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و يا اساساً نه  ؟ا علم فقهب يا تناسب دارد است

  .ند كه علم مستقلي است

 هم در فقه مطرح شده امابه نظر ما تناسب بحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر است گرچه اين بحث هم در اصول و 

به لحاظ فروعاتي كه در فقه است يعني به لحاظ غالبي نگاه كنيم تناسب بحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر از اصول 

اينها را در مقدمه كتب فقهيه و فقهي است  ئل اجتهاد و تقليد فرع

شود ربطي به علم فقه ندارد مثالً مشروعيت اجتهاد و 

  .تقليد، امكان تجزي در اجتهاد و امثال اينها كه ما در مقدمه بحث برخي از اين موارد را اشاره خواهيم كرد

  .دارند ايه قرار بگيرد ادلهتواند مورد توجند اجتهاد و تقليد به عنوان يك علم مستقل مي

گويند براي اينكه يك موضوع و مبحثي داخل در محدوده يك علم قرار بگيرد بايد ضابطه 

صدق كند، اجتهاد و تقليد اگر بخواهد داخل در دايره اصول باشد بايد ضابطه مسئله اصولي بر 

  .آن صدق كند اگر بخواهد در علم فقه باشد بايد ضابطه علم فقه بر آن صدق كند و هكذا

شود كند چون در تعريف علم اصول گفته ميصدق نمي

كه علم اصول عبارت است از علم به قواعد ممهده براي استنباط احكام شرعيه، آيا اين طريق واقع شدن قياس استنباط در 

 .  

آيد بحث از غايت الزم مي داخل شود،در مباحث اصول 

  .اجتهاد از مسائل علم اصول نيست

  استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

  89 مهر 3:تاريخ           
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  :خالصه جلسه گذشته

است كه آيا مباحث اجتهاد و تقليد بيشتر با علم اصول بحث در اين بود

ند كه علم مستقلي استهست در داخل علم اصول است و نه در محدوده علم فقه چنانچه برخي قائل

به نظر ما تناسب بحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر است گرچه اين بحث هم در اصول و 

به لحاظ غالبي نگاه كنيم تناسب بحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر از اصول 

ئل اجتهاد و تقليد فرعچون اغلب مسا .به بحث فقهي نزديكتراست

  .ث فقهيه قرار دهيم سزاوار تر استه مباح

شود ربطي به علم فقه ندارد مثالً مشروعيت اجتهاد و در كتاب اجتهاد و تقليد مطرح ميكه گرچه بعضي از مسائلي 

تقليد، امكان تجزي در اجتهاد و امثال اينها كه ما در مقدمه بحث برخي از اين موارد را اشاره خواهيم كرد

  :الل اجتهاد و تقليدتق
ند اجتهاد و تقليد به عنوان يك علم مستقل ميهست اما كساني كه قائل

گويند براي اينكه يك موضوع و مبحثي داخل در محدوده يك علم قرار بگيرد بايد ضابطه عمده دليل اين است كه مي

صدق كند، اجتهاد و تقليد اگر بخواهد داخل در دايره اصول باشد بايد ضابطه مسئله اصولي بر  مسئله آن علم بر آن بحث

آن صدق كند اگر بخواهد در علم فقه باشد بايد ضابطه علم فقه بر آن صدق كند و هكذا

  :اصول دخول در علم

صدق نمي ث اجتهاد و تقليد ضابطه علم اصولدر كثيري از مباح

كه علم اصول عبارت است از علم به قواعد ممهده براي استنباط احكام شرعيه، آيا اين طريق واقع شدن قياس استنباط در 

وجود ندارد قائل معتقد است كه ؟كثيري از مباحث اجتهاد و تقليد وجود دارد

در مباحث اصول  باشد و اگر قرار غايت علم اصول است اجتهاد

اجتهاد از مسائل علم اصول نيست، به اين دو جهت داخل در بحث از مغيا قرار بگيرد

استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي درس خارج فقه

                                                            مقدمات :موضوع كلي

                                معناي اجتهاد: مقدمه دوم :موضوع جزئي

                                                                 

خالصه جلسه گذشته

بحث در اين بود

در داخل علم اصول است و نه در محدوده علم فقه چنانچه برخي قائل

به نظر ما تناسب بحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر است گرچه اين بحث هم در اصول و 

به لحاظ غالبي نگاه كنيم تناسب بحث اجتهاد و تقليد با فقه بيشتر از اصول  اگر

به بحث فقهي نزديكتراستشود مطرح مي

ه مباحو به عنوان مقدم

گرچه بعضي از مسائلي 

تقليد، امكان تجزي در اجتهاد و امثال اينها كه ما در مقدمه بحث برخي از اين موارد را اشاره خواهيم كرد

تقاس ادله قائلين به
اما كساني كه قائل

عمده دليل اين است كه مي 

مسئله آن علم بر آن بحث

آن صدق كند اگر بخواهد در علم فقه باشد بايد ضابطه علم فقه بر آن صدق كند و هكذا

دخول در علم عدم ادله

در كثيري از مباح :اوالً

كه علم اصول عبارت است از علم به قواعد ممهده براي استنباط احكام شرعيه، آيا اين طريق واقع شدن قياس استنباط در 

كثيري از مباحث اجتهاد و تقليد وجود دارد

اجتهادو نيز  :ثانياً

داخل در بحث از مغيا قرار بگيرد

  

موضوع كلي

موضوع جزئي
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  :فقهدخول در علم عدم  دليل

فقه  در تعريف ؛يك حكم شرعي نه اجتهاد نه يك موضوع خارجي است و زيرا اجتهاد از مسائل علم فقه نيست،

تواند داخل در اين محدوده قرار گوييم فقه عبارت است از علم به احكام شرعيه از ادله تفصيليه، اجتهاد چگونه ميمي

بگيرد؟ آيا حكم شرعي است كه شامل آن شود؟ آيا يك موضوع خارجي است كه به اعتبار آن بگوييم داراي يك حكم 

  .بگيرد لذا داخل در علم فقه هم نيست شود تا مشمول تعريف فقه قرارشرعي مي

  :دخول در اصول دين يل عدمدل

براي اينكه اجتهاد استخراج حكم فرعي است و روشن است كه احكام فرعيه ربطي به اصول دين و احكام اصليه 

  .الهيه ندارد

منطبق است چه پس نه تعريف اصول و نه فقه بر آن منطبق است و نه تعريف كالم و اصول دين بر آن  :نتيجه

  ).علم مستقل من علوم االسالميه(از علوم اسالميه باشد ياد علم مستقلاشكالي دارد ملتزم شويم كه اجته

باره در داخل در علم اصول نيست يعني مباحثي كه كنند كه تقليد قطعاًحث را مطرح ميدر مورد تقليد نيز همين ب

  .اصول نداردعلم شود ربطي به مطرح مي تقليد

 چرا ،حجيت ظواهر و حجيت خبر واحد ربطي به تقليد ندارد و داخل در علم فقه هم نيستمانند عد اصولي قوا 

واري فعل مكلف از عوارض و ط بلكه باشد، تقليد نفس فعل مكلف نيستكه موضوع فقه فعل مكلف و افعال مكلفين مي

عوارض فعل مكلف است، پس داخل در علم فقه هم ، اين از است فعل من افعال المكلف ،خود تقليدتوان گفت نمياست و 

  .هيچ مانعي از اين مطلب نيست كه اجتهاد و تقليد علم مستقلي باشد .نيست و علم مستقلي از علوم اسالمي است

   :حق در مسئله
حق اين است كه اجتهاد و تقليد تناسب بيشتري با علم فقه دارد گرچه به نظر ما اين قول صحيح نيست،  ولي

مباحث عموم و خصوص اين نسبت  حثي از آن در علم فقه مطرح است وشود و مباثي از آن در علم اصول مطرح ميمباح

  .بسنجيم مباحث اجتهاد و تقليد داخل در مباحث فقه است اگر اينجا به مالك غلبهولي من وجه است 

ا بر ميت اينها تعيين حكم شرعي كثيري از فروعات اين بحث در فقه مطرح است مانند تقليد از ميت و بقچرا كه 

، سخن درستي است و اينكه بگوييم ضابطه مسئله فقهي و اصولي بر هيچكدام از مباحث و مسائل اجتهاد و تقليد نيست

  .مدعي شويم علم مستقلي است باشد و نمي توانيم به صرف اين مطلبنمي

براي ملحق كردن  غلبه را در نظر بگيريم، موضوع علم باشد و اگر همين مالك موضوع همه مسائل الزم نيست 

  .باشداجتهاد نيز همين طور مي در شودمشاهده مي و علوم چنانچه در بسياري از مباحث ،كندمسائل به يك علم كفايت مي

باشد، چنانچه اكثريت قريب به اتفاق لذا اين سخن و اين قول كه اجتهاد و تقليد يك علم مستقلي است صحيح نمي

  .ل مخالف هستندبا اين قو
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  معناي اجتهاد :مقدمه دوم
  معناي لغوي اجتهاد) الف

  اجتهاد به چه معني است؟  معني اجتهاد و تقليد چيست؟

مرحوم آخوند در تعريف لغوي اجتهاد فرمودند كه يعني تحمل مشقت و مرحوم محقق عراقي فرموده كه اجتهاد 

  :اندارباب لغت، اجتهاد را چگونه معني كرده بايد مالحظه شود ولي .مأخوذ از جهد است بمعناي مشقت است

يعني تالش و » في طلب االمر و هو افتعال من الجهد و الطاقة بذل الوسع«اينگونه معني كرده كه ابن اثير اجتهاد را 

جهد » فتح المشقةالجهد بالضم الوسع والطاقة و بال«كوشش در جستجو يك چيزي، ريشه آن را هم جهد و طاقت قرار داده 

  . يعني توان و طاقت و جهد بمعناي مشقت داريم

اين اختالف ضم و فتح را برده در دايره لغت اهل » الجهد بالضم في حجاز و بالفتح في غيرهم«: گوييدومي ميفي

كند و در ثير مياشاره به قول ابن ا» قيل«بعد در ادامه با گفتن » الوسع و الطاقة«حجاز و غير حجاز و معني يكي است 

شود كه فالني اجتهاد كرد لغتاً يعني يعني وقتي گفته مي» و قال اجتهد في االمر بذل وسعه و طاقته في طلبه«فرمايد ادامه مي

. خواهد برسدتا به نهايت آنچه مي» ليبلغ مجهوده و يصل الي نهايته«توان و طاقت و كوشش را در طلب آن امر به كار برد 

  . هد يك معني بيشتر ندارددر نقل دوم ج

اجتهاد » االجتهاد بذل الوسع في تحصيل امر مستلزم للكلفة«نگونه بيان كرده يدر اقرب الموارد راغب اصفهاني ا

تالش و كوشش در تحصيل يك امري است كه البته اين تالش و كوشش مستلزم مشقت است و در راه رسيدن به مقصود 

گويند اجتهد في حمل الحجر و گويد مثالً براي يك جسم سنگين مير ادامه ميمستلزم تحمل مشقت و سختي است و د

سنگين كه حمل آن سخت است  ئگويند اجتهد پس اجتهد براي حمل يك شيبراي بردن يك چيز سبك مانند خردل نمي

يقال افرد جهده اي طاقته و «فرمايد بمعناي طاقت و بعد مي» الجهد بالفتح مصدر جهد« : فرمايددر ادامه مي. رودبكار مي

ولي براي جهد دو  .يباً شبيه به كالم ابن اثير استاين نيز تقر. »المشقة يقال اصاب جهداً اي مشقتاً و الجهد بالضم الطاقة

  .كه مستلزم مشقت است يگويد تالش و كوششمعني ذكر نكرده است و مي

كسي كه نهايت تالش و كوشش را » اهة الوسع و االقصهاد مصدر بذل غايجتقال العالئلي في كتاب المرجع اال و«

شود فقط در جايي استعمال مي» فيما فيه كلفة و مشقة اال وال يستعمل«در رسيدن به مقصود » في نيل المقصود«بكار ببرد 

كه همراه مشقت باشد كه اين قول نيز شبيه به اقرب الموارد بيان كرده است كه البته تفاوتي با سخن ابن اثير دارد ولي در 

  . اينكه جهد به معناي مشقت است و جهد بمعناي وسع است با وي موافق نيستند

  :نتيجه كلمات اهل لغت

داخل معناي آن است ولي  ووسع همراه د هر چند مشقت باشريشه آن از جهد بمعناي وسع و طاقت مياجتهاد 

همراه با مشقت نباشد هرچند  است آيد وسع و طاقت است كه تارة همراه با مشقت است و تارة ممكنآنچه بدست مي

د و نبايد بر روي اين جهت تأكيد كراست بذل وسع  كنند و ريشه آن جُهد بمعنايمي معمول با مشقت همراه است و استعمال
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- بذل وسع است، اكثريت اهل لغت بذل الوسع را بيان كرده باشد و اگر از جهد باشد بمعناي كه بمعناي مشقت است اگر جهد

  . اند بغير از ابن اثير

  .اين كه فرمايش مرحوم آخوند و محقق عراقي در بيان معناي لغوي اجتهاد صحيح نيست :نتيجه

  معناي اصطالحي اجتهاد) ب

عبير اين ت »الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعياستفراغ « اندگفته اصطالحي اجتهاد مشهور در تعريف :تعريف اول

  .اند مانند عالمه حليين گونه معني كردهو هم در بين علماي شيعه ا 1هم در كتب عامه آمده مانند آمدي

  :بررسي تعريف اول

  .كال دارداش و هم بر طبق مبناي شيعهعامه  مبناي اين تعريف هم بر طبق

ظن به حكم  وسع و نهايت تالش براي تحصيلاستفراغ  اين تعريفدر بر طبق مبناي عامه اشكال اين است كه 

به اين معني بگيريم را  شرعي بيان شده در حالي كه دليل در احكام شرعيه منحصر به ظن نيست و اگر بخواهيم اجتهاد

  . اجتهاد را تعريف به اخص كرديم

اصحاب قابل قبول نيست براي اينكه كلمه ظن كه در تعريف اجتهاد ذكر شده اگر مراد خصوص  اما طبق مبناي

اين تعريف جامع   .وسع براي تحصيل ظن معتبر به احكام شرعياستفراغ  اجتهاد عبارت است از يعنيظن معتبر باشد 

فقط ظن معتبر را  وگيرد علم و قطع به احكام شرعيه داخل در اين تعريف قرار نمي ،نيست، براي اينكه طبق اين تعريف

ظن نيستند و در بعضي امور هستند كه مفيد  عالوهه بدر حالي كه مواردي است كه مفيد قطع و يقين است و  ،شودشامل مي

شود ولي بخاطر افاده ظن حاصل نمي ظن شخصي اريم مانند برخي از موارد كهاعتبار آنها بالخصوص د عين حال دليل بر

   .شونداين موارد نيز داخل در تعريف نمي و نوعي معتبر است

 بر و غير معتبر باشداگر بگوييم مراد از ظن مأخوذ در اين تعريف مطلق الظن است و نه فقط ظن معتبر، اعم از معت

 كسي از راه قياس ظن به حكم شرعي پيدا كرد شوند مثالًمشكل اصلي اين است كه ظنون غير معتبره داخل در تعريف مي

نيست پس اينجا هم مشكل عدم و اين دليل بر حكم شرعي است؟ مسلم اين طور  توان گفت اين اجتهاد استآيا مي

ما دليل داريم بر اينكه مطلق ظن اعتباري ندارد و مورد قبول نيست و ظنوني قابل اعتبارند كه ما دليل . مطرح است مانعيت

  . بر اعتبارشان داشته باشيمخاص 

  .پس اگر ما بگوييم مراد از ظن در اين تعريف ظن غير معتبر است باز هم تعريف محل اشكال خواهد بود

استفراغ  و نهايت تالش و كوشش را كرديمدر موردي اين است كه اگر عالوه يك اشكال ديگري كه وجود دارد ه ب

كند از راه اصل عملي يك پيدا نمي كند دليليد مواردي كه تالش مينشد ماننظن به حكم شرعي پيدا الوسع محقق شد ولي 

ديگر داخل  كند در اين موردرا معلوم ميكند مانند برائت و تخيير يا استصحاب يك حكم شرعي حكمي را معلوم مي

                                                

  250ارشاد الفحول، ص .١
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شرعي نخواهد بود تا يگر ظن به حكم د راه استصحاب به حكم شرعي برسيدتعريف قرار نخواهد گرفت چون شما اگر از 

  .چون وظيفه عملي است اين تعريف شامل شود

پس در مجموع اين تعريف اول هم طبق مبناي عامه و هم طبق مبناي خاصه، محل اشكال است چرا كه  :نتيجه

  .جامع و مانع نيست

و تعريف  هاز اين تعريف عدول كردبعضي به جهت اين اشكاالتي كه بر اين تعريف وارد است، :بحث جلسه آينده

بذل الفقيه وسعه «اند اجتهاد عبارت است از اند و گفتهاند و بجاي كلمه ظن، كلمه علم را آوردهديگري را ذكر كرده

  .الحمد هللا رب العالمينو »شرعيهالاحكام لم بفي طلب الع
 


