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  چکيده
ریـزي   آید؛ زیرا فقه و اخالق پس از اثبات اعتقادات قابل پایـه  هاي هر دین به شمار می ترین بخش اعتقادات از جمله مهم

شـناخت اعتقـادات صـورت گرفتـه     هاي بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع  است. به همین جهت در میان متکلمان بحث
تـوان تقلیـد کـرد؟ در     راستی آیا در اعتقادات می امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به، ها است. یکی از این بحث

رو به این مطلب مهم پرداختـه شـده و هـدف از آن دسـتیابی بـه       محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش، صورت امکان
و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالۀ حاضـر از روش توصـیفی   ، اب امکان تقلید در اعتقاداتاي صحیح در ب بندي جمع

و سـپس بـه نقـد و بررسـی آنهـا      ، هاي مطرح و ادلۀ آنها شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه تحلیلی بهره گرفته می
ا جایز دانست؛ هرچنـد کـه در آنهـا نیـز وظیفـۀ      توان تقلید ر رسد که در اعتقادات فرعی می پرداخته خواهد شد. به نظر می

 استدالل و رجوع به نقل قطعی است.، اولیه

  اعتقاد.، استدالل، نیتد، دیتقل ها: هکلیدواژ
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  مقدمه
نسـبت   هایی ویـژه  به همین جهت حساسیت ؛دنرو می شمار هآن ب هاي بنیادین اعتقادات دین از جمله پایه

و گـاه متعارضـی در میـزان     ي پرشماراي که آرا ن وجود دارد؛ به گونهبه آن در میان متفکران و اندیشمندا
توجـه بـه چنـد    ، است. در تعیین میزان شناخت الزم در اعتقاداتمطرح شده شناخت الزم در اعتقادات 

  دارد: تضرورسئله م
ورزي  اعتقادات چیست؟ شـناخت یـا تـدین   رویارویی با در (هدف و واجب اصلی) الف) مقصود اصلی 

 جداگانـه اي  به امور اعتقادي؟ این مسئله یکی از مسائل بنیادین در اعتقادات است که باید در مقالهنسبت 
بایـد  ، مختلفی که در این زمینـه وجـود دارد   ۀاختصار باید گفت با توجه به ادل ولی به، به آن پرداخته شود

اختیـاري  ۀ خت را مقدمـ ورزي دانسـت و شـنا   تدین، رااعتقادات رویارویی با صود اصلی در قواجب و م
  ؛قهري و غیراختیاري باشد اي ورزي به آن نتیجه و تدین، نه اینکه شناخت امري اختیاري ؛دکرآن قلمداد 

 توان به ظنون پایبند بود یا خیر؟ ظن که در مقابل یقین است بـه مـوردي اطـالق    می ب) در اعتقادات آیا
ولی در عین حال احتمال خـالف آن را نیـز   ، ذیردپ می شود که فاعل شناسایی یکی از طرفین قضیه را می

شـود.   مـی  احتمال طرف مقابل صفر قلمـداد ، با پذیرش یکی از طرفین قضیه، در یقین اما ؛داند می ممکن
در این باره نیز دو دیدگاه وجود دارد: حجیت ظنون اعتقـادي و عـدم حجیـت ظنـون اعتقـادي. در ایـن       

اجمـال بایـد    ولـی بـه   ؛دنحجیت ظنون اعتقادي بررسـی شـو   حجیت و عدم ۀادلکه زمینه ضرورت دارد 
آنهـا   ۀتوان در همـ  می در مجموع به ده دلیل اشاره شده است که، گفت براي عدم حجیت ظنون اعتقادي

  ؛حجیت ظنون اعتقادي معترف گشت هب، شناختی سه دلیل معرفت ۀد و با توجه به اقامکرتشکیک 
  .خواهیم کردبررسی  رو پژوهش پیشدر مسئله را این  ؟د یا خیرکرتوان تقلید  می ج) در اعتقادات آیا

توان یافت کـه بـه    اي را می بس کهن دارد و کمتر کتاب فقهی یا اعتقادياي  پیشینهتقلید در اعتقادات 
 ذیل بحث لزوم نظر و استدالل در معرفت اهللا بـه ایـن امـر پرداختـه     بحث اشاره نکرده باشد. معموالًاین 
شـیخ طوسـی در    کسـانی همچـون   کرد یا خیر. مـثالً بسنده توان به تقلید  می ا در اعتقاداتشود که آی می

مرتضـی   دیسـ ، 731 ص 2 ج ةالعدین در کتاب نو همچ، 28ـ25 ص، باالعتقاد یتعلق فیما االقتصادکتاب 
و در کتـاب   95ص ، أجوبۀ المسائل المهنَّائیۀ حلى در ه؛ عالم265 ص، 2ج  ، رسائل الشریف المرتضیدر 

  .اند به این بحث پرداخته 199ص  ،معارج األصولمحقق حلی در  و 9 ص، 1 جالرسالۀ السعدیۀ 
؛ زیرا در صورتی کـه  دهد رو را افزایش می پژوهش پیشضرورت ، منزلۀ اساس دین اعتقادات بهتلقی 

، د بـود و فـرد مکلـف   نـ خواهارزش  اعتقادات برآمده از تقلید بـی ، ثمر و حرام باشد تقلید در اعتقادات بی
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اعتقـادات برآمـده از آن   ، ولی در صورتی کـه تقلیـد در اعتقـادات جـایز باشـد      ؛ده استکرانجام وظیفه ن
همچنـین در صـورتی   . به معناي حجیت تقلید است، د و همین ارزش معرفتی داشتننارزش معرفتی دار

نخواهد داشـت. همـین تبعـات     اي رفتیاعتقادات برآمده از استدالل هیچ ارزش مع، که تقلید واجب باشد
سـازیم  معلوم سرانجام و  کنیمبررسی را به دقت حاضر  ۀمسئلخواهیم شود تا ب می بسیار متفاوت موجب

  ؟د یا خیرکرتوان در اعتقادات تقلید  می آیا که
: کسـانی کـه تقلیـد در    شـوند  مطـرح مـی  نیـز  هـاي فرعـی    پرسش، پرسش اصلی پیش گفته  در کنار
در ایـن   شـان های دیـدگاه  و داننـد  می هایی آن را ممکن در چه محدوده و حوزه، شمارند ا جایزاعتقادات ر

اسـت؟ بـا توجـه بـه ایـن      فتنی ها پذیر یک از این اقوال و دیدگاه چیست؟ کدام ایشان ۀ؟ ادلچیستزمینه 
جملـه   مختلف ازهاي  شناسی و سپس به طرح دیدگاه ابتدا به بحث مفهوم رو در پژوهش پیش، ها پرسش

بـه ذکـر   ، البته ذیل هر بحثکنیم.  میاشاره آن جواز قول به حرمت تقلید و به قول ، قول به وجوب تقلید
  .یم پرداختادله و نقد و بررسی آنها خواه

  ديتقل يمعناشناس. ۱
،  فراهیـدي ( يزیـ بـه چ  يزیـ خـتن و بسـتن چ  یماده قلد دو معنا دارد: الف) آوکه فارس معتقد است   ابن

،  یـ  ومیـ  ؛ ف682ص، ق 1412، ؛ راغب اصـفهانى 366ص ، 3ج،  ق 1414، منظور ؛ ابن116ص، 5 ج، 1383
 ي). مرحـوم مصـطفو  19ص ، 5ج ، ق1391، بـن فـارس  اب و بهره (یب) نص، )513ص ، 2ج ،  ق1413

ص ، 9ج ، ق 1402، خـتن و محکـم بسـتن (مصـطفوى    یآو :شـتر نـدارد  یک معنـا ب یقلد که معتقد است 
د اسـت.  یـ تقل ةواژ يپژوهان بـرا  مورد اتفاق لغت یاز معان یکی، يزیبه چ يزیچ ختن و بستنی). آو306

خود را بـه او مـرتبط دانسـته و دل را بـه او     ، دکرت یدل سپرد و از او تبع يگریبه د یکس یدر واقع وقت
  گره زده است.

نـد:  یوگ مـی  یف جرجـان ید شـر یرسیالجبار و م عبد قاضى، ه واژن ایمعناي اصطالحی عریف اما در ت
مطالبـه کنـد (قاضـى     يا نـه یل و بیـ دل ينکـه از و یرد بـدون ا یرا بپذ يگرید آن است که انسان قول دیتقل

ز مشـابه  یـ ن ید مرتضـ ی). سـ 29ص ،  ق 1412، یجرجـان   ؛ میر سید شریف32ص ، ق 1422، الجبار عبد
طـرف  نـه از  یبحجـت و  شخصـی  نکـه  یعالوه بـر ا  افزاید میآورد و  می دیف تقلین گفتار را در تعریهم

). فاضـل مقـداد   265ص، 2ج ،  ق 1405، د مرتضـی ید (سـ کن مید هم نیدر گفتار او ترد، طلبد ینممقابل 
،  ثابـت اسـت (فاضـل مقـداد     ریمطابق با واقع و غ ید همان اعتقاد جزمید: تقلیگو می دیف تقلیز در تعرین
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ز یـ ن یثابت است. محقـق کرکـ   ریغ، ل نباشدیدل ياعتقاد از روکه  یزمان، ). در اصطالح97ص ، ق 1405
آن اقامـه شـده    يبـرا  یلـ ین بدون آنکه دلپذیرفترا  یگفتار کس یعنید یند: تقلک می فین تعرید را چنیتقل

ز یـ ن ییاهللا خـو  تیـ گونه که آ رسد همان می ). به نظر173ص ، 3ج ، ق 1409، یباشد (عاملى محقق کرک
ــیاشــاره  ــاز مجمــوع ا، )428ص ، 4ج ، ق 1419، همــو؛ 447ص ، 3ج ، ق 1417، (خــویىکنــد  م ن ی

 ين برداشت کرد کـه معنـا  یتوان چن ی میو کالم یاصول، یمشابه آن در کتب فقه يها فیف و تعریتعار
بـدون  ، اسـت  ید همان دل سـپردن بـه گفتـار کسـ    یآن است. تقل يلغو يد همسو با معنایتقل یاصطالح

  ل آن.یدلجویا شدن 

  نيد در اصول ديتقل. ۲
کـه   يبـه گونـه ا   ؛پرچالش در کالم و فقه اسـت  يها از بحث یکید در اعتقادات یتقل يریکارگه امکان ب

  د.ید و جواز تقلیحرمت تقل، دین باره وجود دارد: وجوب تقلیدگاه در ایسه د

  ديوجوب تقل. ۱-۲

بعـض  ، مالامـین اسـترآبادي  ، در متون فقهی قول به وجوب تقلید در اعتقادات را بـه شـیخ حـر عـاملی    
، 2ج ، ق 1422، کاشـف الغطـاء  (انـد   حشویه و تعلیمیـه نسـبت داده  ، بن الحسن العنبري عبداهللا، اریاناخب

  :اي اشاره خواهد شد که براي وجوب تقلید اقامه شده است ). در ادامه به برخی از ادله109ص 
کـه مکلـف بـه نظـر و      يرا فردیل اول: لزوم نظر و استدالل در اعتقادات با محذور همراه است؛ زیدل

در یابـد؛  خداونـد علـم    یتواند به اوامـر و نـواه   یپس نم، شناسد یاگر خداوند را نم، معرفت شده است
ن صـورت  یعالم به خداوند است؛ در ا، ن شخصیرد و اگر ایتواند عنوان مکلف را به خود بگ یجه نمینت

  ل حاصل و محال است.  یتحص، دا کندینکه علم پیبه ا يامر کردن و
اشاعره بـه جهـت انکـار حسـن و      مطرح است:دگاه یبودن وجوب نظر دو د یا شرعی ینقد: در عقل

ل یـ داننـد. دل  ی مـی وجوب آن را عقل، هیو در مقابل عدلاند  نظر و استدالل شده یرو وجوب شرعیپ، قبح
ـ نظر و استدالل باشد و محذور م یوجوب شرع یتواند ناف می ارائه شده ـ  ؛ور را متوجـه آن سـازد  زب  یول

ز یـ ن به وجوب نظـر و اسـتدالل ن  است. معتقدیوارد ن ین اشکالینظر و استدالل چن یوجوب عقلبارة در
به اعتقادات همان استدالل کردن اسـت (عالمـه    یابیدست يکنند که بر طبق آن راه انحصار می اقامه يا ادله

، ق 1422، الغطـاء ؛ کاشـف  136ص ، 7ج، ق 1404، ی؛ عالمه مجلس135ص ، 69ج ،  ق 1403، مجلسى
؛ عـاملى شـهید   90ص ،  1385،  ؛ سـبحانى 160ص ، 1ج ، ق 1423، سـیف الـدین  ، ؛ آمدى110ص، 2ج

  ).572ص ،  ق 1424، ؛ شبر61ص ،  ق 1409، ثانى
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مکلـف شـود    ی)چه متخصص و چه عام( یل دوم: اگر نظر و استدالل واجب باشد و هر شخصیدل
نقض غـرض رخ خواهـد داد؛ زیـرا هـدف از وجـوب نظـر و       ، اعتقادات باشد یابیخودش به دنبال دست

ن انظـار مختلـف   یـ نکه در اصـول د یبه جهت ا یول ؛بود يح و رستگاریبه اعتقاد صح یابیدست، استدالل
ـ بـا ا ، جـه یز وجود دارد و در نتین یراه خطر افتادن در دام گم، است و به تبع شبهات فراون ، ن وجـوب ی

ده خواهنـد  یسعادتمند شدن به سـمت شـقاوت کشـ    يد و به جاآی مین فراهم امکلف يبستر ضاللت برا
 هنداشـ کد یـ ن بـه سـمت تقل  اکه اگر دست از وجوب نظر و استدالل برداشته شـود و مکلفـ   یحال در ؛شد

ر بـ شود تا  یرو نم را فرد مکلف با شبهات موجود روبهین آنها نخواهد بود؛ زیدر کم ين خطریچن، شوند
 1388،  (مازنـدرانى  سـخن گفـت  د یـ توان از وجوب تقل ین جهت میبا آنها گمراه شود. به هم ییاثر آشنا

  .)22ص ،  ق 1422،  ؛ مؤیدى212ص ، ق1420، ؛ صدر149ص ، 1ج ، ق
د یـ ن جهـت با یبـه همـ   ؛شـود  ي مـی د پافشـار یـ در تقل یافتن گمراهیبر راه ن، ورزبنقد: در استدالل م

ت عصـمت  یـ ب و اهل امبر اکرمیکردن از پ يرویپ، دیا مقصود از تقلیآا شد. ید را جویمقصود آنها از تقل
در ، نـد ا معصـوم  ایشـان ن صورت هرچند خطـا و اشـتباه در آن معنـا نـدارد و     یاست؟ در ا و طهارت

، 2 ج،  ق 1416،  حـزم اندلسـى   کننـد (ابـن   مـی  مان را بر آن اطالقیند و نام ایگو ید نمیاصطالح به آن تقل
د از مجتهـد عـالم مـد نظـر     یاگر تقل .نزاع است کانونگر خروج از اصطالح و یعبارت د) و به 329ص 
کنـد کـه    مـی  دیـ تقل یا از کسـ یرا مقلد یاست؛ ز یهمچنان باق یز احتمال گمراهین صورت نیدر ا، است

 یکـذب در آن بـاق   یهمچنان احتمال خطـا و حتـ  ، که در این صورت خودش اهل استدالل و نظر است
ن یـ در ا ؛سـت یاهـل نظـر ن   نیـز کنـد کـه خـودش     می دیتقل یا از کسید و شو یمرتفع نم است و محذور

ختم شود که خـودش اهـل نظـر و اسـتدالل      ید به کسیت بایا در نهایدهد و  می ا تسلسل رخیصورت 
رو و حـرام   بـه  جه اگر اسـتدالل کـردن بـا مشـکل رو    یاست. در نت یخود باق ياست که همان محذور جا

تـوان بـه    مـی  نی). همچنـ 149ص ، 1ج ، ق 1388،  حرام باشد (مازندرانى یق اولید به طریتقلد یبا، گردد
به دنبـال اسـتدالل باشـد و از     يوجوب نظر اقامه کرد. اگر فرد يبرا یاستدالل، ر اشکالیروش مشابه تقر

جـوب نظـر   پس چرا از و ؛ن شبهات در امان خواهد ماندیا ۀاز هم قطعاً، کند يدار فرض خود شیاعمال پ
  ).212 ص، ق1420، د؟ (صدریا ل شدهید متمایبه وجوب تقل و دست برداشته

پیشـینه  شـان  یاۀ و سـلم و صـحاب   امبریل سوم: بدعت بودن نظر و استدالل: هر آنچه در زمان پیدل
اسـت کـه در زمـان     ياز جملـه امـور   يبدعت است. نظر و استدالل کردن در امور اعتقـاد ، نداشته باشد

، ان صـحابه مرسـوم بـود   یـ در م ين امـر یرا اگر چنیآن حضرت سابقه نداشته است؛ ز ۀو صحاب امبریپ
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 ةزیـ ان صحابه مرسوم بـوده انگ یکه م ين اموریثبت و نقل چنرا که براي د؛ چیرس می زیگزارش آن به ما ن
،  پس اسـتدالل و نظـر حـرام اسـت (مؤیـدى      ؛ن حرام استیدر دنیز است. بدعت وجود داشته  ياریبس

  ).210ص ، 1ج ،  ق 1411،  شرفىصالح  ابن؛ 22ص ،  ق 1422
  .ییمبنا پاسخب) ، ییبناپاسخ الف)  :شود ی مینقد: در مقام پاسخ به دو صورت مش

شـان اسـتدالل کـردن مرسـوم     یا ۀو صحاب امبریرفته شود که در زمان پیبه فرض پذ یی:بناپاسخ اما 
بدعت اسـت و  ، سابقه نداشته و اکنون رخ داده تر پیشا هر آنچه ین است که آیاپرسش  یول ؛نبوده است

اکنون انجـام شـود؟ بـه    ، کردند ش میکه صحابه با توجه و التفات ترک یا بدعت آن است که عملی ؛حرام
گـردان شـده    يالتفـات از آن رو  يتوجـه داشـته و از رو   يگر اگر صحابه در زمان خود به امریعبارت د

اگر صـحابه بـه    یول، دیاز زمان آنها را بدعت نامارتکاب این عمل را پس توان  یم ن صورتیدر ا، باشند
ـ  ینعمل مزبور از  یگردان يو علت رو اند التفات نداشته ن امر اصالًیا بـه آن بـوده    یتـوجه  یز به جهـت ب

  ؛)212 ص، ق1420، ؟ (صدرهستبر بدعت بودن آن  یلین صورت چه دلیدر ا، باشد
بخـش  افت که در ی يتوان شواهد ي میو علو يقرآن و سنت نبو اننددر منابع فراوان م یی:مبناپاسخ 
  کنیم: که در ادامه به برخی از آنها اشاره میاست استفاده شده استدالل از اعتقادات 

؛ فاطر: 9؛ روم: 109(یوسف: » قَبلهِم منْ الَّذینَ قبۀُعا کانَ کَیف فَینْظُرُوا الْأَرضِ فی یسیرُوا فَلَم أَ«
 وإِلَـى  نُصبت کَیف الْجِبالِ رفعت وإِلَى کَیف السماء خُلقَت وإِلَى کَیف الْإِبِلِ إِلَى ینْظُرُونَ فَال أَ«)؛ 44

 الْعرْشِ رب اللَّه فَسبحانَ لَفَسدتا اللَّه إِالَّ آلهۀٌ فیهِما کانَ لَو«)؛ 20-17(غاشیه: » سطحت کَیف الْأَرضِ
لُه  لَأَتَتْـک  شَـرِیک  لرَبک کَانَ لَو أَنَّه بنَی یا اعلَم«)؛ 22(انبیاء: » یصفُونَ عما سـر  ت لَرَأَیـو  آثَـار  ه لْکـم 

هلْطَانسو رَفْتلَعفَتَه و؛ عالمـه  72 ص،  ق 1404، ؛ حرانـى 397ص ،  ق 1414، (شـریف الرضـى  » ص
تـوان گفـت اوالً    ). در مجموع می317ص ، 4ج ،  ق 1403، ؛ همو263ص ، 1ج ، ق 1404، مجلسی

تنهـا   اسـتدالل نـه  ، و همچنـین در زمـان صـحابه    در زمان نزول وحی و پـس از رحلـت پیـامبر   
هـاي   ظرهویژه در مباحث منا به، هاي آن را مشاهده کرد توان نمونه وفور می بلکه به، عنه نبوده معرض

و بـا  ، نظـر  پیامبر و اصحابشان با اهل دیانات؛ ثانیاً اگر هم از وجود استدالل در زمان ایشـان صـرف  
اعراض اصحاب زمانی مضر به جواز اسـتدالل اسـت کـه از روي التفـات     ، مستشکل مماشات شود

احسـاس  نیازي. ممکن است اصحاب نیازي به استدالل کردن  باشد نه از روي غفلت یا به جهت بی
اند و تشکیک منجر به استدالل براي آنان رخ نداده و یا در رویارویی با دیگران بـه جهـت    کرده نمی

  تمسک به قول پیامبر به استدالل کردن توجه نکرده بودند.
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  ديحرمت تقل. ۲-۲

 يود از ریـ با د حرام اسـت و حتمـاً  یتقل، دیاصول عقا ةمعتقدند در حوز یبیشتر فقها و دانشمندان اسالم
ج ، ق 1410، همـو ؛ 95ص ، ق1401، د (عالمه حلىیبند شد و اعتقاد ورزیپا يا دهیفکر و استدالل به عق

، ق 1403، ؛ محقـق حلّـى  103ص ، 2ج ، ق 1422، ؛ کاشـف الغطـاء  243ص ، تا یب، الدین ؛ زین9ص ، 1
، ی؛ عالمــه حلــ494ص ، ق 1415، ؛ وحیــد بهبهــانى173ص ، 1ج ، 1380، ؛ مرعشــى نجفــى199ص 

  :کنیم می اشارهایشان  ۀاز ادل ی). اکنون به برخ209ص ، ق1420، ؛ صدر247-246ص ، ق 1404
ان یـ موجـود در م  يرا بـا اخـتالف آرا  یـ فاسـد اسـت؛ ز   ین مستلزم تـال ید در اصول دیل اول: تقلیدل

 ۀح دانست و به مکلـف دسـتور داد بـه همـ    یرا صحها  دگاهید ۀد همیا بایاعتقاد  ۀنظران در عرص صاحب
از آنهـا را بـدون    یکـ ید یـ ا بای ؛ان آنهاستین و جمع میضیآنها اعتقاد داشته باشد که مستلزم اعتقاد به نق

ح یلزم تـرج تاز آن مکلف سـاخت کـه مسـ    يرویح دانست و فرد را به پیدرکار باشد صح ینکه مرجحیا
مور أت از آن مـ یـ را بـه تبع ح داد و فرد یه ترجیاز آنها را با وجود مرجح بر بق یکید یا بایبالمرجح است. 

، ر اسـتدالل و نظـر باشـد   یـ ن مرجح اگر غی. اآید پیش میرزبوپرسش از مرجح م، ن صورتیدر اکه کرد 
ن یـ متوقف بر شناخت اصول د، دهیدگاهش به حق رسینکه مجتهد در دیرا شناخت ایدهد؛ ز می دور رخ

ـ  ؛اه مجتهـد اسـت  دگین متوقف بر شناخت دیشناخت اصول د، حال آنکه مطابق فرض ؛است اگـر   یول
تفکـر  ، دید در اصول عقاین جهت بایرخ نخواهد داد. به هم يفاسد ین مرجح نظر و استدالل باشد تالیا

  ).247ص ، ق 1404، الل را الزم دانست (عالمه حلیو استد
نظر بر دیدگاه دیگري گاه این اسـت کـه فـرد     نقد: مرجح براي برتري دادن دیدگاه یک صاحب

نظـر   اي رسـیده و دیـدگاه صـاحب    هل نظر و استدالل است و با استدالل به نتیجـه مکلف خودش ا
کند. شکی در عقالنی بودن ایـن نـوع تـرجیح نیسـت؛ ولـی       موافق با استدالل خود را نیز تأیید می

اهـل  ، تصور کرد که نه ترجیح بالمرجح باشد و نه اینکه خود شخصـی نیز توان فرضی دیگر را  می
در ، نظـران و خبرگـان   کنـد کـه او در میـان صـاحب     فرد مکلف از کسی پیروي مینظر و استدالل؛ 

تـوان   کند از فـرد اعلـم پیـروي شـود. پـس مـی       اعتقادات اعلم باشد. در این صورت عقل حکم می
ممکـن  ، بـدون اینکـه دور الزم آیـد. آري   ، ترجیح به تقلید از اعلم را نیز یکی از مرجحات دانست

هایی براي آن بیان شده اسـت و   تشکیک شود که در مباحث فقهی راه است در نحوة شناخت اعلم
توان در نحوة شناخت اعلـم   مختص تقلید در اعتقادات نیست؛ بلکه در هر تقلیدي می، این تشکیک

شود. عالوه بر اینکه اسـتفاده از تعـارض    بحث مزبور را به میان کشید. با این بیان دور نیز منتفی می
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حرمت تقلید یکی از مغالطاتی است که در این استدالل رخ داده اسـت. اسـتدالل   ها و اثبات  دیدگاه
اش تـالی فاسـد اسـت؛     الزمـه ، مزبور شبیه این است که گفته شود اگر خبر واحد مثالً حجت باشد

اش  صـحیح دانسـتن هـر دو الزمـه    ، زیرا اگر دو یا چند خبر متعارض و متنافی وجود داشته باشـد 
صحیح دانستن یکی و رد دیگري یا بدون مرجح است و یا به خبـر دیگـر    اجتماع نقیضین است و

آمیز است. فرض تعارض  گیرد که دور پیش میاد. واضح است که چنین استداللی مغالطه صورت می
فرع بر حجیت اصل آن و مربوط به مرجحات باب تعارض ادله است. بـا تصـویر تـالی    ، دو دیدگاه

گونـه کـه اگـر     اصل حجیت تقلیـد تردیـد روا داشـت؛ همـان     توان در فاسد در فرض تعارض نمی
نظر در زمینۀ اعتقادات فرض شود و با  تعارضی فرض نشود و مثالً در هر دوره یک عالم و صاحب

توان اصل حجیت تقلید را ثابـت کـرد.    تالی فاسد مزبور رخ ندهد نیز نمی، نظر این وحدت صاحب
  پیش آمدن یا نیامدن تعارض و تالی فاسد آن نیست. اصل حجیت تقلید دایرمدار، به عبارت دیگر

د کـردن گمـراه   یـ رفت هر آنکـه از راه تقل ید پذیبا، ز باشدید در اصول اعتقادات جایل دوم: اگر تقلیدل
 يکـه از علمـا  را ن یـ د یاشخاص بـ  یو حت نایحیان و مسیهودید ین صورت بایمعذور است. در ا، شده

ر یـ ن اسـالم و غ یـ ل بـه د یتفصـ ، دیـ ت تقلیرا در ماهیمعذور دانست؛ ز، اند د کرده و گمراه شدهیخود تقل
ز اسـت  یان مذموم است و اگـر جـا  یاد ۀدر هم، ن مذموم استید در اصول دیاگر تقل .اسالم وجود ندارد

مـردود   یاسـالم  يبـه اجمـاع علمـا    یدر گمراه ایشانکه معذور بودن  یحال در ؛ز استیان جایاد ۀدر هم
ص ، 2ج ، ق 1422، ن اسـت (کاشـف الغطـاء   یـ د در اصـول د یتقل از عدم جوازن امر کاشف یاست. هم

  ).199ص ، ق 1403، ؛ محقق حلّى105
ز ید بـه نحـو مطلـق جـا    یـ اند اگر تقل اشکال گفتهاین  بهشمندان در مقام پاسخ دادن یاز اند ینقد: برخ

ـ  ؛بـود  مین صورت اشکال مطرح شده وارد یدر ا ی)د مخطید محق و چه تقلیچه تقل(بود  می د یـ تقل یول
ا یـ و  یحیو مسـ  يهـود ید یـ . اگـر در تقل باشـد ده و مطابق با واقع یز است که به حق رسیجا ياز مجتهد

ن جهت است کـه علـم بـه    یشود بد می د و معذور نبودن مقلدیخود حکم به بطالن تقل ين از علماید یب
اس مع الفارق است (کاشـف  ین قیجه ایدر نت و ت وجود داردیدگاهشان با حق و واقعیمطابقت نداشتن د

را ایـن پاسـخ   از علما  یبرخ، ). در مقابل283ص ، 1379، شیخ انصارى ؛105 ص، 2 ج، ق 1422، الغطاء
خود مستلزم علـم بـه   ، حق و کدام باطل است دینکه کدام تقلیص دادن ایمعتقدند تشخ ایشان. اند برنتابیده
، ؛ کاشـف الغطـاء  199 ص، ق 1403، (محقـق حلّـى   د معنا نداردین صورت تقلین است و در ایاصول د

  ).106-105 ص، 2 ج، ق 1422



   ۸۵ رشيد در اعتقادات؛ از انکار تا پذيتقل

ـ یـ ن که بعداً گونه ل دوم پاسخ گفت. همانیشده در دل اشکال طرح بهتوان  می رسد می به نظر  ۀز در ادل
د و یـ ر اصل توحیدر غ یعنیاست که مستلزم دور نباشد؛  يجار ید در اصولیتقل، د خواهد آمدیجواز تقل
اقامـه خواهـد شـد     يا د معنا خواهد داشت. ادلهیاز آن تقل پس، د و نبوت اثبات شدیپس اگر توحنبوت. 
تـوان   مـی  دیـ برخوردار است و با مراعـات کـردن شـروط تقل    یشناخت از ارزش معرفت يدین تقلیکه چن

 یتین معقـول یلـذا پـس از اثبـات چنـ     ؛است یعرف ییعقال يها ه بر آن معقول و از جمله روشیگفت تک
ح اسـت و  یث صـح یـ جه برسد کـه تثل ین نتیبه فرض با استدالل به ا یز مقبول است. اگر کسیلوازم آن ن

فـرض شـود    یول، ن استدالل در واقع خطاستیهرچند ا( ز نقض نشده استین یسینبوت حضرت ع
امـر   ن دویـ از اثبات ا پسو  )ده استیجه رسین نتیکار گرفته و به اه که فرد مکلف تمام تالش خود را ب

ز اشـتباه و خطـا   یـ در آن فـروع ن  د کند و اتفاقاًیتقل يگر اعتقادیز در فروع دیخود ن ياز علما، با استدالل
ات صورت گرفته مربـوط  یکه در روا یمذمت ؟کنند می دش مذمتیرا به جهت تقل يا ویآ، رخ داده باشد

  .يات اعتقادینه در فروع و جزئ، د و نبوت استیاصل توح ید در حتیبه تقل
ن یـ چـه ا  ؛ز عبارت اسـت از اعتقـاد مطـابق بـا واقـع     یل سوم: در اعتقادات علم الزم است. علم نیدل

اسـت و نـه    یهیامـر بـد   ةد نه در زمریاستدالل. تقل يده شود و چه از رویمطابقت به جهت بداهت فهم
اگـر   یحتـ ). 328ص ، 2ج ،  ق 1416،  ابـن حـزم اندلسـى   علم خارج است ( ةریجه از دایدر نت ؛استدالل

سـت.  یاعتمـاد ن درخـور  باز به جهت در معرض زوال بودنش ، د علم باشدیتواند مف می دیفرض شود تقل
، ق 1422، دار باشد نه آنکه در معرض زوال باشـد (کاشـف الغطـاء   یالزم است که پا یعلم، در اعتقادات

  ).210ص ، ق 1420، ؛ صدر108ص، 2 ج
ن شـناخت  وبـد  يورز ن اعتقـاد یـ است. البته ا يورز اعتقادن و ینقد: آنچه در اعتقادات الزم است تد

مصـادره  ، نـدارد  یید باشد و ظن در آن کـارا ین بایقی ن شناخت حتماًینکه این اییتع یول ؛ردیگ یشکل نم
بـا   علم به مطابقت با واقـع صـرفاً   یول ؛در اعتقادات علم الزم باشدکه فرض ، به عالوهبه مطلوب است. 

بـه ویـژه اگـر    علـم حاصـل شـود؛    نیـز  د یـ بلکه ممکن است از تقل، دیآ یدست نمه ا استدالل بیبداهت 
ز یـ دگاهش نیـ ان باشـد و در مقابـل د  یـ کننـده روشـن و نما   دیـ تقل يشونده برا دینظر تقل صاحبکماالت 

سـومین  شود.  می حاصل ین عرفیقیکننده علم و  دیتقل يبرا ن صورت معموالًیدر ا .افت نشودی یمخالفت
مضـر بـه   ، امکان زوال یابیاگر راه یول ؛ن علم در معرض زوال باشدیاکنیم  میفرض مطلب اینکه حتی 

پـیش  بارهـا   .در معرض زوال اسـت  یز به احتمال عقلیعلم برآمده از استدالل و نظر ن، ت آن استیحج
آن اسـتدالل   در مقـدمات  یاز مـدت  پـس رفته شده اسـت و  یپذ ینیقیبه صورت  یاستداللکه است آمده 
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 ز ذاتـاً یـ حاصل شده است. پس علم برآمده از استدالل ن ینیقیق یه تصدیمفاد قض یک شده و بر نفیتشک
ـ  یزوال در علم برآمده از تقل یابیدر معرض زوال است و اگر امکان راه ت یـ ن رفـتن حج ید موجـب از ب

کرد و بـدان ملتـزم گشـت (کاشـف      يز در علم برآمده از استدالل جارین امر را نید همیبا، شود می دیتقل
خروج از بحـث   ین استداللیچنچهارم اینکه  .)210ص ، ق1420، ؛ صدر108ص، 2ج، ق 1422، الغطاء
د بـه شـرط دوام آن   یـ برآمـده از تقل  بـه علـمِ   يورز ا عدم صحت اعتقادیبحث در صحت چرا که است؛ 

  ).210ص ، ق1420، د مطلق (صدرینه تقل، اعتقاد و علم است
شواهد مختلفی در حرمت تقلیـد  ، شود هارم: نصوص وقتی به نصوص دینی مراجعه میدلیل چ

اي  بندي ذیل از هر گونه نمونـه  هاي مختلفی هستند که در دسته شود. این ادلۀ نقلی به گونه دیده می
  بیان خواهد شد:

  :است؛ مانند علم به اعتقادات الزمطبق آنها د که نوجود دار يا ینقل ۀاول: ادل ۀدست
نْ  لَـه  فَیقَالُ الْإِسلَام فَیقُولُ دینُک ما لَه فَیقَالُ اللَّه فَیقُولُ قَالَ ربک منْ قَبرِه فی للْمؤْمنِ یقَالُ مـ  ک قُـولُ  نَبِیـفَی 

دمحقَالُ منْ فَیم کامقُولُ إِمقَالُ فُلَانٌ فَیفَی فکَی تملع کقُولُ بِذَلرٌ فَیی أَمانده اللَّه ی لَهتَنثَبو هلَیقَـالُ  عفَی  لَـه 
ۀً نَمملَا نَو لُما حیهۀَ فمرُوسِ نَوالْع ثُم فْتَحی لَه ابنَّۀِ إِلَى بخُلُ الْجدفَی هلَینْ عا  م هـحوا  ر هـانحیرقُـولُ  وا  فَی یـ 

بلْ رجع امیۀِ قاعلِّی السلَع جِعی إِلَى أَرلی أَهالمقَالُ ویرِ ولْکَافنْ لم کبقُولُ رفَی قَالُ اللَّهنْ فَیم کقُـولُ  نَبِیفَی 
دمحقَالُ ما فَیم ینُکقُولُ  دفَی لَامقَالُ الْإِسنْ فَینَ مأَی تملع کقُولُ ذَلفَی تعمس قُولُونَ النَّاسی فَقُلْتُه  هانضْـرِبفَی 
ـیخ حـر عـاملى   238ص ، 3ج ، ق 1407، (کلینى بِمرْزبۀٍ ـ  119ص، 1ج ،  ق 1425، ؛ ش ، ی؛ عالمـه مجلس
  ).263ص ، 6ج ،  ق 1403، همو؛ 211ص ، 14ج ، ق 1404

در ، ن امـور را یا یجا دانستند که از کپرس مین یامبر و دیپ، خداوند ةاز کافر دربار یت وقتین روایمطابق ا
ن امـر  یـ شود. ا می ن پاسخ عذابیاز ا پسو  »ز همان را گفتمیمن ن ؛گفتند می نیمردم چن«د یگو پاسخ می

ز یـ ن اعتقـاد حـق ن  یهرچند متعلق ا ؛آور است ست و عذابیمقبول ن يد در امور اعتقادیدهد تقل می نشان
 یـۀ آانند ماز آیاتی ن ی). همچن107 ص، 2 ج، ق 1422، دنبال علم رفت (کاشف الغطاءبه د یباشد. پس با

»إِلَّا اللَّه ال إِله أَنَّه لَمد یـ توحبـارة  دهنـد در  مـی  شان دسـتور یامبر را مورد خطاب قرار داده و به ایکه پ »فَاع
ه   إِنْ کُنْـتُم تُح «ه یـ علم الزم است. بر طبق آ، که در اعتقاداتآید  برمین امر یهم، علم داشته باشد ونَ اللـَّ بـ

اللَّه کُمبِبحی یوند یـ توح ۀلئد و در مسـ نـ نتأسـی ک امبر یبه په شده که ستنادالزم  یز بر امت اسالمین »فَاتَّبِع
 ۀپـس در همـ   .د وجـود دارد یر اصول عقادیگد و یان توحیز اجماع به عدم فصل مین ی. از طرفبندایعلم 

، ق 1422، علم قاصر اسـت (کاشـف الغطـاء    ةد از افادیکه تقل یحال در ؛د به دنبال علم بودید بایاصول عقا
  ).154ص ، 1ج ، ق 1381، ؛ بیارجمندى خراسانى107 ص، 2ج
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د نـدارد (ر.ك: کاشـف   یـ بـر عقـاب بـر تقل    یچ گونـه داللتـ  یکه بدان استناد جسته شد ه یتینقد: روا
را  ينکـرده بلکـه و   یمعرفـ من مقلد ؤت فرد مورد عذاب را میرا روای)؛ ز108ص، 2ج، ق 1422، الغطاء

ت به فـرد  یات اسالم را باور ندارد. در روایاز ضرور یککم ی دستاست که  یکافر کس .ده استیکافر نام
ن امـور  یـ ا معتقـد بـه ا  یدر دن يرا ویز ؛استشده عذاب داده  ةوعد )ز دادهیح نینکه پاسخ صحیبا ا(کافر 

نکـه  یبدون ا، همان را بازگو کرده، ده بودیا از مردم شنیدنرا در آنچه کند و  می مردم را بازگو ۀنبوده و گفت
د نـدارد.  یـ د و عـدم تقل یـ بـه تقل  يا اشـاره  ت اصـالً یـ ن روایا، گریا به آنها معتقد باشد. به عبارت دیدر دن

بـا   رویـارویی شـود کـه کـافر در     مـی  ات اشـاره یـ د. در آن رواهستن معنا یبر ا يز شاهدیگر نیات دیروا
 1407، گفتنـد (ر.ك: کلینـى   مـی  ن و چنانید مردم چنیگو می ماند و می دادن بازپاسخ پرسشگر از  ۀمالئک

  ).212ص، 14ج، ق 1404، ی؛ عالمه مجلس239ص ، 3 ج، ق
ن است که بـه وجـود خـدا و    یه ایبلکه مفاد آ، کند یامبر واجب نمیپ رل علم را بیز تحصیور نزبم یۀآ

، ق 1422، (کاشـف الغطـاء   یبه خـود راه نـده   یچ شکیکه ه يا ونهبه گ، ن داشته باشیقی يت ویوحدان
در اعتقـادات نداشـته    يدیـ گونـه تزلـزل و ترد   چیدهد تا ه می دستوریادشده  یۀ). در واقع آ108ص، 2ج

منافـات  ز یـ د نیل علم به اعتقادات باشد؛ با تقلیلزوم تحص، »أَنَّه ال إِله إِلَّا اللَّه«ه یآ يباشد. بر فرض که معنا
بـر فـرض کـه     ید و به آن علم داشـته باشـد. حتـ   باین یقیز به مسئله ید نیبسا انسان از تقل را چهیندارد؛ ز

بـر جمـود بـر لفـظ علـم       ين صورت اگر بنـا یدر ا، نشود یآور تلق د علمیرد و تقلیمماشات صورت بگ
مطلـب  بـر   یامبر استدالل عقلیپ، هین آیرد. مطابق ایز جمود صورت بگیبه آن ن یابید بر راه دستیبا، باشد

د تـا  کـر جـب  امسلمانان و ۀد بر همیپس با .صورت گرفته است يو الهام بر و یبلکه وحاند؛  اقامه نکرده
  دست آورند.ه ب یاز راه وحرا علم 

عالمـه  ؛ 26ص، 2ج، ق 1407، (کلینى »الْقَلْب فی استَقَرَّ ما الْإِیمانُ«: انندم، از ادله یدوم: در برخ ۀدست
ی قلـب معرفـ  ، مـان یمحل استقرار ا ) 154ص ، 7ج ، ق 1404، همو؛ 251ص ، 68ج ،  ق 1403، مجلسى

مـان  ینه با گمان و ظن؛ پس در اعتقـادات و ا ، ن است که با علم سازگار استیاستقرار اویژگی د. شو می
د تمسـک  یـ به تقل نیتوان در اصول د ین جهت نمیبه هم .ستین نیقیل علم و یجز تحص يا به آنها چاره

  ).211ص، ق1420، ؛ صدر107ص، 2ج، ق 1422، د (کاشف الغطاءکر
ا مطلـق ثبـوت؟ اگـر مقصـود از اسـتقرار      ی یمیاست؟ ثبوت دا ینقد: مقصود از استقرار چه نوع ثبوت

اگـر در قالـب    ين امـر یچنـ ، ن نرودمیااز  یچ حالتیوجه و در ه چیه که به يا به گونه، است یمیثبوت دا
کـه   يامـور در بسـا   را چـه یـ ز، ل نشـود یز ممکـن اسـت تحصـ   ید در ضمن استدالل نیایدست ن هد بیتقل
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ـ یآمده ن دسته ن بیقی، از مقدماتش یک در برخیبا تشک، استدالل بر آنها صورت گرفته و  ؛ن بـرود یز از ب
بـه   ید منتهـ یـ و هـم تقل شود  مید منجر به علم ین امر هم در ضمن تقلیا، اگر مقصود مطلق ثبوت است

منحصـر در  ، یاد شـده آمد. پس نقض  می دسته ز بیگونه که از استدالل ن همان ؛دیآ می دسته نان بیاطم
، ؛ صـدر 108ص، 2ج، ق 1422، شود (کاشف الغطاءدانسته آن  يتواند علت ناکارآمد یست و نمید نیتقل

  ).211ص ، ق 1420
ل  منْ آباؤُهم یعبد کَما إِالَّ یعبدونَ ما«: انندم ینقل ۀاز ادل یسوم: در برخ ۀدست ا «) 109(هـود:   »قَبـ  وإِنـَّ
تفـاوتی  ز یـ د نیـ ت تقلیـ د مذموم دانسته شده است. در ماهی) تقل23و  22(زخرف: »أُمۀٍ  على آباءنا وجدنا

فـرد   ياز سـو  يد در امـور اعتقـاد  یـ کـه تقل  یست تا گفته شود در صورتیر اسالم نین اسالم و غیان دیم
مقبـول و  ، ردیـ گ مـی  فـرد مسـلمان صـورت    يمذموم و اگر از سـو ، ردیگ می صورت یحیا مسی يدهوی

  ).210ص ، ق1420، ؛ صدر106ص، 2ج، ق 1422، (کاشف الغطاءاست ممدوح 
د گـاه  یـ . تقلنـد ا د خاص را نشـانه گرفتـه  ی؛ بلکه تقلندستید نیور در مقام مذمت مطلق تقلزبم ۀنقد: ادل

ت از پـدران و اجـداد بـدون    یتبع انندم ؛دآی به شمار میکورکورانه  يدیدارد که تقل یشه در امور تعصبیر
 از، اتیـ ن آینه موافق عقل است و نه موافق نقل. در ا يدین تقلیچن .نکه آنها به مسئله علم داشته باشندیا

عالم بـودن مجتهـد   بلکه ، رفته باشدیر نپذیثأکه از تعصبات ت يدیتقل یول ؛شده است ینه ینیچن نید ایتقل
شـخص  نـد کـه   نک مـی  را مـذمت  يدیتقل، اتین آیا اًیثان ؛ستیات نیآ یمورد نه، باشد يد از ویتقل أمنش
بعـد از   یـۀ توان آ می بند آن باشد.یدش همچنان پایاز آشکار شدن حق و معلوم شدن بطالن تقل پس یحت

دى  جِئْـتُکُم  لَو و أَ قالَ« یۀز شاهد بر مطالب گفته شده دانست. آیه را نین دو آیا ا   بِأَهـ مـم  تُمد جـو  ه لَیـع 
کُمبِما إِنَّا قالُوا آباء لْتُمسأُر رُون بِهبـاز بـر   ، از آشکار شدن حق پس ی) داللت دارد که حت24(زخرف: »کاف

  ).210ص ، ق1420، ؛ صدر106ص، 2ج، ق 1422، کنند (کاشف الغطاء ي مید خود پافشاریتقل
ل دانسـت. در ایـن   ین تفصـ یز شاهد بر عدم ایرا ن عسکرى حسن ت نقل شده از امامیرواتوان  یم

  :کرد عرض صادق امام به فرماید که مردى می روایت حضرت امام حسن عسگري
 راهـى  بنـابراین ، دانند مى شنوند مى خود علماى از را که همان فقط تورات از یهودى مردم این اگر
 علماى از قبول و کردن سبب تقلید به را ایشان خداوند چطور پس ماند. نمى باقى برایشان همان جز

کنند؟  مى خود علماى تقلید ما عوام همچون یهود عوام که است این نه مگر و، کند می سرزنش خود
 از و است تفاوت و فرق جهت یک از یهود علماى و عوام و ما علماى و عوام میان: فرمود حضرت

 علماى از تقلید در را ما عوام، خداوند که است این، برابرند هم با دو آن که جهتى از .برابرى جهتى
 مـرد  آن .نـه  ایشـان  افتـراق  جهت از اما را؛ و یهود علماى و عوام که کرده مذمت گونه همان خود
 یهود عوام به تحقیق: فرمود حضرت .فرمایید بیان برایم را مطلب این خدا! رسول زادة اى: گفت
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 عنایت و شفاعت با آن واجبات از احکام تغییر و رشوه و حرام اکل و خود علماى کذب از صریحاً
 را ایشـان  بود کرده جدا دینشان از را آنان که شدیدى تعصب با و بودند باخبر چاپلوسى و تملّق و

 متعصـب  ایشـان  بـر  را که ها همان حقوق، دهند به خرج تعصب گاه هر آنان  اینکه و بودند شناخته
 نیـک  و، کردنـد  ظلم بدیشان ها همان به خاطر و، دهند ناروا به را اموال و، سازند مى زایل شوند مى

 نکتـه  این به خود قلوب معارف با ناچار به و، برند مى حرام به دست ایشان علماى که بودند دانسته
 خـدا  خاطر به نیست جایز و است فاسق، باشد ایشان علماى مانند رفتارش که کسى بودند. برده پى

 کـه  کردنـد  را کسانى تقلید اینکه به خاطر پس خدا. و خلق میان واسطه عنوان به نه و شود تصدیق
 بـه  عمـل  و، حکایتشـان  تصدیق و، خبرشان قبول، بودند دانسته که افرادى و بودند شناخته را آنان

 بـه  کـه  اسـت  واجـب  و، نیسـت  روا و جـایز  اند ندیده که افرادى از رسد مى ایشان به که مطالبى
 آن از آشکارتر حضرت آن ادلۀ که چرا بیندیشند؛ نیک خدا رسول امر دربارة و رفته فرو خودشان

 امت عوام است چنین این و، نگردد آشکار برایشان که است آن از مشهورتر و، بماند مخفى که است
، دریافتند را آن حرام و دنیا حطام بر هجوم و شدید تعصب و، ظاهر فسق خود علماى از هرگاه، ما
 بـه  اینکـه  بـا  و، انـد  بسـته  ایشان نابودى به کمر، خود داران طرف اصالح جاى به آنان دیدند نیز و

 چنـین  در، شـوند  مى واقع خود داران طرف نیکوکارى و مورد احسان ترند شایسته اهانت و خوارى
 کـه  بـود  خواهـد  یهـودى  هماننـد  درست، کند تقلید فقهایى چنان از ما عوام از کدام هر اوضاعى
 نفسـش  مراقـب  کـه  فقیهى هر پس شدند. خود فاسق فقیهانى از تقلید واسطۀ به خداوند ذم مشمول

 عـوام  بـر ، باشـد  والیت مى به امر مطیع و است مخالف خود نفس با و است خود دین حافظ، بوده
 نـه  شـود  مـى  شیعى فقهاى از برخى مشمول تنها شرایط این و، کنند تقلید فقیهى چنین از که است

 را که مطلبى گردد؛ عامه فاسق فقهاى همچون فاحش و قبیح عملى مرتکب که هر از زیرا تمامشان؛
 مـا  از منقـول  مطالـب  از بسیارى آینه هر و ندارید؛ نگاه را حرمتشان و، نکنید قبول گویند مى ما از

 را آن تمـام  جهـل  سـر  از و دهنـد  مـى  ما کالم به گوش فاسقان زیرا شده است؛ تخلیط دستخوش
 از نیز دیگرى جماعت و، نهند مى آن غیر بر را مطالب دارند که شناختى کمى از و، کنند مى تحریف

 آتـش  هـاى  شـعله ، همان تا آرند دست به اى وسیله دنیا ناچیز حطام از تا بندند دروغ ما بر عمد سر
  .)553-549ص ، 2ج ،  1381، بیفزاید (طبرسى ایشان بر را جهنم

، دیـ نظـر و اسـتدالل در اصـول عقا    يریکارگ هو لزوم ب يد در امور اعتقادیل پنجم: بر مذموم بودن تقلیدل
؛ عالمــه 211ص ، ق1420، ؛ صــدر107 ص، 2 ج، ق 1422، اجمــاع وجــود دارد (کاشــف الغطــاء   

، ق 1423، ؛ آمـدى 59ص ،  ق 1409، ؛ عاملى شـهید ثـانى  243ص، تا یب، الدین ؛ زین1ص ، 1365 ، حلى
  ).327ص ، 2ج ،  ق 1416،  ؛ ابن حزم اندلسى155ص ، 1ج

 یلـ یو محقـق اردب  ییخ بهـا یشـ ، یعالمـه مجلسـ  ، یخ طوسـ یشانند از علما م ینقد: با مخالفت برخ
د در یـ ت ظـن برآمـده از تقل  یـ ن علما معتقدنـد بـر کفا  یا ؟توان اجماع بر مطلب مذکور داشت می چگونه

، ؛ شـیخ انصـارى  132ص ، 1و ج  731ص ، 2ج ، ق 1417، ن اجماع وجود دارد (شیخ طوسىیاصول د
  ).272ص ، 1379
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ز اسـت. ایـن قـول از ظـاهر برخـی از      ین جـا یـ د در اصول دیمعتقدند تقل یاسالم يگر از علماید یبرخ
اوال و بالـذات مکلـف را   ۀ وظیفـ ایشـان  چنـد   هـر  ؛آیـد  می دست هعبارات شیخ انصاري و شیخ طوسی ب

 شاعتقـادات ، دریـ د و از تقلید بهره گناز این وظیفه کوتاهی کشخص اگر گویند  می، دانند می علمتحصیل 
و ج  731ص ، 2ج ، ق 1417، (شـیخ طوسـى   و معتقدند عقاب و غذب متوجه او نیسـت است  صحیح

توان جواز تقلید را عـام دانسـت و لزومـی نـدارد      می ). البته272ص ، 1379، ؛ شیخ انصارى132ص ، 1
تـوان بـه اسـتدالل     مـی  ن همیمکلف را تحصیل علم از راه استدالل بدانیم. در اصول د ۀاولی ۀوظیف اًحتم

  :کنیم د اشارهیجواز تقل يشده برا اقامه ۀد بسنده کرد. اکنون به ادلیتوان به تقل می تمسک جست و هم
گاه آنهـا   چیدانست و ه بسنده مین را یاقرار به شهادت، رش اسالم مردمیدر پذ امبر اکرمیل اول: پیدل

احکام و فـروع  تا فرمود  می آنها را امر، ن اقراریاز ا پسکرد؛ بلکه  یرا مکلف به استدالل و اقامه برهان نم
بـه   یابینکه راه دستیبر ااست ن شاهد و حجت ینه بهترین زمیامبر در ایرند. فعل پیاد گیرا  یاسالم یۀعمل

ل شـد (مرعشـى   یـ مهـم نا امـر  ن یتوان به ا می زید نیبلکه از راه تقل ؛ستیمنحصر در استدالل ن، اعتقادات
  ).  208ص ، ق1420، ؛ صدر111 ص، 2ج، 1422، ؛ کاشف الغطاء174ص ، 1ج ، 1380، نجفى

ره اسـتفاده  ین سـ یـ ا ين است که از کجـا ید ایتوان پرس می کننده که از استدالل نخستین پرسشینقد: 
کـه   يشتر افـراد یب مسلماً، آريد کرده بودند؟ ین اسالم تقلیرش دیپذدر ، مسلمانان صدر اسالمکه د یکرد

ده یـ چیو پ ین عقلـ یشدند از جمله مردم عوام بودند که قادر بر استدالل بـه بـراه   می صدر اسالم مسلمان
ان یـ تـوان م  مـی  ایآ یول ؛ن را داشته باشندین براهیبرآمده از ا یلیتوانستند اعتقاد تفص  ینبودند و به تبع نم

علم بـه خـدا    یبودن اسالم آنها ارتباط برقرار کرد؟ مسلمانان صدر اسالم به نحو اجمال يدین امر و تقلیا
د یـ تقل يهم از روایشان  ین آگاهیا ینکه حتید نه اگفتن می نیو به دنبال آن شهادتفته بودند ایامبرش یو پ

ن شـاهد  ید بهتـر یل شاین دلیندارد بلکه اد در اصول یا عدم تقلید یبه تقل یارتباط یادشده ةریباشد. پس س
). 111ص، 2ج، ق 1422، باشد (کاشـف الغطـاء   يافراد عاد ين برایدر اصول د یاجمال یت آگاهیبر کفا
ج ، 1380، ن باشد (مرعشـى نجفـى  یهم، ورزبل میدلپاسخ به ز در ین ینجف یمقصود مرحوم مرعش ظاهراً

ـ نبا یعنـ ی ؛ستید نیدال بر جواز تقل، امبریپنپرسیدن د: یفرما می شانیرا ای)؛ ز174ص ، 1 ن دو یـ ان ایـ د می
  ن باشد.یعوام به مفاد شهادت یشان به جهت وجود علم اجمالیدن اسیرپبسا ن امر تالزم برقرار کرد. چه

د در فـروع  یـ تقل یز است. وقتین جاید در فروع دین است که تقلیت: مشهور ایاس اولویل دوم: قیدل
 یتـر اسـت و وقتـ    دهیچین پیاصول د؛ چراکه ز باشدیز جاین نید در اصول دیبا یق اولیبه طر، ز باشدیجا
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سـت بـه   یبه آن در توان همه ن یابیکه دست يا دهیچیدر مسائل پ، د باشدیدر مسائل آسان و ساده امکان تقل
  ).112ص ، 2ج ، ق 1422، ز خواهد بود (کاشف الغطاءیجا یق اولیطر

ن الزم یـ شود؟ در اصول د می قلمداد یتر از فروع فقه دهیچیپ، نید ل مسائل اصولیبه چه دل نقد: اوالً
بـه   یابیرد تـا ادعـا شـود دسـت    یـ ده شکل بگیچیپ یو عقل یفلسف ۀبرآمده از ادل یلیعلم تفص ست حتماًین

تـر   دهیـ چیپ يتـوان ادعـا   یاست؛ پـس نمـ   بسندهز یآن ن یبلکه شناخت اجمال ؛استدشوار  ین علمیچن
ن یـ ن بـا فـروع د  یـ تعداد مسائل اصول د، یدگیچیا بر فرض پیثان ؛ح دانستیصح اصول اعتقادي رابودن 

کـه در   یحـال  در ؛ار مسـائل آن باشـد  ید در فروع به جهت تعـدد بسـ  ید جواز تقلیار متفاوت است؛ شایبس
اعتقـاد الزم در اصـول   ، مختصـر در ادلـه   ید بتوان با فحصیست و شایدر کار ن ين تعددین چنیاصول د

  ).  112ص، 2ج ، ق 1422، دست آورد (کاشف الغطاء هن را بید
بـه فـرد   ، باشـد  يا گاه خود جاهل بـه مسـئله  ن امر نهفته است که هریا یل سوم: در نهاد هر انسانیدل

 یعـ یو طب يزیـ از جملـه امـور غر   ين امـر ی). چنـ 1382، سندك: .ربه مسئله مراجعه کند ( يعالم و دانا
د یـ دارد. تقل یاز به بررسیآن ن ةچند محدود هر، است يزیو غر یدرون يد امریانسان است؛ پس اصل تقل

تنهـا مـذموم    د از عالم و خبره نهیتقل یول ؛مذموم است يدهایاز آبا و اجداد از جمله تقل، تعصب ياز رو
ئَلُوا اَف« یـۀ آ داننـ م ی؛نقلـ  ۀهم ادلو  ردیپذ می عقال آن را يبلکه هم بنا، ستین لَ  سـ ـ  إِنْ الـذِّکْرِ  أَهـ  ال تُمکُنْ

 یاز مبـان  یکـ ین جهت یبه هم ؛است یی). رجوع به عالم از جمله امور عقال7اء: ی؛ انب41(نحل:  »تَعلَمونَ
ن امـر بهـره   یـ د اأییـ ت يبـرا  یشناسـ  توان از مباحث معرفـت  می شود. می ز شمردهید در فروع نیجواز تقل

 د و بحـث یـ آ مـی  انیـ بـه م ت سـخن  یاز مرجع، ل منابع معرفتیدر ذ یشناس جست. در مباحث معرفت
ر. یـ ا خیه باشد یا توجیتواند منبع معرفت و  ) میرش قول متخصص و عالمیپذ(ت یا مرجعیشود که آ می
 یعقالنـ  یرا روشـ یرفته شده است؛ زیپذ يت امریه بودن مرجعیشناسان منبع توج ان معرفتیدر م باًیتقر

کـه جاهـل اسـت بـه متخصـص       يوردر امـ  ین گونه است که اگر کسیره و روششان بدیاست. عقال س
، حسـین زاده انجام داده اسـت (ر.ك:   یند فعل عقالنیگو می بلکه ؛نددان یح نمیرا قب يعمل و، رجوع کند

  ).295-294ص ، 1386

  گيري جهينت
تـوان بـا قـول بـه جـواز       مـی ، قول وجوب تقلید و حرمت تقلید اشکال وارد شد ۀبا توجه به اینکه به ادل

 ۀتـوان گفـت وظیفـ    مـی  در نهایـت ، استاین قول نیز اشکال وارد  ۀبه برخی از ادل چند هر ؛دکرهمراهی 
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استدالل و مراجعه به نصوص قطعی اسـت و در صـورت فقـدان نـص و یـا ممکـن       ، اولی در اعتقادات
 يالبته مشروط به اینکه چنـین تقلیـد   ؛دکرتوان از قول متخصص در این زمینه پیروي  می، نبودن استدالل

 ۀفـرض همـ   شی. ایـن امـر پـ   جایز اسـت  غیر از اثبات توحید و نبوتتقلید در یعنی  ؛نباشد مستلزم دور
  کنند. می بحث نیدر اصول د دیمنع تقل ایوجوب ، جواز بارةاست که در یکسان
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  . م ل ق دارال،  روت ی ب، ر ی ن م ال  اح ب ص م ال،  ق 1413،  ی ل عبن  محمد  بن مد اح،  ی یوم ف
  ۀ.یالدار المصر،  قاهره، ق جورج قنواتىیتحق،  د و العدلیأبواب التوح یف یالمغن، ق 1422، الحسن ابی، الجبار قاضى عبد

  .العامه الغطاء کاشف موسسه منشورات، االشرف النجف، النافع الفقه فی الساطع النور، ق 1422، على، الغطاء کاشف
 دار، تهـران ،  چهـارم  چ، آخوندى محمد و غفارى اکبر علىمقدمه ، الکافی، ق 1407،  اسحاقبن  یعقوب بن محمد، کلینى

  .میۀاإلسال الکتب
  . میۀدار الکتب اإلسال، تهران، تعلیق عالمه شعرانى و على اکبر غفارى، شرح أصول الکافی، ق 1388، مولى صالح،  مازندرانى

  .البیت آل مؤسسه، قم، األصول معارج، ق 1403، حسنبن  جعفر الدین نجم، حلّى محقق
 اهللا یـۀ آ کتابخانـه ، قم، علوى عادل سیدشارح ، التقلید و االجتهاد فی الرشید القول، 1380، الدین شهاب سید، نجفى مرعشى

  .نجفى مرعشى العظمى
  و النشر. جمۀمرکز الکتاب اللتر، تهران، میکلمات القرآن الکر یق فیالتحق، ق 1402، حسن، مصطفوى

،  میق عبـد الـرحمن شـا   یـ تحق،  الملک الفتـاح  فۀمعر یاإلصباح على المصباح ف،  ق 1422، احمدبن  بن محمد ابراهیم،  مؤیدى
  .  یدبن علیاإلمام زسسۀ مؤ، صنعاء

  .یمجمع الفکر اإلسالم، قم، ۀیالفوائد الحائر، ق 1415، محمدبن  محمدباقر، وحید بهبهانى


