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چکیده:
این پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداختهه
و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید .هدف از انتخاب این موضوع این بهود
که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است .نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده ،که اجتههاد و تقلیهد
همه شئون زندگی مسلمان از جمله فردی ،اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته ،و در حوزه حکومتداری نیز
بر دو شیوه والیت فردی فقیه و حکومت شورایی فقها اشاره کرده که این نظریات موافقان و مخالفانی دارد
و هر دو طیف ادعای خود را بر دالیل عقلی ،عقالیی و نقلی محکم کردهاند .در نتیجه به این پاسه دسهت
یافته است که اجتهاد و تقلید در دنیای امروز بحثی ضهروری بهوده و بهرای دسهتیابی بهه زیسهت مومنانهه در
سطوح مختلف زندگی به عنوان ابزار الزم به شمار میآید .اجتهاد و تقلید در عین حال با حرکت به سهوی
تخصصی شدن و تقسیم کار در حوزه فقه و فقاهت ،زمینههای الزم برای پاسهخگویی بهه مسهایل مهردم در
جنبههای مختلف را ایجاد مینماید به عبارت دیگر باید با نگاهی تخصصیتر به مسائل روز جامعه بهه حهل
مسایل مبتال به مردم در زمینه تعامل دنیای جدید و دین بپردازد.
واژگان کلیدی :اجتهاد ،تقلید ،اصولیون ،اخباریون ،رهبری شورایی ،والیت فقیه ،فقه پویا.
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** استادیار ،گروه فقه و حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
malek900@gmail.com
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مقدمه
دین اسالم به لحاظ روش شناختی به دو مبنای پیروی از عقل و تبعیهت از متخصه

هها بنها گااشهته

شده است .به این معنا کهه در اصهول دیهن بایهد بهه شهیوه عقلهی بهه کسهر شهناخت پرداخهت و در
فروعات دین یا باید به تخص

رسید و یا از متخص

پیروی و براساس نظرات آنها عمهل نمهود.

رابطه اجتهاد و تقلید در طول تاری در بهین شهیعه و سهنی د هار تحهول شهده اسهت .اجتههاد نهوعی
کوشش متخصصانه برای یافتن حکم شرعی براساس کتاب و سنت است .بحهث اجتههاد و تقلیهد از
جمله امور دینی و فقهی است که موافقان و مخالفهان فراوانهی را در میهان شهیعیان دارد .عهدهای بهر
وجوب اجتهاد و تقلید در عصر غیبت تاکید داشته و معتقدند با توجه به ورود مسایل جدیهد و امهور
مستحدثه در دین و عدم دسترسی به معصوم(ع) در زمان غیبت ،تفقه در دیهن بهرای پاسهخگویی بهه
نیاز مومنین در مواجه با موضوع پیش آمده امری ضروری است .از آنجا با توجه به شهرای زنهدگی
انسان و وجود نیازها و ملزومات مادی و معنوی فراوان و بهرای سهاماندههی اجتمهاعی ،دسهتیابی بهه
اجتهاد در دین برای همه الزم نبوده و گروهی از افراد جامعه با انجام مطالعات دینی در فقه بهه مقهام
علمی اجتهاد در دین نایل شده و با استنباط احکهام دیهن ،نتهاین آن را در اختیهار سهایر پیهروان دیهن
اسالم و فقه امامیه قرار میدهند .و افرادی که از مجتهد در امور شرعی و رفتار سیاسهی و اجتمهاعی
خود پیروی مینمایند در فقه به این فرد مقلد و به عمهل آنهها تقلیهد گفتهه مهیشهود .امها عهدهایهی
دیگری نیز بر این باورند که بحث اجتهاد و تقلید در دین جایز نبوده و تنها بایهد از معصهوم(ع) و بها
رجوع به احادیث و سنت آنها تقلید کرده و احکهام شهرعی را کهه در کتهاب و سهنت وجهود دارد
مورد بهرهبرداری و پیروی قرار دهند .مسأله مهمیکه توجه به آن مهیتوانهد مهد نظهر قهرار داد ایهن
است که گستره رابطه مجتهد و مقلد تا کجاست .موضوع ایهن اسهت ،آیها تمهامی ابعهاد زنهدگی از
جنبههای مختلف فردی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره زیر مجموعه اجتهاد است و یا تنها بخشی از امور
جامعه باید مورد توجه مجتهد و شناخت اجتهادی باشد؟ این سخن از جهت دیگر این پرسش را بهه
ذهن متبادر میسازد که گستره و دامنه اجتهاد و تقلید که متبلور در رابطهه مجتههد و مقلهد اسهت تها
کجا قرار دارد؟ در این پژوهش البته جنبه دیگری نیز وجود دارد و بحث حکومت در اندیشه شهیعه
است که رهبری آن با فقیه است ،آیا در ذیل این رابطه قرار دارد که پاس بهه ایهن پرسهش دو نهوع
حکومت در اندیشه فقهای شیعه که والیت فردی فقیهه و حکومهت شهورایی فقهها را مهورد بررسهی
قرار میدهد .پژوهش پیش رو موضوعی بها بهازهههای تهاریخی طهوالنی ،عمیه  ،معنهایی و دایهرهی
شمولی گسترده را مورد بررسی قرار میدهد که به نظر میرسد از ابتدای پیدایش دین مبین اسهالم،
تمامیشئون زندگی فردی و اجتماعی بشر مسلمان را تحت پوشش قرار داده و در تالش بوده اسهت
جامعه اسالمی و فرد مسلمان را به سوی زندگی مومنانه متأثر از فقه اسالمی و حقوق مستنبطه از آن
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راهنمایی نماید .پژوهش پهیش رو بها اسهتفاده از روش توصهیفی -تحلیلهی و بها ابهزار کتابخانههای و
مراجعه به آراء اندیشمندان حوزه فقه و حقوق با گرایش به آراء فقهای امامیه پیریزی شهده اسهت.
روش تجزیه و تحلیل دادهها به صورت تحلیلی -توصیفی است.
.1مفهوم شناسی
 .1-1مجتهد و معنای اجتهاد
مجتهد برگرفته از «اجتهاد» (به معنای تالش و کوشش) است .در اصطالح اسالمی ،مجتهد یها فقیهه
بهههه فهههردی گفتهههه مهههیشهههود کهههه مهههیکوشهههد تههها احکهههام شهههرعی را از منهههاب فقهههی اسهههالم،
یعنی قرآن ،سنت ،عقل و اجماع بیاموزد .در تفکر شهیعی مجتههدان جهام الشهرای جانشهین امهام
معصوم هستند .به آنان نایر عام گفته میشهود (کاشهف الططهاء1422 ،ق ،ج )37۰ ،4و بسهیاری از
وظههایف و اختیههارات امامههان مثههل قضههاوت و اجههازه تصههرف در وجوهههات شههرعی را دارا هسههتند
(انصاری1415 ،ق ،ج)54۶-545 ،3
اجتهاد در معنای لطوی از صیطه «جَهد» به معنای مشقت و سختی یا «جُهد» به معنای توان و نیهرو
گرفته شده است (ابن منظور1375 ،ق ،ج .)3،133در معنای اول اجتهاد بهه معنهی «تحمهل مشهقت و
صرف کردن تمام توان و کوشش است تا از ادله فقه ،ظن به حکم شرعی پیدا شود» (فهی،13۶۶،،
 )15۰و در معنای دوم یا تحصیل حجت و دلیل است بهر احکهام شهرعی فرعهی بهه واسهطه ملکهه و
استعداد( .مشکینی )141۶،18،فقها و اصولیین اهل سهنت در تعریهف اجتههاد کلمهه ظهن بهه حکهم
شرعی را به کار گرفتهاند ،از جمله آنان حهاجبی و سهیفالهدین آمهدی اسهت (فهی)125 ،1382،،
لفظ اجتهاد از باب افتعال اسهت و مشهتقات متعهددی دارد .مهاده اصهل آن «ج ه د» اسهت (مدرسهی
طباطبایی یزدی .)4 ،139۶ ،در دایرهالمعارف تشی آمده :اجتهاد یعنی بال کوشهش بهرای شهناخت
حکم شرعی مسائلی که دارای ن خاصی از کتاب و سنت نیست از راه رأی و اندیشهه شخصهی و
نیز به کار گرفتن راههای دیگر استنباط و شناخت حکم شرعی( .جمعی از نویسهندگان ،1372،ج،2
 )474بهتر آن است که در تعریف اجتهاد به جای کلمهه «ظهن» بهه حکهم کهه در کلمهات عالمهه و
دیگران آمده است ،کلمه «حجت» بر حکم قرار داده شود؛ پس االجتههاد ههو اسهتفرا الوسه فهی
تحصیل الحجة على الحکم الشرعی ،زیرا مالک در اجتهاد ،به دست آوردن حجت بر حکم اسهت
و از این رو ،تحصیل هر حجتی بر حکم اگر ه از ظنون نباشد  -اجتهاد نامیده میشود ،ه تحصیل
علم وجدانی و قط به حکم شرعی باشد ،و ه تحصیل حجتی باشد .در صورتی که اجتهاد عبارت
باشد از تحصیل حجت بر حکم ،ایراد اخباریون به مجتهدین نیز برطرف میشود ،زیرا آنان نیز ایهن
معنی اجتهاد را پایرفتهاند (برزنونی.)223 ،138۰،
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 2-1رابطه اجتهاد با فقه
اجتهاد ،فقه و اصول فقه باهم پیوندی ناگسستنی دارند ،و به منزله زنجیرهای هستند دارای سهه حلقهه
که اجتهاد در میان دو حلقه دیگر ،فقه را با اصول پیوند زده است .در تعریف اصول فقهه کهه حلقهه
نخستین است گفتهاند :اصول فقه ،فنی است که در آن به قواعدی پی میبرند که شاید آنهها در راه
به دست آوردن احکام فقهی قرار گیرند یا سرانجام برای شناخت وظیفه ،از آنها اسهتفاده شهود .در
تعریف فقه که حلقه نهایی آن زنجیر است گفتهاند :فقه ،آگاهی بهه احکهام شهرعی فرعهی (عملهی)
است از روی یکایک دلیلهای آن و مالحظه میشود که اجتههاد در میهان اصهول فقهه و فقهه ،قهرار
دارد که راب میان آن دو است ،نه جزو اصول فقه است ،و نه جزء فقه ،که خود هنری است جدا از
فقه و اصول و تعریف هیچ یک از آن دو علم ،اجتهاد را در بر نمیگیرد (فی)85-84، 1382،،
صاحر معالم ،در متن مسائل اصول فقه ،آن را در مطلر نهم از مطالر اصولی قلمداد کرده و
ظاهر آن را جزو مسائل اصول فقه دانسته است (حکیم19۶3 ،م .)94 ،در میان اصولیین اهل سهنت،
بعضی به صراحت آن را از مسائل اصول فقه شناختهانهد( ،مهدکور )25 ،ولهی شهاطبی کهه یکهی از
بزرگان علمای مالکی است گوید :اجتهاد نه جزو مسائل فقه است و نه اصول فقه ،بلکه فن و علمی
است علیحده (شاطبی ،1422،ج  )11۰ ،4فقیه هنگامی که به مواد کلی اصول ،دست یافت و مهواد
خاص فقهی را از آیات و روایات و غیهره در اختیهار گرفهت ،بهرای او آسهان نیسهت کهه در زمینهه
استنباط حکم بتواند کاری درست انجام دهد؛ را که دستهبندی کردن آن مناب به تنهایی ،کهاری
از پیش نخواهد برد ،بلکه در این مرحله خطیر ،کار بس مهم و مشکل ،این است که قواعد کلهی را
به دقت و فراست با عناصر جزئی فقه ،تطبی دهد و فرع را به اصل بازگرداند و از جهات گوناگون
مسأله ،آگاهی الزم را داشته باشد .ماهیت پژوهشگری حقیقت اجتهاد جز این نیست (فهی،1382،،
)88
 3-1معنا و مفهوم تقلید
تقلید در لطت به معنی :تقلید از قلد (به فتح قاف و سکون الم) گرفتهه شهده اسهت .تقلیهد بهه معنهی
قالده به گردن انداختن است .تقلید که از اعمال حن قران است به همین معنی اسهت (فهی،1382،،
 .)2۰9تقلید در لطت عمل کردن به قول و عقیده دیگری است بدون دلیهل .پهس رجهوع کهردن بهه
پیطمبر(ص) و پیروی کردن از او و گرفتن قانون از او تقلید نیست ،زیرا معجهزه پیطمبهر ،دلیهل ایهن
رجوع و اخا است .اصولیین ،تقلید در فروع فقهی را جایز دانستهاند برای عامی و غیرعامی کهه بهه
درجه اجتهاد نرسیده است و دلیل آن را اجماع ،و بنای عقال ،و ضرورت دانستهاند (ابن شهید ثهانی،
 .)227 ،1377در اصطالح اصولىها تقلید را به دو گونه معنا کهردهانهد :عهدهاى تقلیهد را عبهارت از
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التزام مقلد به فتاواى مجتهد مىدانند و بعضى تقلید را عمل مقلهد بهه قهول و گفتهار مجتههد تعریهف
کردهاند (آلسیدغفور .)4 ،1383،امهام خمینهی(ره) جهواز تقلیهد عهامی را ،ارتکهاز قطعهی عقالئهی
میدانند (خمینی )13۰،137۶ ،در تعریف دیگری از تقلید آمده است :اخا به قول دیگهرى تعبهداو و
بدون در خواست دلیهل (جمعهی از نویسهندگان ،1375 ،ج .)2۰، 5گروههی از علمهای قهدیم ،و از
جمله فقهای حلر ،تقلید کردن را بر عوامالناس هم حرام دانسته و تحصیل اجتهاد را بر همه واجر
شمردهاند (فی )211 ،1382،،تقلید بر ند نوع است:
 تقلید جاهل از جاهل :این نوع تقلید را قرآن کریم مامت مهیکنهد ،از جملهه بهتپرسهتان دربرابر اعتراض پیطمبران خدا مىگفتند « :انا وجدنا آبائنها علهى امهة و انها علهى آثهارهم مقتهدون»؛ «مها
پدران خود را بر آیینى یافتیم و به آثار آنان اقتدا مىکنیم( ».زخرف ،آیه )23
 تقلید عالم از جاهل :در قرآن آمده« :أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَ ِِّ أَحَ ِّ أَنْ یُتَِّبَ َ أَمَِّنْ ال یَهِهدِِّی إِلَِّها أَنْیُهْدى فَما لَکمْ کَیْفَ تَحْکمُونَ» (یونس )35 ،؛ «آیا کسى که هدایت به سوى ح مىکند شایستهتهر
براى پیروى است یا آن کس که خهود ههدایت نمهى شهود مگهر آنکهه ههدایتش کننهد .شهما را هه
مىشود؟ گونه قضاوت مىکنید»
 تقلید عالم از عالم :فقها معتقدند :کسى که به مرتبه اجتهاد رسیده است بایهد بهه اجتههاد خهود1
عمل کند.
 تقلید جاهل از عالم :این قسم از تقلید مطاب عقل و منط و برخاسته از فطرت است و موجرمیشود ،در تعلیمات دینى و قوانین الهى مردم را بهه پیهروى از فقهها کهه در تشهخی

احکهام الههى

مهارت دارند وادار کند( .همان)
 4-1مفهوم فقه و تعریف آن
اسالم پس از رحلت رسول اکرم(ص) با تقسیماتی روبرو شد که یکهی از اقسهام آن بهه فقیهه امامیهه
معروف گردید .فقه امامیه یکی از مااهر فقهی در اسالم اسهت کهه پیهروان آن از شهیعیان دوازده
امامی بوده و بسیاری از اصول آن از سوی امام جعفر صادق(ع) پیریزی شده و به فقه جعفری نیهز
مشهور میباشد .مناب فقه شیعه عبارتاند از قرآن ،حدیث ،اجماع و عقل .فقهه در لطهت عبهارت از
فهم غرض متکلم از کالم او است .و در اصطالح ،علهم بهه احکهام شهرعیه علمیهه اسهت کهه ازادلهه
تفصیلیه به دست( .فاخوری )1۰7 ،1393،برخی روشنفکران در تعریف علم فقهه مهینویسهند :علهم
فقه ،علم به احکامی است که عهده دار رف خصومت است (سروش)28 ،13۶8،
با عنایت به معنای فقه به عنوان فهم عمی  ،در تعریف فقیه باید گفت کسی کهه دارای تخصه
باشد ،میتواند به فهم عمی و ریشهدار از مسائل دست یابد .قرآن و سنت فقه را علم وسی و عمیه
1. http://qaraati.noornet.net/
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به معارف و دستورهای اسالمی دانسته است امری که در ادامه مسیر توس فقههاء نیهز قهوت یافهت.
علم فقه به کسی که درعلم استنباط عمی و فهم دقی احکام شرعی دارای تخصهی

گردیهد ،فقیهه

گفته میشود .بر همین اساس باید گفت بر هر مکلفی واجهر اسهت کهه در عبهادات و معهامالتش،
فقیه (مجتهد) باشد یا مقلد و یا محتاط باشد (یزدی  ،ج)11 ،1
 .2دیدگاههای مختلف درباره اصل اجتهاد و تقلید
یکی از تقسیمبندیهای مطرح در فقه امامیه که میتوان آن را از جنبه شهناختشناسهی تبیهین نمهود
تقسیم عالمان و فقیهان به دو بخش علمای اصولی و علمای اخباری است که وجهه تمهایز آنهها در
روش کسر احکام و مناب شناخت آنها میباشد به عبارت بهتر اخباریان در بدست آوردن احکهام
عملی به اخبار و حدیث اکتفا یا تکیه میکنند .ولی در مقابل آنها ،اصولیان قهرار دارنهد کهه بهرای
کشف احکام از روشهای استنباط اجتهادی و اصول فقه کمک میگیرند.
 .1-2دیدگاه اخباریان درباره اصل اجتهاد
در مطالعه آثار اخبارىها راج به اجتهاد به دو نظریه بر مىخوریم که نشهان از تقسهیم اخباریهان بهه
دو دسته افراطى (تندرو) نظیر استرآبادى و معتهدل «میانههرو» نظیهر بحرانهى دارد .افراطیهان اخبهارى
اساساو قائل به حرمت اصل اجتهاد بوده و بر این اعتقادند که اعمال هر نهوع اجتههاد ممنهوع و حهرام
است .اما میانه روها به حرمت اجتهاد اعتقادى ندارنهد ،امها قلمهرو آن را محهدود بهه کتهاب و سهنت
دانسته و استفاده از عقل و اجماع را جایز ندانسته و حرام مىدانند.
دیدگاه افراطیون :محمد امین استرآبادى در اینباره مىنویسد :به اعتقاد قدماى اصحاب مکتهر
اخبارى ما همانند صدوق و پدرش ابن بابویهه و ثقهةاالسهالم کلینهى همانهان کهه در کتبشهان ذکهر
کردهاند  -اجتهاد و تقلید حرام بوده و رجوع و تمسک به روایهات ائمهه اطههار واجهر بهوده اسهت
(استرآبادی ،بیتا .)4۰،حرِّ عاملى نیز که از افراطیان مشرب اخبارى محسهوب مهىگهردد ،هماهون
استرآبادى قائل به حرمت اجتهاد است و با یادآورى مرام متقدمین ،وجود اجتهاد در شهیعه را انکهار
مىکند« :تمامى شیعیا ن ساب بهر عالمهه حلهى صهراحت بهر بطهالن اجتههاد و عمهل بهه ظهن دارنهد»
(حرعاملی14۰3،ق.)445 ،
دیدگاه اخباریان معتدل :این گروه از اخبارىها ،اصل اجتهاد را حرام نمىدانند امها دایهره آن را
محدود به کتاب و سنت مىدانند .به باور آنان ظواهر کتاب و سنت حجّت است و مىتهوان احکهام
و تعالیم دینى را با اجتهاد از طری ظواهر آنها به دست آورد ،ولى از طری اجماع و عقهل و سهایر
اصول عقلیه جایز نیست (محسنى .)2۰8،1371،سید جزایرى نیهز از اخباریهانى اسهت کهه اجتههاد را
مى پایرد .وى بر این باور است که اجتهادى که قدما و اصحاب مامّت کردهاند ،اجتههاد بهه طریه
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عامّه است که از طری قیاس و استحسان ،استنباط احکام مىکنند نه اجتهاد رایهن بهین امامیّهه کهه از
کتاب و سنِّت اخا مىشود ،زیرا نتیجه این اجتهاد اخا احکام و تعالیم دینى از دلیهل شهرعى اسهت،
ون هر فرد توان آن را ندارد که خودش احکام را از اخبار بگیرد (محسنى)1371،254 ،
 .2-2دیدگاه اخباریان درباره تقلید
همان طور که سخن اخباریان در مورد اجتهاد دو گونه بود ،طبعاو این دو گهونگى در بحهث «تقلیهد»
هم وجود دارد .اصحاب افراطى این مکتر ،همانگونه که به شدّت اجتهاد را انکار مىکننهد ،تقلیهد
را نیز نپایرفته و حرام مىدانند .استرآبادى در این باره مىنویسد :کما ال ا جتهاد عنهد االخبهاریین ال
تقلید ایضاو فانحصر العمل فى غیر ضروریات الدین فهى الروایهة عهنهم علهیهم السهالم؛ همانهان کهه
اجتهاد در نزد اخباریان پایرفته نیست تقلید نیز نین است ( »...استرآبادى ،بیتها )15۰ ،حهرِّ عهاملى
نیز در تأیید گمان وى اعتقاد دارد که بر جواز تقلید در اصول و فروع اختالف شده اسهت ...و ادلهه
جواز همه ضعیف مىباشند و آیات قرآنى صراحتاو تقلید را مامت مىکننهد و منه از آن در برخهى
آیات ظاهر است (حر عاملى14۰3 ،ق.)324،
در برابر این گروه ،دسته دوم از اخباریان ،همانانکهه اجتههاد را در دایهره محهدودى پایرفتنهد
تقلید را نیز اینگونه مىپایرند .بحرانى مىنویسد :مردم در زمهان غیبهت از دو گهروه بیهرون نیسهتند.
حاال اسم آنها را مجتهد و مقلد مىگاارى یا عالم و متعلم یا فقیه و متفقه و در این خالفهى نیسهت،
و جاى خالف آنجاست که مستند استنباط مجت ههد غیهر کتهاب و سهنِّت باشهد کهه در ایهن صهورت
اصولیین مراجعه به او را نیز الزم مىدانند ،ولى ما اتباع او را الزم نمىدانیم؛ اما اگهر مسهتند اسهتنباط
او کتاب و سنت باشد در وجوب اتباع او جاى خالفنیست (بحرانى1423،ق)25۶ ،
 .3-2دیدگاه اصولىها درباره اجتهاد و تقلید
اصولیان معتدل و افراطی معتقدند آغاز دوران غیبت امام در نظر شیعه ،آغاز دوران حیرانهى شهیعیان
در دستیابى به احکام و تعالیم دینى از سویى و نامشخ بودن رهبهرى سیاسهى  -اجتمهاعى آنهان از
سوى دیگر بود .وجود ابهام در این مسأله ،سهرانجام شهیعه را هماهون اههل سهنت بهه وادى اجتههاد
کشاند و اینگونه استنباط مىشد که روش اجتهادى حلِّال مشکل شیعه در دوران غیبت خواههد بهود.
منظور از اجتهاد کوشش در استنباط احکام شرعى از راههاى ظنى (غیهر قطعهى ولهى) معتبهر اسهت.
(فیرحی )292،1378،با بسته شدن باب علم کهه منحصهر در معصهومعلیهه السهالم در دوران حضهور
تلقى مىشد ،دستیابى قطعى به احکام امکانپایر نبود؛ شیعه از این پدیده با عنوان «انسداد باب علهم»
یاد مىکند .با انسداد باب علم آناه جایگزین آن مىگردد ،تکیه بهر اسهتنباطههاى ظنهى اسهت کهه
ماهیت اجتهاد را تشکیل مىدهد.
اصوالو در این دوره اعتقاد بر آن است که در شیوه اجتهادى ،زمانى که کتهاب ،سهنت و اجمهاع
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در مورد مسألهاى حکم آن را بیان نکرده باشند ،نوبت به «عقل» مىرسد و مىتهوان بهه آن تمسهک
جست .در قهرن هفهتم هجهرى محقه حلهى بها دیهد ایجهابى «اجتههاد» را پهایرفت و از آن پهس در
روششناسى و اصول فقه شیعه ،اجتهاد موقعیت برتر یافت و به صراحت مطهرح کهرد کهه بهر عهامى
واجر است که در احکام شرعى خود به فتواى عالم [دینهى عمهل کنهد (فیرحهی )295 ،1378،امها
اینکه اجتهاد ه مقدماتى دارد و ه کسى به واسطه ه مقدماتى مجتههد شهناخته مهىشهود ،شههید
ثانى در قرن دهم هجرى آن را تبیین کرد .بهه گفتهه وى اجتههاد داراى شهش مقدمهه اسهت :کهالم،
اصول ،نحو و تصریف ،لطت عرب و شرای ادله و اصول هارگانه کهه عبارتنهد از کتهاب ،سهنت،
اجماع و دلیل عقل( .شهید ثانى ،137۶ ،ج .)23۶ ،1شیوه اجتهادى بدینگونه در شیعه ادامه یافت تا
آنگاه که با اندیشههاى محمد امین استرآبادى  -مجتهد جدا شده از اصولیون  -و بها احیهاى مکتهر
اخبارى براى دورهاى نسبتا طوالنى در فترت رفت .با احیاى اجتهاد به دست وحید بهبهانى بار دیگر
مکتر اصولى سلطه خود را بر محافل علمى شیعه گستراند و از آن به بعد بهود کهه اجتههاد و تقلیهد
نمودهاى سیاسى خود را نمایاند.
 .4-2بحث اجتهاد و افتراقات اصولیان و اخباریان
با توجه به مطالر پیش گفته و در یک نگاه احصایی میتوان تفاوت دیدگاههای دو مکتر اصولی
و اخباری را در موارد ذیل خالصه نمود.
 مجتهدان (اصولیون) اجتهاد را واجر عینی یا تخییری میدانند ،اما اخباریون اجتههاد را حهراممیدانند و معتقدند در مسائل مورد نیاز باید روایت را از امام معصوم(ع) گرفت.
 مناب احکام از نظر مجتهدان عبارتند از؛ کتاب ،سنت ،اجماع و عقل ،اما اخباریون به کتاب وسنت معتقدند و برای اجماع و عقل اهمیتی قائل نمیباشند.
 مجتهدان عمل به ظن را در حکم شرعی تجویز میکنند ،اخباریون تنها به علم اکتفا میکننهد.منظور اخباریون از علم ،علم عادی است .یعنی همان یزی که به طهور واقه از معصهوم رسهیده و
قابل خطا نیست.
 مجتهدان احادیث را به هار دسته (صحیح ،موث  ،حسهن و ضهعیف) تقسهیم مهینماینهد ،امهااخباریون احادیث را به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم میسازند.
 مجتهدان اقسام اربعه حدیث را طوری که مرامشان اجازه میدهد تفسیر میکنند .اما اخباریونحدیث صحیح را عبارت از خبری میدانند که دارای نشانههای ندی باشد که به وسیله آن بتهوان
یقین کرد که این خبر از معصوم رسیده است ،حال آنکه حدیث ضعیف نین ویژگیای ندارد.
 -مجتهدان مردم را به دو دسته تقسیم میکنند :مجتهد و مقلد ،اما اخباریون همهه مهردم را مقلهد
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معصوم میدانند و اجازه نمیدهند مردم از مجتهد تقلید کنند ،مگر در صورتی که بخواهند حدیث
صحیح را ،به اصطالح خود آنها ،از مجتهد فرا گیرند.
 مجتهدان در عصر غیبت ،رسیدن به درجة اجتهاد را واجر میدانند و در عصهر حضهور اخهااحکام را منحصر به حضور معصوم میدانند .اخباریون اخا احکهام را منحصهر بهه حضهور معصهوم
میدانند و معتقدند باید احکام را از معصوم گرفت ،هر ند با واسطه باشد.
 مجتهدان برای رسیدن به درجه استنباط ،علوم مختلفی را شرط مهیداننهد کهه مهمتهرین آنهها«اصول فقه» است .اما اخباریون معرفت به اصطالحات اهل بیت را شرط استنباط احکام میدانند ،به
اضافة اینکه خبر مورد عمل معارض به مثل نباشد ،اما رجوع به اصولی که از کتر اهل سنت گرفته
شده را تجویز نمینمایند
 مجتهدان تقلید از میت را تجویز نمیکنند .اما اخباریون تقلید از میت را جایز میشمارند. مجتهدان ظاهر کتاب را حجت میدانند و آن را بر ظاهر خبر ترجیح میدهنهد ،امها اخبهاریونظاهر کتاب را در صورتی تجویز میکنند که تفسیری از معصوم رسیده باشد.
 مجتهدان اطاعت از مجتهدان را مانند اطاعت از امام واجر میدانند ،اما اخبهاریون اطاعهت ازمجتهد را واجر نمیدانند.
 مجتهدان ،کلیه اخبار کتر اربعه را صحیح نمیدانند ،بنابراین علم رجال را الزم مهیشهمارند،اما اخباریون روایات کتر اربعه را صحیح میداننهد ،بهه ایهن معنهی کهه اخبهار کتهر اربعهه ،قطعهی
الصدور از معصوم است و خدشهای در آن وارد نیست ،بنابراین نیازی به علم رجال نداریم.
 مجتهدان تصهرف در امهور حسهبیه و فتهوا دادن را منحصهر بهه اجتههاد مهیداننهد و اخبهاریونموضوعات فوق را مربوط به افرادی میدانند که روایت کننده از معصوم و مطله از احکهام آنهها
باشند (خوانساری)2۰4-8 ،13۶۰ ،
 .3اجتهاد سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) به عنوان یک مجتههد نظهر خاصهی نسهبت بهه اجتههاد دارنهد کهه مها حصهل آن بهه
شکلگیری یک نظام سیاسی -اجتماعی در معنای عام آن گردید کهه پایهه و اسهاس آن بهر تفقهه و
اجتهاد بنا گردید نگاهی که دامنه عمل اجتهادی را از عمل شرعی فرد مسلمان به عرصهه سیاسهت و
اجتماع گسترش داد .یک مجتهد باید زیرکی و هوش وفراست هدایت یک جامعه بزرگ اسهالمی
وحتی غیر اسالمی راداشته باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتههد اسهت.
واقعاو مدیر و مدبر باشد(خمینی ،13۶7،ج)17۶ ،2۰
امام خمینی ،حکومت را در نظر مجتهد ،فلسفهی «عملی» فقه معرفی میکند کهه نشهاندهنهدهی
جنبهی عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگهی اسهت .از نظهر
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ایشان ،اجتهاد سیاسی ،همانند حکمت سیاسی یونانیان ،دانشی است که مودی بهه «حسهن تهدبیر» در
زندگی سیاسی است ،و یا حداقل باید نین باشد .حسن تدبیر نوعی درست عمهل کهردن اسهت بهه
عبارت دیگر حسن تدبیر رسیدن به نتیجهی مطلوب سیاسی از راه درست اسهت و ایهن امهر بهیش از
اجتهاد و شناخت نظری نیازمند تجربهی مستمر در فهم مصالح و راههای عملی تحق آنهاست .در
زیر به رابطهی اجتهاد و مصلحت در زندگی سیاسی اشاره میکنیم و آنگاه به منط تحهول اجتههاد،
با توجه به دگرگونی در عمل سیاسی ،خواهیم پرداخت (فیرحی)325 ،1388،
امام خمینی با این دیدگاه که «فقه تئوری واقعی و کامل ادارهی انسهان و اجتمهاع از گههواره تها
گور است» ،هدف اساسی اجتهاد سیاسی را نین طرح می کنهد :ههدف اساسهی ایهن اسهت کهه مها
گونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیهاده کنهیم و بتهوانیم بهرای معضهالت
جواب داشته باشیم و همهی ترس استکبار از همین مسهئله اسهت کهه فقهه و اجتههاد جنبههی عینهی و
عملی پیدا کند (خمینی ،13۶7،ج)91 ،21
.4گستره تقلید و رابطه آن با اجتهاد
 1-4نظریه رهبری شورایی
یکی از مهمترین امتیازات فقه شیعه پایرش ضرورت اجتهاد برای پویهایی شهریعت اسهت .تردیهدی
نیست که اصل ضرورت تقلید از اعلم برای دست یابی بهه نظریههای صهائرتهر و واقه نمها اسهت و
بدیهی است اگر شکل بهتر و علمیتری از تقلید اعلم برای تحق واق نمایی فقه یافهت شهود ،بایهد
از آن پیروی کرد و مسلم است که اجتهاد گروهی و یا ایجاد شورای فتوا و تبعیهت از رای اکثریهت
شکل بهتر و علمی تری است که تطبی بیشتری با واق خواهد داشت و احتمال خطای آن با مقایسهه
به وض موجود کمتر است .کدیور معتقد است :والیت شورای مراج یعنی اینکهه جههان اسهالم بها
حداقل جهان تشی توس همهی فقیهان جام الشرایطی که بها اقبهال مردمهی مرجه فقههی وسیاسهی
شدهاند ،به شکل شورایی اداره می شود ،را کهه فقهها از سهوی شهارع بهه والیهت نصهر شهدهانهد،
رضایت مردمی هم دارند ،بنابراین هیچ یک از مراج ح ندارنهد مراجه دیگهر را از حه شهرعی
والیت محروم کند (کدیور .)1۰2 ،1387 ،شورای عالی مرجعیت و رهبهری سیاسهی تنهها از طریه
خبرگان واقعی قابل قبول است (صادقی تهرانی .)434 ،1381 ،تبعیت از قهول اکثهر شهورا مطهاب بها
تبعیت از آیهی احسن این نظریه براساس آراء واضعان قول است کهه در سهورهی زمهر بهدان اشهاره
شده است (صادقی تهرانی 14۰8 ،ق  ،ج .)147 ، ۶-5
با نگاه به تاری اسالم مشخ میگردد که نبی مکرم اسالم هرگز و در هیچ مهوردی بهه تبیهین
نظام شورایی و حدود و صطور آن نپرداختهاند .اهمیت موضوع زمهانی بیشهتر مهی شهود کهه بهدانیم
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علیرغم تأکید قرآن و احادیث اسالمی به مشاوره در امور ،هیچ مهوردی دربهاره ضهواب ومقهررات
رهبری شورایی در سنت و سیره ایشان مشاهده نشده است .این در حالی است که نهه تنهها کمتهرین
اثری از نظریهی رهبری شورایی در سیرهی نبوی ،و اندیشهی مسلمانان صهدر اسهالم وجهود نهدارد.
بلکه خالف آن نیز در اقدام خلفهای اول و دوم بهرای تعیهین رهبهر آینهده قابهل مالحظهه مهیباشهد.
نوشتههای مسلم تاریخی نشان میدهند که خلیفهی اول و دوم ،خودشهان را در تعیهین رهبهر آینهده،
مح میدانستند و کسی هم در مقام اعتراض به آنان نگفت که پیامبر اسالم(ص) «نظام شهورایی» را
اساس تعیین رهبر قرار داده است (محمدیری شهری.)431 ،137۶ ،
 2-4رهبری شورایی ودالیل آن
برخی از فقیهان معاصر در دفاع از نظریهی شورایی بودن رهبهری بهه دالیلهی اسهتتناد مهیکننهد کهه
پارهای از آنها عبارتند از:
واجر بودن مشهورت :تمسهک بهه آیههی شهورا و لهزوم مشهورت در امهور از جملهه حکومهت
مهمترین دلیل طرفداران نظریه رهبری شورایی به شمار میرود .که برخی آیهات و روایهات نیهز بهر
آن تأکید کردهاند از جمله -1 :ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا و پیهامبر و اولیهای امهر خهود را
اطاعت کنید (نساء  -2.)59 :و کارشان در میانشان مشورت است (شوری -3 )38:در کارها بها آنهان
مشورت کن (آل عمران .) 159 :این دو آیه بیهان گهرد آن اسهت کهه بهدون شهورا ،حکومهت داری
صحیح نیست .اگر دلیلی بر عدم وجوب شورا در موردی وجود داشت ،شورا در آن مهورد واجهر
نیست ،واال ظاهر آیه داللت بر وجوب دارد ،و به همین دلیل است که وجوب شورا در حکومت بهه
عینیهت مههیرسهد (حسههینی شههیرازی 14۰9 ،ق ،ج  .) 3۰8-3۰7 ، 2در روایهات نیههز بهر لههزوم بحههث
مشورت در امور تأکید شده است :پیهامبر اسهالم(ص) مهیفرماینهد :ههیاکس نیسهت کهه بها کسهی
مشورت کند مگر آنکه به سوی رشد هدایت گردد .حضهرت علهی(ع) در نههنالبالغهه بهه طلحهه و
زیبر فرمودند :اگر حکمی واق شود که بیان آن در کتاب خدا و دلیلش در سنت نباشد ،من با شهما
مشورت خواهم کرد) .همانین بها علمهای صهالح مشهورت کنیهد و زمهانی کهه تصهمیم گرفتیهد بهر
خداوند توکل کنید» (حسینی شیرازی.)315 ،14۰9 ،
شکلگیری استبداد :یکی دیگر از مواردی که طرفداران رهبری شورایی به آن اسهتناد مهیکنهد
بحههث احتمههال خطاپههایری و بههروز اسههتبداد در رهبههری فههردی اسههت و بههه همههین جهههت بههه لههزوم
شکل گیری شده است رهبری تأکیهد دارنهد .یکهی از طرفهداران ایهن نظریهه آورده اسهت (صهادقی
تهرانهی .)14۶ ،138۶ ،اسهالم بهرای جلهوگیری از ظلههم ،اسهتبداد و خودکهامگی شهیوهی حکومههت
وراثتی ،سلطنتی و تک حزبی را کنار گاارده و مقدرات ادارهی کشهور اسهالمی را نسهبت بهه غیهر
معصومین به صورت شورا و با اکثریهت آراء بهه شهورای فقههای مراجه کهه تنهها نههاد دارای مقهام
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پیشوایی شرعی در اسالم بعد از امامان معصوم(ع) می باشهد .داده اسهت (حسهینی شهیرازی،138۰ ،
.)87
تجمی صفات برجسته :طرفداران نظریه رهبری شورایی از دیدگاه گاهی اتفاق میافتهد اینگونهه
که مثال سه نفهر واجهدین شهرای ههر یکهی در یهک صهفتی برجسهتگی دارنهد ،بهه طهوری کهه بها
مالحظهی اینکه در این فرد یک صفت برجسته و در آن یکی و در دیگری هم بهه همهین نحهو ،مه
ذلک با هم تقریباو تساوی پیدا میکنند که در این شرای بهتر اسهت بهرای جمه بهین برجسهتگیهها
شورایی متشکل از واجدین شرای تشکیل شود (ادارهی کل امور فرهنگی و رواب عمومی مجلس
شورای اسالمی)1228 ،13۶9 ،
 3-4شورای رهبری و چگونگی تشکیل آن
در عصر غیبت ادارهی حکومت اسالمی به صورت شورای مراجه اسهت کهه همههی مراجه تقلیهد
عضو این شورا هستند میباشد .از دیگر روشهای انتخاب شورا انتخاب اهل حل و عقد بیهان شهده
است ،به این دلیل که روشی شناخته شده و خود نوعی از انتخابات است که به رضایت مردم جههت
انتخاب منجر مهیشهود ،ایهن روش در تهاری اسهالم نیهز مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت .برخهی
اندیشمندان حوزه فقه سیاسی بر این باور هستند که در هر صورت اعم از افضلیت یکی و عهدم آن،
تواف بر یکی و عدم آن از آنجا که اغلر بیش از یک مرج تقلید یافت میشود ،همههی آنهها بهه
عنوان اعضای شورای مراج تقلید والیت دارند (کدیور.)1۰5 : 1387 ،
برای امر تصمیمگیری در شورای مراج تقلید دو روش شهمرده شهده اسهت :یهک روش اینکهه
شورای مراج به اکثریت آرا در هر مسئلهای اعمال والیت میکنند (حسینی شیرازی  141۰ ،ق ،ج
 .) ۶۶ ،1۰1مراج تقلید با توزی امر بین اعضا تصمیم میگیرد .برخی نیز معتقد هسهتند بهه منظهور
حکومت بر همهی مسلمانان اعم از شیعه و سنی ،دو شورا تشهکیل شهود :شهورایی از مراجه تقلیهد
شیعه و شورایی از عالمان اهل سنت ،امور خاص شیعیان و اهل سنت را جداگانه حل و فصل کننهد
و امور مشترک شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل از این دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر
میکنند (کدیور.)1۰4 ،1387 ،
 4-4نظریه رهبری شورای در کارزار فقه
جایگاه مشورت :انجام دادن کارها به صورت شور و مشهورت و تصهمیمگیهری کارشناسهانه امهری
پسندیده ،معقول و مورد تأیید اسالم است اما بها دقهت در دالیهل عقلهی و نقلهی مسهئلهی شهورا ،بهه
خوبی روشن میشود که انجام شورایی امور ،هرگز بدین معنا نیسهت کهه شهورا در همههی مراحهل
حتی در مرحلهی اظهارنظر قطعی و تصمیمگیری در سطح کالن پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد
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این است که کارها به وسیلهی عقل جمعی مسلمانان و تحقی و مشورت بررسی و ارزیهابی شهده و
برای تصمیمگیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود؛ نه اینکه همهی اعضهای طهرف مشهورت در
این مرحله نیز نظر دهند.
آیهی شورا :یکی از دالیل ارایه نظریه رهبری شورایی استناد به آیه شورا می باشد .که از سهوی
برخی افهراد بها اشهکا ل مواجهه شهده اسهت ایهن افهراد معتقهد هسهتند :آیهه و امهرهم شهوری بیهنهم
(شوری )38:اشعار به امر جمعی مؤمنان دارد .اگر حکم این آیه حکم عامی باشهد ،ایهن اسهت کهه
مؤمنان در امور مربوط به خود ،مشورت میکنند و اسهتدالل بهه ایهن آیهه بهر مسهئلهی حکومهت و
رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت ،امور مردم است (جوادی
آملی.)443 ،1389 ،
عدم الزام شرط مرجعیت :آناه برای ولی فقیه شرط اساسی است ،فقاهت است نه مرجعیت .بها
وجود در اولویت بودن مراج  ،نباید مرجعیت را شرط الزم برای امامهت مسهلمین محسهوب کهرد،
را که مرجعیت مسئلهی جدیدی است که مالک شهرعی نهدارد و در تعهابیر و مهدارک مسهئلهی
مرجعیت مطرح نیست (هاشمی ،1393 ،ج.) 42 ،2
توصیه به عدم شرکت در امر حکومهت :پیهروان نظریهه رهبهری فهردی در اسهالم معتقدنهد  :بها
مراجعه به روایات متعهددی کهه در نفهی شهرکت در حکومهت و رهبهری رسهیده اسهت ،مشهخ
میشود که امامت در شخ

واحد متمرکز است و بحث حکومت شورایی کهه براسهاس اکثریهت

عمل کنند ،مطرح نیست .از آنجا که در این روایات حکومت را منحصر به شهخ

واحهد دانسهته،

پس جایی برای بحث در مورد شورای رهبری باقی نمیماند ،همانین اینکهه روایهات مهاکور بهین
رهبری فردی معصوم و غیرمعصوم تفکیک قائل نشهده و آن را بهه صهورت کلهی ذکهر کهردهانهد
(حسینی حائری 1424 ،ق.)245 -244 ،
نادرستی استدالل به نامهی حضرت علی(ع) :یکی از دالیهل پیهروان رهبهری شهورایی اشهاره بهه
نامهی  29نهن البالغه است که در آن شورا حه مههاجرین و انصهار دانسهته شهده و مخالفهت بها آن
ممنوع است و امام(ع) می فرمایند :همان کسانی که با خلفای سه گانه بیعت کردند با همان شهرای
با من بیعت نمودند .پس نه حاضران ح فس با مخالفت دارند و نه غایبان ح رد .موافقهان رهبهری
فردی در حکومت استدالل مینمایند که امام(ع) مسئلهی منصهوص بهودن امامهت را رهها نکهرده و
امامت را به شورا واگاار ننموده و آن را امری شورایی نمیداند.
بروز استبداد در رهبری فردی :واضهعان نظریهه رهبهری شهورای حکومهت توسه یهک فهرد را
عاملی برای بروز استبداد داشته و با آن مخالف هستند ولی عرف علما بر این نظر استوار هسهت کهه
رهبری فقیه  ،به معنای این نیست که فقیه در تحمیل از خود به جامعه آزاد بوده و به ههیچ ضهابطهای
مقید نیست ،بلکه از دید این افراد رهبر مسلمان بایهد در راسهتای ضهوابطی عهدالت ،ایمهان ،تقهوا و
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معرفت کامل دین ،تشخی

خیر ،ون مصلحت جامعه و در برخهی مهوارد ،مشهاوره بها اداره امهور

بپردازد (نوایی .) 3۰1 ،1381 ،عدالت و تقوا دو ویژگی الزم برای رهبر است .بیشک وقتی رهبهر
کشوری ،خداترس و دارای صهیانت نفهس باشهد ،از خودخهواهی و تسهلیم غیهر خهدا شهدن پرهیهز
میکند و حکومت را وسیلهای برای جلر رضایت خداوند و انجهام وظیفهه مهیدانهد و نهه فرصهتی
برای ارضای نفسانیات و هواپرستی و ستم و مال اندوزی (محسنی و نجفی اسفاد.)۶۶ ،1388 ،
مزیتهای جم فقها :گاهی ممکن است هر یک از مراج برجستگی خاصی داشته باشهند کهه
دیگری از آن محروم است و با تشکیل شورا میتهوان ایهن مزیهتهها را جمه کهرد .آن کهس کهه
تدبیرش بیشتر است ه بسا در اقلیت قرار بگیرد .بنابراین ،این خیال که اگهر بهه ههم ضهمیمه شهدن
کانه این جم هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست .بلکه ه بسها بهه خهاطر ایهن جههت
اختالف بیشتر در بین آنها به وجود خواهد آمد (.اصالنی و دیگران.) 57-58 ،1395 ،
جم فقهای واجد شرای  :برخی از علما معتقد هستند :اگهر یهک فقیهه واجهد شهرای رهبهری،
تصدی آن را بر عهده گرفته و امت اسالمی نیز او را قبول دارند ،در این صورت ،مخالفت با احکام
و تضهعیف او ،جهایز نیسهت (جهوادی آملهی .)4۶9 ،1389 ،براسهاس دیهدگاه رهبهری فهردی فقیهه
جام الشرای آمده است :اینکه والیت و رهبری برای مجمهوع فقهها جعهل شهده ،بهه گونههای کهه
مجموع آنان به منزلهی یک امام و رهبر است ارزش کاربردی ندارد ،زیهرا توافه نهد مجتههد در
مسائل مختلف ناممکن است و در سیرهی عقال و متدینین نیز سابقه ندارد (ربانی گلپایگانی،1377 ،
.)1۶1
روش اهل حل و عقد :به حکم قرآن ،به جز مهواردی کهه خداونهد در قهرآن از قاعهدهی عهدم
والیت مستثنا فرموده و مرتبهای از والیت را به نحو مقید به گروهی تفوی ،کرده ،هر نوع والیتهی
بدون اذن خداوند ،حرام و ممنوع است (طه حسین1953 ،م .) 42 ،بنابراین ،بهرای اثبهات والیهت و
حکومت فرد یا گروهی بر دیگری یا عموم مردم ،نیاز به حجت و دلیل قطعی از قرآن و سنت است
و از آنجا که تولیت و اتفاق اهل حل و عقد فاقد حجیت و مشروعیت اسهت ،و مسهتند بهه خداونهد
نیست ،انقیاد و اطاعت از این گروه و بیعت کردن با منتخر آنان جایز نیست (اصالنی و همکهاران،
.) 58-59 ،1395
 5-4شورای رهبری و نظریه آن در قانون اساسی
قانون اساسی مصوب  1323در خصهوص رهبهری در دو اصهل  2و  113بهه شهورای رهبهری اشهاره
داشت .عبارات دو اصل مزبور در متن پیشین قانون اساسی ،پس از ذکر شرای رهبر ،بدین صهورت
مطرح شده بود که ناناه هیچ فقیهی دارای نین اکثریتی نباشد ،رهبر یا شورای رهبهری مرکهر
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از فقهای واجد شرای مهاکور در اصهل  113عههدهدار آن مهیشهود .امهام خمینهی(ره) در فرمهان
بازنگری قانون اساسی مورخ 13۶8/2/4خطهاب بهه رئهیس جمههور ،نخسهتین محهور و محهدودهی
مسائل مورد بحث را رهبری تعیین کردند .ایشان ندی بعد و در نامهای خطاب بهه رئهیس شهورای
بازنگری «مرجعیت» را به عنوان یکی از شرای رهبری نظام الزم ندانستند و در مورد کیفیت تعیهین
رهبری مطالبی فرمودند (خمینی ،1378 ،ج  .) 371 -21،3۶3بعد از اصهالحات صهورت گرفتهه در
سال  13۶8شورای رهبری از قانون اساسی حاف گردید ،اما شهورای موقهت رهبهری در شهرایطی
خاص در اصل  111قانون اساسی پیشبینی شد .پس از حاف نهاد شورای رهبری از قانون اساسی به
نظر میرسد ،فصل هشتم قانون اساسی با عنوان «رهبر یا شورای رهبری» با توجه به تطییر اصهل 1۰7
در اصالحات  13۶8ندان تناسبی نداشته باشد ،زیرا شورای رهبری صرفاو در اصل  1۰7ساب ذکر
شده بود و آناه در اصل 111موجود نیز بیان شده ،در واق «شورای موقت رهبری» است .از این رو
با حاف شورای رهبری متشکل از سه یا پنن مرج که در اصل  1۰7ساب ذکهر شهده بهود ،عنهوان
فصل هشتم نیز موضوعیت و مطابقت ندارد (محسنی و نجفی اسهفاد .) 84 ،1388 ،در مهورد طهرح
بحث والیت شورایی در اصل  2قانون اساسی قبهل از بهازنگری بها مداقهه در مباحهث مطهرح شهده
پیرامون اصل  2مشخ میشود که نسبت به پیشینه و مستندات آن هیاگونه بحثی به عمهل نیامهده
و تنها ذکر شده است که ناناه سه یا هار نفر از فقها هستند.
از دیگر مسائلی که در مورد تأکید بر امر شورا در همهی امهور در مشهروح مهااکرات مشهاهده
میشود ،تجربهی رژیم ساب و انحصار قهدرت در دسهت یهک نفهر اسهت 1.کهه پهس از تجربههی
حکومتداری بعد از تصویر قانون اساسی بسیاری از فقههایی کهه خهود عضهو مجلهس بودنهد ،بهه
اشتباه بودن آن اعتراف کرده و اذعان کردند که اینگونه ادارهی حکومت مخالف سهیرهی عقهال و
متشرعه است و از مسائلى است کهه تهاکنون کسهى قائهل اصهیلتهرین مشهکل نظریههی شهورایی را
نداشتن به آن نشده است (منتظری ، 13۶8 ،ج  )2۰2 :2دلیل شهرعی معرفهی کردنهد (امینهی:13۶9 ،
.)231
 6-4دالیل رد نظریه شورایی بودن رهبری
برخی معتقدند شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأییهد قهرار نگرفتهه اسهت و خداونهد
پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ میفرماید« :فاذا عزمت فتوکل علی اهلل» (سوره آل
عمران ،آیه )15 ،این عبارت به صراحت داللت میکند که تصمیم نهایی بها خهود پیهامبر اسهت .در
روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفتهه اسهت .روایتهی کهه شهی صهدوق از امهام
رضا(ع) نقل میکند .در کتاب علل الشرائ نین آمده اسهت :فلهم ال یجهوز ان یکهون فهی االرض
 .1ادارهی کل امور فرهنگی و رواب عمومی مجلس شورای اسالمی 378 :13۶4 ،و 1۰89
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امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل منها :انه لو کانا امامین کان لکل من الخصهمین ان
یدعو الی غیر ما یدعو الیه صاحبه فی الحکومة ثم ال یکون احدهما اولی بان یتب من صاحبه ،فتبطهل
الحقوق واالحکام والحدود .اگر بپرسند :را وجود دو امام یا بیشتر از آن در زمان واحهد در زمهین
جایز نیست گفته خواهد شد به ندین علت؛ از جمله اینکه اگر دو امام وجود داشته باشد ،هر یهک
از دو نفر که با هم به نزاع برخاستهاند میتواند به نزد امام دیگری غیر از امامی که رفیقش برای رف
نزاع نزد وی رفته مراجعه کند ،آنگاه هیچیک از آن دو ملزم نیست کهه از رفهیقش پیهروی کنهد در
نتیجه موجر ضای شدن حقوق و احکام و حدود میگردد (صدوق ،1377،ج .)99-1۰۰ ،2
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شهورای رهبهری در زمهان فقهدان رهبهر اعهم از
فوت ،بیماری یا حادثه دیگری به صورت موقت تا انتخاب رهبهر جدیهد یها بهبهود رهبهر قبلهی و بهه
دست آوردن شرای پیشبینی شده است .اگر رهبری به صهورت شهورایی و نهد نفهره اداره شهود
مشکالت دیگری از قبیل کندی فرآیند تصمیمگیری در مواقعی که نیهاز بهه تصهمیمگیهری قهاط و
نهایی یک نفر است به وجود میآید (نوروزی )119 ،1385 ،عقل و منط نیز مؤیهد رهبهری واحهد
است نه رهبری جمعی و شورایی زیرا اگر امر تصمیم گیری نههایی بهه جمه واگهاار شهود هه بسها
اداره امور سیاسی نظام مختل و اوضاع نابسامان میشود و در مواق حساس که نیازمنهد اتخهاذ یهک
تصمیم فوری و قاط باشد اکثریت قاط بر یک رأی اجتماع نکنند (محسن زاده .)8 ،139۰
نمونه ای که حضرت امام دسهتور دادنهد در قهانون اساسهی دربهاره آن بهازنگری شهود ،شهورای

قضایی بود… بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند و در مقدمه بازنگری قهانون اساسهی
هم هست ،این است که شورای عالی قضایی از حالت شهورایی در بیایهد و مسهؤولیت بهه یهک نفهر
داده شود…» (یزدی .)1388 ،اصلی ترین مشکل نظریه شورایی نداشتن دلیل شرعی است؛ آیهتاهلل

امینی در این باره معتقدند…« :رهبری شورایی هم وجه شرعی نداشهت .اتفاقها مهن در آن جلسهه ای

که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم ،پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم :اجهازه بدهیهد
مهها کههه در کمیسههیون هسههتیم ،رهبههری شههورایی را حههاف کنههیم ،ههون ماخهها شههرعی نههدارد».
(امینی .)231،1389،همانین از نظر پیشینه تهاریخی ،والیهت شهورایی ،در متهون اسهالمی بهیسهابقه
است .در دیدگاه اهل سنت ،تنها در یک مورد شورا تشکیل شد که آن هم برای تعیین رهبهر بهود و
نه برای اداره و تدبیر امور… درباره رهبری شورایی ،متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمههوری
اسالمی ایران ،همگی ساکتاند و هیچ فقیهی پیش از آن ،به طرح این ایده نپرداخته است.
نتیجهگیری
از دیدگاه کلی میتوان گفت پژوهش حاضر موارد ذیهل را مهورد توجهه قهرار داده و ایهن نتهاین را
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بدست آورده است:
 -موضههوع اجتهههاد و تقلیههد در فقههه امامیههه بیههانگر همراهههی عقههل و نقههل در اداره امههور فههردی،

اجتماعی و حاکمیتی جامعه دینی است و معتقد است زیست مومنانه در سایه عقل و نقل شکل می-
گیرد .اگر ه این نگرش در عمل موجر شکلگیری مکاتر فکری و مااهر گونهاگون در اسهالم
شده است که توجه به عقل مح ،یا نقل مح ،را در بر میگیرد .اما آناه دقی بهه نظهر مهیرسهد
آن است که دین مبین اسالم به ویژه مکتر تشی با نگاهی خاص در پی دستیابی به سیستم سیاسهی-
اجتماعی مبتنی بر اصول دینی یعنی (قرآن ،سنت ،عقل و اجماع) است.
 -شیعه برای بهرمندی از توان هدایتی خود ،رجوع بهه متخصه

بها نگهاه عقالنهی را بهه عنهوان

راهحل دانسته و معتقد است؛ برای رسیدن به شرای زیست مومنانهه الزم اسهت گروههی از افهراد بها
یافتن تخص در دین به استخراج اصول دین پرداخته و آن را برای اجرا در اختیار سهایر مسهلمانان
قرار دهند .این نگاه شیعه به ساختاری منجر شده است که از آن به عنوان اجتهاد یاد میشود.
 اصول حاکم بر بحث اجتهاد و تقلید بهه نهوعی مهدیون مکاتهر هارگانهه موجهود در اسهالممیباشد .تا به عنوان مبنای عمل شرعی و دستورات فقهی قرار گرفته برای نمونه می توان به مهاهر
اشعری اشاره نمود که تفکراتش تأثیر زیادی در جهان اسهالم گااشهت .در بهاب خهدمات مهااهر
هارگانه به بحث اجتهاد و تقلید مهیتهوان بهه جریهان عقهلگرایهی اعتزالهی اشهاره نمهود .معتزلیهان
برخالف اهل حدیث که انبوه حدیثهای اصیل و جعلی پیامبر(ص) و صحابه را مورد توجهه خهود
قرار داده بودند ،عقل و خرد را به تنهایی برای پیروی از اسالم راسهتین کهافی مهیدانسهتند؛ در ایهن
میان نگرش شیعه عالوه بر عقلگرایی به نقل گرایی و تهالزم عمهل بهه ههر دو پهیش از پهیش توجهه
کرده و در شناخت دین به هر دوی آنها به عنوان ابزار شناخت تأکید نماید.
 از آنجا که اندیشه اجتهاد به عنوان اولهین حرکهت در راسهتای جریهان روشهنفکری دینهی درجهان اسالم دانسته میشود که در میان شیعیان زنده نگه داشته شد تا شیعیان بتوانند با اسهتفاده از آن
به انطباق خود با تحوالت اجتماعی و سیاسی مبادرت نمایند .بر ایهن اسهاس مهی تهوان گفهت :ایهن
اصل ،هم طرح و تدبیری است بهرای تکمیهل منهاب فقههی ،و ههم تعبیههای اسهت انقالبهی در برابهر
قدرتهای دنیوی .اجتهاد در میان شیعیان همواره دوشادوش عمل و اعتقاد پیش رفته است .را که
از دیدگاه شیعه آناه اهمیت دارد ،مسائل نو و تازهای است که باید با اصول اسالمی منطب گهردد.
اجتهاد در ذات خود به نوآوری و فقه پویایی و تفکر و استنباط در باب مسائل مستحدثهی جامعهی
دینی نظر دارد.
 اجتهاد و تقلید به عنوان ابزاری در حوزه زندگی مسهلمانان تها پهیش از شهکلگیهری انقهالباسالمی بیشتر در باب عبادات و مقدمات آن به کار گرفته شهده امها پهس از انقهالب اسهالمی ایهران
نگرش به اجتهاد تطییر کرده و انتظار مردم از مراج این شد که کلیه مسائل زندگی اعم از فردی و
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اجتماعی ،را در قالر مسائل شرعی دیده و بهه بحهث و تبهادل نظهر و صهدور حکهم در ایهن حهوزه
مبادرت نمایند .براساس این دیدگاه تقلید از مجتهد زنده موجر زنهده مانهدن دیهن بهوده و کمهک
مینماید تا دین با تطییر و توسعة روزگار پیش برود و اجتههاد در مسهائل و موضهوعات روز بهه ههر
شکل و اندازه که باشد ورود کرده و به صدور حکم مبادرت نماید بدین ترتیر دین بعد از انقالب
اسالمی ایران در تمام حوزههای زندگی فرد مسلمان دیده میشود .به عبارتی دین در هر امری ،ه
فردی و ه اجتماعی برنامه ارائه میدهد تا بتواند به مواردی هون فقهه فهردی ،فقهه اجتمهاعی ،فقهه
سیاسی و یا فقه حکومتی دست یابد.
 اجتهاد در روزگار فعلی از حوزه عمل فردی نظیر شکیات ،طهارت و  ....خارج شده و راجهبه همه مسائل مورد ابتالی مسلمانان ورود میکند .در بحث رابطه مجتهد و مقلد که از ارکان اصلی
فقه است .نباید فقیه از بعضی اقوال فقهای گاش ته کهه هیاگونهه مناسهبتی بها اوضهاع جدیهد ندارنهد
استفاده کند را که یکی از مهترین ارکان اجتهاد در رابطه با تقلید عنصهر زمهان و مکهان اسهت در
صورت بهره نبردن از این عنصهر آرا و نظهرات گاشهته فاقهد ارجحیهت بهوده یها گهاهی محجهور و
متروک هم بوده است .در بحث اجتهاد و تقلید نمیتوان بدون توجه به پدیدههای جهانی به بررسی
آن پرداخت را که همه پدیدههایی که در این دنیا شکل میگیرد ،در بستر حرکت و حیات خهود
ممکن است گرفتار آفتها و آسیرهایی شوند که آنها را از خاستگاه اصلیشان دور مهیسهازد ،یها
جلوی تکامل و رشدشان را میگیرد و یا سیر تکاملی آنها را کند میسازد .برای جلوگیری از ایهن
باید نظارت مستمر و بیرونی بر آنها حاکم باشد .را که آسیرشناسی پدیهدههها ههم مهیتوانهد در
پیشگیری از آفتها و هم در آفت زدایی تاثیر بسزایی داشته باشهد .کهه اجتههاد نیهز بهه عنهوان یهک
پدیده معرفتی از این قاعده مستثنا نیست .باید نظارت و بررسی بیرونهی مهداوم بهر آن وجهود داشهته
باشد .تا اوالو از خاستگاه اصلیش خارج نشود و ثانیاو حرکت تکاملیاش را دنبال کند .این امهر منجهر
خواهد شد تا اجتهاد از حالت ایستایی خود خارج شده و به پویهایی دسهت یابهد ،کهه مهی توانهد در
تأسیس جامعه و حکومتداری مثمرثمر باشد.
 اگر بپایریم که یکی از نظریات در باب اندیشه اسالمی تشکیل حکومت برای اجرای احکهاماسالم می باشد باید بر این امر نیز تأکید نماییم که حوزه اجتهاد و تقلید امری اساسی است که حهول
محور عمل و نظر در فقه مورد توجه میباشد .بحث والیت فقیه و حکومت شورایی فقها از ثمهرات
این اندیشه در فقه شیعه است که هر کدام دارای اثراتی هستند .اجتهاد اگهر هه در طهول تهاری بهه
صورت فردی بوده و هر فقیه با تالش در یادگیری علوم مختلف دینی به درجه اجتهاد میرسید امها
برخی علمای اسالم معتقدند با توجه به ساختار کنونی جهان و حرکت به سوی مدرنیته کهه موجهر
پیدایش مسائل جدیدی شده ،الزم است که اجتهاد از اجتهاد فردی به اجتهاد شورایی گرایش یافتهه
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و مجتهدان برای صدور احکام شرعی متناسر اوضاع روز با فقیهان دیگر و یا حتی با عالمهان سهایر
علوم به شور و مشورت پرداخته و سپس به صدور احکام مبادرت نمایند .این که این امر تا ه حهد
درست یا نادرست است امری است که میتوان در نوشتار جداگانه مورد بررسی قهرارداد امها آناهه
اهمیت دارد این موضوع است که اجتهاد با ابزارهای ویژة خود ،همانین رابطهایی کهه بها تقلبهد در
قالر ارتباط مجتهد و مقلد برقرار میکند میتواند پاسخگو به نیاز مسهلمانان در ههر کهدام از انهواع
نظریه حکومت در اندیشه شیعه باشد .بدین ترتیر انتخاب نوع حکومت بسهتگی بهه عنصهر زمهان و
مکان و پاسخگویی هر کدام از حکومتها به نیازهای مردم دارد.
 مطالر پیش گفته بیانگر آن است که اگر ه جامعه مدرن علیرغم برخورداری از شاخصهههاو مولفههای خاص خود بر بسیاری از مولفههای زندگی فرد مسلمان تأثیر میگاارد .اما آناهه مههم
به نظر میرسد و در این رساله نیز به آن اشاره شده شیوه و نوع رابطه اجتهاد و تقلید به عنهوان یکهی
از ابزارهای حکومت در فقیه امامیه است که گستره آن را میتوان در دو نوع حکومت والیت فقیهه
و رهبری شورایی که ارتباط مجتهد و مقلد نشان داد یافت.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانهی کهه در فرآینهد ویراسهتاری ادبهی و صهفحهآرایهی ایهن مقالهه همکهاری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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