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چکیده
است و از طرفـی تکیـه زدن بـر » وع جاهل به عالمرج«ترین دلیل بر تقلید، بنای عقال در با توجه به این که عمده

هـای ناصـحیح شـده و طرح ادعای بنای عقال بدون سند معتبر در این موضوع، منشـأ داوریارتکازات شخصی خود
های تحصیل بنای عقـال، بـا اسـتفاده از روش رفتارشناسـی، است، در این مقاله تالش شده است با استقصای روش

رجـوع بـه «واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهـادن بـین » هل به عالمبنای عقال در رجوع جا«
، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعـی و اطمینـان شخصـی بـه عنـوان منشـأ »رجوع جاهل به عالم«و » متخصص

یج حاصـل از در فقـه و اصـول، و مقایسـه نتـا» تقلیـد«ای توسط فقها است و با تحلیل اصطالح پیدایش چنین سیره
توان نسبت داد رجوع غیِرتعبـدی ، در نهایت، چیزی که به سیره عقال می»رجوع مقلد به مرجع تقلید«رفتارشناسی، با 

مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطالحی است.

بنای عقال، رجوع جاهل به عالم، رجوع به متخصص، رفتارشناسی، تعّبد.: هاکلیدواژه

.٠٩/٠٦/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٩/١١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

دلیلی جامع شرایِط حجیت، دال بر این که شارع جواز «توان گفت که بررسی ادله اجتهاد و تقلید میبا
؛ ١٩٨/ ٣(خمینـی، تهـذیب، » یا وجوب عمل بر وفق رأی مجتهد را تأسـیس نمـوده اسـت، وجـود نـدارد

).١٠٥-٢/١٠٤منتظری، دراسات، 
رجوع جاهـل بـه «یل بر تقلید، بنای عقال بر ترین دلترین و عمدهاز جهت دیگر بنا به تصریح فقها مهم

؛ ١٦٤/ ٣؛ خمینـی، تهـذیب، ١٤/ ٤؛ صدر، بحـوث، ١٢٥/ ٢؛ بجنوردی، ٤٤٩/ ٢است. (ایروانی، » عالم
)٥٩٣/ ٣؛ مکارم، انواراالصول، ١٦٥و ١٥٢، ١٠٩؛ فاضل، ١٠٢/ ٢خوئی، محاضرات، 

شرعی تمسک نمود، باید مراحل زیر را طـی برای این که بتوان به بنای عقال در فقه به عنوان سند احکام 
نمود:

به روشی آن را تحصیل نمود، استمرار سیره تا زمان معصوم اثبات شود، حجیت آن ثابت گردد.
اکثر مباحثی که در باب سـیره عقـال مطـرح گردیـده اسـت دربـاره مرحلـه سـوم اسـت. شـهید صـدر 

).١١٨-١٠٢سازوکارهایی برای مرحله دوم پیشنهاد داده است (مباحث،
ای که بیان آن الزم است و توجه بدان کنکاش در مرحلـه اول و جسـتجوی سـازوکاری بـرای آن را نکته

ادعای بنای عقال بدون سند معتبـر «کند، توهم بنا و سیره در جایی که چنین بنایی وجود ندارد. ضروری می
شود. پیمودن مسـافتی های ناصحیح میو انتخاب ابزار غیر کاشف در این امر، در مجموعه فقه منشأ داوری

که بین توهم بنای عقال تا واقعیت آن وجود دارد، نیاز به دقت، گاه جسـتجو از نظـر ایـن و آن، مراجعـه بـه 
» قوانین موضوعه بشری و کار میدانی دارد و مراجعه به ذهنیت خود و ارتکازات شخصی مفید فائده نیست.

تصرف])[با اندکی٤٣٩(علیدوست، فقه و عرف، 
به این سخن دقت شود:

اعراض کردن [از کاال] موجب خارج شدن [کاال] از ملکیت است، از آن جهت که بنای عقـال بـر آن «
)٦٥٧/ ٢(مکارم، العروة، » است و شارع ردعی از این امر ننموده است.

حال با این سخن مقایسه نمایید:
ی عرف و عقال بر آن استقرار یافته است، بـرای مـا آنچه بعد از مراجعه به سیره و دقت در روشی که بنا«

کنـد، طـوری کـه ملکیـت در اختیـار ظاهر شد این است که: اعراض کردن [از کاال] ملکیـت را زائـل نمی
شخص باشد، و بتواند ملکیت را به مجرد رفع ید از آن و یا انداختن کاال در بیابان، به عنوان مثـال، از خـود 

ای وجود نداشته باشد و بعـد از آن [کـاال] هماننـد کنندهکه] هیچ سبب شرعی زائلزائل بنماید، [در حالی 
)٤٥٩(خوئی، المستند (االجارة)، » مباحات اصلی باشد و برای هر شخصی تملک آن جایز باشد.
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این ادعاهای متضاد گاهی از یک فقیه، در یک کتاب سر زده است. بدین بیان دقت شود:

ی ظهور داللت التزامی بعد از ساقط شدن داللت مطابقی [کالم]، بـه جـز راه رسیدن به حجیت شرع«
بنای عقال نیست و بنای عقال بر حجیت آن، به علت عدم وجود قرائن عرفی بـر آن، بـرای مـا ثابـت نشـده 
است. [...] اما انصاف این است که بنای عقال بر اخذ مدلول التزامی حتی در صورتی کـه مـدلول مطـابقی 

).٣/٧٨، مقایسه کنید با خوئی، محاضرات، ٣٨٨/ ٢(روحانی، » ت نباشد، جاری است[کالم] حج
ای از مراجعه به ذهنیت و ارتکازات شخصی است.های فوق، نمونهمثال

های فقهی و همین مشکل در باب اجتهاد و تقلید، در فقه و اصول موجود است. به طوری که، در نوشته
گردد. اکثر اندیشمندان ایـن دو دانـش یافت نمی» رجوع جاهل به عالم«اصولی پژوهشی روشمندانه درباره 

های خـود را بـا ادعـای بـداهت و ضـرورت و امثـال آن و یـا بر ارتکازات شخصی خود اتکا نموده و بحث
انـد. (بـه عنـوان نمونـه: ریزی نمودهها را پایـههای تمثیلی و نقضی پیش برده و بر اساس آن نتیجـهاستدالل
، در این دو نشـانی بـه ٤٥٥/ ٣دقت شود؛ مصباح، » من غیر نکیر«، به عبارت ١٠٧-١٠١لتنقیح، خوئی، ا

استدالل تمثیلی و نقضی ارائه شده دقت شود)
از این روی، گهگاهی ادعاهایی ثابت نشده و یا متضاد ابراز شده است. به عنوان مثـال اندیشـمندی در 

گوید:باب وجوب رجوع به اعلم می
ال] بر رجوع به اعلم وقتی که علم به وجود اختالف [بین اعلم و غیـر اعلـم] هسـت جـاری سیره عق«[

)٤٠٢، ١٦٢، ١١٤، ١٠٧؛ همچنین نگ: ١٤٢(خوئی، التنقیح، » است
دارد:که اندیشمندی دیگر در این باب اظهار میدر حالی

و اقسام کارها و احتیاجـات چون بنای عقال بر آن [تقلید از غیر اعلم] است، چه این که عقال در انواع«
هـا به صاحبان صنایع، در رجوع به کارشناس اختالف ندارند، با این که کارشناس مـاهرتر وجـود دارد و آن

١)٣٠٨طباطبایی، » (دانندمی

های تحصیل بنای عقـال در فقـه و اصـول، بـا اسـتفاده از شود که پس از یافتن روشدر ادامه تالش می
واکاوی گردد.» عقال بر رجوع جاهل به عالمبنای«روش رفتارشناسی 

فان قلت لکنهم فی موارد األهمیة یقتصرون علی الرجوع إلی األعلم دون غیره و مـن المعلـوم ان األحکـام ذوات «فرمایند: ایشان در ادامه می١
فیه أوال ان هذا البناء منهم لیس مقصورا علی الجاهل بل العالم منهم یرجع أیضا إلـی مـن هـو أعلـم منـه کالطبیـب فـی أهمیة. قلت نعم لکن 

لـیس المریض المهم مرضا و ال یمکن القول فیما نحن فیه بمثله إذ ال یجوز رجوع المجتهد إلی من هو أعلم منه إجماعا. و ثانیا ان ما نحن فیه
فان األهمیة فی األحکام انما هی من حیث ترتب الثواب و العقاب و اما األحکـام الظاهریـة الفعلیـة المـأخوذة عـن من صغریات تلک الکبری 

هایی در جهت اثبات و یا رد وجود بنایی از عقال در رجوع به اعلم، به روش رفتارشناسی در دو منبـع تالش». المجتهد فاألعلم و غیره فیها سواء
.١١٠-١٠٩به بعد؛ همچنین نگ: فاضل، ٢٤٩به بعد و ١٧١/ ١به بعد؛ صدر، سید رضا، ١٥٠/ ٢انی، زیر آمده است: حسینی تهر
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سازوکارهاي استکشاف بناي عقال در آثار فقهی و اصولی

شود و با تتبـع مـوارد ها استناد میسازوکارهایی که گهگاه در فقه و اصول برای تحصیل بنای عقال بدان
ها را اصطیاد نمود، از قرار زیر است:توان آنتمسک به بنای عقال می

ای ضرورت، بداهت، قطع و امثال آن به وجود بنای خاص، (به عنوان نمونه: در اصول: خمینی، . ادع١
)٤١٤؛ میالنی، ١٢؛ در فقه: آخوند خراسانی، حاشیة، ٧٨/ ٣؛ خوئی، محاضرات، ٢٥٨/ ١الرسائل، 

در اصـول: هایی بر بنای ادعا شده، (به عنوان نمونه:. استدالل تمثیلی: به معنای آوردن مثالی یا مثال٢
-٢٣٣؛ در فقه: فشارکی، ٣٨٣/ ١؛ خوئی، دراسات، ٤١٧/ ٢؛ خمینی، انوار، ٢٢٢آخوند خراسانی، کفایة، 

).٣٤٧؛ خوئی، المستند (االجارة)، ٢٣٤
شـود، (بـه . استدالل نقضی: به معنای این که عدم وجود بنای عقال ادعا شده منجر به محـذوری می٣

).١٦١/ ٦؛ خوئی، فقه الشیعة، ٥٢٩/ ١یرات، عنوان نمونه: نایینی، اجود التقر
/ ٥؛ خمینـی، تحریـرات، ٦٨-٦٧/ ٤. استکشاف بنای عقال از روایات، (به عنوان نمونـه: همـدانی، ٤
٢٨٦-٢٨٥.(

ها در برخـورد . رفتارشناسی: به معنای تحلیل رفتار و یافتن منشأ وجود بنای عقال، و به کار بردن یافته٥
ویژه ص [بـه٣٤٤-٣/٣٣٨ر فقهی یا اصولی خـود. (بـه عنـوان نمونـه: بحرالعلـوم، عقال با مساله مورد نظ

).١٢٠-١١٩/ ١]؛ مکارم، القواعد، ٣٤٢
هاسـت کـه ترین آنترین و مهمگردد که رفتارشناسی، عامها، آشکار میبا مراجعه و تدقیق در این روش

قابلیت استنادسازی را داراست.

ر رجوع جاهل به عالموجه حجیت تمسک به بناي عقال د
» رجوع جاهـل بـه عـالم«قبل از ورود به بدنه بحث باید به اشکال کلی که در تمسک به بنای عقال در 

تـوان حکـم موجود است، پرداخت. اشکال این است که با صرف اثبات وجود چنین بناهـایی از عقـال نمی
هایی با توجه به ردع شارع از رجوع به گروهجواز چنین کاری را به دست آورد و آن را به شرع نسبت داد. زیرا

توان به صرف وجود چنین بنایی آن ها، پیشگوها (منّجمین) وغیره؛ نمیاز متخصصین؛ مانند ساحرها، رّمال
را امضا شده تلقی نمود. همچنین، با توجه به این که معصومین رجـوع بـه غیـر اهـل بیـت (ع) را در همـه 

دانستند و خود متصـدی تـدریس و افتـا به غیر منبع اصلی آن جایز نمیمسائل و خصوصا در مسائل فقهی
شدند، چه بسا گفته شود جواز رجوع به مجتهد مشکوک بلکه مردوع است. به عبارت دیگر همانطور که می

هـا جـایز نبـوده و اجتهاد ابو حنیفه و مالک بن انس و ابن ادریس و ابن حنبل و اوزاعی و شـیبانی و غیـر آن
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باشـد. در ها مورد انکار معصومین بوده است، اجتهاد دیگر مجتهدان نیـز مـردوع میمسلمانان بدانرجوع 

کردند و اجتهاد خود را بر پایه اصولی بنا کرده بودند، که نمونـه ها در احادیث پیامبر اجتهاد میحالی که آن
لی و مجتهـد فقهـی بودنـد. ابن ادریس شافعی آمده است، به عبارتی مجتهـد اصـو» الرساله«آن در کتاب 

کند فـروان اسـت روایاتی که به طور کلی و همچنین به طور خاص نهی از مراجعه به غیر اهل بیت (ع) می
، باب وجوب الرجوع فی جمیع االحکام الی المعصومین ع).٢٧/٦٢(حر عاملی، 

ومین باشـند سخن فوق وقتی درست است که مجتهد کنونی همانند ابوحنیفه و دیگران، در عرض معص
ها. مجتهد کنونی مجتهد در مذهب اهل بیت (ع) هستند نه مجتهد مطلق که در عـرض اهـل نه در طول آن

بیت (ع) قرار گیرند. در حقیقت مجتهد کنونی شأن و جایگاهی مانند شأن و جایگاه ابان بـن تغلـب، زرارة، 
و غیر آنان از صحابه ائمه (ع) دارند و محمد بن مسلم، معاذ بن مسلم، یونس بن عبدالرحمان، زکریا بن آدم 

): ١٤١با توجه به روایات ارجاع ائمه (ع) شیعیان را به آنان (به عنوان نمونه، ارجـاع بـه ابـان بـن تغلـب (م 
): همـان، ١٥٠؛ و بـه محمـد بـن مسـلم (م ٢١٦، ح ١٣٥): طوسی، ١٤٨؛ و به زرارة (م ١٣و ١٠نجاشی، 

): ١٩٠یـا ١٨٧؛ و به معاذ بن مسلم (م ٢٩١، ح ١٧١): همان، ١٥٠؛ و به ابو بصیر اسدی (م٢٧٣، ح ١٦١
؛ و به زکریا بن آدم (قبل از ٩١٠ح ٤٨٣) همان، ٢٠٨؛ و به یونس بن عبدالرحمن (م ٤٧٠، ح ٢٥٢همان، 

، ح ٣٣٠-٣٢٩/ ١): کلینـی، ٢٦٥؛ و به عثمان بن سعید عمـروی (م حـدود ١١١٢ح ٥٩٤) همان، ٢٢٠
ا صادر شده است.، امضای اصل این بن٢)١

؟»رجوع جاهل به عالم«یا » رجوع به متخصص«
و ٣»رجوع به متخصص«به طور معمول در تمسک به بنای عقال در بحث اجتهاد و تقلید از دو عبارت 

/ ٢؛ خمینـی، الرسـائل، ٧١شود (به عنوان نمونـه: انصـاری، االجتهـاد، استفاد می» رجوع جاهل به عالم«
). از بعضـی تعبیـرات ٥٩٩/ ٣؛ مکارم، انوار االصول، ٤٨؛ فاضل، ٣/٤٦٢صول، ؛ خوئی، مصباح اال١٢٣
). ٦٣/ ١؛ خوئی، موسـوعة، ٦٢٧/ ٤شود (خمینی، تنقیح، آید که تفاوتی بین این دو عبارت یافت نمیبرمی

تر از عبـارت دوم اسـت (فیروزآبـادی، شـود کـه عبـارت اول عـامکه از بعضی دیگر برداشـت میدر حالی
٦/٢١٨.(

هـا مشـکوک شامل غیر عالم یا کسانی که حداقل صدق عـالم بـر آن» اهل خبره«یا » متخصص«واژه 
شود. به عنوان مثال بّنا، ساحر، رّمال، تعمیرکار وسائل برقـی و یـا تعمیرکـار خـودرو، مشـاور است، نیز می

عـدم ُبعـد ادعـای قطـع بـه صـدور «کند. محقق خراسانی قائل به ها را منتفی میتعداد این گونه روایات به حدی است که بررسی سندی آن٢
)٩١/ ١؛ التنقیح، ٤٧٣ها دارند. (نک: کفایة االصول، الی آنو آیت الله خوئی ادعای تواتر اجم» هابعضی از آن

»الرجوع الی اهل الخبرة«یا معادل عربی آن که عبارت است از: ٣
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ها چندان معلـوم بر آنباشند اگر چه صدق عالم ها اهل خبره و متخصص در کار خود میامالک و امثال آن

نیست.
توان در دو گروه قـرار داد: گروهـی کـه رویکـرد بندی میهای مختلف را در یک تقسیمهمچنین، دانش

یاب دارند مانند تاریخ، ریاضـی و فیزیـک محـض و غیـره و گروهـی کـه رویکـرد علمی محض و حقیقت
یت گـروه دوم ایـن اسـت کـه عـالوه بـر کاربردی دارند مانند پزشکی، وکالت، انواع مهندسی و غیره. خاص

باشـد. بـه عنـوان های دانشـمندان آن علـم میدانستن قضایای آن علم، تشخیص مصداق در گستره فعالیت
های گروه اول چنین نیست.مثال تشخیص نوع بیماری جزء وظایف طبیب است. اما در دانش

از جهت دیگر، حداقل سه نوع رجوع جاهل به عالم متصور است:
ف) رجوع کاربردی: بدین معنا که جاهل به عالم رجوع نماید تا عالم برای او تشخیص مصداق دهد. ال

دهـد و بـرای او دارو تجـویز کند و پزشک تشخیص مـرض او میهمانطور که مریض به پزشک مراجعه می
کند.می

تن علـم بـدو ب) رجوع آموزشی: بدین معنا که جاهل به عالم برای آموزش روش عالم در به دست یـاف
آموز است.کند. در حقیقت مراجعه کننده دانشمراجعه می

خواهد. در حقیقت در ج) رجوع مشورتی: بدین معنا که جاهل از عالم، علم او را در موضوع خاص می
این مورد جاهل ما حصل علم عالم را به طور کلی (و نه به صورت جزئـی و تشـخیص مصـداق) از عـالم 

های دیگر از این نوع رجوع را در رجوع بـه ه در رجوع مکلف به مجتهد است. نمونهخواهد. همانطور کمی
لغوی، رجوع به وکیل برای مشاوره قانونی (و نه برای قبول وکالت از وکیل)، رجوع به پزشک برای پرسش از 

اطبـا هایی که معموال اطرافیان فردی مشکوک به اعتیاد در رجوع بـههای مرضی خاص (مانند پرسشنشانه
توان یافت.دارند) می

رجوع بـه اهـل «و یا » رجوع به متخصص«با توجه به آنچه گذشت، باید گفت، که استفاده از عبارات: 
در بحث اجتهاد و تقلید خالی از اشـکال نیسـت. زیـرا همـانطور کـه بحـث بـر سـر مطلـق رجـوع » خبره
ل بحث خـارج اسـت، بحـث بـر سـر مطلـق باشد، زیرا یقینا رجوع به بقالی و دیگر فروشندگان از محنمی

تصور بیشـتری دارد، رجـوع کـاربردی و » رجوع به متخصص«نیست. زیرا آنچه در » رجوع به متخصص«
رجوع آموزشی است. حال آنکه در بنای عقال مورد نظر است رجوع مشورتی است.

انحاء تمسک به بناي عقال بر رجوع جاهل به عالم در فقه و اصول
رجـوع «شود. در حقیقت در کلی تمسک می» جاهل به عالم«عقال بر اصل جواز رجوع گاهی به بنای
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شود. هدف در این گونه تمسک به این ابـزار اصـولی، اثبـات اصـل جـواز رجـوع بحث می» جاهل به عالم

جاهل به عالم است.
یمان و غیره، و یا کنند، مانند بلوغ، ذکوریت، عقل، ااما گاهی در شرایط عالمی که عقال به او رجوع می

کنـد، ماننـد تقلیـد مجتهـد از مجتهـد دیگـر، و یـا در ای که به متخصص رجوع میدر شرایط رجوع کننده
و یا برای شرایط و جزئیات دیگر بـه بنـای عقـال مراجعـه -تعبدی یا مشورتی یا آموزشی-چگونگی رجوع 

ردد. هدف از رجوع بدین ابزار اصـولی گشود. در حقیقت در نحوه دوم به جزئیات بنای عقال تمسک میمی
در این نحوه استخدام آن، اثبات همان جزئیات است، بدین معنا، که مثال ذکوریت در مرجـع تقلیـد شـرط 

است یا خیر، و امثال آن.
هدف اصلی بحث، نحوه دوم استخدام این ابزار اصولی است و تمسک به بنای عقالِی کلی، مورد نظر 

نیست.

»بناي عقال در رجوع جاهل به عالم«به کار برده شده در تحلیل مفاهیم 
برای بررسی جزئیات بنای عقال در رجوع به جاهل به عالم باید به سؤال مورد نظـر دقـت کنـیم: بنـای 

های خود چگونه است؟عقال در رجوع جاهل به عالم جهت یافتن جواب پرسش
ت؟ آیا تولیـد کننـده علـم (مجتهـد) اسـت یـا چه کسانی اس» بنای عقال«اوال مراد از عقال در ترکیب 

مصرف کننده علم (مکلف)؟
اند ولی او چیست؟ گاهی شخص سؤالی دارد که جواب آن را علما کشف نموده» پرسش«ثانیا مراد از 
داند. و گاهی سؤالی دارد که جواب آن هنوز کشف نشده است. به عبارتی گاه سطح و عمق جواب آن را نمی
باشد. کدامیک مورد نظر است؟خود شخص است و گاه در محدوده تاریخ علم میسؤال در محدوده

اند؟ تولید شـده» مصرف علم«و » توزیع علم«، »تولید علم«ها در کدامیک از سطوح ثالثا این پرسش
آیا سؤال این است که سیره و روش جوامع مختلف در تولید علم چگونه است (شخص حقیقی بایـد تولیـد 

کند)؟ یا سؤال این است که روش جوامـع و ها، نیز تولید علم میا شخص حقوقی، امثال دانشگاهعلم کند ی
های علمـی های علمی خود چگونه است (دسـتوری و تعبـدی یافتـهوری از یافتهنهادهای مختلف در بهره

ی یـافتن جـواب باشـد کـه مـردم بـراگردد یا بنا به نیاز و عرضه و تقاضا)؟ یا سؤال مطرح این میمنتشر می
کنند؟ به افراد رجـوع کنند یا به غیر اعلم هم رجوع میهای خود چه رفتاری دارند (به اعلم رجوع میپرسش

کنند یا به شخص حقوقی و غیره)؟ها، به عبارت دیگر به شخص حقیقی مراجعه میکنند یا به شرکتمی
مرکـب » فرآینـدی«ع مـورد بحـث، گردد که متعلق بنای عقـال در موضـوهای فوق معلوم میاز پرسش
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است. توضیح این که گاهی متعلق بنای عقال رفتاری واحد و مشخص است مانند بنای عقال بر هفت بودن 
دوره کاری خود (هفته) و یا تعطیلی حداقل یک روز آن، و یا بنای آنان در مرد بودن خواستگار و امثـال آن و 

گـردد کـه متعلـق بنـای عقـال مـورد نظـر ح معلـوم میگاهی مجموعه مرکب از بناهاسـت. بـا ایـن توضـی
اند.های فوق به نحوی با آن در ارتباطباشد که تمام سؤالمی» ای از بناهامجموعه«

استکشاف بناي عقال در رجوع جاهل به عالم، به روش رفتار شناسی
اند:ند دانستهاندیشمندان فقه و اصول در تحلیل رفتار عقال، منشأ پیدایش این بنا را اموری چ

؛ ٢٤١/ ٤انسان دانسته شده است (عراقـی، » عقل«و » فطرت«در بعضی سخنان، منشأ پیدایش این بنا 
؛ سـبحانی، ٥٠٤-٥٠٣/ ٨؛ مـروج، ٢٠؛ تبریـزی، ٣/٤٤٨؛ خـوئی، مصـباح، ٩٦/ ٢خمینی، الرسـائل، 

).٥٩٤/ ٣؛ مکارم، انوار االصول، ١٢٩
ندن تکالیف الهی و احکام شرعی نسبت به خـودش دارد، و توضیح این که، هر مکلفی قطع به باقی ما

عقل او، یا به جهت دفع ضرر محتمل یا به جهت وجوب شکر منعم، به لزوم امتثال احکام و تکالیف الهـی 
تواند به اصل برائت کند. از جهتی باب علم و علمی در حق او بسته است و بدیهی است که او نمیحکم می

بر اینکه اثبات این اصل خود نیازمند اجتهاد است، عمل بـدان منجـر بـه تـرک بیشـتر عمل کند، زیرا عالوه 
گردد. همچنین وجوب اجتهاد بر تمام مکلفین مستلزم عسر و حرج بلکه مستلزم هرج و مرج احکام دین می

باشد و عسـر در نظام اجتماعی است. همچنین وجوب احتیاط بر تمام مکلفین نیز مستلزم عسر و حرج می
ماند.و حرج مذموم است. با تمامیت سخنان فوق راهی برای او به جز رجوع به عالم نمی
ای معرفی شده است.بعضی دیگر از اندیشمندان، نیازهای زندگی جمعی، سبب پیدایش چنین سیره

های متعددی باشد، و هر دانش برای خود تخصصهای بشری گسترده میها و حرفهبدین بیان که دانش
ها تخصص یابد. بلکه تنها در یـک رشـته یـا تواند در همه آنت. به طوری که هر انسان به تنهایی نمیداراس

ای بجـز مراجعـه بـه متخصـص آن رشـته نـدارد. ها چارهچند رشته محدود تخصص یافته و در دیگر رشته
کنـد. و میهمانطوری که مهندس هنگام بیماری به پزشک، و او هنگام ساخت و ساز به مهنـدس مراجعـه 

؛ ٤٠٦؛ مکـارم، انـوار الفقاهـة، ٨٧-٨٦/ ٢گردند (منتظری، دراسات، نیاز نمیهیچ یک از آن دو از هم بی
ها، در صورتی که در ). از جهت دیگر، حتی در صورت امکان تخصص در تمام رشته١٣٠-١٢٩سبحانی، 

ر روابط اجتماعی گسسته مجتمع انسانی هر شخصی بخواهد تمام کارهای خود را خودش انجام دهد، دیگ
).١٢٩؛ سبحانی، ٣٩٣گردد (نک: مکارم، بحوث فقهیة هامة، و اختالل در نظام بشری حادث می

بعضی دیگر، حصول وثوق و اطمینان شخصی و علم عادی، ریشه اصلی پیدایش این بنا قرار داده شده 
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؛ صـدر، ٧٥؛ فاضـل، ١١/ ١؛ فیـاض، ١٠٣-١٠٢/ ٢؛ منتظری، دراسـات، ٩٦/ ٢است (خمینی، الرسائل، 

)٨١و ٢٥٠، ١٧٣-١٧٢سید رضا، 
عقال در نظام فکری خویش هرگز مقید به علـم تفصـیلی مسـتند بـه دلیـل در همـه «با این توضیح که 

کنند، چنانکه مقید نیز نیستند که در علم آنان به طور کلـی مسائل نیستند، بلکه به علم اجمالی نیز اکتفا می
خالفی راه نیابد بلکه به علم عادی یعنی آنجا که احتمال خالف در آن جّدا ضعیف باشـد گونه احتمال هیچ

جاهل با رجوعش به عالم ثقه برای وی وثـوق و اطمینـان حاصـل «و پر واضح است که » کنندنیز اکتفا می
فقهـی، (منتظری، مبـانی » یابدشود، و این یک علم عادی است که با آن نفس انسان سکون و آرامش میمی

). پس هر فرد در عمل خـویش بـه علـم خـود و برداشـتی کـه در ضـمیرش حاصـل شـده اعتمـاد ١٧٨/ ٣
نماید.می

رسد، اگر چه سهم بعضی از منشأها در پیدایش این سیره بیشـتر از بقیـه اسـت، امـا تمـامی به نظر می
ا و رد دیگری (نک: منتظری، هتواند منشأیی برای این سیره باشد و اختصاص دادن یکی از آنموارد فوق، می

نماید.) مشکل می١٠٢/ ٢، »رد منشأ بودن دلیل انسداد«دراسات، 

»رجوع مقلد به مرجع تقلید«با » رجوع جاهل به عالم«مقایسه 
پیروی از گفتار یا رفتار دیگری بدون دانستن دلیل گفتـار یـا «در علم اصول به معنای » تقلید«اصطالح 

) است.٤٧٢انی، کفایة، (آخوند خراس» رفتار او
شود. به طوری تعریف مرسوم از تقلید شامل مواردی چون تبعیت مریض از گفتار پزشک و امثال آن می

هـا را از یـک که در موارد متعددی تقلید از مجتهد با تقلید از پزشک در کالم فقها مقایسه شـده اسـت و آن
؛ طباطبـایی، مفـاتیح االصـول، ١/٤٦٩ن االصـول، ؛ قمی، قـوانی٩١اند (وحید بهبهانی، باب معرفی نموده

و غیره). تفاوت عمده تقلید بیمار از پزشک ٤٠٢و ١٠٧؛ خوئی، التنقیح، ١٣٤/ ٢؛ خمینی، الرسائل، ٤٠٥
است. بدین معنا که در تقلید عامی از مجتهد جنبه دیگری نیز » حجیت شرعی«با تقلید عامی از مجتهد در 

این عمل است. این جنبه موضوعیت دارد و مرکز ثقل بحث از تقلیـد در شود و آن حجیت شرعیلحاظ می
باشد. اساسا یکی از جهات مهم مطرح شدن بحث تقلید در فقه و اصول بـه خـاطر همـین فقه و اصول می

است. در حالی که در مورد پزشک و امثال آن این جنبه اهمیتی ندارد و منظور نظر نیست. اصـطالح تقلیـد 
ل تفاوت ماهوی با موارد مشابه آن دارد.در فقه و اصو

اجتهاد و تقلید از احکام تعبدی اسـت... و مقتضـای [اسـتدالل «گوید: شیخ جعفر کاشف الغطاء می
تر بودن این گمان [یعنی گمان حاصل از قول مجتهد] از قـول غیـر به] تنها گمان موجود [به احکام] یا قوی
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).٢٢٨/ ١(کشف الغطاء، » اجتهاد و تقلید] نشویم.مجتهد هنگامی است که قائل به تعبد [در

در منشأ] اعتبار تقلید دو احتمال وجـود «[آورد: ) می٢٦١همچنین شیخ انصاری (مطارح االنظار ص 
دارد:

یکی این که از آن جهت که تقلید راهی به سوی واقع است، اعتبار دارد، و این که قول عالم برای جاهل 
نا است که] قول عالم در مجهوالت راهی به سوی خواسته [جاهل] است، همانند باشد [بدین معمرجع می

ای، به کارشناسان آن پیشه به جهت یافتن خواسته خود در آن حرفه.رجوع جاهل به پیشه
دوم این که از آن جهت که تقلید حکمی است ظاهری، که شارع ما را بدان متعبد نمـوده اسـت، معتبـر 

ه به وسیله آن علم حاصل نگـردد. و بـا آن منافـات نـدارد کـه حکمـت در جعـل باشد، حتی در صورتی ک
هـای نـوعی آور در عرف است که بنا بر آن تقلیـد از ظنطریقیت تقلید این است که عادتا تقلید راهی گمان

باشد که وابسته به حصول ظن فعلی نیست، اگر چه علت جعلش، مفیِد ظِن فعلی بودِن آن یعنی امارات می
اغلب موارد است.در

و هیچ شکی وجود ندارد که این دو احتمال با هم تفاوت دارند و کالمی که بـرای یکـی ایـراد گـردد بـا 
دیگری متفاوت است، چه این که اولی نیاز به جعل ندارد و حکمی به جز اخبـار از آن چـه در واقـع ثابـت 

حسب مورد آن اماره وجود ندارد ...ای جز انشای حکم ظاهری براست، ندارد. بر خالف دومی که چاره
اما تقلیدی که به دنبال اثبات آن برای [مجتهد] زنده و مرده هستیم، آن راه علمی یا آنچـه جـایگزین آن 

هـا بیند که آناست نیست، و این امر برای کسی که انصاف به خرج دهد و کلمات علماء را مراجعه کند می
لـد اسـت، اتفـاق دارنـد و مـا نیـز دربـاره ایـن گونـه تقلیـد سـخن بر این که تقلید طریق خاصی بـرای مق

؛ ٤٥٦؛ ایروانـی، ٤٧٢؛ آخونـد خراسـانی، کفایـة، ٤٢٣-٤٢١(همچنین نگ: اصفهانی، ». گوییم...می
).٩٩/ ٢منتظری، دراسات، 

رجـوع «عبـارت اسـت از » رجوع مقلد به مرجع تقلید«شود که مراد از با توضیحات فوق مشخص می
با این توضیح کـه عـامی ». کلف به مجتهد برای اخذ فتوا و عمل تعبدی بدان در مسائل فرعی دینتعبدی م

برای رسیدن به احکام شرعی در صورتی که نتواند خود اجتهاد کند و احتیاط هم دربـاره او واجـب نباشـد، 
از شـارع نسـبت بـه » تعبـدی«باید به مجتهد رجوع کند و از او مساله خود را بپرسد. به طوری که این کار 

اوست.
است (آخونـد » نخواستن دلیل و مدرک«دارای معانی متعددی است. گاهی تعبد به معنای » تعبد«واژه 

رجوِع بدوِن درخواسِت دلیـِل عـامی بـه «). در این صورت تعریف تقلید این است: ٤٧٢خراسانی، کفایة، 
و امثال آن چنین است.» یگران تعبداقبول قول د«در استعماالتی مانند: » تعبد«مراد از ». مجتهد
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است. به عبارتی دیگر به صرف صدور امر باید آن را » قید و شرطپیروی و اطاعت بی«در معنایی دیگر 

است. توضیح این کـه در صـورت » منجزیت و معذریت«اطاعت نمود. بنا بر این معنا؛ نتیجه تعبِد شارع، 
شـوند متعبـد های خاصی کـه منتهـی بـه علـم نمیطی راهعدم امکان دسترسی به علم، شارع مکلف را به

در این معنا نیازمند دلیل و مدرک است و » تعبد«دهد. ها را در حّق او حجت تعبدی قرار میکند و آن راهمی
باید وجود چنین تعبدی از سوی شارع ثابت شود. نمونه چنین تعبدی در اصـول عملیـه ماننـد استصـحاب 

نگام شکی که حالت سابقه دارد ما را متعبد به استصحاب کرده و آن را راهی تعبـدی وجود دارد. شارع در ه
به حکم شرعی دانسته و آن را حجت قرار داده است. معنای حجیت در آن این است که آن چه علـم نیسـت 

). در تقلید نیـز هنگـام نداسـتن حکـم ٢٩٩و ٢٤٣، ١٦٦، ١٢٦برای ما تعبدا علم است (خوئی، التنقیح، 
عی و عدم امکان اجتهاد و احتیاط؛ شارع مکلف را متعبد نموده که به فتوای مجتهد رجوع کنـد و فتـوای شر

او برای مکلف علم تعبدی است. معنای تعبد در اینجا این است که شارع این روش را حتی در صورت خطا 
صورتی که حجت بـه حجت دانسته است و تمسک کننده به این راه را معذور دانسته است (معذریت) و در 

گردد (منجزیت).واقع اصابت کرد حکم واقعی حتمی می
در ایـن » تعبـد«روشن است که تعبد به معنای عدم سوال از دلیل مساله محل بحث نیسـت و مـراد از 

بحث معنای دوم آن است.

توان از بناي عقال احکام تعبدي استکشاف نمود؟آیا می
در موارد متعدد توسط فقها (به عنـوان نمونـه » بنای عقال«و » شرعیتعبد «آنچه از قسیم هم قرار دادن 

/ ٢های آنها (به عنوان نمونه نک: مراغی، ) و فحوای استدالل٤٠٦؛ اراکی، ١٢٠/ ٢نک: خمینی، الرسائل، 
؛ خـوئی، ١/١٣٤؛ خمینـی، کتـاب الطهـارة، ٤/٦٠٣؛ نایینی، فوائد االصول، ٢٧٧؛ انصاری، مطارح ٢٧٥

شـود، بلکـه در مـواردی صـریح سـخنان اصـولیان و فقهـا اسـت ) برداشـت می١٤٧س)، المستند (الخم
/ ٣، در این دو مورد کالم نقل شده مـورد نظـر اسـت، خـوئی، الهدایـة، ١٢٨/ ٢؛ یزدی، ١٩٢/ ٣(آشتیانی، 

کسـی )، این است که تعبد در سیره عقال معنا ندارد. موال و شارع نبودن عقال، در حالی که تعبد نیاز به ١٤١
که از او اطاعت شود دارد، و به عبارت دیگر، تعبد از شؤون موال است، دلیل آنان بر این امر است.

ای از عقال مانند قرآن و سنت، بـه خـودی خـود اگر مراد از این سخن این باشد که به وجود آمدن سیره
و کشف امضـای آن ای از عقالدلیلی تعبدی نیست، حرف درستی است. به عبارت دیگر صرف وجود سیره

توسط شارع برای مکلف تعبدآور نیست. آن چه تعبدآور است همان امضای شارع و نهایت چیـزی کـه بـر 
آید همان سیره با تمام خصوصیات آن است. پس در صورتی که منشأ پیدایش سیره اطمینان دوش مکلف می
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ورتی کـه منشـأ پیـدایش چیـز گردد. و در صـباشد در صورت حصول اطمینان برای مکلف آن حکم بار می

دیگر باشد شرط بار شدن حکم بر دوش مکلف همان چیز است.
شـود باشـد، همـانطور کـه اما، اگر مراد از آن نفی وجود تعبد در احکامی که از سیره عقال کشـف می

صل هایی از عقال وجود دارد که در امقتضای استدالل منکرین تعبد است، این گفتار محل تأمل است. سیره
سیره تعبد وجود دارد. به عنوان مثال در ساختارهای نظامی، اجرای فرامین مافوق تعبـدی اسـت. همچنـین 

کند تعبدی است. اگر ایـن های درسی که معلم تعیین میاجرای دستور کارفرما توسط کارگر، نوشتن تمرین
مان ساختار تعبـدی خـود کشـف ها متعلق احکام قرار گیرند و امضای شرع را در پی داشته باشند با هسیره

؛ ٢/١٠٢خواهند شد (نک: آشتیانی و یزدی در پاورقی قبل [نقد آنان بر کالم نقل شده]؛ منتظری، دراسات، 
[مثالی که ایشان برای تعبد عقالیی زدند برای نگارنده محل تأمل است]).١١٤/ ٢مکارم، القواعد الفقهیة، 

گیرينتیجه
ره در رجوع مقلد به مجتهد از نوع رجوع جاهل به عالم باشد، با توجه به با توجه به آنچه گذشت اگر سی

توان نسبت داد رجوع غیِرتعبدی بحث رفتارشناسی رجوع جاهل به عالم، نهایت چیزی که به سیره عقال می
مراجعه کننده با منشأ وثوق شخصی است که این غیر از تقلید اصطالحی است.

به متدینین به ادیان شود، بدین معنا که ادعا گـردد کـه در تمـام ادیـان در صورتی که دامنه سیره محدود
ای مشکوک است و اثبـات آن بـر رجوع دینداران به علمای دین رجوعی تعبدی است، باز وجود چنین سیره

عهده مدعی آن است. شاید بتوان تبعیت تعبدی دینداران را از مؤسس و یا مؤسسان ادیـان و یـا کسـانی کـه 
خصیت کاریزمایی در آن دین باشند را مشاهده کرد، اما این بدین معنا نیست کـه تمـام دانشـمندان دارای ش

باشند.ادیان دارای شخصیت کاریزماتیک می
بله، شاید بتوان با کنکاش در سیره عقال در بحث والیت و قضـا، تمکـین تعبـدی مـردم از ولـّی امـر و 

ر این که شؤون فقیه همه از یک سنخ هستند، سیره در رجوع مقلد طرفین دعوا از قاضی را اثبات نمود، و بنا ب
علیه به ولّی، همانند سیره در رجوع فرزندان نابالغ در اموری که به مجتهد در بحث ِافتا را از نوع رجوع موّلی

علیه از ولی موجود اسـت،ای تعبد موّلیبدان جهل دارند به پدران خود، دانست و چون در اصل چنین سیره
تقلید تعبدی مقلد از مجتهد را اثبات کرد.

به هر روی، این سیره تفاوت ماهوی از سیره رجوع جاهل به عالم دارد و بنـابر پـذیرش آن نبایـد رجـوع 
مقلد به مجتهد را از نوع رجوع جاهل به عالم دانست.



119...              به روش» رجوع جاهل به عالم«عقال در يبنازیآنال1395زمستان
منابع

ق. ۱۴۱۴قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ، الخیاراتاراکی، محمد علی، 
۱۴۰۴قم: دار احیاء العلوم االسالمیة، چـاپ اول، ، الفصول الغرویة فی االصول الفقهیةفهانی، محمد حسین، اص
ق. 

ق.۱۴۰۴قم: مکتبة المفید، چاپ اول، ، االجتهاد و التقلیدانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
آل البیـت، چـاپ اول، مقرر: ابوالفضـل کالنتـری، قـم: مؤسسـة ، مطارح االنظار____________________، 

ق.۱۴۰۴
ق. ۱۴۲۲قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول، ، االصول فی علم االصولایروانی، علی، 
تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، چـاپ اول، ، حاشیة المکاسبن، ی، محمد کاظم بن حسیآخوند خراسان

ق. ۱۴۰۶
ق.۱۴۰۹سه آل البیت (ع)، چاپ اول، قم: مؤس، کفایة االصول_________________________، 

قم: کتابخانه حضـرت آیـت اللـه العظمـی مرعشـی ، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، محمدحسن بن جعفر، یانیآشت
ق. ۱۴۰۳نجفی (ره)، چاپ اول، 

ق. ۱۴۰۳تهران: منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، ، بلغة الفقیهآل بحرالعلوم، محمدبن محمدتقی،
تا. قم: کتابفروشی بصیرتی، چاپ دوم، بی، منتهی االصول، حسن، بجنوردی

یة، محمدباقر بن محمد اکمل، یبهبهان ق. ۱۴۱۵قم: مجمع الفکر االسالمی، چاپ اول، ، الفوائد الحائر
ق. ۱۴۲۶قم: دار الصدیقة الشهیده (ع)، چاپ اول، (االجتهاد و التقلید)، تنقیح مبانی العروةتبریزی، جواد، 

یعةر عاملی، محمد بن حسـن، ح قـم: مؤسسـه آل البیـت (ع)، ، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشـر
ق. ۱۴۰۹چاپ اول، 

ق.۱۴۱۶نا، جا: بیبی، والیة الفقیه فی حکومة االسالمحسینی تهرانی، محمد حسین،
ق. ۱۴۱۷می، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسال، العناوین الفقهیة، ی، عبدالفتاح بن علیمراغینیحس

ق.۱۴۱۰قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، ، الرسائلخمینی، روح الله، 
تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قده)، چـاپ ، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة__________، 

ق. ۱۴۱۵دوم، 
تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قده)، اشتهاردی،مقرر: حسین تقوی ،تنقیح االصول__________، 

ق. ۱۴۱۸چاپ اول، 
. ۱۳۸۲قم: دار الفکر، چاپ اول، مقرر: جعفر سبحانی،،تهذیب االصول__________، 
تا. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قده)، چاپ اول، بی، کتاب الطهارة__________، 

یرات فی االصولخمینی، مصطفی، ق.۱۴۱۸قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، ، تحر



107شمارةفقه و اصول120
ق. ۱۴۱۸قم: مؤسسه آفاق، چاپ سوم، مقرر: سید محمد مهدی خلخالی،،فقه الشیعةخوئی، ابوالقاسم،  

ق. ۱۴۱۸نا، چاپ اول،قم: بیمقرر: میرزا علی غروی،، التنقیح فی شرح العروة الوثقی__________، 
تا.نا، بیجا: بیمقرر: مرتضی بروجردی، بی،المستند فی شرح العروة الوثقی__________، 
قم: مؤسسه صاحب االمر (عـج)، چـاپ اول، مقرر: حسن صافی اصفهانی،،الهدایة فی االصول__________، 

ق. ۱۴۱۷
سه دائرة المعارف فقـه اسـالمی بـر قم: مؤسمقرر: سید علی هاشمی،،دراسات فی علم االصول__________، 

ق. ۱۴۱۹مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول، 
مقرر: محمد اسحاق فیـاض، قـم: در الهـادی للمطبوعـات، چـاپ ، محاضرات فی اصول الفقه__________، 

ق. ۱۴۱۷چهارم، 
ق.۱۴۱۷مقرر: محمد سرور بهسودی، قم: مکتبة الداوری، چاپ پنجم، ، مصباح االصول__________، 
ق. ۱۴۱۸قم: مؤسسة إحیاء آثار االمام الخوئی، چاپ اول، ، موسوعة االمام الخوئی__________، 
مقرر: عبدالصاحب حکیم، قم: دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی، چـاپ ، منتقی االصولروحانی، محمد، 

ق. ۱۴۱۳اول، 
ق. ۱۴۱۵سسه امام صادق (ع)، چاپ اول، قم: مؤ(االجتهاد و التقلید)، الرسائل االربعسبحانی، جعفر، 

ق. ۱۴۲۰قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ دوم، ، االجتهاد و التقلیدصدر، رضا، 
قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسـالمی مقرر: سید محمود شاهرودی،، بحوث فی علم االصولصدر، محمد باقر، 

ق. ۱۴۱۷بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ سوم، 
ق. ۱۴۰۸قم: مکتب االعالم االسالمی، چاپ اول، مقرر: سید کاظم حائری،،مباحث االصول__________،

تا. قم: بنیاد علمی و فکر عالمه طباطبایی، چاپ اول، بی، حاشیة الکفایةطباطبایی، محمد حسین،
ق. ۱۲۹۶قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ، مفاتیح االصول، ی، محمد بن علیطباطبائ
، مشـهد: انتشـارات دانشـگاه مشـهد، (معروف بـه رجـال الکشـی)اختیار معرفة الرجال، محمد بن حسن، طوسی
۱۳۴۸.

ق. ۱۴۱۷مقرر: محمد تقی بروجردی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، ، نهایة االفکارعراقی، ضیاء الدین، 
ه فرهنـگ و اندیشـه اسـالمی، چـاپ دوم، تهران: سـازمان انتشـارات پژوهشـگا، فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم، 

۱۳۸۸ .
یر الوسیلةفاضل لنکرانی، محمد،  یعة فی شرح تحر قم: دفتر انتشارات اسالمی، (االجتهاد و التقلید)، تفصیل الشر

ق. ۱۴۱۴چاپ دوم، 
ق. ۱۴۱۳قم: دفتر انشارات اسالمی، چاپ اول، ، الرسائل الفشارکیةفشارکی، محمد، 

تا. قم: انتشارات محالتی، چاپ اول، بی، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، محمد اسحاق،
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۱۴۰۰قم: کتاب فروشی فیروزآبادی، چـاپ چهـارم، ، عنایة االصول فی شرح کفایة االصولفیروزآبادی، مرتضی، 

ق. 
ق. ۱۴۳۰، قم: احیاء الکتب االسالمیة، چاپ اول، القوانین المحکمة فی االصولقمی، ابوالقاسم، 

یعة الغراءکاشف الغطاء، جعفر بن خضر،  قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسـالمی، ، کشف الغطاء عن مبهمات الشر
ق. ۱۴۲۲چاپ اول، 

ق. ۱۴۰۷تهران: دار الکتب االسالمیة، چاپ چهارم، ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
ق. ۱۴۱۵مؤسسه دار الکتاب، چاپ چهارم، قم:، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایةمروج جزائری، محمد جعفر، 

، العروة الوثقی مع تعلیقات آیت الله العظمی مکارم الشیرازی و عدة من الفقهاء العظاممکارم شیرازی، ناصر، 
ق. ۱۴۲۸قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، 

ق. ۱۴۱۱لمؤمنین (ع)، چاپ سوم، قم: مدرسه امام امیر ا، القواعد الفقهیة_____________، 
مقرر: احمد قدسی، قم: مدرسة االمام علی بـن ابـی طالـب (ع)، چـاپ دوم، ،انوار االصول_____________، 

ق. ۱۴۲۸
قم: انتشارات مدرسة االمام علی بن ابی طالـب (ع)، چـاپ اول، (کتاب البیع)، انوار الفقاهة_____________، 

ق. ۱۴۲۵
ق. ۱۴۲۲قم: مدرسة االمام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ، بحوث فقهیة هامة_____________، 

ق. ۱۴۰۹قم: نشر تفکر، چاپ دوم، ، دراسات فی والیة الفقیهعلی، منتظری، حسین
قـم: مؤسسـه مترجم: محمود صلواتی و ابوالفضـل شـکوری،،مبانی فقهی حکومت اسالمی____________، 

. ق۱۴۰۹کیهان، چاپ اول، 
مشهد: مؤسسه چـاپ (صالة المسافر و قاعدتی الصحة و الید)، محاضرات فی فقه االمامیةمیالنی، محمد هادی، 

ق. ۱۳۹۵و نشر دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 
یراتنایینی، محمد حسین،  . ۱۳۵۲مقرر: سید ابوالقاسم خوئی، قم: مطبعة العرفان، ، اجود التقر
. ۱۳۷۶قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مقرر: محمد علی کاظمی،،فوائد االصول_____________، 

ق.۱۴۰۷قم: انتشارات جامعه مدرسین، ، رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی،
ق. ۱۴۱۶قم: مؤسسه الجعفریة إلحیاء التراث، چاپ اول، ، مصباح الفقیه، ی، رضا بن محمدهادیهمدان

ق. ۱۴۱۰، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، المکاسبحاشیةم، ی، محمد کاظم بن عبدالعظیزدی


