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 واکاوی جايگاه حيات در اجتهاد و تقليد
                             

 9حسین رجبی       
 
 

 چكيده
ه ، مراجعیابی به احكام دینی، رجوع به مجتهد زنده را شرط دانستهدست مشهور فقهای امامیه در

 دانند. پرسش اصلی این است که حیات مجتهد چه نقشیبه مجتهد میت را به صورت ابتدایی باطل می
در تقلید دارد که در تقلید شرط است؟ اگر نظر مجتهد مانند سایر فنون علمی از حیث کشف واقع، 

دالیل نیز آن را تثبیت کند، در این صورت حیات و ممات شرط نیستأ زیرا طریقیت داشته باشد و 
گفتار فقیه طریق برای رسیدن به حق است، این طریقیت پس از ممات نیز باقی است. البته اگر کسی 
برای حیات مجتهد، موضوعیت قایل شود، باید حیات را شرط دانست. اگر برای نظریه مجتهد حی، 

، تقلید پس از حیات بالمانع است، اما اگر حیث موضوعیت ثابت شود جای حیث کاشفیت ثابت شد
ها و دالیل مربوط به مشروعیت اجتهاد و انكار تقلید از میت وجود دارد. این مقاله با بررسی دیدگاه

 تقلید، بر آن است که جهت دوم یعنی طریقیت و کاشفیت برای نظر مجتهد حی قابل اثبات است. 
 

 جایگاه حیات، اجتهاد، تقلید، میت، طریقیت ، موضوعیت. :واژگان کليدی
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 مقدمه
آثار حیات انسان دوگونه است: آثار مادی، مانند راه رفتن، خوردن، آشامیدن و ازدواج، و 

توان آثار معنوی مانند آثار علمی و فكری، آثار علمی برای خود و دیگران راهگشا است و می
رود کند. با گرفته شدن حیات از انسان، آثار طبیعی از بین میبرای اثبات حقایق به آن استناد 

رود؟ آیا با مرگ شیخ طوسی، بوعلی و اما آیا آثار علمی نیز پس از حدوث با مرگ از بین می
گر چنین شود؟ ارود و حجیت آن ساقط میسایر دانشمندان، آثار فقهی و فلسفی آنان از بین می

بار شده ساقط و باید علوم جدید و نو شروع شود. روشن است  های تمدن که بر علومباشد پایه
ها به آن عمل شده حتی که دیدگاه عالمانی که با استدالل عقلی و نقلی ارائه شده و مدت

ها پس از مرگ آنان مورد توجه قرار داشته و تاکنون استمرار داشته است، هرگز از بین سال
نكند،  تر آن را باطلان باشد، ازاین رو اگر دلیل قویگشای آیندگتواند راهرود، بلكه مینمی

رائه ای که همراه با استدالل احجیت آن برای دیگران در ابعاد نظری و عملی ثابت است. نظریه
شده است، علت محدثه است و با ایجاد آن، آثارش نیز باقی است. ازاین رو مانعی ندارد گاه 

اعده در تقلید از مجتهد میت جاری است یا خیر؟ اگر علت محدثه، علت مبقیه باشد. آیا این ق
گذار فقه موجود قرار دارد از حجیت ساقط شود با مرگ شیخ طوسی که نظریات فقهی او پایه

که نظریات  شود، در صورتیباید فقه جدیدی تدوین گردد که گاه از آن به فقه مستحدثه یاد می
مخالف  گردد. شاید در برخی از نظریات با شیخمیفقهای امروز با تكیه بر فقه پیشینیان ارائه 

قهی که توان بر نظریه سابق باقی ماند. بنابراین فتر ارائه نشده میباشند ولی تا وقتی دلیل قوی
اکنون در اختیار ما قرار دارد خواه در ساختار یا در بسیاری از مسایل جزئی، نظریات فقهی 

قرار گرفته است که تقلید از میت جایز است یا  قدماست. درعین حال این مساله مورد بحث
های فروانی وجود دارد که دراین تحقیق  فقط به جایگاه حیات و رابطه خیر؟ دراین مساله بحث

 پردازیم.آن با رأی و نظر مجتهد می
 ها در باره نقش حيات در اجتهاد ديدگاه

ه اه محققان نسبت بها و دالیل و سپس نگبرای روشن شدن نقش حیات، نخست دیدگاه
شود. مشهور بین فقهای امامیه این است که هر مجتهدی که از دنیا جایگاه حیات بررسی می

. 9رفته است، جایز نیست احكام  دین را از او اخذ کرد بلكه باید به مجتهد زنده رجوع شود
                                                           

 59، ص مجموعة رسائل. انصاری، 9
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ه وجود ألباشد. سه دیدگاه در مسهای دیگری نیز وجود دارد که مخالف نظر مشهور میدیدگاه
 دارد:
ان به صورت تو . یک دیدگاه این است که حیات در اجتهاد و تقلید شرط نیست، بلكه می7 

ابتدایی و یا استمراری دستورات دین را از کسی که از دنیا رفته اخذ کرد. اخباریان و برخی از 
را شرط . چنان که اخباریان نیز حیات 9اصولیان مثل محقق قمی قائل به این دیدگاه هستند

دانند. از این دیدگاه همان گونه که در نقل روایت نیاز به حیات راوی نیست در نقل و اخذ نمی
  2باشد.فتوا نیز حیات شرط نمی

. دیدگاه دیگر این است که حیات، شرط است و رأی بدون حیات حجیت ندارد حتی 0 
جهت رجوع به میت  برای مجتهدی که مدتی در دوران حیات از او تقلید شده باشد. بدین

 صحیح نیست نه به صورت استمراری و نه ابتدایی. )همان(
. نظر سوم این است که در تقلید ابتدایی، حیات شرط است و در استمراری شرط نیست. 1 

این دیدگاه بین فقها بویژه نزد متأخرین مشهور است و در کالم برخی از فقها برای آن ادعای 
 4اجماع شده است.

 مسالک. صاحب 3ه محقق ثانی برای اشتراط حیات ادعای اجماع کرده استبرای نمون
. کالم وحید 5«انداصحاب ما اشتراط حیات را در عمل به قول مجتهد شرط دانسته»نویسد:می

. از دیدگاه 6«أجمع الفقهاء علی أن المجتهد إذا مات الحجیة في قوله»بهبهانی چنین است: 
)همان(.  7، قولی ندارد که کنایه از عدم حجیت قول اوستابن ابی احسائی نیز مجتهد میت
رسد ادعای اجماع تمام نیستأ زیرا شیخ انصاری در تقریرات این در حالی است که به نظر می
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. شهید ثانی نیز عدم جواز را به 9از قول اردبیلی نسبت عدم جواز تقلید میت به اکثر داده است
در  ها ناشی از اختالفه اختالفی است و اختالف دیدگاه. بنابراین مسأل2اکثر نسبت داده است

روش و منهج علمی آنان است. برای مثال میرزای قمی بر اساس مبنای انسداد باب علم در 
احكام و مشكل بودن امتثال جزمی و احتیاط، ظن به احكام را که از راه فتوای علما خواه زنده 

 نویسد: قها در نقد این دیدگاه میداند. برخی از فیا مرده حاصل شود، حجت می
این سخن میرزای قمی از جهت مبنا و بنا مورد اشكال است. از جهت مبنا صحیح نیستأ 

. عدم حجیت ظواهر نسبت به کسانی که مقصود 7زیرا انسداد باب علم مبتنی بر دو امر است: 
من »اختصاص به  . عدم حجیت خبر موثوق به. در صورتی که حجیت ظواهر0به افهام نیستندأ 

از  حجت است. اما« مقطوع به»نیز مانند خبر « موثوق به»ندارد. همچنین خبر « قصد افهامه
جهت بنا صحیح نیستأ زیرا بر فرض انسداد باب علم، اعتبار ظن را در خصوص مجتهد ثابت 

ند از توانکند و او باید بر حسب ادله به ظن خودش عمل کند. اما مقلدان و توده مردم نمیمی
فتوای مجتهد میت، علم به حكم واقعی پیدا کنندأ زیرا بین فتوای میت و مجتهد زنده اختالف 

 4وجود دارد، بویژه اگر زنده اعلم باشد.
دیدگاه محدثان نیز مبتنی بر این مبناست که آنان مشروعیت تقلید را انكار و رجوع عامی به 

ت کند و حجی. در واقع مجتهد روایت نقل میدانندمجتهد را از باب رجوع به راویان حدیث می
 . 3روایت و جواز عمل به آن توقف بر حیات راوی ندارد

، 5«رنفر و اهل ذک»این ادعا نیز از جهت مبنا و بنا صحیح نیستأ زیرا با توجه به آیات 
شود که رجوع به مجتهد به دلیل اهل خبره بودن است و رأی وی در رجوع نقش روشن می

از جهت این که راوی حدیث است. بنابر آیه نفر نیز انذار فقیه حجت است و فقیه بر دارد، نه 
اساس اخبار و جمع بین متعارضات و تخصیص عمومات نظر داده و از این باب به او رجوع 
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یات شود که حشود در حالی که در راوی، فقاهت معتبر نیست. از این بیان استفاده میمی
 9موضوعیت دارد.

رسد اشكال فوق وارد نباشدأ زیرا اواًل: اگر استمرار رأی با حیات الزم باشد، این می به نظر 
اشكال در صورت بقای بر میت که در حال حیات از او تقلید شده است نیز وارد استأ چون 

ه پذیرد بدون آن کدر آن صورت رأی همراه حیات نیست، و مستشكل چنین تقلیدی را می
انیًا: اختالف فقها با اخباریان در اجتهاد به معنای اعم نیستأ زیرا از حیات را شرط بداند. ث

ها نظر آنان نیز اجتهاد به معنای بیان احكام با استفاده از روایات وجود دارد. فتوا از نظر اخباری
عبارت از نقل حدیث )البته نقل به معنا( است، در این نقل معنا یک نوع اجتهاد و اعمال نظری 

ار ها انكتوانند از روایات حكم را استفاده کنند. آن چه اخباریدأ زیرا همه مردم نمیوجود دار 
کنند اجتهاد به معنای خاص است که عبارت است از: إخبار احكام براساس رأی مجتهد با می

استنباط از قواعدی که آن قواعد نیز براساس دلیل عقلی یا نقلی در علم اصول بدست آمده 
  نویسد:کنند. سید جزائری میها فقط به روایات عمل میکه اخباری است، در صورتی

های حدیثی استأ زیرا در روایات، عام، خاص، مطلق و مقید های فقهی شر  کتابکتاب
کند معانی و فواید وجود دارد و هر کس توانایی ندارد آن را بدست آورد. مجتهد تالش می

ر آورد. از این رو اختالف فقها به اختالف احادیث یا احادیث را بیان کند، آنها را به نظم د
گردد. بدین جهت اگر فقط این روایات بدون تبیین و نظم فقها نقل اختالف در معانی باز می

ن شود در عیآمد. همان طوری که بین محدثان نیز اختالف دیده میشد، اختالف پدید میمی
ث راین فرقی بین تدوین در فقه و تألیف در حدیکنند، بنابآن که فقط در دایره اخبار عمل می

  2وجود ندارد.
أی ها نیز بی اجتهاد و رأی نیستند، البته این ر این بیان، گویای این مطلب است که اخباری

شود بدون آن که برداشت خود را به صورت فتوا نقل کنند. از این در پوشش حدیث بیان می
و  يعهالشوسائلی نیز وجود دارد، لذا شیخ حر عاملی در رو در کنار نقل معنای خبر، فتوا و رأ

ای، احكام را با نقل روایات بیان کرده است. پس این سخن که مبنای اهل در رساله جداگانه
یرا به رسدأ ز حدیث، نقل اخبار است و در نقل اخبار، حیات شرط نیست، صحیح به نظر نمی
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ها نیز وجود داردأ چون شود در بین اخبارییهمان مالکی که در بین مجتهدان، حیات  شرط م
ها حیات را در تقلید شرط ها وجود دارد. بنابراین اگر اخباریمالک رأی نیز در نزد اخباری

 دانند، مبنایی نیست تا اشكال محقق خویی وارد باشد.نمی
 ها  نقد و بررسی داليل هر يک از ديدگاه

ی نظریه خود به دالیل قرآنی و روایی بلكه عقالیها برای تثبیت هر یک از صاحبان دیدگاه
 پردازیم.اند که به اختصار به آن میاستدالل کرده

بر دیدگاه شرطیت حیات دو دلیل اقامه شده است: اول، دلیل لفظی )آیات و روایات(أ 
 دوم، دلیل غیر لفظی )اجماع و سیره عقال(.

 دليل لفظی. 7
﴿ الف( آیات نفر و ذکر:                           

           ﴾9 أ
﴿      ﴾2 این آیات ظهور در حیات دارندأ زیرا مردم را به .

ـــد، چنان که پذیر میدهنـد و این ارجاع در حال حیات امكانفقهـا و اهـل ذکر ارجـاع می باش
   4تواند منذر و اهل ذکر باشد.کسی که از دنیا رفته نمی

به برخی از اصحاب و علمای زمان خود،  ب( روایات ارجاع اشخاص توسط اهل بیت 
گوید به برای نمونه شعیب عرقوفی می3دلیل بر این است که مجتهد باید حیات داشته باشد.

علیک : »عرض کردم: ربما احتجنا أن نسئل عن الشیء فمن نسئل؟ قال امام صادق
  5«.باألسدی یعنی بابی بصیر

د: أما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة در روایت دیگر که معروف به توقیع است فرمو 
حدیثنا فإنهم حجتی علیكم و أنا حجة الله، و أما محمدبن عثمان العمري فرضي الله عنه و عن 

 6أبیه من قبل، فاّنه ثقتي وکتابه کتابي.
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رسد این دالیل لفظی بر شرطیت حیات ناتمام باشدأ زیرا در هیچ آیه و روایتی به نظر می
شده است چنان که ممات نیز نفی نشده است. البته تقلید از مجتهد حی را شامل حیات، شرط ن

تواند مسایل دینی خودش را از مجتهد زنده بگیرد اما انحصار آن ثابت شود یعنی مكلف میمی
نیست. به عبارت دیگر، دالیل فوق هر چند ظهور در شرطیت حیات دارند، اما دارای مفهوم 

یت فتوای فقیه حی باشندأ زیرا دالیل فوق داللت بر عدم جواز تقلید نیستند تا منحصر در حج
 9از میت ندارند. بنابراین امكان دارد فتوای میت مانند فتوای حی، حجیت داشته باشد.

 دليل غير لفظی. 0
دلیل دیگر، سیره و اجماع است. البته این ادعای اجماع تنها از جانب علمای شیعه استأ 

دانند. نكته دیگر این است که اشكال شده این اجماع، د از میت را جایز میزیرا اهل سنت تقلی
. 2تعبدی نیست تا کاشف از رأی معصوم باشدأ زیرا احتمال مدرک در این اجماع زیاد است

یشنیان و های پکند آن است که سیره عقال بر مراجعه به کتابآنچه این حقیقت را تایید می
ت. این سیره نیز هرگز ردع نشده استأ زیرا سیره، هم رجوع به حی عمل به افكار آنان بوده اس

و هم به میت است، البته سیره فقط در اموری که علوم یا فتاوای فقهای جدید آن را باطل کرده 
ه تر باشند، ردع شده است، اما در صورتی که اعلم نباشند بلكباشد و این افراد از پیشینیان عالم

 نداشته باشند، مراجعه به آنان مانعی ندارد. مساوی باشند و اختالف
شود دلیل قوی بر شرط حیات و نفی ممات وجود ندارد، جز از آن چه بیان شد، روشن می 

توان سیره متشرعه. اگر سیره ثابت شود، دلیل قوی بر شرطیت حیات وجود دارد و از آن نمی
باشدأ زیرا سیره و اجماع در این رسد جای تامل و اشكال وجود داشته گذشت. اما به نظر می

 گیری آن بررسی شود. برای روشن شدن آنمطلب با هم مشترک هستند که باید ریشه شكل
 کنیم:چند نكته را یادآوری می

ا یابد، از این رو در ابتدا آیه ی. پیدایی سیره نیاز به زمان دارد و به مرور زمان شكل می7 
ه سیره یابد و بگیرد و به مرور رواج مینظر معصوم انجام میشود، یا عملی در مروایتی صادر می

ع، یابد و نیاز به منبعی دارد حتی اگر آن منبگردد. پس سیره به مرور زمان شكل میتبدیل می
 رضایت معصوم باشد. در این منابع، تقلید از میت نفی نشده است.
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باشد. در عصر  . ممكن است علت پیدایی سیره، شرایط و نیازهای زمان صدور0
، مردم بر اساس شرایط موجود، نیازی به تقلید  از میت نداشتند و در صورت نیاز، معصوم

کرد. گاهی به خاطر فرمودند، نیازها را بر طرف میوجود معصوم و افرادی که معرفی می
ود شد با مراجعه به زنده، مشكل علمی خمكتوب نبودن فتاوا و در دسترس نبودن آن سبب می

های کنند. از این رو در عصرا بر طرف سازند، چنان که بیشتر مردم امروزه این گونه عمل میر 
ستأ افتد. این ارتكاز به معنای نفی تقلید از میت نیبعد نیز همین روش به صورت ارتكاز جا می

زیرا روش عملی یک قوم، هرگز به معنای نفی مقابل نیست. حال اگر شرایط تغییر کند 
رده سازند، های آنان برآو ای که مردم نیاز خودشان را بدون مراجعه به افراد بلكه به کتابگونهبه

این  های آن ما را بهکند یا خیر؟ بنابراین شناخت سیره و ریشهآیا دالیل فوق آن را نفی می
سازد که هدف از مراجعه به مجتهد، شناخت دین و مذهب است و چنان حقیقت رهنمون می

مجتهدی مراجعه کند که با دالیل قوی و با شیوه بسیار مناسب، به تبیین دین چه کسی به 
کنند کند. دالیل قرآنی و روایی، نفی حجیت نمیپرداخته باشد، دالیل فوق آن را نفی نمی

ه کنند. بنابراین سیره مانند دالیل لفظی مراجعه بکه برای حیات، اثبات موضوعیت نمیچنان
کند. بحث ما در اولویت و ترجیح نیست، بلكه و انحصار را ثابت نمیشود زنده را شامل می

 در مشروعیت و عدم مشروعیت است. 
 
 

 داليل ديدگاه عدم شرطيت حيات
کند و به : آیاتی که در دیدگاه قبل بیان شد، حجیت فتوای فقیه را اثبات میدليل اول

ه که حجیت فتوای مجتهد شرطیت حیات نظری نداردأ زیرا اطالق دالیل لفظی، همان گون
ته شود. در نقد این دلیل گفکند، حجیت فتوای مجتهد مرده را نیز شامل میحی را ثابت می

 شده است:
 شود.. این دلیل بر فرض اطالق، صورت اختالف علمای حی و اموات را شامل نمی7 
.  عناوین آیات و روایات، ظهور در قضیه فعلیه است. از این رو کسی که بالفعل منذر، 0 

شود، اما کسانی که در گذشته دارای این عناوین بودند اهل ذکر و راوی حدیث است شامل می
 شود. بنابراین میت، منذر نیست: و در حال حاضر دارای این عنوان نیستند شامل نمی
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ر او السؤال من اهل الذکر، او علی الرجوع الی راوي الحدیث و هذا الحذر عند االنذا
ان متصفًا ظاهره ان من ک« العالم یجب اکرامه»القضایا ظاهرة في الفعلیة، بمعنی ان قولنا مثاًل: 

و من انقضی عنه التلبیس،  ،بالعلم هو الذي یجب اکرامه، ال االعم من المتلبس بالفعل
 9یتصف بانذار او اهل الذکر او بغیرهما.اشكال في ان المیت ال وال

 رسد اشكال محقق خویی تمام نیستأ زیرا:به نظر می
اواًل: در مقام استدالل بر حجیت فتوای مجتهد میت، شمول ادله برای آن کافی است.  

سخن در مشروعیت تقلید است بدون عوارض و حاالت ثانوی که اختالف در فتوا باشد. از این 
شود اصل استدالل ناتمام باشد. اگر اختالف فتوای میت و حی، موجب نمی رو صورت تعارض

سبب شود اصل استدالل باطل شود در مورد بقای بر میت، بلكه موارد اختالف علمای حی با 
یكدیگر، بلكه اختالف در مجتهد میت که بر او باقی هستیم با مجتهد زنده، این مشكل وجود 

دهیم؟ اگر فتوای مجتهدی که بر او باقی است با ی ارائه میدارد. در این موارد چه راه حل
شود؟ مجتهد حی اختالف داشته باشد، آیا دالیل اجتهاد و تقلید حجیت این دو را شامل نمی

کنیم، در اختالف میت با حی نیز هر راهی در حل اختالف بین این گونه از فقها انتخاب می
تالف و تعارض مجتهدان زنده و مرده را شامل جاری است. بنابراین ادله تقلید صورت اخ

 شود.می
رسد اینكه گفته شد عناوین انذار، اهل ذکر و راوی، مجتهد میت را شامل ثانیًا: به نظر می

شود، سخنی ناتمام استأ زیرا مقلد با مراجعه به فتوای بزرگان که مضمون آیات و روایات نمی
حقیقت از آیه و روایت به زبان، انذار صدق  شوند. همان طور که بیان یکاست انذار می

کند، به کتابت نیز امكان انذار وجود دارد و نیاز به حضور فیزیكی شخص نیست. افزون بر می
مراری اشكال گویند تقلید بقائی و استشودأ زیرا میاین، اشكال بر قائالن به تفصیل نیز وارد می

قلدان خود تواند مز دنیا رفته است چگونه میندارد. اگر عناوین فعلیت دارد پس شخصی که ا
 کنید. را انذار کند؟ در صورتی که در آنجا این اشكال را مطر  نمی

اگر گفته شود درباره تقلید بقایی، مجتهد انذار کرده و مكلف را قبل از عمل شامل شده 
جتهد، که م کندسپس مجتهد از دنیا رفته است، از این رو درباره او حجت است زیرا صدق می

ر صدق شود: اگر دمنذر فعلی است و منذر حدوثی در تقلید کافی است، در پاسخ گفته می
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انذار منذر، حضور مكلف شرط باشد این سخن، درست است، اما اگر شرط نباشد تمام نیست 
و ظاهر این است که در انذار الزم نیست مكلف حضور داشته باشدأ زیرا فتوای مجتهد )خواه 

شود، نه قضیه خارجی. بنابراین بر رأی و یا مرده( به صورت قضیه حقیقی صادر میزنده و 
 کند. فتوای مجتهد میت، انذار و منذر صدق می

تعجب است که محقق خوئی در ذیل بحث بقای بر میت به اطالق همین آیات و روایات 
 فرماید:بر شمول میت وحی استدالل می

ها علی ان انذار الفقیه حجة مطلقًا سواء کان حیًا عند و علی الجملة انها تدلنا باطالق 
العمل به أم لم یكن و کذلك آیة السؤال واالخبار اآلمرة باألخذ من محمد بن مسلم ...النهما 
انما دلتا علی وجوب السؤال من أهل الذکر او هؤالء االشخاص المعینین ولم یدال علی تقیید 

 9االشخاص حیًا عند العمل بقوله. ذلك بما اذا کان اهل الذکر او هؤالء
هر چند محقق خوئی در بقای بر میت مبنای خاصی دارد که در جای خود مطر  شده  

اند میت، متصف به انذار و اهل است، اما در اینجا سخن در نحوه استدالل است. برخی گفته
 راسانی، در صورتی که صدور رأی برای انذار کافی است، چنان که محقق خ2شودذکر نمی

 بیان کرده است: 
إن الرأي حدوثه یكفي في حجیته بحسب البقاء والیعتبر استمراره في حجیته بعد 

 4الممات.
اگر کسی به کتابی که چند قرن پیش در باره مبدء و معاد و فقه و اخالق نوشته رجوع کند 

 کند؟آیا انذار صدق نمی
ه حقیقت های دست یابی بكی از راهبنابراین وظیفه مكلف این است که دین را بشناسد و ی

احكام، مراجعه به آرای اهل خبره است و رأی این افراد در حدوث کافی است. ازاین رو مقید 
 به حیات بودن حجیت فتوای مجتهد، نیاز به دلیل صریح و قطعی دارد.
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، روایات است که در پیش به آن اشاره شد. از این روایات، شرطیت حیات دليل دوم
 شودأ زیرا روایاتی که بر حجیت فتوای فقیه داللتجیت فتوای مجتهد استفاده نمیبرای ح

در رجوع به افراد معین، مجتهد مرده . البته دستور ائمه9دارند، مقید به حیات نشده است
شود، در عین حال ممكن است به جهت خاص زمان و مكان و خود افرادی باشد را شامل نمی

شده است. ازاین رو ارجاع به خود اشخاص داده شده نه به فتوای آنان.  که به آنان ارجاع داده
 شود.بدین جهت مانع از رجوع به میت نمی

، سیره عقال است، با توجه به این که مالک دلیل تقلید از اهل خبره، رجوع دليل سوم
جاهل به عالم است و سیره عقالی ممضای شارع، مورد پذیرش اصولیان قرار گرفته است، از 
نگاه عقال رجوع جاهل به عالم به خاطر این است که نظر عالم مجتهد، طریق به واقع و کاشف 

که قول خبره اقرب به واقع باشد یا به جهت احتیاط یا جهت قانونی از آن است نه به این جهت 
 باشد که سران عقال آن را وضع کرده باشند: 

الاشكال في ان رجوع الجاهل الی العالم الجل طریقیته الی الواقع و کشفه عنه وان منشأه 
 2به العقالء. عتنيالقاء احتمال الخالف الجل غلبة موافقة قوله للواقع وندرة المخالفة بحیث الی

 
 طريقيت يا موضوعيت رأی و حيات 

از مباحث پیش روش شد که در شرطیت حیات، سیره و اجماع وجود ندارد و دالیل اقامه 
ید از شود این است که تقلچه از ادله استفاده میکند. آنشده بر شرطیت حیات را اثبات نمی

ارد. نكته دیگری که از ظاهردالیل اقامه مجتهد زنده مشروع است اما نفی مشروعیت از میت ند
شود این است که حیات مجتهد و رأی او طریق است. این حقیقت از سیره شده استفاده می
 مطلب:  شود. توضیحترین دلیل بر جواز تقلید است، بیشتر استفاده میعقال که اساسی

عدم  اب برایدانند، در پاسخ به دلیل استصحکسانی که در تقلید، حیات را شرط می
گویند: یكی از شرایط جریان استصحاب، بقای موضوع است و در این جا شرطیت حیات می

آن چه موضوع حكم است، رأی مجتهد و فتوای او است و کسی که از دنیا رفته رأی و فتوایی 
شود. اگر صفت حیات در عنوان حكم و رأی ندارد، چنان که متصف به علم و ظن  نمی
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ته باشد، رأی کسی که از دنیا رفته است حجیت نداردأ زیرا حیات که نقش مجتهد نقش داش
اساسی در رأی و تقلید داشته از بین رفته است و استصحاب جواز تقلید قبل از ممات، در این 

شودأ زیرا موضوع در زمان قبل، مجتهد زنده بوده و بعد از موت، موضوع جا جاری نمی
. 9یی جریان دارد که موضوع متیقن و مشكوک یكی باشدمتفاوت شده است. استصحاب در جا

 این نظر برای حیات، نقش کلیدی و موضوعی قایل است.
 نویسد: محقق خراسانی نیز می

ماندأ زیرا از نگاه عرف، رأی متقوم به حیات است هر چند در با موت، رأی باقی نمی
 پس ازمرگ باقی است، ولی شودأ زیرا رأی متقوم به نفس است و نفسواقع رأی منعدم نمی

 2مالک بقای موضوع در استصحاب، عرف است نه دقت عقلی.
 

رسد ناتمام استأ زیرا اواًل: انتفای رأی با موت از نگاه عرف ثابت این اشكال نیز به نظر می
شود در صورتی که عرف به آرای برخی از اهل خبره در فنون و نیست. چگونه رأی معدوم می

شود کنند؟ این نشانه آن است که رأی با مرگ نابود نمیها عمل میاز قرن صنایع مختلف پس
 4تر است، متحول شود.مگر با رأی جدید که قوی

ثانیًا: برای اثبات موضوع باید دو مطلب دیگر اثبات شود: یكی این که آیا صرف رأی، 
ی که تا وقت موضوع است یا رأیی که براساس دلیل و حجت شرعی صادر شده است و این رأی

تری آن را نفی نكرده باقی است. آیا رایی که صادر شده در بقا نیاز به حیات دارد یا دلیل قوی
نیازی ندارد؟ روشن است که فقط رأی قائم به نفس در حیات، موضوع استصحاب نیست، 
بلكه رأی به معنای حاصل مصدر مالک است. به عبارت دیگر، رأی صدوری که در خارج به 

فتوا صادر شده و گاه به صورت کتاب تدوین یافته و آن را حجت بین خود و خدا صورت 
 3داند، بدین جهت این موضوع باقی است و هیچ تحولی در موضوع واقع نشده است.می

ثالثًا: رأی جزمی که صادر شده، طریق به واقع استأ زیرا ویژگی طریقیت برای صاحب 
یات داشته باشد یا از دنیا رفته باشد. مالک طریقیت رأی پس از ابراز آن ثابت است، خواه ح

                                                           
 67، ص مجموعة رسائل. انصاری، 9
 0، ج کفاية االصول. خراسانی، 2
 016، ص6، جعناية االصول فی شرح الکفاية. فیروزآبادی، 4
 795، ص1، جتهذيب االصول، خمینی. موسوی 3
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دهد، ازاین رو اگر فقیهی بر عدم صحت نماز در این است که به صورت جزم از واقع خبر می
لباسی که از حرام گوشت تهیه شده است، فتوا دهد، این فتوا بدون لحاظ حیات و ممات، 

رود، یزی( با موت و خواب از بین نمیها )رای طریقی و تنجکاشف از واقع است و این ویژگی
یی های عقالمگر رأی با دلیل و جزم بر خالف، نقل شود. این حقیقتی است که در سیره

شود و روشن است که تنها دلیل در تقلید، سیره عقال است و دالیل نسبت به امارات عمل می
جود بقای موضوع و  شرعی خارج از محدوده، دلیل سیره نیست. بنابراین مانعی از استصحاب

نداردأ زیرا قضیه متیقن و مشكوک وحدت دارد، موضوع یا متیقن عبارت است از رأی فقیه با 
ویژگی جزم و طریق بودن به واقع، که مالک عمل در نزد عقال و شرع نیز همین است و شارع 

 9به این مالک امضا کرده است.
 شود که:با دقت در نكات فوق، روشن می

نقش طریقی داردأ زیرا دلیل مهم برای تقلید، سیره عقال است و عقال در این  حیات و رأی،  .7
 کنند.سیره به آرای دانشمندان به عنوان اماره که کاشف از واقع است، معامله می

إن مناط عمل العقالء علی رأي کل ذي صنعة في صنعته هو اماریته و طریقیته عن الواقع  
وهو المناط في فتوی الفقهاء سواء کان دلیل اعتباره بناء العقالء الممضی او االدلة اللفظیة فان 

 مفادها ایضًا کذلك ففتوی الفقیه ...
این است که رأی او را اماره سیره عقال در عمل به نظر هر صاحب صنعت و صاحب فنی،  

توای تر آن را باطل نكند. همین مالک در فدانند البته تا وقتی که دلیل قویو طریق به واقع می
دهد این رأی، طریق به حكم فقها وجود داردأ زیرا وقتی فقیه بر وجوب نماز جمعه فتوا می

ه قع، وقتی است که بشرعی است و برای او حجت است وقوام طریقیت هر رأی خبیری در وا
ون این شود بدصورت یقین خبر دهد. از این رو حدوث چنین فتوایی موجب طریق به واقع می

د نظر یا شود، مگر با تجدیکه مقید به زمان حیات باشد، این طریقیت هرگز از او گرفته نمی
هت رأی ن جتردید در آن. بنابراین فتوا، طریق است خواه صاحب رأی زنده باشد یا مرده. بدی

او کاشف از احكام واقعیه است و وجود حدوثی آن در طریقیت و  قواعدعالمه حلی و کتاب 
 2باشد.حجیت که مالک عمل در نزد شرع و عقال است، کافی می
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دهدأ زیرا قوام حجیت اخبار و طریقیت در بحث روایی نیز جزم ویقین خودش را نشان می .0
این رو اگر راوی با تردید از معصوم خبر دهد، خبر او  آن نسبت به واقع، یقین راوی است. از

شود. پس با اخبار همراه با جزم و یقین، کاشفیت از واقع وجود دارد اماره و طریق بر واقع نمی
و عمل به آن جایز است. البته تا مادامی که براین جزم باشد )خواه مخبر آن حی باشد یا میت(، 

عمل کافی است مگر از یقین باز گردد. این مطلب در فتوا و و جزم او در حین اخبار در جواز 
. با توجه به این که رأی و فتوای اهل خبره و مجتهد، حجیت و طریقیت 9رأی نیز جریان دارد

بر واقع دارد، و از سویی سیره عقال و ارتكاز آنان برعدم فرق بین فتوای حی و میت است، پس 
شود. البته این ارتكاز تنها برای عمل کافی نیست یطریقیت و اماریت رأی در حیات ثابت م

ن ای که عدم ردع شارع کاشف از رضایت او باشد. بنابرایبلكه باید سیره معروف باشد به گونه
های عقالیی عمل کرد که به صورت لفظی امضا شده باشد یا از راه عدم توان به امارهوقتی می

  2ردع کشف شود مطابق امضای شارع باشد.
ـــت منطقی و علمی  خمینینظریـه امـام  دربـاره این کـه رأی و حیات، طریق به واقع اس

ـــتأ زیرا این مطلـب را از دلیـل عقـل و عقال و ظـاهر آیات و روایات مربوط به جواز تقلید  اس
 توان استفاده کرد. از این رو صرف حدوث رأی کافی است. می

 در رشد فكری و رفع نیازهای دینی، الزمالزم به یادآوری است که با توجه به نقش اجتهاد 
است درهر زمانی مجتهد زنده وجود داشته باشد، ولی این ضرورت، مانع از تقلید میت 

شود، بویژه اگر تفكیک در تقلید قائل شویم به این معنا که در مسائل مستحدثه و نوظهور، نمی
او  مجتهد میت تبیین کرده بهمسایل مالی و سهم امام  به مجتهده زنده و در مسائل فقهی که 

شود. در پایان مناسب است به دیدگاه مذاهب غیر شیعه در باره جایگاه حیات اشاره مراجعه می
 کنیم تا اشتراکات در مسأله روشن شود: 
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 ديدگاه اهل سنت در شرطيت حيات
 عاند، اما از مجمو اهل سنت در بحث اجتهاد و تقلید، شرطی به نام حیات یادآوری نكرده

آید که در مورد نقش حیات، اختالف وجود دارد. شاطبی های اصولی ایشان بدست میکتاب
 نویسد:در نقش فتوای مجتهد می

فتاوی المجتهدین بالنسبة الی العوام کاألدلة الشرعیة بالنسبة الی المجتهدین، والدلیل علیه  
  9الیستفیدون منها شیئًا.ان وجود االدلة بالنسبة الی المقلدین و عدمها سواء اذا کانوا 

فتوای مجتهد برای عموم مردم، مانند دالیل شرعی برای مجتهد است. مجتهد با مراجعه به 
کند و مقلد برای کشف حكم الهی به فتوای مجتهد مراجعه دالیل شرعی، حكم الهی را بیان می

تهد و رو باید به مجتواند از دالیل، مستقیم استفاده کند، ازاین کندأ زیرا چون مقلد نمیمی
فتوای او رجوع کند. از ظاهر گفتار شاطبی، طریقیت آرای مجتهد مانند طریقیت روایات 

 نویسد:شود. وی در ادامه میاستفاده می
مفتی شارع من وجه... فاذا کان للمجتهد انشاء االحكام بحسب نظره و اجتهاده فهو من  

  2ما قاله.هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل علی وفق 
اند، اما در این باره اهل سنت هر چند در شرایط مجتهد سخنی از شرط حیات مطر  نكرده

 سه نظر وجود دارد:  
دانند و معتقدند بر هر مكلفی واجب است خودش برخی مثل ابن حزم، تقلید را جایز نمی .7

 4اجتهاد کندأ

                                                           
 090، ص 4، ج الموافقات فی اصول الشريعة. شاطبی، 9
 . همان.2
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www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

   7191/ پاییز  00/ شمارهیاصول یهافصلنامه پژوهش   760

 

ی غیر از ائمه مجتهدین دانند و معتقدند اجتهاد براگروهی دیگر، تقلید را واجب می .0
 صحیح نیست، و تقلید تنها از آنان صحیح هستأ

بنابر نظر سوم، الزم است تقلید از ائمه مجتهدین صورت گیرد و در مسایلی که به مرور  .1
  9شود.آید از علماء سوال میزمان پدید می

ن آ دیدگاه اهل سنت قبل از رسمیت و بعد از رسمیت چهار مذهب، تفاوت دارد. قبل از
که مذاهب آنان در قرن چهارم رسمیت یابد، برای اخذ به احكام شرعی به افراد زنده مراجعه 

 کردند. ازکردندأ زیرا در زمان صحابه به صحابه و در زمان تابعان نیز به تابعان مراجعه میمی
هارم، چ کردند اما پس از قرناین رو مجتهدان فراوانی وجود داشتند که مردم از آنان  تقلید می

تقلید از میت رسمیت یافت و چون اجتهاد خارج از مذهب، ممنوع شد، تقلید از مجتهدان 
دیگر نیز ممنوع گردیدأ گرچه گروهی این نظر را قبول نداشتند و در اثر اجتهاد خود از رؤسای 

کردندأ نظیر غزالی و سیوطی. همچنین علمای وهابیت حیات را در مذاهب اربعه تقلید نمی
 2دانند.دانند و تقلید از میت را روا نمید شرط میمجته

 
  

                                                           
 . همان.9
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 نتيجه گيری
 شود:از تحقیق ارائه شده چند مطلب استفاده می

تردیدی در جواز رجوع به مجتهد اعلم حی، وجود ندارد، بلكه با وجود مجتهد جامع شرایط  .7
ن رجوع بطالنیازی به میت نیست و قدر متیقن از دالیل، رجوع به مجتهد حی است. سخن در 

به میت است. اگر مجتهد میت، اعلم از مجتهد زنده باشد یا مجتهد حی وجود نداشته باشد، 
 تقلید ابتدایی از میت مانعی نداردأ زیرا دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد.

در این مقاله، پس از بیان اهمیت و نقش حیات در اجتهاد و تقلید، روشن شد که حیات همراه  .0
، کاشف و طریق بر واقع استأ زیرا مجتهد در عصر حیات خود سایر فنون علمی با رأی مانند

با استفاده از دالیل نقلی و عقلی و با شرایط صحیح  به نتایجی قطعی رسیده است که بین خود 
کند. ازاین رو در صورتی که نظریات مجتهد میت به وسیله و خدا حجت دارد و به آن عمل می

عقال  توان از او تقلید کرد چنان که سیرهتر باطل نشده باشد، میدلیل قویمجتهد اعلم حی و با 
د، چنان که کنناند عمل میها از دنیا رفتهنیز بر این است که به نظریات متخصصانی که قرن

 شود. بنابراین از دالیل نقلی وو طب او عمل می قانونها از فوت بوعلی به کتاب پس از قرن
 شود که حیات، کلید تقلید نیست، بلكه کلید اجتهاد، رسیدن به حقیقت ویعقالیی استفاده م

حجت شرعی است. اگر کسی بر اساس شرایط و با اشراف بر دالیل  قرآنی، روایی و عقالیی 
 به حقیقت احكام دست پیدا کند و آن را تدوین نماید، تقلید از او کافی است. 

فتاوای مجتهد میت، وجود ندارد به خاطر این است  اگر در بین شیعه این روش یعنی عمل به    .1
های نیازی به تقلید میت نبوده است و در قرن که در سه قرن نخست با وجود ائمه اهل بیت

بعدی نیز مجتهد اعلم و جامع شرایط در هر زمان حضور داشته است. افزون براین به دلیل لزوم 
و بیان دیگر نیازها و مشكالت،  نشین امام جمع مالیات اسالمی و بكارگیری آن به عنوان جا

کرده و از این رو رجوع به علمای اموات جایگاهی وجود عالم جامع شرایط این خأل را پر می
 نداشته است. 
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