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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 يبه شمار مـ  يديجد يبهداشت ءدهير، پديبا توجه به موارد ز "ياجتهاد گروه"

 :رود

، كـه  ياستنباط احكـام شـرع  روند  يعلم ياز هايش نيپء گسترش عرصه: كمي

ـ بـر د  يمستلزم آگاه و مناقشـه   يئله و بحـث و بررسـ  گونـاگون در مسـ   يدگاههاي

حاصـل از فاصـله    يها يل هر كدام و توجه به دگرگونيز داليمختلف و ن يها جنبه

 .آن تا كنون است ين لفظيط و قرايمطرح شدن اصطالح مربوطه و شرا يزمان

از جملـه   آنهـا  يدگيـ چيد و پيات نو پداز موضوع ياريمطرح گشتن بس: دوم

نظامـات  " "يل پزشـك يمسـا "،"يمـال  يبازارهـا "ده در يچيمركب و پ يمانهايمثالً پ

 يازمند حضور كارشناسان مختلف در هنگام بحث و بررسيو جز آن كه ن "ياجتماع

 .موضوع است

و  ياسـ يط سيز اخـتالف در شـرا  يـ و ن يل و بررسيتحل يوه هايتنوع ش: سوم

 .گذارند يز بر روند استنباط بر جاين يا منفيمثبت  يامدهايكه چه بسا پ ياجتماع

 ييپرسـش هـا   يمطرح شده  و فراوان يتعدد مذاهب و تنوع راه حلها: چهارم



 ۳ 

  .كنند يدا مي، كمتر امكان مطرح شدن پيفرد يكه در برابر اجتهادها

 ي، مـ يگروه يرسانه ها يفتوا كه با توجه به گستردگ يت هايحساس : پنجم

 .داشته باشد يرا در پ يا محلي ي، منطقه ايجهان يتواند كنش ها و واكنش ها

توانـد   يم] ك مسئلهيدر [گوناگون  يكه فتواها يگستر يمنف يامد هايپ: ششم

افراد و تفاوت برخورد ها گردد حال آنكه در  يداشته باشد و باعث سر در گم يپدر

 .خواهد شد ين اختالفها منتفيا از ياريبس ،يو مجمع "يهواجتهاد گر"حالت 

،  يملـ  يك مسـئله عمـوم  يـ خصـوص  در  يه حكمـ يكه مراد ارا يزمان: هفتم

) تياكثر يت رأيبا رعا(ا شبه اجماعيازمند اجماع ياست مسئله ن يا جهاني يا منطقه

 .كسب كرد يشترينان خاطر بيحكم ، اطم ياست تا بتوان نسبت به روند اجرا

 

 ):يگروه("ياجتهاد مجمع"از  يرويپ"حجت بودن"زان يم

در  يبسـندگ  يمكلّـف بـه معنـا    يف شـرع يـ رفع تكل ،"حجت بودن"مراد از 

حكـم  [در صورت عدم تطابق بـا   "تيمعذور"اي يصورت مطابقت فتوا با حكم اله

امـر در دو عرصـه قابـل تصـور      اينروشن است كه . و عمل مكلّف به آنست] ياله

 :است



 ٤ 

كه او خود امكان اجتهاد در  يليجتهدان در مساگر ميد فرد مجتهد از ديتقل -1

 .ابدي يآنها را نم

 .ر مجتهد از مجتهديد فرد غيتقل -2

و  "يبسـندگ "د در هـر دو بخـش   يز روشن است كه كار تقلين نيهمچنانكه ا

مراجعـه جاهـل بـه عـالم      يعني يعيو كامالً طب يانسان يمستند به حالت "تيمعذور"

فاسـالوا اهـل   «: شـود  يهم ما را بدان رهنمون مـ  ريفه زيشر ءهيمتخصص است كه آ

ـ دان ياگـر نمـ  ) (...43 -النحـل  ءسوره(» الذكر ان كنتم ال تعلمون  د از اهـل كتـاب   ي

است كه شارع مقدس  يخردمندانه و كل يوه اين حال شيكه در ع.) ديبپرس يآسمان

ه م كـ يشـو  يادآور مـ يـ ن شود يو اگر چن. د بر آن صحه گذارده استيز بدون تردين

مواقـع ، بـر    ياريدر بس يتخصص ءتهيك كميكند كه مراجعه به  يد مييوه تاين شيهم

ل است ين دليبه هم. دارد يبرتر -اگر متخصص هم باشد يحت -ك فرديمراجعه به 

نهمـه بـر   ي، اياسـ يا سيـ  ياجتمـاع  يه راه حلهايا اراي يپزشك يكه در مورد درمانها

 .شود يد مي، تأك يتخصص يته هايل كميتشك

 

 

 



 ٥ 

 ):يگروه( "ياجتهاد مجمع"تكامل روند 

فا كند، الزم اسـت مـوارد   يا ين روند نقش خود را به نحو مطلوبينكه ايا يبرا

 :ابدير تحقق يز

كـه   يژه زمـان يم بـو يكه در صدد صدور فتوا در آن هسـت  ينكه موضوعيا: كي

ــأث ازداشــته و ياجتمــاع ءجنبــه  يزگردهــايباشــد، در م برخــوردار ير گســترده ايت

 ين بحث و بررسـ يا ءجهيرد و نتيقرارگ يمورد بحث و بررس يبه حد كاف يخصصت

ه شـود  يمختلف، به مجمع گسترده تر ارا يدگاههايان ديشامل ب يا گزارشبها همراه 

 .آن اتخاذ گردد ءم الزم در بارهين مجمع تصميتا در ا

 كارشناسـان   ياز سـو  يقـ يح دقي، توضـ  يش از استنباط حكم شرعيد بيبا :دو

كـه   يدگاهيـ را ديـ آن روشن گـردد ز  يابعاد وجنبه ها ءه شود و همهيمتخصص ارا

ح هـا و  ين توضـ يشود برخاسـته از همـ   يجه گرفته ميكه نت يشود و حكم يه ميارا

ـ ا ناديـ ن آاز  يبه بخشـ  يتوجه يبسا ب يدانش برخاسته از آنهاست و ا ده گـرفتن  ي

ن يـ ردد و چـه بهتـر كـه ا   گـ  يآن مـ  ير راه حـل شـرع  يين منجر به تغآاز  يجنبه ا

متخصصان در حضور فقها و همراه با پاسخ به پرسش  يها يحات و روشنگريتوض

 .شان باشديق ايدق يها



 ٦ 

ـ ، با يش از روند اسـتنباط حكـم شـرع   يپ: سه  "ياصـول " يد فرهنـگ سـاز  ي

 ل در امـر اسـتنباط   يصر مشترك و دخدر مورد عنا يصورت گرفته و حت يگسترده ا

 يتوافـق قبلـ   واتفاق نظر  ،استدالل يوه هايو از جمله ش  اه يريجه گيو مؤثر در نت

م كه مجتهدان مراحـل اسـتدالل   يا چه در گذشته شاهد آن بوده. صورت گرفته باشد 

دا يـ گر تفاوت پيكديز با يآنها ن يريجه گينت ،آنكردند و بر اثر يم يگوناگون را سپر

ت گـذاردن بـر مبحـث تقـدم     ن مسئله انگشـ يبسا مهمتر يا ،ن راستايكرد ؛ در ا يم

ـ  "الحكومـة "ست كه اصـطالحاً بـه عنـوان    گر ايكديل نسبت به يدال  "الـورود  "ا ي

عبارتست از  "صيتخص"متفاوت است  "تخصص"و "صيتخص"شناخته شده و با 

 » .است يت مورد اخراجياخراج از حكم با حفظ موضوع«: 

ض ، ينجـا مـر  يكـه در ا . ض يواجب است مگر مـر  يروزه بر هر مكلف: مانند 

ـ ن "تخصـص "خـارج شـده اسـت ،    ] روزه[است كه از حكم وجوب  يفمكلّ ز بـه  ي

خروج فرد مجنون از حكـم وجـوب   : از موضوع است مانند  يخروج وجدان يمعنا

ـ . ف اسـت  يرا او خارج از تكليز ـ بـه ا  "الحكومـة " يول ن معناسـت كـه همچـون    ي

 يگـر ينـاظر بـه د   ،قيا مضـ يع ل به گونه موسياز دو دل يكيه شده باال يارا يها مثال

 .باشد



 ۷ 

 0F1».گرفتند است كه مردم آنرا دست كم ياع خمرفق« 

را توسـعه   يشرع ، مفهوم خمـر  يرود ول يكه فقاع در عرف ، خمر بشمار نم

 .مورد شمول قرار داده است 1F2"الضرر و الضرار" ةده و آنرا به اعتبار قاعديبخش

د  يلـ يله دليو بوسـ  اسـت كـه وجـدانا    يليعبارت از دل "الورود" يول يتعبـ  ،

 يآنچـه كـه نمـ   « ) : ص(امبرين فرموده پيبه عنوان مثال ، ا؛ كند  يم يموضوع را نف

 "يلزوم دفـع ضـرر احتمـال   " ةوارد بر قاعد» .دانند از دوش امتم برداشته شده است

ـ احتمـال ز ، يه شـرع يـ ك توجيـ را با ورود يشود ز يم يتلق ان آمـدن را بـه لحـاظ    ي

 2F3.سازد يمرتفع م يوجدان

 يدر برخـ  " ياصـول "در مطالعـات   يقت آنستكه ما شـاهد ضـعف جـد   يحق

به اجتهـاد آزاد و خـالق    يفرصت كاف يل عدم اعطايبه دل يها و مذاهب فقه مكتب

گر به يد يها و مدارس فقه در مكتب ين مطالعاتيتورم چن يم و در برابربا نوعيهست

: چـون   يگـر ير علـوم د يحت تأثدا تين مطالعات را شديم كه ايروبرو هست يا گونه

ـ  يختفلسفه ، منطق ، مطالعات زبان شنا بسـا   يقـرار داده و ا  يو روانشـناخت  ي، ادب

 .رديفاصله گ ،مطلوب يباعث شده تا از حالت درك عرف يريرپذين تأثيهم
                                                 

 .443د ششم ، صفحه ، جل "فروع الكافي"ـ 1

 .380همان منبع ، جلد پنجم ، صفحه  -2

 .463، صفحه .... جلد "اصول الكافي"ـ 2



 ۸ 

توجه بـه مقاصـد و    ياجتهاد يل مهم در روند استنباطهاياز جمله مسا: چهار

ر يخود است كه در غ ياهداف شرع و قرار دادن آنها در چارچوب مناسب و اجتماع

كـه   يان مجتهـد يـ را ميـ ز. شـوند   يل مين اهداف به عكس خود تبدين صورت ، ايا

ـ دانـد و بـر ا   يم ياز احكام فرد يا اسالم را مجموعه  ةن اسـاس آنچنـان در عرصـ   ي

 يا مجتهـد يگذارد ،  ينم ياجتماع يها تيفعال يراب ييرود كه جا يش ميها پ اطياحت

آنرا سـامان   يكند كه قرار است زندگ يم يت تلقيبشر يمتعلق به تمام يكه آنرا نظام

رد ، تفـاوت  يـ ش را دربـر گ يهـا  د و همه جنبهيآن پاسخ گو يها بخشد و به تناقض

 .وجود دارد يقيعم

ـ آ يز وجود دارد كه داراين يقواعد فقه يك سري: پنج  بـر رونـد    يثار فراوان

د دربـاره آنهـا   يـ هسـتند لـذا با   يو اقتصـاد  يل مـال يمسا ي ژه در عرصهياستنباط بو

ن اتفـاق  يـ شكل گرفته باشـد چـون ا   يفكر يدگاههايد يكيا حداقل نزدينظر  اتفاق

ثرنـد ؛ بـه عنـوان    ؤها م يريجه گيدر كوتاه كردن راه و دقت نت يفكر يكيا نزدينظر 

 :پاسخ گفت, ريچون موارد ز يفراوان ياد به پرسش هيمثال با

وجـود دارد ؛ و   يچـه موضـع  , د ينو پد) عقود( ينسبت به قراردادها -1

ا تنهـا  يگردد  يبه آنها م يبند يعام اصالح عقود و لزوم پا يها ا شامل جنبهيآ



 ۹ 

 بوده است؟ يجار ،شود كه در زمان معصوم  يم ييمنحصر به قراردادها

ت يـ داف و ابزارها ؛ به عنوان مثـال فعال ان اهيم يمسئله تفاوت گذار  -2

دارند كه  يمتعدد يز ابزارهاين هدف ها نياست و ا ييهدفها يدارا يبانك يها

رنـد و از مـوارد حـرام آنهـا فاصـله      يو بحث قرار گ يد مورد مطالعه و بررسيبا

نكه يا اي گيريمآنها در نظر  يبرا ييبا همان كارا يين هايگزيا جايگرفته شود و 

م تـا مبـادا ندانسـته    يـ ورز يخـوددار   ييت هـا يـ ن فعالياز انجام چن يكلبطور 

 .ميمرتكب امر حرام و گناه شو

ا در خصـوص  يكدام است؟ آ "امر يول"حد ومرز نفوذ و دستورات   -3

ـ بر مباح بودن آنهـا نكـرده    يدياست كه شارع مقدس تاك يآندسته از مباحات ا ي

ا يـ  يمسـتحب  ياست عرصه هـا نكه ممكن يا ايگردد ؛  يشامل مطلق مباحات م

هـم   يفيلتك يم عرصه هايتواند وارد حر يا ميرد؟ و آيز در بر گيرا ن يمكروه

تواند از   يامر م يا وليرد و آيگ ين شود به چه عنوان صورت ميو اگر چنبشود؟ 

نـد  يند برگزيب يكتر ميرا كه به مصلحت جامعه نزد ييمطرح ، فتوا يان فتواهايم

 .ها ن دست پرسشيد؟ و از ايخود عمل نما يفتواد به ير بايا ناگزي

حاكم باشـد و   "مصالح مرسله"د در عمل به يبا ياريچه ضابطه و مع -4

 ص داد؟يتوان آنها را تشخ يچگونه م



 ۱۰ 

ــ -5 ــه وجــود دارد كــه در  ييارهــايحــدود و مع يك ســري ــرداختن ب پ

رد د مـو يـ ن نظـر با يشود و از ا يد از آنها تخطيد ، نبايپدنو) عقود( يقراردادها

ن يـ ت دارنـد ؛ ا يـ نسـبت بـه آنهـا ، اهم    يريرند چون در موضـعگ يدقت قرار گ

 :ارها عبارتند از يمع

 يمبلغـ  يعني[شود  يمعكوس هم م يا شامل ربايست؟ و آيربا چ :الف ـ ربا  

در برابـر   يا ا شامل هرگونـه افـزوده  يو آ] زودتر پرداخت شود ياز اصل كم شود ول

ر در ينسـبت بـه تـأخ    يمـال ) ها مهيجر( يمجازاتهاا شامل يگردد؟ آ يم يمهلت زمان

رد؟ يـ گ  يپردازند را هـم دربـر مـ    يكان ميا آنچه را كه نزديشود؟ و آ يپرداخت هم م

 .ها ن دست پرسشيكفار را چطور؟ و از ا يها يپرداخت

 يارهايا تابع معيرود  يبشمار م يار مستقليا معيآ :ب ـ به باطل خوردن مال  

 است؟ يگريد

ـ به چه معناست؟ آ) ءيء بالكاليع الكاليب( يقيفروش تعوج ـ منع   فـروش  "ا ي

كـه از   يا شـامل عقـود  يـ است؟ و آ يريبا پرداخت تأخ يهمان سلف خر "يقيتعو

 شود؟ يكنند ، م يجاد ميهمان ابتدا دو نوع تعهد را ا

د يا مراد از آن جهـل شـد  يا مطلق جهالت است؟ يآ به چه معناست ؛ "غرر"ـ  د



 ۱۱ 

ـ    ييار قرار دادهايجر به نزاع است؟ چه بسا جهل خاص مني ،  "غـرر " ةكـه بـه بهان

، وجود  يك ازعقود تعاونين در كداميعالوه بر ا. شوند يمورد اختالف ونزاع واقع م

 ز است؟يجا "غرر"

ا كـامالً نارواسـت   يست و آيچ] مهيب ينوع[ضمان  يمسئله گرفتن مزد براـ ه 

] مهيب[ "ضمان "روا دانسته شده است و واجب ،  يكارها يژه كه مزد گرفتن برايبو

 .ل شده استيا واردات ، تبديمعامالت صادرات  ةهم يبرا يز به شرط اساسين

ا يـ سـت؟ و آ يد مـراد از آن چ يـ د ديـ هم وجود دارد كـه با  "ضرر"و ـ مسئله  

ـ ن ياجتمـاع  يا ضـررها ي ينوع يا شامل ضررهاياست  يمنحصر به ضرر شخص ز ي

 گردد؟   يم

در  "عرف"د كامالً  مشخص گردد؛ يدر روند استنباط با  "عرف"نقش   :شش

 :است "خاص "و "عام"ر دو نوعبقت يحق

است كه اغلب مردم در آن مشتركند و لذا بـا آنچـه كـه     ي، مورد "عرف عام"

ز يـ آن ن ياز نمونـه هـا  . ك اسـت  يـ شـود ، نزد  يده مـ ينام "عقال  يبنا"اصطالحاً 

 ".استصحاب است"

ا وحـدت  يـ است كه از وجه اشتراك  يگروه خاصء هژيتنها و "عرف خاص "



 ۱۲ 

برخوردارند و شامل انـواع رفتارهـا نـزد ملـل      يمشخّص يا حرفه اي يا مكاني يزمان

 .گردد  يمختلف م

 :شود عبارتند از  يكه عرف در آنها مؤثر واقع م ييعرصه ها

ـ  يدر مواردرا  يشرع يـ آنچه كه بتوان حكم1 راجـع بـه آن بـه آن     يكه نص

و  يعملـ  يكـه تنهـا در صـورت    "ضـاع است"ندارد ، برداشت كرد ، مانند عقد وجود 

امتـداد داشـته و در مـوردش سـكوت     ) ع( "معصـوم "ر است كه تا عصر يامكان پذ

 .آن است] يضمن[ د ييتأ يايد كه گوار شده بوياخت

را كه شـارع مقـدس بـه آنهـا ارجـاع داده       يآنچه كه مراد از برخي مفاهيم -2

و ] خـاك ، سـطح زمـين   [  "صعيد"و  "يغن"،"فقير": چون  ياهيمروشن سازد؛ مف

 .سازد يغيره كه مصداق را روشن م

آنچه كه براي كشف مراد متكلمان در اطالق لفـظ ، بتـوان بـه آن مراجعـه      -3

ت ظهـور ، شـامل آن       كرد و در اين صورت ، بيانگر ظهور تصـديقي اسـت و حجيـ

 .گردد يم

و  "يسازمان كنفـرانس اسـالم  "ه اين امر ، عملي بخشيدن ب ءبراي جنبه: هفت

 "يمجمعـ  يفتـوا "بايد متعهـد بـه عمـل بـه      - تا آنجا كه بشود –عضو  يكشورها



 ۱۳ 

كـه   -يفـرد  يگردند و از مخالفت با چنين فتواهايي و عمـل بـه فتواهـا   ) گروهي(

اجتناب ورزند، گواينكه عرصه هايي هم هسـت كـه بـا     -باعث پراكندگي امت شود

 .ندارند كه در اينصورت حتماَ بايد مد نظر قرار گيرند يهمسوي "يمجمع يفتوا"

بايـد بـا درك   ) يـا دارالفتواهـا  ( "يفقهـ "يمجمع ها يهمچنانكه تمام : هشت

و ايجـاد تفـاهم در خصـوص پيامـدهاي آن ، بـه       يهر فتـواي  يمقدمات و زمينه ها

 .هر چه بيشتر ميان خود اقدام ورزند يهماهنگ

 


