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چکیده
ترین دالیل جواز تقلید ابتدایی از مجتھد متوفی در مسائلی کـه در  به عنوان یکی از مھماستصحاب

آن فتوا دارد، به چھار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصـحب نـه   
مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شـده اسـت و در جـواب انتقـادات از     

ت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر کفای
شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نھایت با اسـتفاده از روش تحلیـل مسـائل اصـولی     

.استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است

.ادله تقلید از میت، استناد به استصحاب برای تقلید از میتتقلید، تقلید از میت، : هاکلیدواژه

.٢١/١٢/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٨/٠٦/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

داننـد و یکـی از   خردمندان ضرورت رجوع به خبره را از ضررویات زندگی اجتمـاعی مـی  
منـد شـریعت اسـت    موضوعات تخصصی که رجوع به متخصص در آن بایسته است فھم قاعده

اید به وی در اخـذ دیـن مراجعـه نماینـد.     که بر عھده فقیه جامع شرائط است و مکلفان عامی ب
تردید جواز رجوع به مجتھد زنده ھمراه با تحقق شرائط دیگر، مورد اتفـاق اصـولیان اسـت    بی

ھا از حیات او گذشته تقلید کرد یـا  توان از مجتھدی که فوت نموده و سالیان و قرنولی آیا می
صحاب و کشاندن حجیت جواز تقلید خیر؟ یکی از دالئل طرفداران جواز از مجتھد متوفی، است

اسـت در  ایدر زمان حیات به بعد از زمان ممات است. جسـتار پـیش رو کـاوش کارشناسـانه    
پاسخ به این پرسش، پس مقصود از تقلید ابتدائی از مجتھد متوفی این است که انسـان از آغـاز   

است یـا موضـوع   حکم شرعیبه بقایحکماز فقیه فوت شده تقلید کند و مراد از استصحاب 
جیـت واعتبـار   است. فرضی که نویسنده در صدد اثبات آن است حمشکوکحکم، که بقای آن 

استصحاب در مورد بحث است.

تاریخچه بحث تمسک به استصحاب در جواز تقلید
گویا از نخستین کسانی که دلیل استصحاب را در جواز تقلید از میت ذکر ونقد کرده اسـت  

شارع النجاة فـی  در ق) داماد محقق کرکی ۱۰۴۱سید محمد باقر حسینی معروف به میرداماد (م 
) و سپس ۱۰-۹( الرسائل الفقھیة) است و بعد محقق بھبھانی در ۲۵۵-۲۵۴(أحکام العبادات

القواعد و الفوائد و االجتھـاد و التقلیـد (مفـاتیح    ق) در۱۲۴۲سید محمد مجاھد طباطبایی، (م 
در االجتھـاد و التقلیـد   ق) ۱۲۵۵) و بعد ایوان کیفی، ورامینی، محمد حسـین، (م  ۶۲۰األصول، 

) و در مطـارح  ۵۴و ۵۳) و سپس شیخ انصاری در رساله اجتھاد وتقلید (۴۲۱(الفصول الغرویة،
اند.نمودهبه تفصیل بحث ) و آخوند و متاخران۲۵۹االنظار (

مثابه دلیل بر جواز تقلید ابتدائیاستصحاب به
استصحاب که به گفته بعضی، از مھمترین دالئل جواز تقلید از میت است، به چند صـورت  

گردد.ھا به یک اصل بر میی آنست که ھمهتقریر شده ا
دانـیم  : رجوع به مرجع میت در زمان حیاتش جایز بود و بعد از فوت او نمـی تقریر نخست

رجوع به او جایز است یا نه، اصل جواز است. (در این تقریر معطوف به مجتھد و مفتی است)
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او تقلید کند حال کـه بعـدا بـه    توانست از : مقلد اگر در زمان مجتھد زنده بود میتقریر دوم

کنـیم. (در  تواند از او تقلید کند یاخیر؟ جواز اخذ را استصحاب میکنیم میوجود آمده شک می
این تقریر عنایت به مستفتی و مقلد است.)

: سابقا فتوای مجتھد حجت بود و اآلن ھم اصل بر حجتیـت فتـوای اوسـت (در    تقریر سوم
این تقریر عنایت به فتوا است)

: سابقا حکم ظاھری برخاسته از نظر فقیه ھمان بود که در زمان حیاتش فرموده تقریرچھارم
کنیم. (این تقریـر معطـوف بـه حکـم ظـاھری      بود و اآلن ھمان حکم ظاھری را استصحاب می
)۱۵۹-۱۵۷؛ امام خمینی، ۵۲۸؛ قزوینی، ۲۵۹است.) (ر.ک: شیخ انصاری، االجتھاد و التقلید، 

که معنای جعل حجیـت حجـج وامـارات،    نقد مبنائی وارد است و آن اینبر این تقریر یک
جعل حکم ظاھری متناسب با آن نیست بلکه جعل حجیت یعنـی جعـل منجزیـت در صـورت     

مطابقت با واقع وجعل معذریت به ھنگام مخالفت با واقع.

نقد اول بر استصحاب: عدم بقا موضوع
فرمایند در استصحاب بقـاء موضـوع از   وند میجمعی از بزرگان از قبیل شیخ انصاری و آخ

نظر عرف ضروری است و در مورد بحث، به ھر تقریری از استصحاب، وجود ندارد چون رأی 
و فتوی از نظر عرف متقوم به حیات است. از این رو رأی و فتوای مجتھد با مـوت او معـدوم   

؛ ۲۵۹نصـاری، ھمـان،   کنـیم (ر.ک: شـیخ ا  شود و یا حداقل در بقاء رأی مجتھـد شـک مـی   می
)۲۵۵، حسینی استرابادی؛ ۵۲۹؛ قزوینی، ۴۷۷آخوندخراسانی، 

دھد: و آن این که درسـت اسـت کـه بـه نظـر      سپس آخوند با طرح اشکالی به آن پاسخ می
رود لکن نیازی به بقای نظر وی نیست؛ ھمین که فتوی عرف با مرگ شخص رأی او از بین می

تقلید پس از موت او کافی است مثل روایت ھمانطورکـه  در حال حیات حادث شد برای جواز
گونـه اسـت. آخونـد در پاسـخ     در حجیت روایت، حیات راوی شرط نیست در فتوی نیز ھمین

باشیم و فرق است بین روایت و فتوی و قیـاس  فرماید برای جواز تقلید نیازمند بقاء رأی میمی
که اگر مجتھد صاحب فتوا پس از مدتی ایناین دو به یکدیگر، قیاس مع الفارق است وگواه آن 

یکی از شرایط فتوا؛ مانند عقل و یا تبدل رأی مجتھد و یا عروض جنون؛ را از دست داد دراین 
صورت تقلید از وی جایز نیست پس بقای رأی در جواز تقلید ضـروری اسـت. آقـا ضـیا نیـز      

کند.) تأیید و تصریح می٢٥٧/ ٤ھمین را در نھایه االفکار (
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ھا بر عدم بقاء موضوعاسخپ

ھایی داده شده استاز نقد فوق جواب
از مرحوم حکیمپاسخ نخست

وقتی فتوا و رأی مجتھدی ابراز شد، حجیت آن ھمیشگی است مگر دلیلی بر رفع ودفع آن 
اثبات گردد. بنابراین حجیت فتوای مجتھد منوط به بقای او نیست و در مثل مسئله تبدل رأی و 

عنوان دلیل بر لزوم بقای حیـات مجتھـد در حجیـت    جنون که مرحوم آخوند بهمسئله عروض 
دھد که در این موارد مانع پدیـد آمـده و حجیـت اولیـه را طـرد      کند جواب میرأی او ذکر می

گردد که مسـتند فتـوایش اشـکال    نموده است مثالً در مورد تبدل رأی مجتھد بر فقیه روشن می
ی مجتھدی که تبدل رأی پیدا کرده نه به خـاطر ایـن اسـت کـه او     دارد. پس اعتبار نداشتن فتوا

دیگر فتوایش باقی نیست بلکه به خاطر این است که مستند فتـوایش مخـدوش شـده اسـت و     
باشـد و مـرگ شـاھد،    گواه آن مساله شھادت است که تا مستند آن مخدوش نشـود معتبـر مـی   

)۱۷/ ۱کند. (حکیم، شھادت او را از اعتبار ساقط نمی
نقد فاضل لنکرانی بر مرحوم حکیم و جواب آن

نویسد ھمانطور که اگـر فقیـه، فاسـق شـود     فاضل لنکرانی در نقد سخن مرحوم حکیم، می
شـود؛ چـه اشـکالی دارد ھمـین را درمـورد      اعتبار میرای و نظرش با این که موجود است، بی

)۱۶۰بحث، نیز بگوئیم. (فاضل، 
توانیم حکمی را از یک موردی به مورد صورت دلیل، میتوان گفت دردر نقد کالم وی می

دیگر تسری دھیم؛ ولی به چه دلیل حکمی را که مثالً در مورد فقدان شرط عدالت برای مجتھد 
ثابت شده به فقدان شرط حیات سرایت بدھیم؟ دلیل ندارد.

پاسخ دوم ازمرحوم امام
از نظـر عـرف بـا مـرگ از بـین      فرماید گرچه مدرکات جزئی مانند دیـدگاه فقیـه  ایشان می

رود ولی موضوع در استصحاب فقط حدوث رای فقیه اسـت نـه بقـای آن. توضـیح بیشـتر:      می
ای طریقیت و اماریـت بـه سـوی واقـع دارد و     فتوای فقیه ھمانند آرای متخصصان در ھر رشته

الء باشد عمل عقال به این آرا، بر اساس ھمین مناط است چه دلیل حجیت فتوای فقیه، بنای عق
یا ادله لفظیه. اگر دلیل آن بنای عقالء باشد، روشن است که بنای عملی عقالء بر اخذ به فتـوای  
فقیه به مالک طریقیت این فتوا به سوی واقع است. اگردلیل آن ادله لفظیه باشد، باز ھـم مـالک   

شود، به تفاده میھمین است مثالً آیه نفر و آیه سؤال و روایاتی که از آنھا حجیت فتوای فقیه اس
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این جھت است که فتوای فقیه طریقی است برای نشان دادن حکم اهللا واقعی و اال خـودش کـه   
موضوعیتی ندارد. بعد از آنکه فتوا حادث شد، این طریقیت الی الواقع به صـورت ابـدی اسـت    

کنـد  که تجدید نظر برای فقیه حادث شود و رأیش تغییرچه فقیه حی باشد و یا میت، مگر این
یا دچار شک و تردید شود. پس برای اعتبار و حجیت فتوا ما فقط به حدوث فتوا نیاز داریـم و  
دیگر بقاء صاحب فتوا مالک نیست چون مالک اعتبار فتوای فقھا، طریقیت الـی الواقـع اسـت.    

شـود بـه آن فتـوا عمـل کـرد یـا نـه؛        حال اگر بعد از موت صاحب فتوا شک کنیم کـه آیـا مـی   
شود چون موضوع قضیه متیقنـه و مشـکوکه یکـی اسـت. (امـام خمینـی،       اری میاستصحاب ج

٢/١٥٢(
اشکال فاضل لنکرانی به امام :  

در صورت پذیرش کالم ایشان نیازی به استصحاب نداریم چون فـرض کـردیم ایـن فتـوا     
ھمیشه طریق الی الواقع است و شک در بقاء حجیت رأی بعـد از مـردن صـاحب رأی و فتـوا     

که از عدم ردع شارع، تأیید و رضایت او را استفاده تا استصحاب جاری کنیم نھایت ایننداریم 
)١٦١کنیم (فاضل، ھمان، می

توان گفت ممکن است کسی در جواز عمل به این فتوا به دلیل احتمـال اعتبـار   در پاسخ می
گردد.یابد و استصحاب جاری میحیات، شک کند در این صورت شک الحق تحقق می

گ مجتھد و بقا یا عدم بقای نظر اومر
بر اسـاس نظریـه فالسـفه اسـالمی، مقولـه ادراک از شـئون نفـس و روح اسـت و روح و         

آیا فتوای فقیه که از مصادیق ادراک اسـت بـا مـرگ از بـین     رود.متعلقاتش با مرگ از بین نمی
ی و نظر به ھنگـام  رود یا خیر؟ در میان اصولیان دو قول است: قول نخست معتقد به زوال رامی

) و وحیـد بھبھـانی   ٢٥٩مرگ است از جمله طرفداران آن شیخ انصـاری (االجتھـاد و التقلیـد،    
ھستند. وحید بھبھانی دردلیل آن می نویسد اوال بدیھی است که با مرگ، رای و ظن وی از بین 

رود و ثانیا رای و ظن، صورت حاصله در ذھن است و این صورت به ھنگـام سـختی جـان   می
که در حالت غفلت و نسیان نیز چنین است تـا چـه رسـد بـه بعـد از      رود چنانکندن از بین می

؛ سید ٥١٦؛ و نیز قزوینی، ١٠-٩گردد. (الرسائل الفقھیة، حس میمرگ که ذھن او جماد و بی
)٦٢٠مجاھد، 

فقیـه  رود و احکـام نویسد از نظر شرع، اعتبار رای مجتھد، با مرگ او از بین میقزوینی می
مانـد و  سند باقی میرود لذا احکام او بیچون مستند به ظن اوست و ظن او با مرگ از بین می
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گردد. (ھمان)از اعتبار شرعی ساقط می

قول دوم معتقد به بقای فتوا به ھنگام مرگ است. فاضل تونی از طرفداران این قـول اسـت   
رود. ثانیا بر فرض از بـین  مرگ از بین نمیگوید: اوال ظنون انسان باکه در نقد کالم بھبھانی می

گردد چون حکم وی مستند به ظن سابق وی است. (االجتھاد سند نمیبرود حکم فقیه میت، بی
)۳۰۱؛ و نیز قزوینی، ۵۱۳و التقلید، 

نویسـد: نفـس و ھمـه صـور     ) در دفاع از قول دوم می۶۴۰/ ۲بجنوردی در منتھی األصول (
و تصدیقات ظنی و علمی و ملکات فضیلت و رذیلت او روز قیامـت  علمیه او اعم از تصورات 

آورد مرگ عبارت از نابودی روح نیسـت،  . جوادی آملی در تایید این قول می١گرددمحشور می
میرد، چون سرپرست خـود را  بلکه مرگ عبارت از جدایی روح از بدن است. بدن است که می

آن که صاحب رأی است نمرده و آن کـه مـرده،   از دست داده است، نه این که روح بمیرد. پس
)۲۵۳ی جالل و جمال، صاحب رأی نبوده است. (زن در آینه

قزوینی که قول نخست را قول منصوص بعضی از فیلسوفان و منسوب به برخی از محققان 
گوید ذھن به معنای قـوه مدرکـه از اعـراض مشـروط بـه      میداند و اقوی و اقرب به اعتبار می

ت و ادعای بقای آن با از بین رفتن محل آن واھی است و معلومات و ادراکات گرچه حیات اس
ھـا بـه بـدن و    اند ولی فاعلیت روح و نفـس مشـروط بـه تعلـق آن    از افعال روح و نفس ناطقه

واسطه مرگ این تعلق قطع گردید و قوا فـانی شـد   وساطت قوای انسانی است و ھنگامی که به
نویسـد تصـور جریـان استصـحاب     ) سپس می۵۱۷رود (ھمان، ین میھمه علوم و ادراکات از ب

علم و ادراک مجتھد بعد از مرگ او توھم است نظیر عدم جریان استصحاب والیت پدر و جد 
بر صغیر سفیھی که بالغ شده، درصورت شک که آیا والیتش باقی است یا خیر زیرا یقین سـابق  

باشد (ھمان، شده و تجدد فرد جدید مشکوک میو شک الحق نداریم بلکه متیقن ما قطعا زایل 
)۹؛ و نیز وحید بھبھانی، ۵۱۸

نویسد: قوه عاقله، از قوای نفس، مـدرک کلیـات و   مرحوم اصفھانی در االجتھاد والتقلید می
رود و در نقـد ظـاھر   ذاتا و فعال مجرد از ماده است و تجرد تام دارد و با مرگ بدن از بین نمی

نویسد قوه مدرکـه نـه از   گردد، میحس میت ذھن پس از مرگ جماد و بیکالم بھبھانی که گف
کند اگر چه فی حد ذاته قابلیت قوای جسم است و نه جسم؛ و قضایای کلی که فقیه ادراک می

أن النّفس کل صورة علمیة حصلت لھا من تصور أو تصدیق أو ملکة مـن الملکـات الفضـیلة أو الرذیلـة تحشـر مـع تلـک        «.١
».الملکات و الصور علمیة کانت أو ظنیة ال تزید و ال تنقص کما ھو محقق فی محله
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تواند از افراد قوه عاقله باشد ولی تلقی اذھان متعـارف، غیـر از ایـن اسـت     تجرد تام دارد و می

ت که از احساس جزئیات به صور جزیی که از افراد قوه وھم و قوه اذھان متعارف این گونه اس
شوند و صور در این مرحله، تنھـا از مـاده مجردنـد نـه از خصوصـیات و      خیال است منتقل می

ھیآت جزییات محسوسه و بعالوه آرای فقھا غالبا ناشی مـدارک جزیـی و از آیـات و روایـات     
که حدوثا و بقائـا مسـتند بـه    ا حجت نیست مگر ایناست که قائم بغیر قوه عاقله است و این آر

مدارکش باشد و ھمانطوری که آرای قائم به مجتھد، در صورت زوال مـدارک و مسـتندات آن   
طور نیز در صورت زوال مستندات ایـن آرا، بـه   افتد ھمیندر حال حیات مجتھد، از حجیت می

رد برزخی قوه وھـم و قـوه خیـال    که تجسبب از بین رفتن قوه مدرکه و فوت مجتھد؛ مگر این
اثبات گردد که بعضی از بزرگان و ما قبول داریم ولـی مشـھور اھـل فـن قبـول ندارنـد سـپس        

گویـد  که مـی ایتوان گفت بر مبنای نظریهفرماید بعد از التزام به تجرد قوه خیال و وھم میمی
ه بعد از فوت او جاری کند، استصحاب حجیت نظر فقیه بآرا و ظن فقیه تولید حکم واقعی می

شود زیرا بقای حکم و نظر فقیه محتمـل اسـت و انکشـاف واقـع در اثـر مـرگ، خللـی بـه         می
کند چون انقالب ظن به قطع، عبور از مرحله ضعیف به شدید است و این استصحاب وارد نمی

مخل بر جریان استصحاب نیست ولی براساس دیدگاھی که گویـد آرای فقیـه، حکـم ظـاھری     
گردد نه بخاطر زوال قوه مدرکه بلکه بخاطر انکشاف واقـع  کند استصحاب جاری نمیمیتولید

فرمایـد  ماند تا به حکم ظاھری تمسک جـوئیم؛ سـپس مـی   نفیا یا اثباتا و دیگر شکی باقی نمی
گرچه از نظر عقل جریان استصحاب در مورد بحث مانعی ندارد ولی عرف بین حیات و ممات 

گردد. (رک: بحوث کند لذا استصحاب جاری نمیظر وی موضوع تغییر میگذارد و از نفرق می
)۲۲-۲۱/ ۳فی األصول، 

دیدگاه مختار
رسد اوال ذکر این نوع مباحث در اصول، خلط مباحث فلسـفی و مباحـث عرفـی    به نظر می

است درحالی که در فھم موضوعات فقھی، ھمـانطور کـه مرحـوم اصـفھانی و دیگـر اصـولیان       
باشد یعنی در این موضوعات دیدگاه عـرف، معیـار و مبنـا    اند فھم عرفی معتبر میدهتصریح کر

است. به عبارت دیگر خطابات شارع منزّل بر عرف اسـت؛ یعنـی خطابـات شـارع را بایـد بـر       
انسان در جھان مادّه مـرتبط بـه جزئیـات و در    اساس فھم عمومی جامعه معنا کرد. و ثانیا علوم

باشد و نه تنھا بعـد از مـوت،   روایات، عقل و اجماعی که جزئی ھستند میفقه مرتبط به آیات، 
مانـد، بـر   رود، آن که در روح ونفس میبلکه با بیماری و پیری نیز این مسائل جزئی از بین می



104شمارةفقه و اصول- مطالعات اسالمی120
شود.ای است که با قوه عاقله درک میمبنای دیدگاه فلسفی، ملکات و مدرکات کلیه

دننقد دوم بر استصحاب: تعلیقی بو
ی خارجیـه  که حکم جواز تقلید از مجتھد اگر به نحو قضیهاشکال دیگر بر استصحاب این

تواند از او تقلید کنـد)  باشد، (یعنی اینکه ھر مکلفی که در زمان حیات مجتھد موجود باشد می
شود و دلیـل جـواز تقلیـد، اخـص از     قطعاً در مورد موجودین پس از موت مجتھد، جاری نمی

ی حقیقیه باشد؛ که شامل موجودین و غیـر موجـودین   د و اگر قضیه به نحو قضیهشومدعی می
است؛ در این صورت جریان استصـحاب بـرای موجـودین تنجیـزی اسـت و حجـت و بـرای        
غیرموجودین تعلیقی است و نا معتبر چون از یکسو در استصـحاب یقـین سـابق الزم اسـت و     

ھـا ثابـت اسـت    د که آیا جواز تقلید از میـت بـرای آن  اند یقین ندارنکسانی که اآلن به دنیا آمده
شود وکسـی کـه در زمـان او زنـده     یاخیر. به دیگر بیان قضیه حقیقیه، به عدد افرادش منحل می

شود و از سوی دیگر این استصحاب بـه نحـو   نبوده و او را درک نکرده این قضیه شاملش نمی
توانسـت یقینـاً از او   فالن مجتھد بود مـی تعلیقی است به این معنی که اگر این مکلف در زمان

تقلید کند. و استصحاب تعلیقی که در آن معلق علیه (شرط) امر عقلی باشد حجـت نیسـت. در   
گوید تا وجودی نباشد حکم در مورد کسی منجز نیست.اینجا عقل می

پاسخ نقد دوم
بدون تردید جعل قضایای احکام به صورت قضایای حقیقیه است نه خارجیه.-۱
گوییـد: نمـاز   سخن شما به استصحاب در ھمه احکام کلی، قابل نقض اسـت اگـر مـی   -۲

جا ھم اشکال مذکور وارد است ، این»کان واجباً و اآلن کماکان«جمعه در زمان حضور امام (ع) 
درحالی که چنین سخنی ». الی قضایا متعدده«شود حل میچون فرض این است قضیه حقیقیه من

گوید.را کسی درباره استصحاب در احکام کلی نمی
ای بایسـته اسـت و آن بحثـی اسـت در بـاره احکـام و       پیش از توضیح، توجه به مقدمه-۳

شود یعنی حکم بـه تعـداد مکلفـان، جعـل     خطابات کلی شرعی که آیا به تعداد افراد منحل می
ت و یا یک حکم و جعل بیشتر نشده و عنـوان و طبیعـت مکلـف، موضـوع آن اسـت.      شده اس

اند و جمعی از جمله مرحوم امام معتقد بـه  مشھور قائل به انحالل احکام و طرفدار قول نخست
اند. با توجه به این مقدمه؛ اشکال فـوق بـر مبنـای ھـر دو قـول      عدم انحالل و طرفدار قول دوم

در ھر دو تنجیزی است اما بر اساس انحالل ناصـحیح اسـت زیـرا    نادرست است و استصحاب 
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ای از قبیل جواز تقلید مجتھد، شـامل ھمـه مکلفـان    طبق این نظریه موضوع در قضایای حقیقیه

اعم از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود است در این صورت یقین سابق بـه حجیـت فتـوای    
گذارد ثابت است زیرا فرض کردیم قضیه حقیقیه یمجتھد حتی برای کسی که امروز پا به دنیا م

است و بر اساس عدم انحالل نیز اشکال وارد نیست زیرا طبق این مبنا، عنوان مکلف بـه جعـل   
واحد مشمول جواز تقلید مجتھد است و حکم جواز تقلید بر ھر مکلفی ثابت است. (رک، امام 

)۱۵۱/ ۲خمینی، 

عول شرعی است و نه داراي اثر شرعینقد سوم بر استصحاب: مستصحب نه مج
گوید یکی از شرایط مھم جریان استصحاب این است که مستصحب باید یا آقای حکیم می

مجعول شرعی باشد و یا موضوعی که دارای اثر شرعی است وحجیت نه مجعول شرعی اسـت  
امـر  و نه موضوع دارای اثر شرعی بلکه یک امر انتزاعی است که از یک دستور شـرعی و یـک  

الھی انتزاع شده است مثالً عقل یا شرع دستور به تقلید از مجتھد داده، ما از ایـن امـر، حجیـت    
.)١٦-١٥/ ١قول مجتھد را انتزاع کردیم. (رک: مستمسک، 

بررسی نقد سوم واشکال آن
سه پاسخ به این اشکال شده است:

قابل جعل است یا نه، محل اوالً: این اشکال مبنائی است زیرا خود این مسئله که آیا حجیت 
) ۱۵۴/ ۲داننـد (الرسـائل،   اختالف است. بیشتر اصولیان از جمله مرحوم امام غیر قابل جعل می

) یا باالصالة و یا بالتبع.۱۵۸دانند (فاضل، و بعضی مجعول می
توانـد موضـوع یـک اثـر شـرعی باشـد       ثانیاً: بر فرض که حجیت قابل جعل نباشد امـا مـی  

که؛ برمبنای نیاز وجوب قضاء به امر جدید؛ قضـای عملـی کـه    رعی در اینجا اینالمثل اثر شفی
مقلد بر اساس فتوای مجتھد انجام داده، واجب نباشد. بلی اگر کسی معتقد باشـد کـه وجـوب    

گویـد اشـتغال ذمـه، فـراغ ذمـه      قضاء محتاج امر جدید نیست، قضا واجب است چون عقل می
خواھد.می

توان مستصحب را به تقریر دیگری غیر قابل استصحاب نباشد ولی میثالثاً: برفرض این که
از حجیت بیان کرد که قابلیت تعلق جعل شرعی داشته باشد مثال مستصحب را جـواز اخـذ بـه    

توانـد جعـل   فتوای مجتھد میت یا جواز تقلید از مجتھد میت قرار داد که در ایـن صـورت مـی   
سی بگوید جواز تقلید و اخذ فتوا از مجتھد، حکـم  شرعی بر آن تعلق گیرد. بلی ممکن است ک
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شرعی نیست بلکه حکم عقل است و استصحاب در حکم عقل جریان ندارد.

شود ھر سه پاسخ فوق، مبنائی و مبتنی بر پیش فرضی است؛ پاسخ اول بر فرض یاد آور می
عی قابل جعل بودن حجیت و پاسخ دوم بر فرض وجود اثر شرعی و پاسخ سوم بر فـرض شـر  

بودن حکم جواز تقلید از مجتھد بود.

مستصحب نه یک حکم شرعی اسـت و نـه یـک موضـوع     نقد چهارم براستصحاب:
داراي اثر شرعی

داند و ریشـه آن در کـالم   اشکال چھارم به استصحاب، اشکالی است که امام آن را قوی می
ستصـحب نـه یـک    آقای حکیم است که در قبل آوردیم. اشکال این است که در مورد بحـث؛ م 

حکم شرعی است و نه یک موضوع دارای اثر شرعی، زیرا جریـان استصـحاب در یـک حکـم     
شرعی از چھار صورت زیر خارج نیست و ھر چھار فرض مشـکل دارد: استصـحاب حجیـت    
شرعیه؛ استصحاب جواز عمل بـر طبـق قـول مجتھـد میـت؛ استصـحاب احکـام واقعیـه و یـا          

توانیم جاری کنیم چـون حجیـت   حاب حجیت شرعیه نمیاستصحاب احکام ظاھریه؛ اما استص
شرعیه، جعل شرعی ندارد و شارع چیزی به عنوان حجیت جعل نکرده است. ھمچنـین فـرض   

آیـد صـرفاً تنفیـذ یـک امـر      دوم آنچه از مجموع ادله جواز عمل به فتوای مجتھد، بدسـت مـی  
نظران و فتوای مجتھـد  ارتکازی عقالئی است و شارع خود، مسئله جواز رجوع به نظر صاحب

را جعل نکرده است. اما احتمال سوم که بخواھیم استصحاب احکام واقعی کنیم فی المثل نمـاز  
کنیم حکم واقعـی وجـوب نمـاز    جمعه قبل از فوت مجتھد واجب بود بعد از فوت او شک می

کنیم؛ این ھم جاری نیست چون اگر حکـم واقعـی در  جمعه باقی است یا خیر؟ استصحاب می
حق ما ثابت شده باشد بعد از فوت مجتھد تردیدی در بقاء آن نداریم تا بخواھیم با استصحاب، 
بقای آن را ثابت کنیم چون شک در بقاء حکم واقعی یا به جھت شـک در نسـخ اسـت یـا بـه      
جھت شک در فقدان شرط مثالً حضور امام معصوم (ع) شرط وجوب نماز جمعه باشد یـا بـه   

ھا تحقق ندارد لذا ما شـک در بقـاء حکـم    کدام از اینع است و ھیچجھت شک در حدوث مان
واقعی نداریم تا بخواھیم استصحاب جاری کنیم. پس استصحاب در احکام واقعیـه ھـم معنـی    

ندارد.
اما احتمال چھارم که مستصحب را حکم ظاھریه قرار دھیم؛ به این معنی که به دنبال فتوا و 

شود این نیز صحیح نیست زیرا قبول نداریم که به دنبال یرأی مجتھد یک حکم ظاھری جعل م
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شود این اسـت کـه عـاقالن،    امارات یک حکم ظاھری جعل شود و آنچه که از ادله استفاده می

داننـد و شـارع ایـن را    رأی و نظر ھر متخصصی از جمله مجتھد را اماره و طریق الی الواقع می
ی اثر شرعی را استصحاب کنیم آن موضـوع تنھـا   امضا نموده است و اگر بخواھیم موضوع دارا

حجیت عقالئیه است؛ و این استصحاب ھم جریان ندارد زیرا اثـر شـرعی نـدارد مـثالً معنـای      
حجیت عقالئی داشتن قول طبیب تنجز واقع به وسیله آن است و ایـن اثـر شـرعی نیسـت. اثـر      

ه در اثـر استصـحاب   شرعی یعنی وجوب یا حرمتی بر موضوع مترتب شود مثل وجوب نفقه ک
شود در حالی که اثر حجیت عقالئیه آن است که طریق و اماره بـه سـوی   حیات زید محقق می

که شارع باید از این اماریت واقع است و این ربطی به شرع ندارد؛ بلی یک شرط دارد و آن این
ب و طریقیت عقالئیه منع نکرده باشد و امضاء و عدم ردع شارع ھم یک حکم شـرعی محسـو  

)۱۵۵-۱۵۴/ ۲شود تا بخواھد استصحاب شود. (الرسائل، نمی
توان گفت که چرا حجیت قابل جعل شرعی نباشد؟ این ھمـان  در نقد کالم مرحوم امام می

کـه امـام   عـالوه ایـن  نقد مبنایی اولی بود که در نقد کالم مرحوم حکـیم قـبال ذکـر کـردیم، بـه     
گـردد چـون شـکی وجـود     حاب جاری نمـی فرماید اگر مستصحب حکم واقعی باشد استصمی

ندارد، محل تأمل است قبال در نقد کالم مرحوم فاضل ذکر کردیم ممکن است کسی حیـات را  
شرط جواز تقلید از مجتھد تصور کند و شک کند در این صورت استصحاب در حق او جریان 

دارد.

نقدپنجم بر استصحاب: عدم حجیت مستصحب
اض از سه اشکال زیر، باز ھم جریان استصـحاب مشـکل دارد   فرماید با اغمآقای خوئی می

یکی جریان استصحاب در احکام که ایشان قائل به عدم حجیت استصحابات حکمیـه اسـت و   
یکی اشکال مرحوم آخوند در عدم بقاء موضوع برای جریـان استصـحاب و یکـی رفـع یـد از      

در ذیل ادله لفظیه تقلیـد از میـت   ظھور اخبار و روایات در حجیت قول فقیه و منذر بالفعل، که 
ی جـواز تقلیـد از مجتھـد یـا حجیـت فتـوای او       مطرح کردند و نیز قبول این فرض که مسـئله 

ی حقیقیه جعل شـده اسـت. چـرا استصـحاب جـاری      ای است که در شرع به نحو قضیهقضیه
دھد زیـرا مستصـحب مـا عبـارت اسـت از حجیـت و در مـورد حجیـت         گردد؟ پاسخ مینمی

کـه منظـور حجیـت فعلیـه باشـد و دوم اینکـه مـراد        حبه دو احتمال وجود دارد یکی اینمستص
حجیت انشائیه باشد در ھر دو مورد استصحاب جریان ندارد. امـا در صـورت حجیـت فعلیـه،     
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استصحاب جریان ندارد زیرا منظور از حجیت فعلیه، حجیت جواز تقلید از مجتھد حـی اسـت   

نسبت به موجودین در آن زمان یقـین داریـم ولـی درمـورد     که ما در مورد حدوث این حجیت
تنھا یقـین بـه حـدوث حجیـت فعلیـه      معدومین، اساسا حجیت فعلیه محقق نشده است پس نه

نسبت به معدومین در آن زمان نداریم بلکه یقین به عدم حدوث آن داریم. پس استصـحاب در  
ائیه باشد؛ حجیت انشائیه یا بـه تعبیـر   باره آنان جریان ندارد. و اگر مراد از حجیت، حجیت انش

دیگر ایشان حجیت تعلیقیه، یعنی حجیتی که از ادله استفاده شده و مفاد آیات و روایات اسـت  
ی آنھا اثبات و انشاء شده است. در این صورت ھم موردی برای جریـان استصـحاب   و بواسطه

یم سعه و ضیق این حجیـت  دانباشد ولی نمینیست چون اگرچه اصل حجیت انشائیه یقینی می
اند یا دایـره  چه مقدار است؟ آیا برای خصوص کسانی است که در عصر حیات آن مجتھد بوده

حجیت اعم ازموجودین و غیر موجودین است پس سعه و ضیق حجیت انشـائیه مـورد تردیـد    
است؛ و چون یقین به ثبوت حجیت انشائیه برای زمان بعد از موت او نداریم، لـذا استصـحاب  

فرماید این استصحاب حتی از استصحاب جاری در احکام ھم بـدتر  شود. سپس میجاری نمی
است چون در استصحاب جاری در احکام حداقل موضـوع آن محقـق اسـت و در بقـاء حکـم      

که حتی در یک زمان شک داریم لکن اینجا ما از اساس در سعه و ضیق تردید داریم، بدون این
) فرق این اشکال بـا قبلـی   ١٠٣-١٠٢(التنقیح، االجتھاد و التقلید، ھم موضوع فعلی شده باشد. 

این است که اشکال قبلی در رابطه با موضوع قضیه بود کـه یـا موضـوع افـراد محقـق الوجـود       
ھستند و یا افراد اعم از مقدر و محقق (قضیه حقیقیه) ولی در این اشکال، ما به موضـوع کـاری   

و مستصحب یعنی حکـم اسـت (جـواز تقلیـد و حجیـت      نداریم بلکه اشکال در خود حجیت 
فتوای مجتھد) که آیا این حجیت و این حکم، سعه دارد یا ضیق دارد؟

نقد و بررسی کالم مرحوم خوئی
منظور از حجیت، حجیت انشائیه است و بعید است حجیت فعلیه مراد باشد. اشـکال آقـای   

را از یک طرف ایشان فرض را بـر ایـن   خوئی با فرضی که ایشان بیان کردند، ناسازگار است زی
گذاشته است که حکم جواز تقلید میت و حجیت فتوای مجتھد به نحـو قضـیه حقیقیـه جعـل     

گوییم قضیه حقیقیه یعنی این فتـوا بـرای اعـم از موجـودین و معـدومین،      شده است. وقتی می
طرف دیگـر  ھا جعل شده است. ازحجت شده است. یعنی این حجیت انشائیه برای ھمه انسان

فرماید ما شک داریم این حجیت انشائیه فقـط بـرای موجـودین ثابـت     در بیان اشکال ایشان می
شود و این دو مطلب با ھم سازگار نیست.است یا شامل معدومین ھم می
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فقهیان معتقد به جواز تقلید ابتدائی

و فاضل تونی فقھای اخباری و جمعی از فقیھان اصولی مانند میرزای قمی و محقق اردبیلی
انـد  و صاحب ضوابط و شریف العلما استاد شیخ انصاری فتوا بر جواز تقلید بدوی از میت داده

اند. (شـیرازی، مجمـع   دو نیز شیخ انصاری تقلید ابتدائی از میت اعلم در مستحبّات را جائز می
)٢٠جواھر)، مقدمه، حاشیهالرسائل (

گیرينتیجه
توان بـه دلیـل استصـحاب تمسـک نمـود و بـر       تھد متوفی میدر جواز تقلید ابتدائی از مج

رود در از نظر عرف آرای فرد با مرگ از بـین مـی  -١جریان استصحاب چند اشکال شده است 
نتیجه وحدت موضوع در زمان یقین و شک، موجود نیست. جواب داده شد که حـدوث رای و  

حکم جواز تقلیـد  -٢آن باشد.نه بقای آن در جریان استصحاب کافی است مگر دلیل بر خالف
ی خارجیه باشد در مورد معدومین زمان حیات مجتھد جاری نیست از مجتھد اگر به نحو قضیه

ی حقیقیه باشد جریان استصحاب برای موجودین تنجیزی و برای غیـر موجـودین   و اگر قضیه
ام کلی تعلیقی است. دو جواب نقضی و حلی داده شد نقض به جریان استصحاب در ھمه احک

که بر طبق سخن شما نباید استصحاب جاری گردد و حلی که استصحاب در ھـر دو تنجیـزی   
مستصحب نه یک حکم شرعی است و نـه  -٤و ٣است زیرا فرض کردیم قضیه حقیقیه است.

یک موضوع دارای اثر شرعی زیرا اگر مستصحب حجیت جواز تقلید باشد قابلیت جعل شرعی 
ی باشد شکی نداریم تا استصحاب جاری کنـیم و در جـواب گفتـیم    ندارد و نیز اگر حکم واقع

کـه در حجیـت   نقـد آخـر ایـن   -٥اوال مبنائی است و ثانیا جای تحقق شک در بقا وجـود دارد. 
مستصحبه دو احتمال حجیت فعلیه و انشائیه است و در ھر دو استصحاب جریان ندارد. امـا در  

محقق نشده است و در مورد انشاییه چون سـعه و  فعلیه، زیرا در مورد معدومین، حجیت فعلیه 
دانـد  که ناقد قضایای شرعی را به صورت حقیقیه میدانیم. این نقد با فرض اینضیق آن را نمی

باشد بنابراین استصحاب جواز تقلید از مجتھد میت، بر اساس سه تقریر نخسـت و  سازگار نمی
باشد.ارم جاری میبر مبنای قابلیت جعل شرعی حجیت آن، طبق تقریر چھ
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