان(» سهيم شوند

انتقـال   هر چند اقبال الهوري مجمع قانونگذاري اسـالمي را عبـارت از              ,به هر حال  
 روح  , لکـن  . اسـت  قدرت اجتهاد از فقيهان به عمـوم مـردم و از جملـه فقيهـان دانـسته                

گـذاري اسـالمي و درگيـر       بينانـه کـردن قـانون      يعني کاربردي و واقع    ,واقعي سخن او  
در  انالگوي پارلمـ  به صورت   الاقل بايد    را   , گذاري عناصر جامعه در قانون    ةکردن هم 

ني اگر الگوي پارلمـان را بپـذيريم، در فتـوي و اجتهـاد هـم        يع ,ميان فقيهان پياده کنيم   
 . هاي تخصصيشورا خواهيم داشت و هم کميسيون
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 گيري در مورد تکثر يا تحديد مجتهدين داوري و نتيجه
 تخصصي و وجود تعداد زيـادي       يتکثر آرا : توان گفت در داوري ميان اين دو نظر مي      

، تعـداد صـاحبان تخـصص      ه بيشتر بـودن   هاي علمي ک  مانند ساير رشته   ,از مجتهدين 
 وسـعت ، امري است قابل دفاع و از طرفـي ديگـر موجـب              شودميموجب رشد آن علم     

 . راحتي کار مقلدين نيز خواهد شدعمل و فراخي و
 آهنگ رشد   عت مباحث و سر   گي بايد ساز و کاري انديشيد که هم پخت        ,در اين ميان  

 عمــل و اجتمــاع ةآن علــم تــأمين شــود و هــم از هــرج و مــرج و نابــساماني در حــوز
  ايـن دو هـدف را تـأمين        , شوراي فتـوي يـا اجتهـاد گروهـي         ,در واقع . جلوگيري شود 

دين در تکثر مجتهدين گفته شد، مانعي لّکند و دربارة آنچه از سهولت کار و عمل مق  مي
از اظهـار نظـر     : اوالً اجتهاد گروهي يـا شـوراي فتـوي،          به عبارت ديگر،  . کندايجاد نمي 

صـدور  کنـد و سـّد راه       مجتهدين ديگر و به تبع از ايجاد مجتهدين ديگر جلوگيري نمي          
مجتهـدين و مراجـع تقليـد       فعاليـت    در کنار    فتوي و اظهار نظر مجتهدين ديگر نيست و       

  شکل بگيرد؛نيز تواند شوراي فتوي و اجتهاد گروهي مي
 ؛يا اشخاص ديگر مختار هستندرأي شوراي فتوي  افراد در مراجعه به :ثانياً
تـاکنون در تمـام مباحـث اجتهـاد و       كـه    اين است    مقاله نظر در سراسر     ة عمد :ثالثاً
هم فردگرايانه بوده است و اينک در         جواز اجتهاد و تقليد و آن      در موضوع  بحث ,تقليد

 اين شوراي فتوي و .هستيمنيازمند هي کنار افراد مجتهد، به شوراي فقه و اجتهاد گرو
 : هم داردهاييايده ف, افراد مجتهدعالوه بر عدم ايجاد مانع براي آراياجتهاد گروهي 

رأي و فتـواي مطـابق بـا نيـاز          صدور  حضور چند مجتهد متخصص در يک شورا،        . ۱
 شود؛ميرا موجب زمان 

تـوان  با وجود اعلم نمـي    و  ند  گير اعلم از فرد قرار مي     ةچند مجتهد در شورا به منزل     . ۲
و حتي اگر هم جايز ) ۱۲مسأله  ,۱/۱۱ ،يزديطباطبايي: نكـ (به مفضول مراجعه کرد    

نظر هـر    باز هم راه را براي اظهار      )۹۲ ,يخويموسوي؛  ۵۲۳ـ۴۹۹ ،جناتي: نكـ  (باشد  
بندد و از ايـن جهـت شـوراي فتـوي يـا             ي ناپخته مي  اک از مجتهدين يا اظهارنظره    ي

  ؛گيردطور غيرمستقيم جلوي هرج و مرج در عمل و اجتماع را ميه گروهي باجتهاد 
تواند در شورا مورد بررسي قرار گيرد و از اين          هر رأي و نظر مجتهد ديگر نيز مي       . ۳

جهت اگر آن رأي و نظر توفيقي در عمل براي اجتماع و مقلّدين دارد، از نظـر شـورا               
 . قابل دفاع باشدتواند مي
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نکه با توجه به مباحث مطرح در جهت جمع بين توسـع عمـل مقلّـدين و               جان کالم آ  
 عمـل و اجتمـاع و قـانون و هـم            ةهم جلوگيري از هرج و مـرج و نابـساماني در حـوز            

پختگي و کارآمدي فتواهاي صادره، راهي جز ايجاد شوراي فتوي وجـود نـدارد و از                
 .گيردن قلم قرار مياين جهت است که شوراي فتوي يا اجتهاد گروهي مورد دفاع اي

 
 تقليد و شوراي فتوي 

نسبتي بـا   له است که تقليد چه      أ شدن اجتهاد اين مس    شورايييکي از مسائل در اطراف      
طـور سـنتي مـردم از اشـخاص و افـراد            ه   زيرا تاکنون و بـ     ,کندشوراي فتوي پيدا مي   

 مـستندات    در ايـن صـورت آيـا       .کردند و اينک بايد از شورا تقليد کنند       مجتهد تقليد مي  
 تواند شامل تقليد کردن از شورا شود يا خير؟ شرعي تقليد مي

 تاکنون فرد مجتهد به عنوان يک شخص حقيقي مطرح بود و اينـک              , ديگر به عبارت 
 آيا مـستندات شـرعي      , در اين صورت   .شورا به عنوان يک شخص حقوقي مطرح است       

تقليـد کـردن از شـخص       توانـد   اسـت يـا مـي     ناظر  تقليد فقط به تقليد از شخص حقيقي        
 شدن اجتهاد با شورايي ةتوان گفت ما در حوز مي,د؟ بنابراينشوحقوقي را هم شامل 

 :شويمروبرو ميذيل دو مطلب 
 و از نظر مستندات شـرعي        است  امري پسنديده و مستحسن    , شدن اجتهاد  شورايي. ۱

 ل دفاع يا حتي ارجح و بهتر است؟و عقلي قاب
 گرفـت يـا   توان جواز شرعي تقليد از شورا را هم نتيجه          ، مي آيا با صرف اين نتيجه    . ۲

 بـراي هـر مطلـب بـه          و دو الزم و ملزوم هم نيستند و دو مطلب جداگانه هستند           اين
 داريم؟نياز جواز شرعي 

 جواز شرعي تقليـد از شـورا        , شدن اجتهاد را تقليد از آن بدانيم       شورايي ةاگر الزم 
ه در الزم بين را براي امـور واقعـي بـدانيم و              ولي اگر شکل مالزم    ,روشن خواهد بود  

 شدن فتـوي را امـري اعتبـاري و          شوراييجواز شرعي تقليد از شورا و جواز شرعي         
قراردادي و قابل جعـل و وضـع بـدانيم و امـور اعتبـاري را کـامالً در اختيـار معتبـر                       

يـد از   ست کـه بايـد بـراي جـواز شـرعي تقل           واضح ا گذار بدانيم،   و قانون ) اعتبارکننده(
يـا چنـين    گذار و در اينجا شـارع را جويـا شـويم کـه آ             شورا نظر اعتبارکننده و قانون    

  يا خير؟ه استاعتباري قائل شد
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تاکنون تقليد از اشـخاص     ) به تعبير منطقيون  (طور امکان وقوعي    ه   ب ,از طرف ديگر  
  مطـرح  ,نهـاد اجتمـاعي و شـخص حقـوقي اسـت           بوده و تقليد از شورا که يک      و افراد   

 .ن مستند و توجيه شرعي جستجو کرد الزم است براي آ, بنابراين.ده استنبو
در جواز مستند شرعي تقليد از شورا مهمترين دليل کشف اتحاد مالک در تقليد از               

 يعني اگر کشف شود که مـالک و مـصلحت تقليـد کـردن از فـرد در                   ,فرد و نهاد است   
ميم که از نظر شارع در تقليد       فهتقليد کردن از شورا هم وجود دارد در آن صورت مي          

تـوان  از مالک تقليد از فـرد و شـخص حقيقـي مـي            . کردن از شورا مانعي وجود ندارد     
 رجوع جاهل به عـالم  ,بلکه مالک در اينجا   , كه خود فرد مجتهد موضوعيت ندارد     فهميد  

 موجـب عـسر و      واست و چون براي همه افراد امکان اجتهاد و استنباط وجـود نـدارد             
 اجتماعي تقسيم کار     در زندگي  , عقال ة مطابق سير  طوري كه همان, بنابراين. حرج است 

در حالـت    .کنـد و جاهل به عالم مراجعه مـي      چنين است    در اينجا نيز     ,گيردصورت مي 
 زيرا شـورا    ,وجود دارد   بلکه آن مالک به نحو اقوي      , عالم ة شورا به منزل   ,شورايي نيز 

 . استته تركيب يافجاي يک عالم، از چند عالم ه ب
طبيعـي  طـور   ه  انسان بـ  گرچه   زيرا   ,توان گفت اصل اوليه، عدم تقليد است      مي يحت

 نظر فـردي  ,لي در حالت اضطرارراز هر چيز را بفهمد، وخواهد  جستجوگر است و مي   
در تقليـد   .)۶۰ ـ ۵۷ ,يزديمصباح: نكـ  (پذيردميديگر را بدون جويا شدن دليل و علت 

ي  پـذيرفتن آرا   بـر ،  ايـن خـصوص   شده و روايات وارده در       مذمت   , اصالتاً ,نظر شارع 
بـه   .درخواست دليل از ايشان و فهم وجوه آن ناظر اسـت  بدون ,احکام در علما و فقها  
...  اهللا احبارهم و رهبانهم ارباباً مـن دون ااتخذو شـريفة   دو روايت در ذيل آيه    ,طوري كه 

بـه  روايـت   ر دو    هـ   و اسـت يـق   از دو طر  و  ) ع(از امام صـادق      كه ذكر شده  )۳۱/توبه(
) ع(اهللا  عبـد ابـي  بصير عـن  ابي عن« :عبارت است از   هاکي از آن  ي. شودابوبصير ختم مي  

فقال امـا و اهللا مـا دعـوهم         »  من دون اهللا    احبارهم و رهبانهم ارباباً    ااتّخذو«: قلت له : قال
 عليهم حالال واحّرملهم حراماً و  والّاحلکن  دعوهم ما اجابوهم ولو  الي عباده انفسهم و  

  ).۶۹ و ۱/۶۸, کليني: نكـ  (»فعبدوهم من حيث اليشعرون
 بايـد سـعي کنـد، خـود بفهمـد و صـاحب              فرداصول اوليه، مذمت تقليد است و هر        

 کـار    تقسيم ت و ضرور  حرجطرار و به دليل عسر و       ض ا در حالت  ولي   ,تشخيص شود 
 آن مجتهدين و    بهند و ديگران    اي بايد مجتهد شو   ي عده  به واجب کفاي   ,و به نحو ثانوي   



 حسن مبيني                    
---------------------------------------------------------------------------------------------  

   ۱۳۴

 به صورت بهتري در شـوراي       ,هاتمام اين مالکات و مصلحت    . افراد عالم مراجعه کنند   
 .کنداجتهاد و فتوي ظهور پيدا مي

تـر  و آگـاه  دانـاتر   فرد  به  ) ع( روايات وارده در حجيت تقليد که ائمه         ,از طرف ديگر  
 ةل در جـواز تقليـد، همـان سـير         دهند، همه ارشادي هـستند و مهمتـرين دليـ         ميارجاع  

 عقال در بسياري از امور، در قياس با گذشـته از      ة در سير  .عقاليي رجوع به عالم است    
  ,مجلـس . کننـد  مي قي عبور کرده و به اشخاص حقوقي مراجعه       يبه اشخاص حق   رجوع
 حالـت فـردي بـه حالـت          همـه عبـور از     ... بيمـه و     , ادارات ,ها مالکيت سازمان  ,پارلمان

بـه صـورت شخـصيت      , در سنت آنچه  از نظر شارع     ,عالوهبه. استحقوقي  شخصيت  
را ... کـه در وقـف، مالکيـت مـسجد و             چنان ,رد نشده مرسوم و متداول بوده،     حقوقي  

 ,ن زمانه يا در , عقال در اصل رجوع جاهل به عالم       ة صحت سير  , بنابراين .پذيرفته است 
 .استضي شارع رد تأييد و مي موره خود گرفته و اين سيره عقاليشخصيت حقوقي ب

 
 شوراي فتوي و تبعيض در تقليد

 البتـه در ميـان      .وراي فتـوي اسـت    شـ در  هـاي مطـرح     ألهاز مس يكي  , تبعيض در تقليد  
 ي يعني کسي در بخش,ف استمورد اختال, امكان تبعيض در تقليد از نظر شرع, نهافقي

 ,نهـا يعمـوم فق  . راز مسائل از مجتهدي پيروي کند و در بخش ديگر از مجتهـدي ديگـ              
 برگشت از تقليـد مجتهـدي را بـدون    ,هاي عمليه سنت و معمول است  چنانکه در رساله  

طـور   داننـد و همـين     مشروع نمـي   ,الزم مجتهد از شرايط      يا سقوط   شخص اعلم  يافتن
داننـد مگـر در مـسائل        مجتهدي به مجتهدي ديگر را نيـز مـشروع نمـي           يرجوع از آرا  

: گويـد  مـي  ةعـرو  صـاحب    ,کـه   چنـان  ).۶۳مـسأله    /۱, يـزدي طباطبايي: نكـ   (احتياطيه
  ).۱۱مسأله / ۱ (» اذا کان الثاني اعلماليجوز العدول عن الحي الي الحي اال«

 کـه   كـرده باشـد   اين نظر مربوط به زماني است که فرد به فتـواي مجتهـدي عمـل                
شدن اعلـم    در مسائل احتياطيه يا پيدا       ,لكن. بازگشت و عدول از فتواي او مجاز نيست       

 در  و همچنـين   مثـل فـسق يـا ديـوانگي،          ,يا ساقط شدن شرايط مرجعيت از آن مرجـع        
 .توان تبعيض در تقليد کرد مي,صورت عمل نکردن به فتواي مجتهد

 مـسألة  اجتهاد، تخصصي شود، کسي کـه در         مسألةالبته طبق اين نظريه فقهي اگر       
د در معامالت از مجتهد ديگري توانکند ميعبادي از فقيه متخصص در عبادت تقليد مي

وارد  مـ  و آيا ايـن مـسأله جـز       ,در اين صورت  . که متخصص در معامله است تقليد کند      
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از .  و در واقع رجوع بـه اعلـم اسـت          , جداگانه ايمسألهتبعيض در تقليد است؟ يا خود       
در اين وضع    «:نداردهم  اشکال  كه   تبعيض در تقليد است      مطهري اين مسأله جزو   نظر  

بعد از اين پيشرفت و تکاملي که در فقه ما مانند ساير علوم دنيا پيدا شـده و                  حاضر و   
 گذشته بوده يا بايد علما و فقهاي اين زمـان            پيشرفت معلول مساعي علما و فقهاي      اين

جلو رشد و تکامل فقه را بگيرند و مانع ترقي آن گردند و يا بايد آن پيـشنهاد متـين و                     
خصصي به وجود بياورند و مردم هم در تقليد تبعيض هاي تمترقي را عمل کنند رشته   

 اين  .)۶۵, مجموعه گفتارها ( »کنند در رجوع به طبيب تبعيض مي      ,که طوري  همان .کنند
 به اين صـورت     وضوع که م  جز آن ,  شدن فتوي ندارد   راييشوي با    زياد مطلب ارتباط 

, سـهولت بـه دليـل    که شوراي فتوي نظر فقهي خود را ابالغ کند و شخص          شودفرض  
  .مختار باشد که برخي از مسائل شرعي را به افراد ديگري رجوع کند... عادت يا 

تـوان  خود يک عنوان کلي در مسأله تقليد است؟ که آيا مي          , اين مسأله به اين شکل    
اي  سهولت کار مقلدين به آنهـا ايـن امتيـاز و رخـصت را داد کـه در هـر مـسأله                      براي

  يا خير؟ چنان پيروي کنندز نظرهاي فقهي يكي از فقها    يقة خود ا  مطابق با شرايط و سل    
العلم کان للمقلد ايهما شاء و يجوز اذا کان هناک مجتهدان مستاويان في«: که آمده است
 .)۳۳مسأله / ۱, يزديطباطبايي (»المسائلالتبعيض في

 ,شـود  تبعيض در تقليد بالذات به آن مربوط مـي ةدر تخصصي شدن اجتهاد، مسأل 
اگر تبعيض در تقليد هويت شرعي پيدا نکند، تخصصي شدن اجتهاد قابل تـصور              يعني  

, اسـت که بگوييم تخصصي شدن اجتهاد به معناي رجوع به اعلـم             جز آن  .نخواهد بود 
مقلـد  و   اعلم اسـت  ص در عبادات    ص مجتهد متخصص در معامالت از مجتهد متخ       يعني

 .  کرده استمراجعهاعلم واقع به  در ,او با رجوع به مجتهد متخصص در عبادات
ها شاء کما يجوز له التبعيض حتّي       المجتهدين يتخير بين تقليد اي     تساوي   ةصور في«

 و  ةح االسـترا  ةجلس وجـوب    في أحکام العمل الواحد حتّي انّه لوکان مثالً فتوي احـدهما          
اب التثليث في التسبيحات االربع، فتوي االخر بالعکس، يجـوز أن تقلـد االول فـي                باستح

با فرض حـضور     ).۶۵مسأله   ,انهم (»ةلجلسستحباب ا اال ستحباب التثليث و الثاني في    ا
 بـا قبـول فـرض    ,در هر صورت  . مجتهد مطلق نيز او در آن موضوع خاص، اعلم است         

 ة نکتـ  ,به هر حـال   . کندتخصصي شدن اجتهاد بالذات به تبعيض در تقليد بازگشت نمي         
توانـد در   اين است که شـوراي فقهـي مـي   قابل توجه در بحث از شورايي شدن اجتهاد    

 در  ,فرد مقلـد شـوراي فتـوي       مجتهد مطلق اظهار نظر فقهي کند و         ةتمام ابواب به منزل   
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مربـوط   تبعيض در تقليد بالـذات بـه آن          مسألةکند و   ها از شورا پيروي مي    تمام زمينه 
وضـوعي  بـه عنـوان م  , اي ديگرکه به عنوان يک فرع فقهي، در رساله    جز آن  .شودنمي
 مورد بحث قرار گيرد که آيا تبعيض در تقليد به طور مطلق اشـکال شـرعي دارد                مجزا

تـوان گفـت    مـي  ,لكن. بينند اشکالي براي آن نمي    ,يا نه؟ برخي از فقها، به طور مشروط       
 عقال هـيچ منعـي وجـود        ة است و در سير    يي عقال  ارشاد به روش   يروايت وارده در پ   

 او را گرفت بـه نـزد        ة رفت و نسخ   شك متخصص گوارش  بيماري نزد پز  ندارد که اگر    
بـراي اقـدام مفيـدتر حـق انتخـاب          , نظـر تکميلـي او    با دريافت   رود و   بمتخصص ديگر   

 . داشته باشد
ط اجتمـاعي و    شراي و    عقال ةبا توجه به آن ميزان کلّي سير      بايد  , در تمام اين ابواب   

در صورت  كه  توان پذيرفت   يم  عقال ة يعني مطابق سير   ,اهي دوباره افکند   نگ ,اقتصادي
 جايز باشد، هـر چنـد در مـسائل          رجوع مقلد به مجتهد ديگر    , عمل به فتواي يك مجتهد    

, اعلم بودن فردي از شورا    البته تصور   . احتياطيه نباشد يا فرد مورد رجوع اعلم نباشد       
رسد روند کلي و عمومي جريانات فکري اجتماعي و          به نظر مي   .استثنا است يك فرض   

عدم  کلي ة قاعدنظر دارد وبر عقل فردي  بهتر بودن عقل جمعي  حيات علمي، براصوالً
 باب انتقاد باز است و چـه بـسا فـردي            البته. است فتواي فرد بر فتواي شورا       ارجحيت

 ولي بيشتر اين    ,ها دارد  تاريخ علم از اين نمونه     .ال ببرد ؤتواند رأي شورا را زير س     مي
 مانند رأي گاليله در برابـر رأي مـشهور در           ,ند ناظر هست  بيبه علوم تجر  : اوالًها  نمونه

  اسـتثنا  ةاجتماع و عمـل و علـوم انـساني جنبـ          در  ها حتي    آن نمونه  : ثانياً ؛سکون زمين 
 .  بر فرد استو قاعده زندگي، بر ترجيح رأي جمع روال کلّي ,که  در حالي.دارند

ر درست علمـي و ضـابطة        انتخاب افراد شورا بر اساس ميزان و معيا        با, در نتيجه 
 موضوعات بـر شـورا امـري بـسيار          ةر فرد اعلم در هم    تصو, مند فکري و علمي   روش

 .استثنايي و شايد غير قابل امکان است
 

 اعلم و شوراي فتوي 
 در صورت وجود    : که شودشوراي فتوي اين سؤال مطرح مي     در ارتباط مرجع اعلم با      

 فـرض تـصور،   باج از شورا تصور کرد؟ و توان فرد اعلم ديگري را خار آيا مي  ,شورا
 شود؟اعتبار ميحجيت رأي شورا، بيآيا 
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همچنانکه مالحظه شد، ادامـه وجـوب تقليـد از اعلـم            «: گويد در اين باره مي    جنـّاتي
از مجموع احـاديثي کـه از نظرتـان    «: دهد و ادامه مي)۵۱۴(» قابل مناقشه و اشکال بود 

بـود  يت احکام، اعلميت شـرط نيـست و اگـر مـي           شود که در مرجع   گذشته استفاده مي  
مـردم را بـه اعلـم       ) ع(شـد و امـام علـي        بايستي نمونه و شاهدي در روايات ديده مـي        

برخي از علماي بزرگ اعلميـت      «: افزايد مي همچنين). ۵۱۸(» داداصحاب خود ارجاع مي   
ايـل نـشان     نيز به اين قـول تم      فصولاند که از جمله صاحب      را در تقليد معتبر ندانسته    

  الـوثقي  ةالعـرو ياسين همين قـول را در حاشـيه         اهللا شيخ محمدرضا آل   آيت. داده است 
يزدي در مسأله دوازده    مورد تأييد قرار داده است و مرحوم سيدمحمدکاظم طباطبايي        

 و امـام راحـل در   ة النجـا ةسيلو و مرحـوم سيدابوالحـسن اصـفهاني در         الوثقي ةالعرو
يگر و غير او به اعتبار اعلميت فتـوي نـداده، بلکـه احتيـاط                و بسياري د   ةسيلتحرير الو 
  .)۵۲(» انددانسته

 اجتهـادي و    ة تقليد، رجوع جاهل به عالم را اصل و قاعد         ةخراساني در مسأل  آخوند
 .)۱۳۲ــ ۲/۱۲۲ :نكــ    (دانسته است ة آن را دور و تسلسل        زيرا الزم  ,دانستهاستنباطي ن 

 :گويـد مـي   حيـدري  .)۶ :نكـ  (داند  ي مي  عقالي ة آن را سير   ,شوکاني از فقهاي اهل سنت    
، )ع( بلکـه ائمـه      ,نيامده است ) ع( تقليد از اعلم در هيچ روايت صادره از معصوم           مسألة

يکـسان    همگـي ة هر چنـد مـسلماً رتبـ   .دادندمردم را به اصحاب فاضل خود ارجاع مي       
بـه  قيهـان متـأخر     و سـخنان ف    تقليد از اعلم در کتاب       مسألة :افزايد مي ي و .نبوده است 

  انتخـاب مرجـع اعلـم کـه    ة برخي بـا توجـه بـه نحـو      ).۲۶۳ـ۲۶۲: نكـ  (ميان آمده است    
 آن را عمـالً غيـرممکن       ,هاي جنـاحي و سياسـي نيـست       بنديشباهت به نوعي دسته   بي
 .)۲۲۶ـ۲۲۵, يريجزا: نكـ (دانند مي

ساني مراجعـه   خراآخوند. دانندفقها مراجعه به اعلم را الزم مي      از   بعضي ,در مقابل 
  الزم, در صورت اختالف آرامعالمصاحب  ,)۲/۱۲۳: نكـ (اعلم را خالف اصل  به غير

  ).۱۲له أمس, ۱/۱۱: نكـ (داند مييزدي احوط  طباطبايي و)۲۷۸ :نكـ (
جز در يابيم که ميدر, نيممراجعه كي  روش عقالياگر در مورد اعلميت، به سيره  و

 توّجـه جـّدي بـه يـافتن اعلـم         , متخـصص  يـافتن    بـراي , جـدي مسائل مهم و مشكالت     
 مگر در , نيکو و پسنديده و مستحب است, بايد گفت مراجعه به اعلم,بنابراين. شودنمي

 .)۸, قزويني: ـ نک( دشو  به اعلم مراجعهموارد ضروري و مهم که واجب است
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 در فرض تصّور فرد   , مراجعه به اعلم  قائلين به عدم وجوب      از نظر    ,در هر صورت  
جعـه بـه    كـه مرا  هم  كساني  نظر   .آيداعلم، براي ايجاد شوراي فتوي، مشکلي پيش نمي       

 زيـرا آن يـک      ,نيـست معناي مراجعه به فردي خـاص        به    لزوماً ,داننداعلم را واجب مي   
 .شود در مصداق، شوراي فتوي، اعلم تلقي امكان دارداصل کلّي است و گاه 

  
 نتيجه 

هي با هيچ اصل مسلم شـرعي و عقلـي، متعـارض            تشکيل شوراي فتوي يا اجتهاد گرو     
 با برخي از جزئيات آن موافق نباشيم يا کـساني بـا برخـي از جزئيـات                 ,گر چه  .نيست
 ولي مـسلّم    , اجتهاد گروهي، مخالف باشند يا با برخي از فتاوي، موافق در نيايد            مسألة
بايد گفت عقل  .ه با هيچ اصل مسلّم فقهي شرعي و عقلي و اخالقي منافات ندارد            است ك 

هاي موجود در زندگي فعلـي آن را الزم و          کند و برخي ضرورت   و نقل آن را تأييد مي     
اجتهاد گروهـي   : اين است كه  مقاله   ة مهمترين نتيج  ,به همين روي  . نماياندضروري مي 

هاي موجود در  اي از ضرورت   بلکه پاره  ,با هيچ اصل مسلّم فقهي و عقلي منافات ندارد        
. کنـد کـه بـه اجتهـاد گروهـي روي آوريـم            صر مدرنيسم اقتـضا مـي     جهان امروز و ع   

 ضرورت جهان مدرن الزم شـده اسـت         ةواسطه  چنانچه در تشکيل حکومت اسالمي ب     
جلس شوراي اسـالمي، شـوراي نگهبـان و          به تشکيل م   ,ميو عم يه آرا ا مراجعه ب  که ب 

کل  ديگـري نيـز شـ      شـورايي  علميـه نهـاد      ةخبرگان رهبري مبادرت شود و حتي حوز      
تجربيـات  , خـود همراه   به    جديد هرا .بگيرد و آن جامعة مدرسين حوزة علميه قم است        

ايـن  . خواهـد داشـت   اي را نيز در پي       دردسرهاي تازه  ,آورد و به تبع   را به ارمغان مي   
 .مسلماً وقتي راه آغاز شد خود بگويدت که چون بايد رفت.  راهي هموار نيست,راه

 مهـم   ةنکتـ , له و اخذ نتيجه در تجربة اجتهـاد گروهـي         پيشنهاد راه ميانه در اين مقا     
 اظهارنظرهـا و    مـسير  , پارلمـان فقهـي    ة با تشکيل شوراي فتـوي بـه منزلـ         .ديگر است 

 بلکـه وجـود مجتهـدين ديگـر در کنـار      ,شـود فتواهاي مجتهدين درگير هرگز سّد نمـي     
. رمغـان آورد   از بيرون بـه ا     گرنظاره ةتواند نقد و نظرهاي خوبي را به منزل        مي ,شورا

 .شود رويه تر و وحدت نظرهاي پختهعاملي براي ايجادتواند وجود شورا مي
  

 فهرست منابع
  كريم؛ قرآن.۱
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,  المـدني  مطـابع ,  االجتهـاد و مـدي حاجتنـا اليـه         ,سيدمحمدموسي, توانا افغانستاني . ۲
 م؛۱۹۷۲, مصر

د اعلم يا شوراي مقاله تقلي, ي درباره مرجعيت و روحانيتبحث, مرتضي, ريجزاي. ۳
   ؛تابي, تهران ,شرکت سهامي انتشار, فتوي

 ش؛ ه ۱۳۷۲, تهران, کيهان, ادوار اجتهاد, محمدابراهيم, جنـّاتي. ۳
,  المجمـع العـالمي الهـل البيـت       ,  االصول العامـه للفقـه المقـارن       ,سيدمحمدتقي, حکيم. ۴

  ؛مچاپ دو, قه  ۱۴۱۸, بيروت
ش ه پژوةينآ, "هاكمبودها و كفايت, اجتهادشناسي آسيب ",رضامحمد, حکيمي. ۵

 ؛ش ه ۱۳۸۲ آذر و دي ,۹۳ـ۸۳ ,۸۳شماره , ات حوزه علميه قمتبليغ) همجل(
چـاپ  , شه ۱۳۷۲ ,تهـران , االسـالميه  الکتب دار, االستنباط اصول, نقيعلي ,حيدري. ۵

 سوم؛
 ق؛ ه ۱۳۲۸ , بغداد,مطبعه الشابندر, االصول ةيکفا ,]آخوند[  محمدکاظم،خراساني. ۶
ــارد, داج. ۷ ــشگاه االزهــر, باي ــدخت مــشايخ , دان ــيترجمــه آذرمي ــشر , فردين مرکــز ن

 ;قه ۱۳۶۷, تهران, دانشگاهي
مطبعـه مـصطفي    ,  االجتهـاد و التقليـد     ةلالقـول المفيـد فـي اد      , عليشوکاني، محمدبن . ۸

 ق؛ ه ۱۳۴۷, مصر, البابي
 ش؛ ه ۱۳۷۲, تهران, ميوزارت فرهنگ و ارشاد اسال ,ادوار فقه , محمود,شهابي. ۹
 ؛شه ۱۳۸۳ خرداد ۲۲دوشنبه , تهران, روزنامه وقايع اتفاقيه يوسف، ,صانعي. ۱۰
, مؤسـسه مطبوعـاتي اسـماعيليان     ,  الوثقي ةالعرو, سيدمحمدکاظم, يزديطباطبايي. ۱۱

 چاپ سوم؛, شه ۱۳۷۴, قم
,  فرهنگـي علمـي و , معـالم االصـول  , ]فرزند شهيد ثـاني  [الدين  زينبنحسن, عاملي. ۱۲

 ش؛ه ۱۳۶۴, تهران
ة مشقي الـد  ةللمع فـي شـرح ا     ةلبهي ا ةضالـرو , ]شهيد ثـاني  [علي  بنالدينعاملي، زين . ۱۳

 بي تا؛, بيروت, دارالعالم االسالمي, به تصحيح سيدمحمد کالنتر, ]شرح لمعه[
, تـصحيح ابوالقاسـم گرجـي     , ةيع الي اصول الـشر    ةيعالذر, سيدمرتضي, الهديعلم. ۱۴

 چاپ دوم؛, ش ه ۱۳۶۳, تهران, هراندانشگاه ت
 ,فصلنامه فقه اهل بيت ,"له اجتهادأنگاهي گذرا به مس" , محمداسحق,فياض. ۱۵

 ؛۱۳۸۲ زمستان ,۹۰ـ۷۵, ۳۶شماره 
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 ,۱۱ـ۲, ۲۵۹  شماره,يهان فرهنگيک ,"هاشم قزوينيميزگرد شيخ" , هاشم,ينيقزو. ۱۶
  ش؛ه ۱۳۸۷بهشت يارد

 ,ني نشر, هاي غيبت ماميه و سياست در نخستين سده     ا,  محمد ,اصلزنجانيکريمي. ۱۷
 ؛شه ۱۳۸۰ ,تهران

فتـر  د ,يمـصطفو سـيدجواد   شـرح    ترجمـه و  , اصول کافي , يعقوبمحمدبن, کليني. ۱۸
 ش؛ه ۱۳۶۱ , تهران,ينشر فرهنگ اسالم

 , االسـالم  التقليد الشرعي فـي االمـور الفقهيـه و اهميتـه فـي            ,الرحيم عبد ,الجفوري. ۱۹
 ق؛ه  ۱۴۲۲, پاکستان, يل االسالميهمؤسسه الخل

, تهـران , رسـالت قلـم   , ترجمه احمد آرام  , احياء فکر ديني در اسالم    , اقبال, الهوري. ۲۰
 ;شه ۱۳۴۶

الـدين  فخـر , رضـا ظفـري    محمـد  ترجمه,  حقوق اسالمي  فلسفه, محمدخالد, مسعود. ۲۱
 ش؛ ه ۱۳۸۲,  قم,بوستان کتاب, آقمشهدياصغري

مؤسـسه پژوهـشي امـام      , نقش تقليـد در زنـدگي انـسان       , يمحمدتق, يزديمصباح. ۲۲
   ؛ دومچاپ, شه ۱۳۸۲, قم, خميني

, مقالـه اجتهـاد در اسـالم       ,بحثي درباره مرجعيـت و روحانيـت      ,  مرتضي ,مطهري. ۲۳
 ؛ تابي , تهران,شرکت سهامي انتشار

 ؛شه  ۱۳۶۱,  تهران, صدرا,مقاله اصل اجتهاد در اسالم, مجموعه گفتارها ،همو. ۲۴
 چـاپ   ،بـي تـا   , قم, العلم  دار ،ةسيلالو تحرير ،]امام خميني [اهللا  روح, خمينيموسوي. ۲۵

 م؛ دو
مؤسـسه تنظـيم و      ,فصل العوائـد و فوائـد     , ثالث رسائل , مصطفي, خمينيموسوي. ۲۶

 چاپ اول؛,  شه۱۳۷۶ ,تهران ,نشر آثار امام خميني
تقريـرات  , ) الـوثقي  ةلعـرو مـدارک ا   (فقـه الـشيعه   , القاسـم سـيدابو , خـويي موسوي. ۲۷
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