
 

Interpreting "the Utmost Knowledgeability" in 

Ijtihad; Determining its Example and Explaining 

its Place in Legal Ijtihad 

 

Seyyed Reza Shirazi 
Assistant Professor, Research Center for Islamic Studies, Islamic Research 

Foundation, Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran 

(Received: October 11, 2020; Accepted: February 7, 2021) 

Abstract 

There is a relative agreement among the scholars of jurisprudence and principles of 

jurisprudence (osul) that the utmost knowledgeable person is the one who has a 

better inference. What is disputed is this question: what characteristics should exist 

in a mujtahid that lead to a better inference. In other words, what characteristics 

should exist in the most knowledgeable mujtahid? On the other hand, if those 

attributes are determined, how and on what basis those attributes should be inquired 

and acquired in a specific instance? From another point of view, how is the concept 

of utmost knowledgeablility conceived in a "legal entity" with a "council", "group" 

and "organizational" structure? In this article, which has been done with 

developmental method - in terms of purpose - ; library  method- in terms of data 

collection -, and descriptive-analytical method - in terms of subject -, three 

characteristics for being the utmost knowledgeable person [understanding (including 

jurisprudential understanding, understanding the principles of jurisprudence (osul), 

rejali understanding and thematic understanding), memory and skills] - and four 

indicators [training history, teaching history, research history and executive history] 

are presented. Next, the utmost knowlegibility in a legal mujtahid has been 

compared with real mujtahid based on three council, group and organizational 

structures. 
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آن در  گاهیجا نییتبتعیین مصداق آن و در اجتهاد و  تیاعلم ریتفس

 یاجتهاد حقوق

 *سید رضا شیرازی

 رانیا مشهد، ،یرضو قدس آستان ،یاسالم یها پژوها ادیبن ،یرضوی اسالم علوم ۀپژوهشکد ار،یاستاد
 (19/11/1399 :رشیپذ خیتار ؛30/05/1399:افتیدر خیتار)

 

 چكیده

 متورد  م تئلۀ  .دارد وجتود  ین ب اتفاق ،دارد یبهتر استنباط کهک ی است  «اعلم»اینکه  در ایول و فقه شمندانیاند نیب

 چته  دیگتر،  عبتارت  بته . دتود  منجتر  بهتتر  استتنباط  به که بادد دادته ییها یژگیو چه دیبا مجتهد که است نیا اختالر

چگونته و بتر چته     یتفات،  آن نیتی تع یتورت  در گر،ید جانب از بادد؟دادته  وجود اعلم مجتهد درباید  هایی ویژگی

 دتخص » در تیت اعلم مفهتوم ، گتر ید یا هیت زاو از د؟و احتراز کتر   جوو ج ت خاص مصداق در را ها اساسی آن ویژگی

 ای، در این مقاله، که از لحاظ هدر، توسعه د؟دو یم تصور چگونه «یسازمان» و «یگروه» ،«ییدورا» ساختار با «یحقوق

تحلیلی است، سه ویژگی برای اعلتم بتودن ]فهتم    -ای و از لحاظ موضو  توییفی از لحاظ گردآوری اطالعات کتابخانه

و چهتار دتاخص ]ستابقۀ آمتوزش،      –)اعم از فهم فقهی، فهم ایولی، فهم رجالی و فهم موضوعی(، حافظه و مهارت  

به تطبیق اعلمیت در مجتهتد حقتوقی بتا سته ستاختار      سابقۀ تدریس، سابقۀ پژوها و سابقۀ اجرایی  ارائه و پس از آن 

 .دورایی و گروهی و سازمانی و مقای ۀ آن با مجتهد حقیقی پرداخته دده است

   واژگان کلیدی

 اجتهاد دورایی، اجتهاد گروهی، اجتهاد سازمانی، استنباط، درایس مجتهد.
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 . مقدمه1

 « تت ین واضم خبره اهل و علما نزد در و است مبهم «اعلم» یمعنا» که است دده گفته اگرچه

هایی در تبیین مفهوم آن نگادته دتده استت )بترای نمونته      ( و پژوها319ق: 1412 ،یدریح)

 اتفتاق  «اعلتم » مفهتوم  در ایول و فقه شمندانیاند نیب که است نیا تیواقع (،1384علی،  حاج

 حکتم  آوردن بیترون  در  استادتر یعنى اعلم از مراد»: است گفته یانصار خید. دارد وجود ین ب

 عتروه  یتاحب  نیهمچنت . (31: ق1415 ،یانصتار )  «بادد یم] درعیه ۀادل از آن فهمیدن و الل ه

( 255: 1ق: ج1430)طباطبایی یزدی،  «استنباطا اجوأ کونی ان...  ا علم من المراأ: »است نگادته

 .دارد موافقتاز  نشان که ندارد یا هیحادبر سخنان آنان  ی از فقهاک و 

 ریتف  به اجیاحت که واضحات از» را اعلم از یمعنا نیا ی،برخ مانند دینبا گرید حیث از

 در ، چراکته دان تت  ]تقتی القمتی (   4حادیۀ  254: 1ق، ج 1430 ،یزدی ییطباطبا) «ندارد

اختتالر   دتود،  منجتر اعلمیتت او   به که بادد دادته وجود مجتهد درکه باید  ییها یژگیو

هایی آنهتا را در مصتداق    ها، براساس چه مالک عیین آن ویژگی. همچنین در یورت تاست

بتا  « دتخص حقتوقی  »ای دیگر، مفهتوم اعلمیتت در    جو کرد؟ از زاویهو خاص باید ج ت

دتود؟ در ادامته، پتس از     چگونته تصتور متی   « ستازمانی »و « گروهتی »، «دتورایی »ساختار 

تصتدیقی آن، بته پاستخ    دتده در مقالته و بیتان مبتانی      کاربرده دناسی ایطالحات به مفهوم

 دود. های مذکور پرداخته می پرسا

 شناسی . مفهوم2

 نظر به آن به قانون که یاعتبار موجود» یمعنا به «یحقوق دخص» بیترک: شخص حقوقی

 و کنتد  مترتتب  آن بتر  را یعت یطب دتخص  بر مترتب آثار یعنی است کرده نگاه دخص کی

(. ساختار 20: 1395است )دیرازی،  «دده قرار  یتکل و حق موضو  را آن ،گرید عبارت به

 دود. این موجود اعتباری در این مقاله به سه یورت دورا، گروه و سازمان تصور می

: در این مقاله به دخص حقوقی که قتادر استت فراینتد اجتهتاد را طتی      مجتهد حقوقی

 دود. کرده و فتوا را در م ئله یادر کند، مجتهد حقوقی گفته می
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انتد، در   : در این مقاله اگر افرادی که در ساختار دخص حقوقیاییاجتهاد شورو  شورا

طور م تقل اجتهاد کنند و در نهایت برای رسیدن بته فتتوا، از    عرض هم بادند و هریک به

در نظتر گرفتته دتده و اجتهتاد     « دتورا »گیری بهره برده دود، ساختار این جمتع   نظام رأی

 دود. نامیده می« یاجتهاد دورای»دخص حقوقی با ساختار دورایی 

نظر برسد کته دتهرت فتتوایی نتوعی اجتهتاد دتورایی در ب تتر زمتان استت،           داید به

های گذدته فتوای خود را در م ائل فقهتی ارائته کترده     نحو که هر مجتهدی طی سده بدین

منابۀ رأی او در دوراست. در این فرض، تعتداد بیشتتر فتتاوای یک تان      است و این فتوا به

آید. البته این در یورتی استت   ح ا  می رت فتوایی( همان فتوای دورا بهاستقرادده )ده

ستالگی( در تمتامی عصترها دارای حکتم      که م ئلۀ مفروض )ماننتد بلتوغ دختتران در نته    

مشهوری بادد. اما اگر حکم مشتهور م تئلۀ مفتروض در عصتری بتا عصتر متتأخر از آن        

نجاستت(، از آن حیتث کته انقتال       وسیلۀ مالقات با متفاوت بادد )مانند حکم آ  چاه به

دهرت در فتوا باید م تند به دلیلی بادد که اغلب فقها را قانع کند، دامنۀ استتقرای فتواهتا،   

 عصر متأخر باید انتخا  دود.

اما این تصور از اجتهاد دورایی یحیم نی ت؛ چه اینکه جزء مقتوم اجتهتاد دتورایی،    

. این امر در استتقرای فتتاوای کتل    دور و مشورت در خصوص م ئله در جل ۀ دوراست

مجتهتد دتاخص،    300مجتهدان یاحب فتوا در آن موضو ، یا به تعداد معین از آنها منتل  

تتبتع  »ای که مفهوم آن دتامل   گونه وجود ندارد. بله، با توسعه در معنای دورا و مشورت به

« یا قبول آنهتا های مجتهدهای قبلی توسس مجتهد متأخر و بررسی آنها و نقض  اقوال و دلیل

ای از اجتهاد دورایی دان ت. به هتر حتال ایتن فترض از اجتهتاد       توان آن را گونه دود، می

 .  تیندورایی مدنظر مقاله 

بر ارتباط  در این مقاله ساختاری است که عالوه« گروه»: مراد از اجتهاد گروهیو  گروه

برختی دیگتر از    موجود بین برخی از اعمای دخص حقوقی، ارتباط طتولی بتین   1عرضیِ

                                                                                                                                        
و نقد و نظرهایی که اعما در دورا با یکدیگر دارنتد و پتس از   همان دور و بررسی « ارتباط عرضی»منظور از  .1
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انجام کامتل اجتهتاد در م تئله، متوقت  بتر اتمتام        که یطور بهافراد آن وجود دادته بادد، 

ی علمی تمام افراد بادد. برای منتال در فراینتد اجتهتاد دتخص حقتوقی برختی       ها تیفعال

متصدی توثیق منابع و اثبات یدور )رجال الحدیث( و برخی متصتدی تنقتیم روش تفقته    

برخی متصدی تفقه دوند و از همکاری این سته مجموعته فراینتد اجتهتاد      )ایول الفقه( و

حایل دود. گروه دارای یک مدیر که وظیفۀ او هماهنگی بین افراد گروه استت و اگرچته   

و « اجتهاد گروهتی »نظارت بر طی ددن فرایند اجتهاد و تصدیق آن بر عهدۀ اوست،  نتیجۀ 

« مربتی گتروه  »کننده بته   ین مقاله از مدیر هماهنگفتوای آنها به کل گروه انت ا  دارد. در ا

دود. تشکیل گروه و انتخا  اعمای آن توستس مربتی و کارهتای اجرایتی و اداری      یاد می

گروه بر عهدۀ اوست. واضم است که در این مقالته، اجتهتاد دتخص حقتوقی بتا ستاختار       

 دود. نامیده می« اجتهاد گروهی»گروهی 

بر ارتباط عرضتی و ارتبتاط طتولی     این مقاله، اگر عالوه: در اجتهاد سازمانیو  سازمان

بین افراد، ارتباط هرمی بین افراِد قبل و برختی دیگتر از ایتن جمتع وجتود دادتته بادتد،        

که برای اتمام اجتهاد باید فرد یا افرادی در نهایت تصمیم بگیرند و کار افتراد   یورت نیبد

 -بتین افتراد ایتن جمتع      مراتتب  سل تله عبارتی در یورت وجتود   به –قبلی را تأیید کنند 

گونته   دود. اجتهاد دخص حقوقی با ایتن   ساختار دخص حقوقی سازمان در نظر گرفته می

 دود. نامیده می« اجتهاد سازمانی»ساختار در این مقاله 

 . مبادی تصدیقی3

 . حجیت اجتهاد شخص حقوقی1 .3

از یا وجتو  عمتل بتر وفتق     دلیلی جامع درایسِ حجیت، دال بر اینکه دار ، جو»از جهتی 

: 2ج ق،1409 ،یمنتظتر  ؛154: 2جق، 1410ی، نت یخم« )رأی مجتهد را تأسیس نموده استت 

به بعد( و از حیث دیگر  86، اجتهاد، ص 1395( وجود ندارد )همچنین ر.ک: دیرازی، 104

                                                                                                                                        
 گیرد، است. گیری انجام می آن رأی
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ق، 1422ترین دلیل بر تقلید بنتای عقالستت )ایروانتی،     ترین و عمده بنا به تصریم فقها مهم

؛ یدر، 102:  2ق، ج1417ق؛ خوئی، 1430؛ خمینی، 125: 2تا، ج ؛ بجنوردی، بی449:  2ج

 رو نیتتازاو غیتتره(.  593:  3ق، ج1428؛ مکتتارم، 109ق: 1414؛ فاضتتل، 14:  4ق، ج1417

نگارنده در پژوهشی دیگر، با واکاوی این بنای عقالیی به این نتیجه رسید که نهایت چیزی 

رجتو  غیرتعبتدی کته منشتأ آن وثتوق دخصتی       »ن تبت داد،   تتوان  که به سیرۀ عقال متی 

، آنالیز(. در این پژوها اگرچه بنای عقال بتر  1395بادد )دیرازی،  ، می«است کننده مراجعه

تقلید تعبدی اثبات نشد، نتیجۀ آن بازتولیتدی در معنتای تقلیتد دتد. بتا ایتن توضتیم کته         

، حجتت استت و آن چیتزی نی تت     که این بنا و سیره در بین عقال موجود است گونه همان

 1بازگشت این سیره«. است کننده مراجعهرجو  غیرتعبدی که منشأ آن وثوق دخصی » جز به

به تأدیبات یالحیه است و بنابر مبنتای مختتار نگارنتده نیتازی بته اممتای دتار  نتدارد         

 (.1396)دیرازی، 

کنند و نتیجۀ  ت میطور جمعی در تولید علم فعالی در حال حاضر، مراکز تحقیقاتی که به

بر تعداد این مراکز  روز روزبهدود و  یافت می وفور بهدود،  نهایی به آن مرکز ن بت داده می

دود. همچنین رجو  بدین مراکز و استفاده از تولیدات علمی آنان روال عادی در  افزوده می

ان و وثتوق  طور معمتول اطمینت   زندگی مردم است. این نکته را نیز باید در نظر دادت که به

 دخصی به کار جمعی نیز بیا از اطمینان و وثوق به فرد است.

کته   گونته  تقلید از مجمو  فقها جایز است، همان»توان نتیجه گرفت  از آنچه گذدت می

مانعی نتدارد کته در آرای   »( و 12: 1ق، ج1416)حکیم، « تقلید از برخی از آنها جایز است

تر و  تر، من جم ب یاری موارد آرای مشورتی پخته فقهی از دورا کمک گرفته دود، بلکه در

تر است]...  گرچه این مطلب تاکنون در میان بزرگان فقهای دیعه عملتی   به واقعیت نزدیک

؛ همچنین ر.ک: 438ق: 1427)مکارم دیرازی، « نشده ولی منع درعی برای آن وجود ندارد

 (.118: 1398ورعی، 

                                                                                                                                        
 مراد از آن، سیرۀ رجو  جاهل به عالم است. .1
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 . اجتهاد متوسط2 .3

 و اجتهتاد  مقتدمات برختی   دردود کته متصتدی استتنباط     حالتی گفته می به« متوسس اجتهاد»

؛ فتالح،  8: 1390بادتد )الریجتانی،    دلت مق و یگتر ید تتابع  ،است اجتهاد یمباد از که یعلوم

توانتد در ایتن    ه است آیا میدینرس اجتهاد به مقدمات در ی کهک  عبارت دیگر، (. به86: 1393

ا تقلید در آنها و اجتهاد در دیگر مقدمات وظیفتۀ مکلت  را   ای که ب گونه ، بهکند دیتقل مقدمات

ای  در مقام عمل استنباط کند؟ در یورت تقلید در مقدمات و کامل کردن استتنباط در م تئله  

وسیلۀ این تقلید، آیا تقلید از او در این م ئلۀ خاص جایز استت؟ برختی نیتز از ایتن      فقهی به

 (.209: 5ق، ج 1423اند )داهرودی،  یاد کرده در اجتهاد« تجز ی طولی»عنوان  م ئله به

که ب یاری از فقهتا اندیشتۀ اجتهتاد     در این م ئله اندیشۀ واحدی وجود ندارد؛ درحالی

و  225 :ق 4ج  ق،1417مقای ه کنیتد بتا همتو،    ]14: ق1415 ،یعراقپذیرند ) متوسس را می

عبتداهلل   دیست  ،ی اراحمد خوان دیس ،یخوان ار یمحمدتق دیس ؛696: تا بی ،یحائر ؛ 228

 در: 67ی در حادتیۀ م تئلۀ   ]همگ یقم یمحمدتق دیس ،یگانیمحمدرضا گلرا دیس ،یرازید

 ؛31: 1ج تتتا، ی، بتتیمنتظتتر ؛173: 1ج ق،1426 ،یحتتائر ؛ 353-355: ق1430طباطبتتایی، 

 ،یجتان یالر ؛155: ق1414 ،یستبحان  ؛32: 1ج تتا،  ، بتی اضیت ف ؛26: 1ج ق،1415ی،  تانیس

داننتد   رخی با رد این اندیشه، محل تقلید را فقس احکام فرعتی عملتی متی   ( ، بیادق: همان

و تمتامی مراجعتی کته بتر ذیتل       24-25: 1ج ق،1419ی، زد؛ یت 83-84ق: 1404)انصاری، 

نایینی و امام خمینی و دیگران(، چنانکته برختی    نیمحمدح حادیه ندارند، منل  67م ئلۀ 

هی بین مقدماتی که جنبتۀ حکتم کلتی دارد و    دهندگان نیز گا ه تند. تفصیل لیتفص  بهقائل 

ی، ستبزوار ؛ 103-105: 1ق، ج1416گذارند )حکیم،  مقدماتی که جنبۀ عملی دارد، فرق می

( و گاهی از حینی بین ایول فقه و دیگر مبتادی اجتهتاد ماننتد لغتت و     114: 1ج ق،1413

د مجتهد مجزی و و از جهتی اجتهاد متوسس را برای خو اند قائلعلوم ادبی و رجال تفاوت 

 نظتر  اختتالر (. دایان ذکر است کته  413ق: 1418دانند )خوئی،  برای تقلید از او کافی نمی

گیترد.   بین اندیشمندان در این م ئله از اختالر در مبنای حجیت فتوای مجتهد نشتأت متی  

 برای جواز تقلید دو رویکرد عام وجود دارد: 
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 داند؛ یم دار  از یتعبد را دیتقل که یکردیروال ( 

دتار    اتیبلکه آن را از اممائ ،داند ینم دار  سیتأس را دیتقل ۀدیپدکه  یکردیرو ( 

 .داند یم

 رو نیت ازادر رویکرد اول دامنۀ تقلید متناسب با آن چیزی است که دار  معین کترده و  

ی گذدته پدیدار دده است. در رویکرد دوم چون دار  را مؤسس پدیتدۀ تقلیتد   ها لیتفص

دانتد، تقلیتد در تمتامی ایتن متوارد جتایز استت.         ۀ سیرۀ عقال میامماکننداو را ندان ته و 

که مبنای تصدیقی این پژوها در جواز تقلید رویکرد دوم است، بنابراین ادتکالی   رو نیازا

 دود. از این حیث بر پژوها وارد نمی

 تفسیر اعلمیت در اجتهاد

مجتهد موجب اعلمیت اوست، اختتالر  ها در  در بین فقها و ایولیان در اینکه کدام ویژگی

 هعو  اللغعۀ  ِا ا شتقاق حسب على «األعلم» لفظ من الظاهر»فرماید:  است. دیخ انصاری می

 قطَعا   بمراأ لی، لکنَّه و. ضَفا و شدّۀ المختلفۀ اإلأراک مراتب ِا المفضول و الفاضل اختالف

]کعذا و   مَلومعا   کثعر  هو من إمّا و غیر   من خبرۀ  کثر  و ملکۀ  قوى هو من إمّا: منه المراأ بل

 قیعل  إن ]کذا  الظعاهر زیعاأۀ حعرف الَطعف[     و األوّل هو الظاهر و .غیر  من الظاهر: مَلومات[

 (.547: 2، ج1383 ،یانصار« )1الغالب ِا الثانا عن بانفکاکه

. ملکته و  2. ادراک و فهتم،  1در واقع دیخ انصاری در کالم متذکور بتین سته ویژگتی     

کند. دیخ انصاری از حیث لغت اعلم  معلومات بیشتر برای مجتهد مقای ه می. و 3خبرگی، 

                                                                                                                                        
اگرچه گفته دده که اولی ]خبرویت بیشتتر  از  »دود:  اگر واو عاطفه زائد نبادد، معنای عبارت به نظر چنین می .1

که به ح ب ظاهر باید برعکس بادد. مگر چنین توجیه دود « ر اغلب موارد منفک استدومی ]معلومات بیشتر  د

کنند  که مراد قائل این است که ک انی که درک و فهم بیشتری دارند برای حل م ئله غالباً کمتر تتبع در کلمات می

بیشتر استت. امتا ایتن     رو معلوماتشان کمتر است و برعکس ک انی که درک و فهم کمتری دارند، تتبعشان و ازاین

توجیه در خصوص مقای ۀ بین فهم بیشتر و حافظۀ بیشتر یحیم است، اما بحث بر ستر مقای تۀ بتین خبرگتی و     

 حافظه است که الزمۀ تتبع زیاد خبرگی بیشتر است. 



220  1401، بهار 1، شمارۀ 18دورۀ قهی، های فپژوهش 

داند، اما آن  یعنی ک ی که دارای هوش و فهم بیشتر است، می« کنندۀ بهتر درک»را به معنای 

داند. بنابراین دیخ انصاری مالک اعلمیت را مردد بین خبرگی بیشتتر   را مالک اعلمیت نمی

دانتد. در نهایتت، بته نظتر دتیخ       بین دادتن معلومات بیشتر میدر ارجا  فرو  به ایول و 

در  کیتشتک  انصاری مالک اعلمیت خبرگی یا همان مهارت بیشتتر استت. البتته ایشتان بتا     

اند که معموالً حافظۀ بهتر و دادتتن معلومتات    انفکاک این دو از هم، به این نکته تذکر داده

دیشمندان با ایشان همگرا ه تتند )بترای   بیشتر همراه و قرین مهارت بیشتر است. برخی ان

 (.102: 1372؛ جناتی، 473 ق:1371منال ر.ک: قزوینی، 

]ای اقعوی   بهمعا  نَنعى »گوید:  اهلل ردتی در خصوص مالک استنباط بهتر می میرزا حبیب

 فهىم  فىى  و تلویحعا  و اشعارۀ   التزامعا  و مطابقۀ االخبار فهم فى اجاأ من ملکۀ و اشدّ استنباطا[

 مراعیعا  لعذلک  المقرَّرۀ القواعد باعمال بينها الجمع فى و بَض عن بَضها تمیّز و تّعارضال اعوان

 سعائر  العى  هکعذا  و العمليّىة  و اللّفظية االصول مظان تشخيص فى و نکاتها و الَرِیۀ للتَّقریبات

« میّعۀ ا عل ِى له مدخلیّۀ   ممّا الَقلى ا ستخراج زیاأۀ و ا ستنباط کثرۀ امّا و ا جتهاأ وجو 

 (.52-53: ق1323 ،یردت)

ی مطتابقی و  هتا  داللتت که نمتود آن در فهتم بهتتر     -بهتر فهم فقهی بنابر گفتۀ مذکور 

بیشتتر در ارجتا    خبرگری  و  -بادتد   ( متی 42: 1397 ،یرازیدالتزامی و إدعاریِ روایات )

 که نمود آن در تشخیص بهتر تعارض موجود در روایات و جمع بهتر بین -فرو  به ایول 

هتای   تر بودن استنباط است. ایشان دخالت کنترت استتنباط و دقتت    مالک قوی -آنها و ... 

 عقلی زیاد در اعلمیت را قبول ندارند.

دستت   تتر، در مبتادی بته    نظتر قتوی  »از حینی دیگر، محقق ایفهانی استنباط بهتر را در 

« یقاتر بتودن در چگتونگی تطبیتق دادن آن مبتادی بتر مصتاد       آوردن حکم درعی و قوی

تتر و   قتوی  فهم اصرولی عبارتی به نظر ایشان ک ی که  داند. به ( می55: ق1416 ،یایفهان)

 کارگیری آن ایول دارد، اعلم است. بیشتر در به خبرگی

آدتنایی بیشتتر بته قواعتد و متدارک      »، استنباط بهتتر را در  عروۀ یاحبمحقق یزدی، 
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 ییطباطبتا داند ) می« فهم بهتر روایات م ئله؛ و اطال  بیشتر بر نظایر م ئله و بر احادیث؛ و

فهم و  بهترحافظة تر و  قوی فهم اصولیعبارتی ک ی که  به ؛(17 م 8: 1 جق، 1409 ،یزدی

 تری دارد.  دقیق فقهی

  قعوى  لکونعه  غیعر   من استنباطا  حسن کان من األعلم من المراأ»گوید:  محقق عراقی می

  جعوأ  و موارأهعا   على تطبیقها کیفیۀ ِا خبرۀ  کثر مدارکها  و و المسْلۀ قواعد تنقیح ِا نظرا

 و تلویحعا   و إشعارۀ  و التزامعا  و مطابقۀ مضامینها من الفرعیۀ المسائل استنباط ِا لألخبار ِهما

فهرم  عبارتی ایشتان   (. به254 :4 ق، ج1417 ،یعراق« )نظائرها و المسْلۀ بمدارک اطالعا  کثر

بهتتر و اطالعتات بیشتتر را کته نمتود آن در       یفهم فقهبیشتتر و   خبرگیتر و  قوی اصولی

 داند. است، مالک اعلمیت می تر حافظه قوی

 احکتام  بتوانتد  بهتتر مالک اعلمیت ایتن استت کته ]...     »اند:  ای بیان کرده خامنه اهلل تیآ

در  کته  مقتدارى  بته  ختود  زمران  اوضاع به ن بت نیهمچن و کند استنباطادله  از را درعیه

ای،  خامنته « ) بادتد  ترر  آگراه  استت،  متؤثر  فقهى نظر ابراز و ماحکا موضوعات تشخیص 

دناخت اوضا  زمانه و احاطۀ مجتهد »اند:  (. برخی همگرا با سخنان مذکور گفته2ق: 1420

بر درایس حاکم بر جامعه، همرای ملکۀ اجتهاد و قوۀ استنباط، دخالت تام در تحقق مفهتوم  

رستد یترر    نظتر متی   (. بته 8: 1384لتی،  )حاجی ع« آن است نفکیالاعلمیت دادته، جزء 

توانتد دختالتی در    نمتی « دناخت اوضا  زمانه و احاطۀ مجتهد بر درایس حاکم بر جامعته »

تر دارد، اما در تحقق اعلمیت  اعلمیت فقهی دادته بادد. این م ئله ارتباطی با مدیریت قوی

نی ت. بایتد دقتت   تواند درط مرجعیت بادد، اما درط اعلمیت  نقشی ندارد. این م ئله می

کرد که اعلمیت از درایس مرجعیت استت و مرجعیتت دترایس دیگتری دارد. بترای منتال       

ای اعلم بادتد یتا    رجولیت و عدالت نیز درط مرجعیت است. اگر بنابر فرض خانم مجتهده

اعلم، فاسق بادد، درایس مرجعیت را دارا نی ت. باید دقت کرد که نباید درایس اعلمیت را 

تر بودن ن تبت بته اوضتا  زمتان      آگاه»ای نیز،  اهلل خامنه جعیت خلس کرد. آیتبا درایس مر

که تأثیری در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی دادته بادد،  را دریورتی« خود
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ایتن بادتد کته    « ابتراز نظتر فقهتی   »ای از  اهلل خامنه رسد مراد آیت نظر می اند. به درط دان ته

در ابراز فتوا دادته و ثانیاً به پیامدهای ابراز نظر فقهی خود التفات مجتهد اوالً دجاعت الزم 

امکتان دارد   زنی، غنا و موستیقی و امنتال آنهتا    دادته بادد. در برخی م ائل فقهی مانند قمه

گونه م ائل وظیفۀ مجتهد از طرفی اقتما  نتیجۀ اجتهاد با اوضا  زمان سازگار نبادد. در این

اعالم کند و از طرفی دارای پیامدهای ناخودایند استت. بنتابر ایتن    کند که رأی خود را  می

نیز در اعلمیت دخالت ندارد. البته قتدرت بیشتتر در   « ابراز نظر فقهی»رسد  نظر می تف یر به

تواند نشانۀ اعلمیت بادد کته بازگشتت آن بته خبرگتی بیشتتر       می تشخیص موضوع حکم

خبرگی بیشتر تشخیص موضو  بهتتر بترای   های  عبارت دیگر یکی از مالک مجتهد است. به

 حکم فقهی است.

فهرم  بر فهم فقهی و فهم ایتولی و خبرگتی و مهتارت،     اهلل سی تانی عالوه در بیان آیت

 (.  13: 1ق، ج 1415در اعلمیت دخیل دان ته دده است )سی تانی،  رجالی و حدیثی

اعلمیتت دخیتل   بر درایس گذدتته، نبتود برختی موانتع را در      برخی اندیشمندان افزون

عدم کون کثرۀ ا طالع ]علعا النظعائر[   »اهلل فیروزآبادی گفته است:  اند. برای منال آیت دان ته

منشْ لفقد جهۀ اخری لقلَّۀ المجال و اشتغال الوقت بذکرها  ِیحعرم ععن التَمّعق ِعا الفعروع و      

اوان در (. به نظر ایشان مشغول ددن فتر  2، ح256: 1ق، ج 1430)طباطبایی یزدی،« التدقیق

برخی علوم مانند علم ادباه و نظایر با کمبود وقت، مجتهتد را از تعمتق در فترو  فقهتی و     

دارد. بنابراین در یورتی مجتهد اعلم استت کته در ایتن علتوم افتراط       دقت در آنها باز می

 نکرده بادد. این درط قابلیت توسعه به علومی دیگر مانند فل فه را داراست.

گفته یعنی فهم، حافظه و مهارت در سخنان گذدتته مشتهود استت.     تأثیر سه عامل پیا

اگرچه برخی مصداق فهم بهتر را فهم فقهی، و برخی فهم ایولی و برختی فهتم رجتالی و    

رسد تمام موارد ذکردده در تحقق اعلمیت نقا دادته بادتد و   نظر می اند. به حدینی دان ته

اند، این بادد که در یورت وجود  کتفا کردهدلیل اینکه برخی اندیشمندان به بعمی از آنها ا

 ها نیز م لماً وجود دارند. آن ویژگی، باقی ویژگی
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از جانبی دیگر برای تحقق اعلمیت، در اینکه قوت استنباط مجتهد اعلم در چه چیزی 

باید بادد، اختالر وجود دارد و برخی قدرت استنباط احکام فرعی فقهی و برخی جمیع 

فیه چی ت؟ آیا مقصود  مفم ل»دانند. بدین سخن دقت کنید:  مالک میهای دینی را  گزاره

اعلمیت در خصوص علم فقه است؟]...  ظاهر از این روایات آن است کته، مفم تل فیته    

: 1377)حتائری،  « انتد  احکام فقهی است]...  بلکه تعدادی از اخبار در ایتن معنتا یتریم   

 بیشترین که است ک ى اعلم از رمانمنظو»(. در مقابل بدین سخنان دقت کنید: 182-180

 و حتالل  م تائل  در فقتس  تنهتا  نه و بادد دادته دینى معاررۀ کلی استنباط در را توانایى

 و استنباط در ینید فقیه توانایى ضرورت دود، مى استنباط ]...  آیه از که آنچه زیرا حرام،

 تنهتا  نته  و تاست  فترو   و ایتول  و عملتى  و اعتقادى از اعم دین معارر ۀهم استخراج

 ،یدخصت  نیچنت . است یافته دهرت «فقه» عنوان با علمیه هاىحوزه در که عملى احکام

رسد  نظر می (. به20: 1، ج2012)حیدری، « است جایز او از تقلید که است یمطلق مجتهد

اگرچه ثبوتاَ روش پژوها در علم کالم با روش استنباط در فقته متفتاوت استت، اثباتتاً     

ای جتز روش   های علم کالم را به دار  ن بت دهتیم، چتاره   هیم گزارهکه بخوا دریورتی

عبارت دیگر، علم کالم استالمی کته م تائل آن بته استالم ن تبت داده        فقاهتی نی ت. به

دود، دارای رودی فقاهتی است. این سخن دربارۀ علم اخالق و دیگر علتوم ان تانی    می

، ایتن استت کته روش استتنباط     های علمیه مشهود است نیز جاری است. آنچه در حوزه

دتود؛ پتس بازگشتت     های دینی واحد است و از آن به روش فقاهتی یاد می تمامی گزاره

 سخن دوم به سخن اول است.

 . تعیین مصداق اعلم4

ای است. البته فقها بترای   دده بررسی چگونگی تعیین مصداق اعلم بحنی مهم و کمتر پاسخ داده

 ان ان خود آنکه: اول: دناخت توان مى راه سه از را اعلم و مجتهد»اند که:  مقلدان خود ذکر کرده

 عتالمِ  نفر دو آنکه: دوم. بشناسد را اعلم و مجتهد بتواند و بادد علم اهل از آنکه منل کند، یقین

 تصتدیق  را ک ى بودن اعلم یا بودن مجتهد دهند تشخیص را اعلم و مجتهد توانند مى که عادل

 از اى عتده  آنکته : ستوم . ننمایند مخالفت آنان ۀگفت با دیگر عادلِ عالمِ فرن دو آنکه درط به کنند،
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 دتود  متى  پیتدا  اطمینتان  آنان ۀگفت از و دهند، تشخیص را اعلم و مجتهد توانند مى که علم اهل

 (. 3م 15: 1ق، ج1424)خمینی، « کنند تصدیق را ک ى بودن اعلم یا بودن مجتهد

که اهلیت تشخیص را دارا بادتد یتا آن دو    یورتیاما سؤال این است که خود ان ان در

هایی و معیارهای به اعلمیت فتردی   نفر عالمِ عادل و آن عده از اهل علم براساس چه مالک

توانند از بتین مجتهتدانی کته مظنتون بته       عبارتی، چگونه خبرگان می برند؟ به خاص پی می

ای تعیین مصداق اعلم با ه اعلمیت ه تند، اعلم را تشخیص دهند؟ پرواضم است که مالک

ها خلس دده و در یتک   های تشخیص مفهوم اعلم متفاوت است. اما گاهی این مالک مالک

(. ایتن خلتس در   201: 1994؛ ذاکتری،  103: 1373انتد )ر.ک: جنتاتی،    سطم بررستی دتده  

های کش  اعلمیت از دیتد مقلتدان نیتز وجتود      های اعلمیت از دید خبرگان با روش مالک

که مرجع قبلی اعلم  طوری م است که دناخت اعلم از طریق مرجع هر زمان، بهدارد. پرواض

گانتۀ   هتای سته   ( در راستای راه29-32: 1384علی،  بعد از خود را معرفی کند )ر.ک: حاجی

پودتی از مشتکالت تعتداد     کش  اعلمیت برای مقلد است. اساساً باید گفت پس از چشتم 

تشخیص مصداق اعلم از بین کاندیداهای مرجعیتت  زیاد مجتهدان و پراکندگی مکانی آنها، 

ددوار است. این م ئله باید برح ب ظواهر و تجمیع قرائن انجام گیرد. قرائنی که به تعیین 

 ند از: ا کند عبارت مصداق اعلم کمک می

 . سابقه و کیفیت تحصیل5

نتد  کند، سوابق تحصتیلی اوستت، مان   یکی از قرائنی که به تشخیص مصداق اعلم کمک می

هتای   بحث ای که در آنها درس خوانده است؛ همچنین استادان و هم های علمیه دهر و حوزه

او در دوران تحصیل و جتدیت و عالقتۀ مجتهتد بته درس هنگتام تحصتیل علتم. دادتتن         

ای بتر جتدیت در    های استادان بتر آن، نشتانه   تقریرات عمیق از استادان خود و متون تقریظ

دن آن تقریرات در حوزه نشانۀ قدرت فهم مجتهتد استت.   تحصیل است و منبع و مرجع د

ای که سطم علمی بتاالتری دارنتد و    های علمیه بدیهی است که تحصیل در دهرها و حوزه

دور و نشاط علمی در آنها بیشتر است، تأثیر ب زایی بر محصل و علمیت او دارد. بنتابراین  

(، 103: 1373)ر.ک: جنتاتی،  نفی مطلق دخالت کشور و دهر در تعیین اعلم یحیم نی ت 
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معنا که چون  مگر اینکه دخالت تعصبات ملیتی و قومیتی در انتخا  مرجع مراد بادد؛ بدین

 مجتهد از کشور یا دهر یا قومیت مقلد است، از او تقلید کند.

ای بر اعلمیت  بودن مدت تحصیل را قرینه« تر تلمذ نزد اساتید بیشتر و یا طوالنی»برخی 

کته بته    رسد تلمذ نزد استتادان بیشتتر دریتورتی    نظر می (. به103 :1373 ،یناتجدانند ) نمی

های مختل  یا دقت در مکاتب مختل  علمی منجر دود، عامل ردد علمی  مشاهدۀ دیدگاه

تر از زمان استاندارد، اگر با  ای بر اعلمیت بادد. مدت تحصیل طوالنی تواند قرینه است و می

هتای مختلت  و دقتت در مکاتتب      با هدر دیدن دیدگاه ردد علمی برای محصل همراه و

ای بر اعلمیت بادد.  تواند قرینه دود و می مختل  علمی بادد، به وسعت اطالعات منجر می

هتای   دوره اما اگر به ردد علمی منجر نبادد یا فرد محصل برای رسیدن به سطم علمی هتم 

تتر استت. بترعکس، متدت      ایینای بر قدرت فهتم پت   خود نیازمند زمان بیشتری بادد، قرینه

ای بتر فهتم بهتتر و     که با سطم علمی بتاال همتراه بادتد، نشتانه     تر دریورتی تحصیل کوتاه

 (.19: 1398ای بر اعلمیت است )ر.ک: مطهری،  استعداد بیشتر است که خود قرینه

 . سابقه و کیفیت تدریس1 .5

دتود.   منجتر متی   بر جهت دادن آموزش به محصالن بته ردتد علمتی استتاد     تدریس عالوه

رو  ترین هدر استاد از تدریس در حوزۀ علمیه، ردد علمی حایل از آن استت. ازایتن   مهم

( را 103: 1373)جنتاتی،  « سابقۀ ممتد در تدریس و کنرت داگرد»برخالر گفتۀ برخی که 

ای قتوی بتر    دانند، باید گفت سابقۀ تتدریس و کیفیتت آن قرینته    معیاری برای اعلمیت نمی

. سابقۀ تدریس از سنوات تتدریس و ستطوح مختلت  تتدریس و عنتاوین و      اعلمیت است

آید. کیفیت تدریس از تعداد دتاگردان حلقتۀ درستی و     دده به دست می های تدریس کتا 

دود. معموالً داگردان مجتهد اعلم، به نوبۀ ختود   قدرت و سطم علمی داگردان فهمیده می

ای بتر   اضم است که سابقۀ تتدریس قرینته  دوند. پرو های علمیه می استادان مشهور درحوزه

 تر است. ای بر فهم قوی وسعت اطال  و خبرگی بیشتر و کیفیت تدریس قرینه
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 . سابقۀ پژوهش 6

رسد حایل آن چنین بادتد کته    نظر می برخی در خصوص این موضو  سخنی دارند که به

دی در ابتوا   تک مجتهدان را در م ائل گوناگون فقته اجتهتا   نظرات تک»خبره یا خبرگان: 

 قیت تطب و عیتفر ثیح ازمختل  بررسی و ارزیابی کرده و هر که دارای نظریه ارجم و برتر 

(. ارزیابی م تقیم با دترکت در دروس ختارج همتۀ    103: 1383)جناتی، « بادد اعلم است

مجتهدان عمالً ممکن نی ت. در نظام آموزش عالی حتوزه، آمتوزش و پتژوها همتراه بتا      

گیرد. از حیث دیگر خروجی پژوهشی مجتهتدان در ایتن    رج انجام مییکدیگر در درس خا

دتوند و برختی،    که برختی از آنتان ختود دستت بته قلتم متی        طوری نظام مختل  است، به

نگارند. بنابراین آنچه عمالً ممکن است، بررسی تألیفتات و   داگردانشان تقریرات آنان را می

اگر در علم ایول بتوان نظرهتای آنتان را    تقریرات مظنونان به اعلمیت است. از جنبۀ دیگر

در مباحث مختل  بررسی کرد، اما همۀ مظنونان به اعلمیت، در ابوا  مختل  فقهی دارای 

خروجی نی تند. گویندۀ محترم روش تعیین مصداق اعلتم را منحصتر بته آنچته ذکتر دتد       

یتن زمانته ستطم    تنهایی کافی نی تت، زیترا در ا   رسد روش مذکور به نظر می داند، اما به می

کند و اغلب تعیین نظریۀ ارجتم ددتوار استت. معمتوالً      علمی مجتهدان چندان تفاوتی نمی

ها رودن و واضم بادد که دیگر اندیشتمندان را بته    چنین نی ت که استداللی بین استدالل

ها نزدیک به هم ه تند و  سکوت، بلکه خمو  وا دارد. معموالً کیفیت استدالالت بر نظریه

ان از بین آنها به ظن و گمان بر اعلمیت فردی رسید تا چته رستد بته قطتع و یقتین.      تو نمی

ها بتر برختی دیگتر دخالتت      بر اینکه ذوق دخص ارزیا  در ترجیم برخی استدالل عالوه

که نتیجۀ نهایی استدالل با نظر و رأی ارزیا  مطابقتت دادتته    معنا که دریورتی دارد. بدین

بیند و یاحب آن نظر را دارای خبرگی بیشتتر   ر را ارجم مینظ بادد، استدالالت آن یاحب

ای  داند. به هر حال، بررسی و مقای تۀ تألیفتات مجتهتد و تقریترات دتاگردان او قرینته       می

 آور بر اعلمیت است. گمان

 . سوابق اجرایی7

بر علمیتت نیازمنتد کتار اجرایتی استت. در        برخی ابوا  فقهی مانند قما و توابع آن عالوه
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هتای علمتی    قما نش تن و دیدن مشکالت قما و توابتع آن تتأثیر زیتادی در بحتث     م ند

مربوط به قما دارد. تلفیق اجتهاد عملی و اجتهاد علمی در این ابتوا  بته خبرگتی بیشتتر     

دود. ابوا  فقهی دیگر مانند معامالت و برخی ابوا  عبادات مانند حتج و جهتاد    منجر می

ای در اعلمیتت دادتته    که کار اجرایی دخالت عمتده  طوری هاگرچه مانند دستۀ اول نی تند، ب

توان تأثیر پژوها میدانی در آنها را در اعلمیت منکتر دتد. از جهتتی دیگتر      بادد، اما نمی

برخی م تائل فقهتی در ابتوا  مختلت  فقهتی       کهیطور بهارتباط ابوا  فقهی با یکدیگر 

 دهد. یت نشان میدود، دخالت سوابق اجرایی را در اعلم بحث و بررسی می

های ذکردده برای تشخیص مصتداق اعلتم استت و نته      دایان یادآوری است که مالک

مرجع تقلید. پرواضم است که یکی از درایس مرجع تقلید، اعلمیتت استت. ممکتن استت     

مجتهدی اعلم بادد، اما یالحیت مرجعیت را ندادته بادد، زیترا دیگتر دترایس مرجعیتت     

 .. را ندادته بادد.مانند عدالت یا رجولیت و .

 . تبیین جایگاه اعلمیت در اجتهاد حقوقی8

 در شخص حقوقی اعلمیت . معنای1 .8

گردد. هر که در  گفته دد که اعلمیت دربارۀ فرد به سه جنبۀ فهم، حافظه و مهارت او بازمی

عبارتی ک تی کته فهتم فقهتی و      تر بادد، الجرم اعلم است. به این سه مورد از دیگران قوی

تتری دادتته بادتد و متدت زمتان       و رجالی و علوم حدینی بهتری و حافظتۀ قتوی   ایولی

ای بیشتتری بتر    طتوری کته بته ادترار و احاطته      بیشتری در راه علم سرری کرده بادد، بته 

م تندات احکام منجر دود و همچنین مهارت بیشتری در تطبیق قواعد بر ادله دادته بادد، 

تر است، بنابراین اعلم است. اما هنگامی اعلمیتت را  به طبیعت حال در استنباط احکام استاد

ن بت به دخص حقوقی ب نجیم، مفهتوم آن متفتاوت دتده و ب تته بته ستاختار دتخص        

 دود: رو این موضو  در چند مبحث پیگیری می دود. ازاین حقوقی دارای مفهومی جدید می

 . اعلمیت در مجتهد شورایی2 .8

طرح بادتد کته بتیا از یتک مجتهتد دتورایی       پرواضم است که بحث اعلمیت در یورتی م
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وجود دادته بادد. برای منال حوزۀ علمیۀ قم، خراسان، ایفهان و نج  هر کدام یک مجتهتد  

رستد در ایتن نتو  ستاختار، اولتین دترط اعلمیتت دتخص          نظر می دورایی فرض دوند. به

اعمتای  که مجمو  علمیت اعما از مجمو  علمیت  طوری حقوقی، علمیت افراد دوراست، به

بر علمیت افراد دورا، موارد دیگری در اعلمیت دورا متؤثر   سایر نهادها بیشتر بادد. اما عالوه

 تأثیر دارد. است. ان جام دورا و افزایا تعداد اعمای دورا در اعلمیت دورا 

 ،1363، نیمعت ددن است ) ان جام در لغت به معنای یکرارچگی، یگانگی، ادغام و یکی 

طور منظم و یکرارچته   متناظر با حالتی است که عنایر یک مجموعه به (. ان جام292: 1 ج

توان همب تگی و واب تگی متقابل اعمای یک مجموعته کته    گرد آمده بادند. ان جام را می

(. برخی 83 :1395 ،یدریحدارای همدلی و همنوایی در انجام دادن امور ه تند، معنا کرد )

نتد از: آمتادگی مشتارکت    ا  جام مجموعه، عبتارت گیری ان ها برای سنجا و اندازه داخصه

وجوی حل  برای انجام دادن امور، افزایا سطم تعامل و ارتباط با اعمای مجموعه، ج ت

هتا و   هایی برای غلبه بر مشتکالت، تتالش بترای رفتع چتالا      مشکالت فردی و یافتن راه

عملتی و راهبتردی   کند، بیان پیشنهادهای  تنگناهایی که مجموعه را با محدودیت مواجه می

ها هرچته ان تجام    (. با توجه به این داخصه84 :1395 ،یدریحبرای تقویت مواضع گروه )

یابتد کته    درون دورا بیشتر بادد، آمادگی مشارکت و سطم تعامل اعمای دورا افرایا می

توان گفت ان جام برای دورا نقشتی دتبیه    دود. می خود به تقویت خروجی دورا منجر می

فرد دارد. باید دقت کرد مراد از ان جام بین اعمای دخص حقوقی به معنتای  خبرگی برای 

 همفکر بودن یا همگرا بودن در آرا نی ت.

فرایند سرعت  ، به بازدهی بیشتر و باال رفتنتیان جام در نهادر جوا  ادکال به اینکه 

ن تجام  که ا است یگریامر د و کش  حکم دار  به واقع رسیدناما  دود، اجتهاد منجر می

بتر بتاال    بین اعمای دتورا عتالوه  ان جام بین اعمای دورا دخالتی در آن ندارد، باید گفت 

 یاعمتا  نیبر موضو  بت  شتریبه بحث و تبادل افکار ب رفتن سرعت فرایند اجتهاد دورایی،

و در  دتود  متی تتر   هر کدام بته واقتع نزدیتک    یاجتهاد فرد و در نتیجه ددو یدورا منجر م

 تر است. وذه به واقع نزدیکمأخ یمجمو ، آرا
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انجامتد.   دتده متی   های بیشتر بر م ائل طرح افزایا تعداد افراد دورا به بحث و بررسی

آورد  وجود متی  است و تمار  آرای بیشتری به تر متفاوتنتیجۀ افزایا تعداد وجود مبانی 

ت دود. از آنجا کته علمیتت دتورا مجمتو  علمیت      که خود به دقت بیشتر در فتوا منجر می

اعمای آن است، افزایا تعداد اعما رابطۀ م تقیمی با افزایا علمیت دورا دارد و از این 

حیث محدودیتی در اعمای دورا وجود ندارد. مشکلی که بتا افتزایا تعتداد افتراد دتورا      

دود. ان تجام بتین اعمتا بتا افتزایا       آید، در ان جام بین افراد دورا نمایان می وجود می به

انجامد. بنتابراین بایتد    یابد، که به نوبۀ خود به کاها علمیت دورا می میتعداد آنها کاها 

تعداد اعمای دورا به مقداری افزایا یابد که توازنی بین کاها اعلمیت حایل از کاها 

 ان جام و افزایا اعلمیت حایل از افزودن فرد جدید حایل دود. 

اجرایتی دارد. افتزایا تعتداد     همراه دارد که جنبۀ افزایا تعداد افراد، مشکل دیگری به

کنتد و کتارایی دتورا را     اعمای دورا روند بررسی و تصویب موضتوعات را طتوالنی متی   

 دهد. کاها می

 . اعلمیت در مجتهد گروهی3 .8

همانند بحث قبلی باید یادآوری کرد که فرض بر این است که بیا از یک مجتهد گروهتی  

بحث روش پیدا کردن اعلتم از بتین مجتهتدان    عبارتی هدر این م افتا وجود دادته بادد. به

گروهی افتا است. روش یافتن اعلم بین انوا  مجتهد حقوقی یا بین فرد و مجتهد حقتوقی،  

 . تیننظر این مبحث  محل

یی قتدرت استتنباط ندادتته بادتد، بنتابراین      تنهتا  بته هر فرد عمو گروه  ب ا چهاز آنجا که 

گونه مجتهتد حقتوقی،    لمیت افراد دان ت. در اینتوان علمیت مجتهد گروهی را مجمو  ع نمی

فرد  نیتر  یضعوجودآمده از مجمو  اعماست و مقدار آن به  علمیت کل واب ته به علمیت به

گروه واب ته است. خو  عمل کردن گروه، به اثربخشی گتروه ارتبتاط دارد. گتروه اثتربخا،     

وی ان تانی را طتی زمتان    گروهی است که سطوح عالی عملکرد کاری و حفظ و نگهداری نیر

ی عملکتردی ختود در   هتا  هتدر ک ب کند. یک گروه اثربخا، از جنبۀ عملکترد کتاری بته    

دهد. گتروه اثتربخا در بعتد     یابد و نتایج کاری عالی ارائه می زمان ممکن دست می نیتر کوتاه
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 حفظ و نگهداری منابع ان انی، گروهی است که اعمای آن به اندازۀ کافی از کارهتای ختود و  

طور م تمر با یکتدیگر ختو  کتار کننتد      فردی رضایت دادته بادند و در نتیجه به روابس میان

(. چون گروه بر روی هتم دارای قتدرت   197-252: 1385؛ افجه، 217-231: 1384)رضائیان، 

 تتر  استنباط است و از طرفی اعلمیت، استنباط بهتر تعری  دد، گروهی اعلم است که اثتربخا 

 دود. تری ارائه می هرچه اثربخشی گروه بیشتر بادد، فتوای دقیقعبارتی  بادد. به

دود. هرچه ایتن   در علم مدیریت عوامل مختلفی برای باال رفتن اثربخشی گروه ذکر می

نظتران علتم     عوامل در گروه بهتر بادد، احتمال اثربخشی گروه بیشتر خواهد بتود. یتاحب  

های رفتاری اعمای  برخی بر مشخصه که درحالیمدیریت بر سر این عوامل اختالر دارند؛ 

ی اثربخشتی گتروه را براستاس عملکترد گتروه،      گروه برای انجام وظیفه تأکید دارند، دیگر

کند؛ بعمی دیگر بر بحث رهبری  برآوردن نیازهای اعمای گروه و توانایی گروه تعری  می

باط با گروه خاص ، برخی از این عوامل که ارتهر حال(. به 42: 1389تمرکز دارند )فرهی، 

 (:44-47: 1394از )خیراندیا،  اند عبارتاین پژوها دارد، 

ی علمتی مناستب در اعمتای گتروه     هتا  ی تتگ یدا: وجتود  های اعضای گروه ویژگی

یی تنهتا  بته تواند دارایی بزرگی برای عملکرد خو  گروهی بادد. اگرچه این استعدادها  می

گتذارد   مهمی را برای عملکرد خو  بالقوه میتواند موفقیت گروه را تممین کند، پایۀ  نمی

یی در عملکترد مواجته   هتا  تیمحتدود و اگر دای تگی اعمای گروه ناکافی بادد، گروه بتا  

 خواهد دد که غلبه بر آنها ددوار است.

: از آنجا که تشکیل و انتخا  اعمای گروه با مربی گتروه استت،   مربی گروه ها یژگیو

ای کامل از متخصصان را کته متورد    د تا بتواند مجموعهمربی گروه باید مجتهدی مطلق باد

نظر  ریاجتهاد در م ئله ز ندایکل فر نیاز فرایند اجتهاد است، در گروه جمع کند. از آنجا که

 یکیمتخصص در  بلکه ،گروه ممکن است مجتهد نبادند یو اعما دود یم یگروه ط یمرب

 بته دتکل   اجتهاد، ندایکه فر دود یم نیتمم ی،مرب اجتهاد مطلقبادند، با  یاز علوم اجتهاد

 یبتا مربت   یحت مراحل فرایند اجتهتاد  صیتشخ عبارت دیگر . بهه استگرفت انجام مییح

 .اگرچه فتوا منت ب به کل گروه است ،است
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تر بادد و قدرت بیشتری در جذ  آنها در  دناس بودن قوی هرچه مربی گروه در متخصص

خواهد دد. بنابراین برای مربی، آدنایی با متخصصتان و   گروه دادته بادد، اعلمیت گروه بیشتر

وخوی آنها، از دادتن گ ترۀ اطالعات فقهی، ایولی، حتدینی و رجتالی بیشتتر و     دان تن خلق

است. مربی گروه هرچه قدرت تعامل بیشتری در جذ  و هماهنگی بین  تر مهمتر،  حافظۀ قوی

کته گذدتت،    گونته  کنند. چون همتان  کار میاعمای گروه دادته بادد، اعمای گروه بهتر با هم 

گروه اثربخا، گروهی است که سطوح عالی عملکرد کاری و حفظ و نگهداری نیروی ان انی 

را طی زمان ک ب کند، برای حفظ و نگهداری نیتروی ان تانی و بترای بته حتداکنر رستاندن       

(. 232: 1384ئیان، ترین محیس را برای اعما فراهم کند )رضتا  اثربخشی گروه مربی باید حمایتی

از فهم حدینی و فقهی و ایولی برای مربی، که بازگشت آن به هتوش دتناختی استت،     تر مهم

(. متراد  2: 1395آبادی،  ؛ جمال119: 1392برخورداری از هوش عاطفی بیشتر است )خدادادی، 

از هوش عاطفی توانایی درک اح اسات و عواط  خود و دیگران، تشخیص تمایز میان آنها و 

توان گفت  (. می57: 1391نیز استفاده از آن برای هدایت تفکر و اقدامات فردی است )طاهری، 

تأثیر سبک مدیریتی مربی گروه، در اعلمیت نهاد گروهی معادل تأثیر مهارت و خبرگی در فترد  

 برای اعلمیت است.

ایتد  های علمی، ب بر دای تگی : اعمای گروه عالوهی ارتباطی و تعاملی اعضاها یژگیو

فردی برخوردار بادند. اگر اعمای گتروه از تمتاد دخصتیتی برختوردار      از سازگاری میان

ترکیب  رو نیازاای به هدر خواهد رفت.  بادند، انرژی آنان با پرداختن به موضوعات حادیه

ی گروه مهم است. اگر اعمای گروه در همراهی بتا هتم مشتکل دادتته بادتند،      دناخت روان

دتود.   یابتد و استتعدادها ضتایع متی     فردی اختصاص متی  ه م ائل میانانرژی و توجه آنان ب

ی موجود باید با یکدیگر خو  کتار کننتد. اگتر    ها ی تگیدااعمای گروه برای استفاده از 

« گتروه هماننتد  »مشابه بادند و بته ایتطالح    ها نگرشو  ها ارزشاعمای گروه در عالیق، 

اعما زیاد استت، ولتی گتروه در انجتام      بادد، احتمال برقراری روابس کاری هماهنگ میان

کارهای پیچیده ممکن است با مشکل مواجه دود. در مقابل، گروهی که اعمتای ناهماننتد   

توانتد از عهتدۀ م تائل     و تجربیاتی را دارد که متی  ها مهارتای از  دارد، اغلب تنو  گ ترده
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برای کار بتا یکتدیگر   « دگروه ناهمانن»ترتیب انجام کار آسان دود. اما  پیچیده برآید و بدین

 (.235-238: 1384رو دود )رضائیان،  ممکن است با مشکل روبه

 گتروه  یاعمتا  دمانیت چ بته  اعمتا  انیت م اختالر ایدایپ از یبخش: سازماندهی گروه

 گتروه  یاعمتا  دتود  یمت  موجتب  گروه در افراد یعلم گاهیجا و دأن تیرعا. دارد یب تگ

 گترو  در گروه یاعما دأن تیرعا. برردازد کار بهتر  هماهنگ گروه و نندک یراحت اح اس

 برابتر  گتروه  از ختارج  در یو یهتا  پ ت اعتبار و وجهه با گروه در فرد پ ت که است آن

 .(238-239: 1384)رضائیان،  بادد

در یورت تفاوت درجۀ عوامل اعلمیت در دو مجتهد گروهی مورد مقای ه، برای منال امر 

بادند، اما درجۀ  تر قیدقتر و  مای آن در تخصص خود خبرهدایر بادد بین مجتهد گروهی که اع

گروهی آنها کمتر بادد و بین مجتهد گروهی که اعمتای آن درجتۀ تعامتل بیشتتری      تعامل بین

دارند، اما اعمای آنها در خبرگی و دقت کمترند یا برای منال امر دایر بادد بین مجتهد گروهی 

، تتر   یضعی است، با مجتهد گروهی که دارای مربی تر  یضعکه دارای مربی بهتر، اما اعمای 

ی مربی بیا ها یژگیوترتیب درجۀ اهمیت  رسد که به نظر می ی است و ...، بهتر یقواما اعمای 

ی اعمای گروه ها یژگیواز سازماندهی گروهی و آن بیا از ویژگی تعاملی اعما و آن بیا از 

، چه اینکه ب تیار محتمتل استت کته      تینتیب بادد. اما این گفته به معنای مطلق بودن این تر

مجتهد گروهی با ترکیب مربی متوسس و اعمای ب یار قوی اعلم از مجتهد گروهی بتا ترکیتب   

، ایل اولی است که دده انیبهمراه اعمای ضعی  بادد. در حقیقت، ترتیب  مربی ب یار قوی به

 درایس خاص ترتیب را دگرگون سازد. ب ا چه

 تهد سازمانی. اعلمیت در مج4 .8

ستازمان اختصتاص داده   « اثربخشتی »ی تئوری سازمان فصلی بته  ها کتا طور معمول در  به

(. باید دقت دود که مراد از اثربخشی ستازمان پژوهشتی در   58-87: 1391دود )رابینز،  می

عبارت دیگتر،   ی مشابه و رقیب است. بهها سازماناین مبحث، بهتر بودن کیفیت پژوها از 

بخشی سازمان پژوهشی، درید تأثیر پژوها آن سازمان در جامعه نی ت )ر.ک: مراد از اثر

 (.  1397خ روی، 
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باز هم باید تأکید دود که مقای ۀ بین علمیت دو مجتهد سازمانی در این مبحث مطترح  

ه تند.  ها پژوهشگاهگونه ادخاص حقوقی، مؤس ات پژوهشی و  دود. نمونۀ عملی این می

دوند، اما بایتد دقتت کترد کته      های پژوهشی تشکیل می چه از گروهاگر ها سازمانگونه  این

تعری  گروه در آنها، با تعری  این پتژوها از گتروه متفتاوت استت؛ چته اینکته گتروه        

بته   م تتقل طتور   پژوهشی در آنها، مرکب از حداقل پنج عمو هیأت علمتی استت کته بته    

گرنتد و ارتبتاط طتولی بتا     عبارتی هر کتدام از آنهتا در عترض یکدی    پردازند. به پژوها می

 یکدیگر برای انجام یک پژوها ندارند.

 مانند معیارهایی از مراکز پژوهشی یبند رتبه و عملکرد یابیارزمنظور  به حاضر حال در

)پارستایی   دتود  یمت   استتفاده ... والمللی سازی  آموزش، پژوها، اعمای هیأت علمی، بین

بنتدی ایتن مراکتز علمتی، پتژوها       رتبته المللتی   ی بتین ها نظامدر اغلب  .(1398محمدی، 

دهد )ر.ک: نظام ملتی   ترین و بیشترین وزن را در مجمو  معیارها به خود اختصاص می مهم

((. این ISCها و مؤس ات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) بندی پژوهشگاه رتبه

وهشتی مترتبس   ی پژهتا  یخروجدود که با  یی سنجیده میها داخصطور معمول با  معیار به

هتای   ( با هفت داخص با وزنهISCاست. برای منال، در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 .دود محاسبه می 1مختل  مطابق دکل 

  ستاخته ی و داخلتی بتا اهتدار خایتی     المللت  نیبت بندی  ی رتبهها نظامبا توجه به اینکه 

کتار رونتد. بترای     مجتهدهای سازمانی بهتوانند برای سنجا اعلمیت  نمی رو نیازا، اند دده

موجتود در نظتام   « امکانتات -ت تهیالت »و « یالمللت  نیبت وجهتۀ  »، «آموزش»منال معیارهای 

باید نظام خایی بترای   رو نیازا( ربطی به اعلمیت نهاد سازمانی افتا ندارد. ISCسنجی ) رتبه

مطالتب متذکور   آن طراحی دود؛ امری که از حیطۀ این پژوها خارج است. با توجته بته   

 اعلمیت در مجتهد سازمانی به معنای پژوها بهتر از لحاظ کیفیت و کمیت است.
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 1 شکل

 اعلمیت بین شخص حقیقی و شخص حقوقی

دخص  از همیشه دخص حقوقی با هر ساختاری که گفت توان ینم یکل ۀقاعد کی طور به

 یشتتر یب ۀتجربت  و دانا از که است آن در دخص حقوقی یایل ازیامت. است اعلم حقیقی

دتخص   از بهتتر  عمتالً  دتخص حقتوقی   ایت آ اما. است برخوردار دخص حقیقی به ن بت

 از جمعتی  تیت فعال متوستس  طتور  به قاتیتحقبرخی  جینتا براساس کند؟ یم تیفعال حقیقی

 ممکتن  رستد  نظر می حال، به نیا با. (42-43: 1392)سوروویکی،  است بهتر یفرد تیفعال

 گتروه  از بهتتر  یحتت  و گروه یخوب همان به ،است رداربرخو باال تیفیک از که یفرد است

 بهتتر  هتم  گروه کی درون فرد نیبهتر از است ممکن گروه ،یگرید سیدرا در. کند تیفعال

 ممکتن  گتروه  در یاحترامت  مورد فرد ای گروه رهبر مانند خاص، یاعما نیا بر عالوه. بادد

 نیا اگر. بگذارد ریتأث گروه دعملکر جهت رییتغ بر که بادد برخوردار ینفوذ چنان از است

دتخص   البتته . کند  یضع را گروه است ممکن ،نبادد برخوردار یکاف دانا از بانفوذ فرد

. است برخوردار فرد به ن بت یشتریب ییاجرا مشکالت از دده، حقوقی با ساختارهای گفته

. بادد نیآفر مشکل تواند یم یفور سیدرا در که است کندتر فرد از معموالً دخص حقوقی
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 بته  دنیرست  یبترا  که یطور به ،است یمختلف ابعاد یدارا و دهیچیپ م ئله اگر وی ، نیا با

 از تتر  عیستر  استت  ممکتن  دخص حقتوقی  کرد، عبور یمتفاوت مراحل از دیبا یینها ۀجینت

 آن اعمای نیب واندت می مشکل مختل  یها جنبه چراکه کند، تیفعال بتواند دخص حقیقی

 .دود میتق 

که گفتته دتد، متراد از    طور همانذکور در مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات، سخنان م

بادد، بنابراین هر  است، می کننده مراجعهتقلید، رجو  غیرتعبدی که منشأ آن وثوق دخصی 

، در کشت   دیفزایبرا به مطابقت فتوا با واقع  کننده مراجعهچیزی که درجۀ وثوق و اطمینان 

آورتتر از   که فتوای مشهور بترای مکلت  اطمینتان   طور همانرسد  مینظر  اعلم مؤثر است. به

فتوای غیرمشهور است، فتوای مجتهد نهادی ن بت به فتوای مجتهد حقیقی وثوق بیشتتری  

 در مکل  ایجاد کند.

 گروهی و مجتهد سازمانی . اعلمیت بین مجتهد شورایی، مجتهد5 .8

کنند.  ت و درایس آن را تحمیل میانتخا  ساختار دخص حقوقی اغلب خارج از اختیار اس

رستد بتتوان ایتن     نظتر متی   ساختار دخص حقوقی انتخابی بادد، باز هم به که یدریورتاما 

اعلمیتت در   اساستاً گونه به چالا کشید؛ در یک دیدگاه قائل دتد بته اینکته     مقای ه را این

کنتد.   اینجا مطرح نی ت، بلکه ماهیت و حجم م ئله، ساختار دخص حقوقی را معتین متی  

ای نشده و  داید به همین دلیل است که تاکنون بین اثربخشی دورا، گروه و سازمان مقای ه

رسد م ئلۀ فقهتی اگتر ب تیار     نظر می پژوهشی علمی در خصوص آن منتشر نشده است. به

است. دلیل این م ئله این است  تر مناسببادد، مجتهد سازمانی برای آن   و پیچیده  گ ترده

هتا   گ ترده را باید به چندین زیرم ئله تبدیل کرد. هر کتدام از ایتن زیرم تئله   ای  که م ئله

خود توسس گروهی حل دود. اما اگر نیازمند توافق جمعی بین فقها بادیم، در این یتورت  

از نتو  گتروه    خصتوص  رسد مجتهد گروهی بته  نظر می مجتهد دورایی جوابگوست. اما به

 بادد.  تر جهادی اثربخا

در یورت ایرار بر امکان مطرح کردن اعلمیتت بتین ستاختارهای دتخص     به هر حال، 

تتوان در کتل، یتک قاعتده داد و یتک       سبب حجم م ئله و درایس آن نمی  حقوقی، باز هم به
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رستد مجتهتد گروهتی     نظر می سخن ساختار خایی را اعلم دان ت. اما در درایس یک ان، به

افزایی علمی بیشتتری ن تبت بته ستاختار      از انوا  دیگر است. ساختار گروهی هم تر اثربخا

دورایی دارد. این ساختار ن بت به ساختار سازمانی از چابکی بیشتری برخوردار استت. ایتن   

پتژوها   اساساً(. 1398ی تیم بادد )ستوده، ها یژگیوساختار برای مجتهد حقوقی باید دارای 

دهنتد.   را انجتام متی   هتا  پژوها ها گروهنیز افراد یا  ها سازمانماهیتی سازمانی ندارد. در درون 

گیتری حتداکنر    تر از دیگر تصمیمات است، پتژوها بتا رأی   اگرچه تصمیمات دورایی متقن

 دود، اما معلوم نی ت از واقعیت بیشتری برخوردار بادد.   مقبولیت بیشتری را دارا می

  جهینت. 9

لم نتیجه گرفته دتد  در این مقاله پس از بررسی سخنان فقها و ایولیان در یفات مجتهد اع

تر  و حافظۀ قوی -اعم از فقهی، ایولی، رجالی، موضوعی و ... –هر مجتهدی که فهم بهتر 

و احاطۀ بیشتری بر مدارک و مهارت بیشتری در تطبیق قواعد ایولی بر منابع فقهی دادتته  

ی ثبتوتی متذکور بایتد بته ستوابق تحصتیلی،       هتا  یژگت یوبادد، اعلم است. برای تشخیص 

پژوهشی و اجرایی مجتهد مراجعه کرد. اعلمیت در مجتهتد حقتوقی بتا ستاختار      تدری ی،

دورایی به علمیت اعما و ان جام دورا مرتبس و با ساختار گروهی و سازمانی با اثربخشی 

آنها در ارتباط است. در مقای ۀ بین اعلمیت بتین مجتهتد حقیقتی و حقتوقی قاعتدۀ کلتی       

ترده و ددوار مجتهد حقوقی ارجحیت دارد. در مقای ۀ توان بیان کرد. اما در م ائل گ  نمی

 بین اعلمیت بین مجتهد دورایی و گروهی و سازمانی، مجتهد گروهی اولویت دارد.
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12. Ḥāʼirī, ʻAlī ibn ʻAbd al-Ḥusayn (2001). al-uṣūl fī ʻilm al-uṣūl, Qom: Daftar-i 

Tablīghāt-i Islāmī-i Iṣfahān. (in arabic) 
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