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 ده یچک
بس قوان  یاریدر  اصل    ،یاسالم  یکشورها  یاساس   یناز  در  جمله  اساس  4از    ، یرانا  یقانون 

شده که    تصریح  مواز  یدبا  ینقوان  همةاست  اساس  مطابقت    یاسالم  ینبر    ین مواز  باباشد. 
رو این پرسش  ازاین  . است   میسور   ،ی عالمان دینفتاوامنابع دینی و  با    مطابقتاز راه    ،یاسالم

نظریات متعددی ابراز    واست؟تفکدام    شریعت با    ینمطابقت قوان  در  یارمعقابل طرح است که  
و کارآمد اشاره کرد.    ،امر یِول اعلم، مشهور،    یمطابقت با فتوا  هاینظریه  به  توانمی  .شده است 

آن است    بر   وده  کر« مطرح  گذاریییر در قانونتخ  ةینظررا با عنوان »  یگرید  دیدگاهنوشتار    ینا
با    و  است   تحصیل  قابل  شیعی  یاه قف  یاز فتاوا  یک  با هر  ت مطابق  هاز را   یعت مطابقت با شرکه  

. با  دشو مینظر، مطابقت با شریعت حاصل صاحب  مجتهداناز  یک  هر یفتاوا  طبق ،قانون وضع
  الزامی   ،آور است. طبق این دیدگاهعمل به آن الزام  ،ولئ الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مس

فتوا  قانون  وضع   بر با  دیدگاهکارآمد    یااعلم    یمطابق  ندارد.    رمشهو   یا  گفت  میوجود  توان 
نظریه   این  نراقی و صاحب  برجستههای  شخصیت طرفداران    و   هستند  جواهرای چون محقق 

این دیدگاه را  ورد  رها  .دشو   در حد توان رفعو اشکاالت آن    یانب  یدگاهد  ینا  یلدال  شده  سعی
و    ،رد خأل قانوناو گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در م توان تخییر در مقام قانونمی

بر  گذار مخیر است  تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون
با    ه قاضی در صورت مواجهو    کندفتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون    اساس

شرع    ابی صادر کند. قانون و حکمی مخالف أر ،طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی ،خأل قانون
می بر تلقی  که  این  شود  در  تحقیق  باشد. روش  شیعی  فقهای  اتفاق  مورد  الزامی  خالف حکم 
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 تحلیلی است.  ـ پژوهش توصیفی
 یگذارقانون ،قانون فتوا، ،شریعت  تخییر،: یدیکل گانواژ

 درآمد 
را    ةرابط  قانون  .دارد  قانون  به  نیاز  کشور  ةادار  منظور  به  سیاسی  نظام شهروندان و دولت 

مختلف   لئشهروندان را در مسا  ةرابط  . همچنینکندیقوا را مشخص م  یاراتاخت  ةدامنو    نییتع
جزا  یت فعال  یمرزها   کند.یم  یانب  یقحقو  مقررات  وضع  با    در .  شودمی  معین  یی شهروندان 

از    ینید  ةجامعدر    یاسی. نظام سرودیمفرو  نظمییمرج و بوکشور در هرج  ،قانون  نبودِ  صورت
  یعته شرب  ینگاه  قانون  وضعدر    تواندنمی  ینی د  ةجامع  دیگر  سوی  از.  یست ا نن ثقاعده مست  ینا

دولت و    کند،یم  یعت ف به عمل به شرگونه که افراد را مکلّهمان  ،یعت شر   . زیرانداشته باشد
صَّالَةَ لاالَّذِينَ ِإنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا  »:  داندیم  یعت شر  یموظف به اجرا  یزرا ن  یاسینظام س

بِالْمَعْرُ  وَ أَمَرُوا  وَ  الزَّكَاةَ  وَآتَوُا  الْأُمُورِ  وفِ  عَاقِبَةُ  وَلِلَّهِ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  آن.  (41  :حج)«  .نَهَوْا  بر   ، افزون 
غ  پذیردنمی  ینید  ةجامع قانون  کشور  .  د شو   تطبیق   جامعه  بر   ووضع    یعتبر شر  یمبتن  یردر 
  که   کنندمی  عیار  آن  ةپای  بر  را  رفتارشان  مؤمنان  و  یابدیم  مقبولیت   جامعه  در  صورتی  در  قانون

 .باشد برخوردار مشروعیت  از
هنجارها  یمبتن  یاسیس  نظام قانون  ینید  ی بر  امر  ا  یگذاردر  است:    ینبا  مواجه  پرسش 

  این   شدن  اجرایی  جهت   ینهدو گز   یرد؟صورت بگ  یدچگونه با  یعت بر اساس شر  یگذارقانون
وضع قانون    .دوکتاب و سنت؛    یعنی  ،یعت بع شرقانون بر اساس منا  عوض  .یکوجود دارد:    امر
فق  ینعالمان د  یفتاوا  ةیپابر     دشوار   یعتمنابع شر  ةپای  بر  قانون  وضع  امکان.  یعت شر  یهانو 

  تا   است   یامدهن  یقانون  یکدها  شکلدر کتاب و سنت به    یو مقررات زندگ   ینقوان  . زیرااست 
کتاب و سنت به صورت    سراسر  در  قوانین  مضامین  بلکه  د،ر ک   جعهمراها  به آن   یآسانبه  بتوان

  شناسی مفهوم  به  نیاز  مقررات  و  قوانین  بر  مشتمل  آیات  دیگر  سوی   از  .پراکنده مطرح شده است 
داللت   متنی  و  سندی  نظر  از   ،روایات  و  اخبار  و  دارد  دقیق اعتبار  یازن  ،و   یزندارد،    یسنجبه 

:  1/ 1379،  ر)صد  مطرح نشده است   یحبه صورت صر  در کتاب و سنت   داینوپ  لئاز مسا  بسیاری
  فراگیری   به  نیاز  سنت   و  کتاب   از  مقررات  و  قوانین  آوردن  دست   به  ،نتیجه  در  .(22  ـ   19

آن    یلدارد و تحص  یشناختو قواعد زبان  یشناسو متن  شناسیسند   فراوان  هایدانش   و  مقدمات
و   تالش  و  عمر  صرف  امکانبدون  فراوان  برا  ین،ارب بنا.  یست ن  یرپذجهد  احکام   ی استنباط 

  دوم   ةگزین  اساس  بر  قانون  وضعِ  معقول و    ممکن  راهِ  تنها  ،. بدین ترتیب یست همگان مقدور ن
  برخوردار   الزم  اتقان  از  دینی  علوم  کارشناسانِ  جهد  و  تالش  از  برخورداری  دلیل  به  . زیرااست 
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 دینی  ةخبر   کارشناسان   ای ر آ   به  مراجعه   اعتبار  و   حجیت   عقالیی   و   شرعی  نظر  از   چنینهم   و   ست ا
 .نیست   آن   شرح   صدد در   مقال   این   که   است   شده   ثابت   خود   جای   در   الشرایط جامع   فقهای   و 

 ابراز شده یا در  ها و نظریاتی است که قبالا مراجعه به فتاوای فقها جهت وضع قانون اعم از دیدگاه 
 ارد.ند   اصی و اختصاص به طیف خد  شو می حین وضع قانون توسط کارشناسان دینی ابراز  

فتوا را در مقام   کدام   دارد که   ی پرسش را در پ   ین ا  دینی   عالمان   فتاوای   اساس   بر   قانون   وضع 
ضع قانون بسان و  ؛ مورد قابل طرح است   ین در ا   متعدد قرار داد؟ احتماالت    یار مع باید  وضع قانون  

 ،مشهور   ی وافت   اعلم،   ی فتوا   نگهبان،  شورای   مثل   ین، جماعت مع   ی امر، فتوا  یِ ول   ی بر اساس فتوا 
اما   1.است   شده   داده   بسط   و   شرح   یگران در مقاالت دشده  یاد   یاتاز نظر   یک   هر کارآمد.    فتوای 

در  ین ا  اس   یگری د  یدگاه د   اثبات  و   تبیین صدد  نوشتار  قانون  وضع  مقام  آن  در  و  در   ییر تخ » ت 
قانون  مقام  در  فتاوا   نام  « ی ذارگ قانون   در   تخییر   ةنظری »   ایده   این   ، رو ازاین   . است   « یگذار انتخاب 

 بیان آن  رهاورد و مستندات و  تشریح  دیدگاه این  شود ش می کوش  نوشتار این در .شده است نهاده  
تخییر، مستندات   ة نظریدهی شده است: تبیین  سامان   صورت   دین ب نوشتار    ساختار کلی این   . د شو 

با توجه   . ریی تخ  ة نظری نتایج    پایانو در    ، تخییر   ة نظری تخییر، بررسی اشکاالت    ة گستر تخییر،    ة نظری 
 حلیلی است.ت   ـ تحقیق در این نوشتار توصیفی   ة شیو   ، به موضوع 

 تخییر  نظریة  تبیین.  1
طبق  است  یرگذار در مقام وضع قانون مخبر آن است که قانون یگذارقانون در تخییر ةنظری

  یا  اعلم فتوای  طبق قانونبر وضع  یالزام  یچه کند وقانون  وضع یعیش ی فقها ی از فتاوا یکهر 
چند در مقام هر  ،یدگاهد  ینمشهور وجود ندارد. ا  یفتاوا  یارآمد  کا  یفتوا  یاامر   یِول  فتوای  قطب

بزرگ   یاز فقها  یجمع  .یست ن  ایتازه  یدگاهد  یاعمال فرد  ةعرصدر    ،است   یعوضع قانون بد
حل  ،یعیش محقق  در  مانند  ،  ی حل)  تحریردر    یحل  عالمه(،  61  :4  ج،  1408،  یحل)  شرائعی 

 محقق(،  295  :4  ج،  1387  ین،المحققفخر)  ایضاح الفوائد در    ینالمحققفخر  ،(190  :1  ج،  1420
،  1415  ی،نراق)  الشیعه  مستند در    نراقی  محقق   ،(519  ـ  518  :4  ج،  1430  ی، قم)  قوانیندر    قمی

نجفی   محقق (،  9  : 1422الغطاء،  کاشف)   هقضاء انوار الفقاه الغطاء در  کاشف  حسن (،  46:  17  ج
،  1426،  حائری)  شرح عروهحائری در    مرتضی  و  ،(44ـ    43:  40  ج،  1404  ی، نجف)  جواهردر  
 یکحق آن است که رجوع به هر  »:  گویدی م  نراقی  محقق  مثالا.  اندپذیرفته  را   نظر  این  (71:  1  ج

  . یندبه هر کدام رجوع نما  یرندمخ  مردم  .است   یزاز نظر علم( جا  یمساویراز آنان )دو مجتهد غ
  یرا ز  .کندیم  ییدمدعا را تأ  ین صحابه ا  عملاست و    ینهمله  اد  القاصل و اط  یکه مقتضاچرا
  انکارو    افتاء شدند و ردی  تفاوت داشتند، هر کدام متصدیاز نظر فضل    که حال    ینع  در  ،آنان
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 (. 46: 17 ج، 1415، ینراق) «.صورت نگرفت  آنانبر عمل 
است در    یرشخص مخ  ه ک   امعن  ینا  به  ؛فتاواست   به  عمل  در   تخییرعلم  اَغیر  قول  اعتبار  پیامد

  استمجاز    یگذارمقام قانون  در  و  علم عمل کنداَغیر  نظر  طبق  یااعلم    یطبق فتوا  ل فردیئمسا
تبعیت    یکسان  نظریات از آرا و    وضع کند. یعنی   یعیش   یفقها  از  یک هر    ی فتاوا  را طبق   قانون

علم به    بطِضواو    یارد و طبق معشونینظر شمرده م متخصص و صاحب   در این زمینه  که  کند
چند نسبت به برخی افراد دیگر اعلم هر  ؛و دقت نظر الزم را دارند  پردازندی و نظر م  یابراز رأ

 .روندبه شمار نمی
 تخییر نظریة مستندات .  2
 متشرعه  سیرة. 1ـ  2

  ین بر ا  زمان  آن   در  دینی  ةجامع  عملکرد  نیز  وائمه در عصر حضور    و  پیامبراصحاب    ةیرس
از    کهیحالدر  ؛دندکرمیو اصحاب ائمه رجوع    ینیان به عالمان دآن  که  یافت   مراراست  یت واقع

 داشتند.  اختالف  هم  با  بساچه  دینیدر فهم مسائل  بودند و    تفاوتم  ریگدیکبا    نظر فضل کامالا
پ  ةجامع  ةیرس از    ین بنابرا م  امامان معصومو    یامبر مسلمان در عصر  به    شودیدانسته  که رجوع 

 ؛علم وجود ندارداَیراعلم و غ  یانم  یاست و فرق  یزجا  دینی  لئ اسم  فت یاجهت در  ینیعالمان د
خود سفارش    یینرا به رجوع به اصحاب و حوار  یاسالم  ةجامع  )ع(و امامان معصوم  یامبرپبلکه  
پ  .نداکرده به  بود، رجوع  اعلم الزم  به  م  یامبراگر رجوع  امام معصوم منحصر  در    زیرا  .دشیو 

:  40  ج،  1404  ، ی؛ نجف46:  17  ج،  1415  ی،نراق)  نداشت جود  و   نآنااز    اعلم  ی شخص  زمان آنان
»کافی است برای تو آنچه را که حسن وشاء گفته   گوید:می  مفتاح الکرامه صاحب    (.44ـ    43

گفتند: جعفر بن محمد چنین روایت  آنان می  ة همشیخ الحدیث را درک کرد که    900او    .است 
کثآیا گمان می  .کرد با  کوفه  یا در  لهئخواستند مسن هرگاه میاشرتکنید اهل  کنند  ای را سؤال 

کردند!  تر در اخبار و روایات مراجعه میبه افقه فقها و متضلع  موردی با همدیگر نزاع نمایند
رجوع به منصوب از    ،اگر چنین سخنی )مراجعه به اعلم( تمام باشد  (. چنین نبوده است   )قطعاا

ا به  رجوع  امکان  فرض  در  نیز  امام  بودجا   علمسوی  نخواهد  بر ا  .یز  مفضول  شخص  مامت 
 (. 4 :10 ج ،تابی ،عاملی) «.فاضل نیز جایز نخواهد بود

 لفظی  ادلة اطالق. 2ـ  2
آ طَائِفَةٌ  »  نفر  ةکریم  یاتاطالق  مِنْهُمْ  فِرْقَةٍ  كُلِّ  مِنْ  نَفَرَ  الَ  فَلَوْ  كَافَّةً  لِيَنْفِرُوا  الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ  مَا  وَ 

يَحْذَرُونَفِ  وافَقَّهُلِيَتَ لَعَلَّهُمْ  ِإلَيْهِمْ  ِإذَا رَجَعُوا  قَوْمَهُمْ  لِيُنْذِرُوا  الدِّينِ وَ    نیست  شایسته )  ( 122:  توبه)  «.ي 
 و )  کندنمى  کوچ  اىطایفه  گروهى   هر  از  چرا  .کنند  کوچ  جهاد  میدان  سوىه  ب  همگى  مؤمنان
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 هاآن خود قوم  سوىه  ب بازگشت  ماهنگ به و یابند آگاهى دین  در تا (ماندنمی مدینه در اىطایفه
فَاسْأَلُوا أَهْلَ  »سؤال از اهل ذکر  ،(.کنند خوددارى (  پروردگار مخالفت   از)آنان  شاید، دهند بیم را

تَعْلَمُونَ الَ  كُنْتُمْ  ِإنْ  نم)  (7:  انبیاء  ؛43:  نحل)  «.الذِّكْرِ  بپرس  دانیدیاگر  آگاهان  اطالق   یزن  ،(.یداز 
عالمان مختلف    یو آرا  ها یدگاهد   که  کندیمعنا را افاده م  ینا  ینان دملاه ع لزوم رجوع ب  یاتروا

 مخیرند  آنان  از  یکعالم معتبر است و اشخاص در رجوع به هر  یرغ   یهاانسان  یو متعدد برا
به    یاسالم  ةجامعمسلمانان و    یعْتنصوص شر  یاز طرفزیرا    .(46:  17  ج،  1415  نراقی،) را 

د عالمان  به    سوی  از  کند ومیموظف    ،آن   به  عمل  و  ینید  لئمسا  یریگ فرا جهت    ،ینرجوع 
  در   و  است  بوده  متفاوت  روایات  از  راویان  فهم  سطح  نصْ  صدور  زمان  در  نیست  تردیدی  دیگر
  و   هابرداشت   در  اختالف  لدلی  به  فهم  در  اختالف  نصْ  صدور  زمان  از  بعد  هایزمان
  یتواقع  ینبا وجود ا  .ندکنمی  ابراز  فتلمخ  آرای  عالمان  یجهدر نت  .است   یافته  راه  هافرضپیش
مقدار از اختالف    ینمعناست که ا  یندب  ینا  است.   ارجاع داده  ین جامعه را به عالمان د  یعت شر

اعتبار    ةهم  یرا مضر ندانسته و برا توان  می  یزامر را در دو چ   ین ا  ةفلسف  است.  شده  لئقاآرا 
سهل و آسان   یافت بر در  یعت شر  یناب  یعنی  ین،در امر د  یعت شر   یلتسه  ،جو کرد: اولو جست 

  مهم است  مداریینو د  دارییندر د  آنچه  ی با نگاه کالم  ،دوم  و   ، یرینه بر سختگ  است  یند
در قرار گرفتن شخص   ،دشو   یت رعا یزیچ یناگر چن  .حق است   ةاراددر برابر  یمو تسل یرشپذ

  طبق مشی و  نید  یلک  خطوط  یراساس قرار گرفتن در مس ینا   بر .کندیم یت در صراط تعبد کفا
  ، است   ورزیدین   و  تعبد  غرض  به  که  ،جزئیات  در  اختالف  و  کافی است  انسان  هدایت   برای  آن

 تسلیم  اسالم  ینگرفته است. مهم در د  صورتدر برابر حق    یم تسل  یچون از رو  .اشکال ندارد
 . است   حق برابر در

مورد عمل    یتصوردر    یاتو روا  یاتاطالق آ  که  شود  اعتراض  استدالل  ایناست بر    ممکن
و آن    یمدار  یلب  یدمق  یددر خصوص باب تقل  .باشد  نداشته  لبی  مقید  دلیل  آنکه    گیردیقرار م

تبع  ةیرس لزوم  بر  متخصص   یت عقال  است   از  اعلم  شخص  و  بنابراین،برتر  منعقد   یاطالق  . 
  ین ن د چوجو   خواهد آمد اوالا  یراز  .یست ن  یرفتهاشکال پذ  ینا  اما تا به آن تمسک شود.    دشو ینم
  ین در ا  ،از اعلم باشد  یروی عقال بر پ  رةیبر فرض که س  اا یثان  .یستعقال مسلم ن  یان در م  ای یرهس

اطالق   روا  آیاتموارد  است   یاتو  زیراحاکم  طبق    زمان در    اصحاب  .  معصوم   اطالقامامان 
  در امام    .(343  :13  ج  ،1413  ،عاملینشد )آنان    به  یاعتراض  یچو ه  نصوص متصدی افتا شدند

  د نشو   متصدی فتوا  ینهمسجد مد  در  داداصحاب خود دستور  از    یبرخ  به  مدینه  در  حضور  عین
بر    یمورد جار  ینا  متشرعه در  ةیرسآن است که    ةنشان  ینا  (. 291  :30  ج  ، 1409  ،عاملی  )حر
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 یاتو روا  یاتآن است که اطالق آ  ةنشان  یرهس  ینا  و  است   بوده   یناز مطلق عالمان د  یرویپ
 است. یرفتهرا نپذ ییدیاطالق تق ینا و هرفتمورد عمل قرار گ 

می اثبات  فردی  اعمال  در  هم  را  فقها  فتاوای  فوق حجیت  وجه  باهم  کند  دو  ارتباط   در 
  و   اجتماع  و  کندمی  معرفی  حجت  عنوان  به   را  فتوا   نفس  یادشدهزیرا مستندات    .جامعه و دولت 

  و   عالمان  به   رجوع  یتومکح   و   اجتماعی   ة عرص  در  نتیجه  در  .گذاردنمی  تأثیر   آن  در  فرد
با حجت    شود  وضع  فتوایی  هر  طبق  قانون  و  است   مجاز   شریعت   مختلف  متخصصان مطابق 
 خواهد بود. 

 گذاریقانون و  قضا باب میان ةمالزم. 3ـ  2
علم را  اَیرغ   یعمل به حکم قاض  ،قضا  باب در    ،یعیشمتقدم و معاصر    یفقها  جمع کثیری از

قاض  یتح حضور  فرض  کا  یدر  زیرادانندیم  یفداناتر  روا  .  قاض  یاتاطالق  شامل    ی قضا 
  گذاری نیز قانون  مقام  در  اعلمیت است که    آن  یدگاه د  ینا  الزمه و پیامد  2. دشو یم  یزعلم ناَیرغ

ن  ونچ  .دارد  وجود  مالزمه  نوعی  گذاریقانون  و  داوری  و  قضا  میان  یراز  .یست الزم 
جمع کثیری از    نظر  طبقت  ذش گ   هه ک گونهماناست و    یقضا و داور  ی مقدمه برا  یگذارنونقا

علم اَ بلکه گفته شده است قضا و داوری غیر  ؛ندارد  منعیعلم  اَ یرطبق نظر غ  یقضا و داور  فقها
است  بوده  اجماعی  امر  صحابه  دیدگاه  طبق  .(342  :13  ج  ،1413عاملی،  )  میان    ، این 

 ندارد.  یعلم منعاَیرغ یطبق فتاوا یزن یگذارقانون
معنا را   این  و  است،  یاقناع  یلدل  صرفاا  بلکهدانست،    یاثبات  یلدل  ناو تیوجه را نم  ینا  البته

گونه که در باب قضا  همان  ؛ یست ن  مقبولغیر  یهر مجتهد  یوضع قانون طبق فتاوا  که  رساندیم
  : 1  ج،  تاپور، بی)اسماعیل  است   مجاز  شیعی  أخرین فقهایمتاز نظر مشهور    یهر مجتهد  یداور
نیز  اَفقهای غیر   یاتنظر  طبق  گذاریقانون  بنابراین،  .ت سا ضب ققانون مشابه با  وضع  (.79 علم 

 . جایز است 
 تخییر  گسترة.  3

معناست    یندب  ابتدایی  ییر. تخییو ابتدا  یفتاوا دو گونه است: استمرار   طبقدر عمل    ییرتخ
طبق    بایدپس از عمل    اما  کند.معتبر را اخذ    ی از فتاوا  یکیاست    یرکه شخص قبل از عمل مخ

کند. در   یاررا در مقام عمل اخت   یگرید  ینی مرجع د  یفتوا  یست و مجاز ن  کندل  عم  توا همان ف
  یکیطبق    ست ا  یرشخص همواره در مقام عمل مخکه    معناست   این  به  یاستمرار  ییرتخ  ،برابر

  فتوای   طبق  تواندمی  دیگر  ةواقع  در  ،دکر  عمل  فتوایی  طبق  ایواقعه  در  اگر   کند.از فتاوا عمل  
  اراکی و سید کاظم حائری   و  یمانند محقق عراق  ایبرجسته  فقیهان.  کند  لعم   دیگر  دینی  مرجع
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 3. (54:  1388؛ حائری،  475ـ    471:  1415  اکی،ار؛  10:  1415  عراقی، )  انددهکر  اختیار  را  نظر  این
  : 5ج    ،1425حلی،  )  و محقق کرکی نیز همین معنا نقل شده است   ،از عالمه حلی، شهید ثانی

  در   فردی  اعمال  در  تخییر  از  الهام  (. با253  :2  ج  ،1409ق کرکی،  قحم؛  51:  1420،  عاملی؛  266
گذار  معناست که نهاد قانون  ینبد  یگذاردر قانون  ابتدایی  ییرتخ   گفت   توانیم  یاجتماع  ةعرص

 پس  ،اما  کند.  قانون  وضع  به  اقدام  شریعت از متخصصان    یکی  یاست طبق فتاوا  یردر ابتدا مخ
  این   به  استمراری   تخییر  ،برابر  در  . نیست   مجاز  عدول  دیگر  ،آن  به  عمل   و  قانون  وضع  از

عدول    ،فتاوایی  طبق  قانون  وضع  از  پس  ،تواندمی  ذارگ قانون  نهاد  که  معناست  آن  و   کنداز 
 قرار دهد. یاررا مع یگرید یدگاهد

اتقان    یاستمرار  ییرتخ  دیدگاه فتاو   .است  برخوردار  کافیاز  اعتبار   مؤید  ااطالق مستندات 
  دارد،  یکاوا قبل از عمل به هر  گونه که داللت بر اعتبار فت همان  یادشده،  ةادل  .است   اهگ ددی  این

و طبق آن عمل    تواندیشخص م  یجهدر نت  .آن دارد  یت داللت بر اعتبار و حج  یزبعد از عمل ن
اعتبار   ةادلاقدام به وضع قانون کند. بر فرض شک در شمول    یگرد  یگذار طبق فتوانهاد قانون

  هر   فتوا  به  عملاز    قبل  چون  .است   ید باقبه حال خو   ییریتخ  یتاستصحاب حج  مل،ع  زد ابع
هر    یت حج  یاستصحاب بقا  حجیت   در  شک  فرض  دربعد از عمل    داشت،  حجیت   فتاوا  از  یک
 . ، به نقل از قائالن به تخییر استمراری(94: 1 ج، 1418 یی،)خو  است  جریان قابل فتاوا از یک

 تخییر  ةری نظ اشکاالت  بررسی .  4
 اعلم از تیتبع  بر عقال ةریس. 1ـ  4

  ی اجتماع  یزندگ   .عقالست   ةریس  ینید  ل ئو مسا  یدر احکام شرع  دیلزوم تقل  لیدل  نیترمهم
درانسان تن  ها  در    ت یفعال  یمتصد  شخصهر    .است   دهیهم  کار  چند   ایخاص    ةعرصو  در 
از محصول کار و    دخو   و  دکن یم  نیحد خود تأم  را در  گرانی د   یازهایمحدود است و ن  ةعرص
م  گران ید  ت یفعال در    ییتوانا  یانسان  چ یه  .بردیبهره  که  ندارد  را  و  عرصه  همةآن  کار  به  ها 
 کار   از   ازی ن  مقام  در  انسان  ضرورت،  نیا  اساس   بر.  کند  نیخود را تأم  یازهای بپردازد و ن  ت یفعال

به پزشک و    ،م نیازاگهن  ،عالم به طب و هندسهریسان غان  مثالا  ؛دریگ یم  بهره  گرانید  محصول  و
ا  زین  یدارنید  ةعرص  .کندیم  مراجعه  مهندس ن  نیاز  مستثنا  به  ریغ   انسان  .ست یقاعده  عالم 

 از   را  خود  لئامس   و  کندمی  رجوع   عت یدر مقام عمل به انسان عالم و دانا به شر  عت یاحکام شر
 متخصص  افراد  به  زاین  مورد  لئمسا  در   عقال  کهآن  بر  افزون.  کندی م  رفتار  آن  طبق  و  پرسدیم  او

 ةدرجاست که به افراد متخصص  استوار ت یواقع نیا بر آنان تالش و  یسع همة ،کنندیم  رجوع
به اعلم ضرورت دارد و رجوع    زین  ینید  لئمسا  در   عقال  ةریس   ةیپا  اول و اعلم رجوع کنند. بر

ن مجاز  غ  ست یانسان  کندریبه  مراجعه  کث   ،رونیازا  .اعلم  فقها   یر یجمع  به    یعیش  یاز  فتوا 
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  ی اجتماع  ةعرصدر    .است   یفرد   ةعرصامور مربوط به    نیا  همةاند.  از اعلم داده  ت ی وجوب تبع
عرص  نیا  نیبعقال    ةریس   رایز  .است   نیچن  زین  است   الزم  ،جهینت  در.  گذاردینم  تفاوته  دو 

 (. 1394)قائینی،  ردیبگ صورت اعلم هیفق یفتاوا  طبق یگذارقانون
  دانا و متخصص افراد به رجوع  بر عقال  ةریس انی جر ،اوالا: گفت  دیبا  اشکال ن یا به  پاسخدر 

  به   رجوع  یول  .کنندیم  مراجعه  متخصص  انسان  به  از ین  موارد  در   هاانسان  ة هم  .است   ریناپذانکار
ن  . ست ی ن  مسلم  اعلم  متخصص انسان  به    دای پ  ی ابه ساخت خانه  ازی اگر    مهندسان از    یکیکند 
م ننیا  کند.یمراجعه  در    ست یگونه  کند  هب  ازین  مواردِ  همةکه  داناتر رجوع  برتر و    .متخصص 

آن  شاهد مدعا  رئبر  اگر  به    سیکه  مبتال  دشوار  شهر  اد شو مرض  ننی،  دنبال   که   ستیگونه 
بگردد  نیترمتخصص  جهان  به    ؛پزشک  اطبا  یکیبلکه  م  یاز  مراجعه   ی رو.  کندی متخصص 

  ،یدری)ح  اندرفتهینپذ  را  اعلم  به  عو رج  بر   عقال  ةریس  انیجر  اصل  فقها  از  یجمع  ،جهت   نیهم
بر    یمبتن  شانسخن  انددهکررا مطرح    رجوع به اعلم  یهم که ادعا  ی(. کسان319ـ    318:  1412

احتمال    ست،ین  یآمار  یهاداده اساس حدس و  بر  با  .  است   یذهنبلکه  رابطه  در  امام خمینی 
  هل بناء العقالء على »گوید:  ی م  .ددانرجوع به اعلم نیز رجوع به او را از نظر عقال ضروری نمی

 باب  من  أو  اإللزام،  بنحو   يكون  تفصيلًا،   أو  إجمالًا   غيره  مع  بمخالفته  العلم   لدى   األفضل   قول  ترجيح
الثاني  ال اللّزوم؟    بنحو  ليس   و  االحتياط   حسن  االحتمال  كليهما  . يبعد  في  المالك  تمام    و   لوجود 

العقالء ترجيحه عليه لزوميّاً  مل  ـعلى فرض صحّته   ـاحتمال أقربيّة قول األعلم    و   يكن بمثابة يرى 
ي تراهم  ولهذا  الطريق  كبعد  وجيهة،  غير  أعذار  بمجرّد  المفضول  و  راجعون  المراجعين  مشقّة    كثرة 

قليلة كانت  إليه ولو  كانت   .أمثال ذلك  و  الرجوع  لما  بالترجيح،  إلزاماً  العقل  لو حكم  أنّه  يعلم  ممّا 
بر ترجیح    آیا بنای عقال مبنی)  (87  :1426خمینی،  ).«  العقالء  و  لقالعتلك األعذار وجيهة لدى  

غیر رأی  با  آن  مخالفت  به  علم  فرض  در  اعلم  تفصیلیرأی  یا  اجمالی  صورت  به  به    اعلم 
احتمال دوم  نیست؟  الزامی  به صورت  احتیاط است و  باب حسن  از  یا  الزامی است    صورت 

  ـ. صرف احتمال اقربیت قول اعلمجود داردو  ور دزیرا مالک در ه  .)الزامی نبودن( بعید نیست 
آنفر  بر صحت  الزام   ـ ض  را  اعلم  رأی  ترجیح  که  نیست  حدی  در  عقال  نظر  بداننداز    . آور 

کثرت مراجعین و مشقت    و  مانند دوری راه  ،موجهبینید مردم به دلیل عذرهای غیررو میازاین
قل بر ترجیح جانب اعلم الزامی بود،  ع  حکماگر    .کننداعلم مراجعه میبه غیر   ،اندک و امثال آن

 .(نین عذرهایی از نگاه عقل و در نزد عقال پذیرفته نبود.چ
متشرعه از زمان   ةریس ،باشد ی عقال بر رجوع به متخصص اعلم جار  ةریس که  فرض بر  ،اایثان

مسا  امبریپ در  امام  به    ینید  لئو  مسا  ةهمبر رجوع  به  آگاه  و  عالم    ه افتی  انیجر  نید  لئافراد 
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و    ند ن ی بنش   نه ی در مسجد مد   از اصحاب خود دستور داد   ی به برخ   که امام ق مدعا آن شاهد صد است.  
  به اگر رجوع    . حضور داشت   نه ی در مد   امام خود    که ی حال در   د، ن مردم بازگو کن   رای را ب   ن ی احکام د 

 . ت س ی ن   امام   از   اعلم   ی انسان   چ ی ه   . زیرا نبود   موجه   نه ی در مد   اصحاب   به   ارجاع   داشت،   ضرورت   اعلم 
 اعلم  از تیتبع  اتیروا. 2ـ  4

تبع  دیشا گفت  د  ینید  لئ مسا  در  ت ی بتوان  عالم  هر  احکام   نیاز  در  متخصص  و  مجتهد 
تا    ت یتبع  نیاما ا  .رساندیمعنا را م  نیسؤال از اهل ذکر ا  و  نفر  اتیآ  .و رواست   زیجا   عت یشر
که    یزمان م اختالفاست  م فالاختهرگاه    .دشو ن  آشکار  اعلمریغ  و  اعلم  انینظر    آنان  انینظر 

ن  ةریس  .است   الزم  اعلم  از  ی رویپ  ،اتیروا طبق  ،  دشو   آشکار ادعاست. در    نیهم  دیمؤ   زیعقال 
  مورد   موضوع  در  نفر  دو  که  یصورت  در»:  کندیم  سؤال  )ع(صادق  امام  از  ی راو  معتبر  ت یروا

  ک یکدام   رنظ  کنند،  دایپ  اختالف  داوران  اما  دهند،  قرار  داور  خودشان   انیم  را  نفر  دو  اختالف
أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ    أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ  يُنْظَرُ إلى أَفْقَهِهِمَا وَ»:  د یفرمایم  امام  «شود؟  رفتهیپذ  دیبا
از آن دو   یکهر  )  (8:  3  ج،  1413،  صدوق  ؛ 301:  6  ج،  1407  ،ی)طوس  « .لَا يُلْتَفَتُ إلى الْآخَرِ  وَ
بعالم  تر،هیفق اتر  با  ،ما  ث یداحه  باشدو  مورد   تقواتر  مقابل  و حکم طرف  است  نافذ  او  حکم 

 . (ردیگیتوجه قرار نم
  ة بارکه در  کندسؤال می  ی خصدو ش  ةباردر  )ع(از امام صادق  یعمر بن حنظله راو  ت یدر روا

هم  نید  ای  راثیم دارند  با  ا  ،امام  .اختالف  قضات    کهنیضمن  و  سلطان  به  رجوع  از  را  آنان 
مبر »دیگو یم  ،دردایحذر  مِمَّنْ   يَنْظُرَانِ:  مِنْكُمْ  كَانَ  مَنْ  رَوى  إلى  وَ  قَدْ  وَ  حَدِيثَنَا،  حَلَالِنَا  فِي    نَظَرَ 

  ی نزاع شخص  نیطرف)  «.فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما  .عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً  مِنَا، وَ حَرَا
  را   ما  احکام  و  ،کندمی  تدبر  ما  حرام  و  حالل  مورد  در  ،کندیم  نقل  را  ما  ث ید ااح  که   کنند  دایپ  را
 حاکم   و   یقاض  من  را  یشخص  نیچن  رایز  .دهند  ت یرضا   وا  یداور  و   ت ی حکم  به   ،شناسدیم

مراجعه کردند   یصفات  نینزاع به دو نفر واجد چن  نیاگر طرف  که   کندیسؤال م  یراو  .(دادم  قرار
چه کار   کردند   دایاختالف پ  گریشما با همد  ث یو حد  یا آنان در داورما  ،دکن  یشان داورانیتا م

أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ   أَفْقَهُهُمَا وَ  الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ: »فرمایدمیکرد؟ امام در جواب    دیبا
:  3ج    ،1413  صدوق،؛  170:  1  ج  ،1429  ،ینی)کل  «.إلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ  لَا يَلْتَفِتْ   وَ  أَوْرَعُهُمَا  وَ
 و   نیتره یفق  و  نیترعادل  که  است   یحکم  همان  حکم)  ( 302:  6  ج،  1407،  یطوس؛  9

 (. شود  ّینم توجه گرید طرف حکم به و کند  صادر نیترورع و  ث یحد نقل در آنان نیراستگوتر
دارد. در باب   یرتبر  اعلم  شخصِ   نظر  یدر موارد اختالف داور  رساندیم  ت یدو روا  نیا

تقل  لئدر مسا  یعنی  .دشو   ت یرعا  دیبا  اریمع  نیهم  زین  یگذارفتوا و قانون از   دیمورد اختالف 
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  رد یبگ  صورت  اعلم  مرجع  ی فتاوا  اساس  بر  نیتقن  دیبا  یگذارقانون  مقام  در  و   است   الزم  اعلم
 (. 1394)قائینی، 
مورد اختالف فتاوا در    در   ت ی اور  نص  طبق  شود  بنا  اگر  ،اوالااست:    چنین  رادیا  نیا  پاسخ

  صفات   واجد  که   دشو   مقدم  یشخص  یفتوا  دیبا   شود،  عمل  یگذارونقان  ای  یفرد  لئمسا
  که یحالدر  باشد؛(  ث یحد  نقل  در  ترصادق  دوم  ت یروا)طبق    ترعالم   و  ،ترهیفق  تر،ورع  تر،عادل

  ن یا  که  ییاج  در  م،یکن   قبول  را   یسخن  نیچن که    فرض  بر  .است   نگفته  را  یسخن  نیچن   یکس
. دکر  اعلم  یفتوا  میتقد  لزوم  به  حکم  ت یروا  طبق  توانینم  شود،  کیکتف  گر یهمد  از  صفات

  ات یروا  مورد  ،ثانیاا  (.105:  1426  ،ینیخم)  است   ت یروا  حکم  ةریدا  از  خارج  مورد  نیا  چون
  متخصص   نید  عالمان  از  یرویپ  به  ملزم   را  مردم  اول  گام  در  ت یروا.  است   یداور  و  قضا  باب
 يَنْظُرَانِ »:  ستین  مطرح  اعلم  به  رجوع  لزوم  از   یسخن  مرحله   ن یا  در  .کندیم  ت عیشر   مکااح  در

مِمَّنْ  مِنْكُمْ  كَانَ  مَنْ  رَوى   إلى  وَ  وَ  حَدِيثَنَا  قَدْ  فِي حَلَالِنَا  بِهِ    وَ  حَرَامِنَا   نَظَرَ  فَلْيَرْضَوْا  أَحْكَامَنَا،  عَرَفَ 
عَلَ  .حَكَماً جَعَلْتُهُ  قَدْ  حَاكِماًكُيْفَإِنِّي  در فرض«مْ  گام دوم  در  اخت  نیکه طرف  ی.  و  اراده  با    ار ی نزاع 

امام   ،کننددر صدور حکم اختالف    گر یخود دو نفر را به عنوان حکم قرار دهند و آنان با همد
 کامالا   یشخص  نیچن  یداور  م یتقد  .داندیم  یبرتر  اریو حکم شخص اعلم و اعدل را مع  یداور

اعدل  ت یاعلم  اریز  .است   عقالیی  اریمعطبق   م  ت یو  قرار   ةشائب  دشو یموجب  و  واقع  خالف 
تطم معرض  در  بخواه  ،حال.  دشو برطرف    عیگرفتن  و    دررا    تیروا  نی ا  میاگر  فتوا  باب 

تقل  یعنی  . است   ان یجر   قابلاول    ةمرحل  حکمتنها    ،بدانیم  یجار  ز ین  یگذارقانون مقام   دیدر 
  تی حاکم  یگذارقانون  مقام  درکند و    دیتقل  عت یدر احکام شر  مجتهدیاز هر    واندتیشخص م

قابل جر   ةحکم مرحل  اما.  کند  قانون  وضع   مجتهدان  از  ک ی  هر  ی فتاوا  طبق  تواندیم   ان یدوم 
 اعلم  فرد  بدانند   چندهر  ،کننداعلم را انتخاب    فردکه    کندیمردم را ملزم نم  ت ی روا  چون  .ست ین
عالم    ؛دارد  جودو میان  اختالف  اینکه  به    ةمرحلحکم    .ت اس   یعیطب  اعلم  وبا  اختصاص  دوم 

 با  آنان  و  نزاع به دو عالم مجتهد رجوع کنند  نیطرف  که  یفرض  دریعنی    .قضا دارد  فرض خاص
حکم در   نیاعلم و اعدل است. اما ا  شخص  یداور  میحل معقول تقدراه  کنند  اختالف  گریهمد

ا به  ر صاض خحکم فر توانی. نمست ین یجار واحد رجوع کند نیکه شخص به عالم د  ییجا
 داد.  ت ی موارد سرا ةهم
 امر  یِول یفتوا از تیتبع  وجوب. 3ـ  4

در   شریعت   یاجراحسن    ودین    جیترو  ،یاسیسنظام    یمدارنید  از  انت یص   ت یولئمس
مطابق با شرایط زمان و  و مصالح امت    نید  اهداف  سو با همکالن    ی هااست یس  نییو تع  ،جامعه
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  همین   ریآگاه و خب  امر یِول  ی وجود  ةفلسف  صوالاا  .است   یاسینظام س  ینیرهبر د  ةعهد  بهمکان  
نظام س  .است  در  پذ  یتیشخص  ن یچن  یاسیاگر  رهبر    ل ئ مسا  همةدر    دیباد،  و ش  رفتهیبه عنوان 

  ی اجرا   ودین    جی روول تئاو مس  . زیراشود  رفتهیاو پذ  ی و فتاوا  ات ینظر  نید  ة عرصه  مربوط ب
  احکام جامعه اجرا کند که خود آن را    در   را  دین  تواندی م  یاو در صورت  .است   جامعه  در  احکام

جزء  آن را    یو  ،یعیطب  طور  به   باشد،  او  یاجتهاد  اتینظر  خالفبر  یاآموزه  اگر  .بداند  ینید
 الزمنگاه    نی. با ا ست یآن ن  ی بلکه مجاز به اجرا  ؛ست یآن ن  یملزم به اجرا   تبعبه  و  داندینم  نید

قانون فتاوا  یگذاراست  د  یطبق  از   ردیبگ  صورت  مجتهد  یاسی س  ـ ینیرهبر  نقل  به  )ارسطا 
 (. 1396کعبی، ؛ 78ـ  77 :1368  یزدی،؛ 1393هاشمی شاهرودی، 

نظر  ها دگاهید  ،اوالااست:    چنین  رادیا  ن یا  پاسخ دولت مختلف    ت ی در مورد مشروع  اتیو 
  ه ینظر  نیانتصاب؛ ا  ةینظرمورد وجود دارد: الف(    نیعمده در ا  دگاهیسه د  یبه طور کل  .است 

 نییتع  یاسالم  ةجامع  میزع  خداوند به عنوان   یو مدبر از سو   ریعادل خب   یاست که فقها  آن  بر
  ی و مردم نقش  د شو یم  نییخداوند تع  یاز سو   فقطدولت    ت ی مشروع  دگاه ید   نی. طبق ااندشده

:  1  ج،  1409  ،یکرک   محقق)  نظر را دارند   نیا  یعیش  یندارند. مشهور فقها  ت یدر اصل مشروع
ـ    72:  1416  ،یبروجرد؛  399ـ    397:  21  ج،  1404  ، ی؛ نجف581ـ    529:  1417  ،ینراق؛  142
  ةجامع  یسو   از  مدبر   و  ریخب  و  عادل  هیفق  که   است   آن  بر  هینظر   نیا  انتخاب؛   ةینظر(  ب  .(81

  دو   شدن  فراهم  با   ت ی مشروع  .دشو یم  نییتع  یاسالم  ةجامع  می زع  عنوان  به   انتخابات  با  یاسالم
:  1ج    ،1409ی،  )منتظر  است   یسبحان  و  یمنتظرنظر    نیا  .دشو ی م  نیتأم  فقاهت و انتخاب  ةمؤلف
بر    دگاهید  نیامت با نظارت فقها؛ ا   ت یوال  دگاهی(. ج( د296ـ    203  :تایب  ،یسبحان  ؛ 405ـ    404

را   یاسالم  ةجامعحاکم    ندتوایم  و  ددار  ت یو حاکم خود وال  ی وال  نییآن است که جامعه در تع
آنان با نظارت فقهاالا  ما  .ندک   نییتع  در فرض فقدان نص مسلمان همراه    یزم است حکومت 

از مرزها تا  از د  دننک  یتعد  عت یو شر  نید  یباشد  با  نیو    ة جامع  ةد یپد  نیترارزشبه عنوان 
  دگاه ید  نیوابسته به انتخاب امت است. ا  فقط  ت یمشروع  دگاهی د  نی. طبق اشود  انت یص  یاسالم

(.  235ـ    234:  1411  ن،یالد؛ شمس162ـ    119:  1421)صدر،    است   نیالدشمس  وصدر    دیشه
الزم است که ما از    یدر صورت  یاسالم  ةجامع  یاسیس  ـ ینیرهبر د  یحال وضع قانون طبق فتوا

ر  نظ  نیطبق ا  . چونمیبدان  ت ی مشروع  یانتصاب را مبنا  ةینظر  دولت   ت یمشروع  یهاهینظر  انیم
مردم به عنوان   انیم  ت یلو بمق  اگر توانست بر اساس  .ست یمردم ن  یاو وابسته به آرا  ت ی مشروع
د پذ  یاسی س  ـ ینیرهبر  فتاوا  تواندیم  د،و ش  رفتهیجامعه  و   یطبق  کند  ملزم  را  جامعه  خود 
اما طبق سایر نظریات والیت  خود کند.    یحکومت را موظف به وضع قانون طبق فتاوا  ینهادها
 وجود ندارد. لزامیچنین ا
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  ستیامر واجب ن یولبر    م،یریرا بپذ  باتصنا  ةینظر  ت یمشروع  یدر مبان  که  فرض  بر  ،ثانیاا
  است  حجت   خودش  یبرا  او  هیفق  یآرا  رایز  .خود اقدام به وضع قانون کند  یطبق آرا  ضرورتاا

  به   را  قانون   ی اجرا  و  یگذارقانون  تواندیم  بنابراین،  .ست ین  واجب  آن  طبق  گرانید  الزام  و
تار  ادعا  بر  شاهد.  کند  واگذار  گرید  ینهادها پ  . است   اتیاو ر  و  یخیقرائن  زمان  و    امبریدر 

  کوفه   در  نیالمؤمن ریبلکه در زمان ام  ،دشیم  نییمختلف تع  برای شهرهایقضات    ن،یالمؤمنریام
و   امبریپ  دگاهید  باقضات منصوب    فهمروشن است    .بود  گری شخص د  ةعهدبه  قضا    ت یولئمس
ا به منصب قضاوت ر  نآنا  نی المؤمنریو ام  امبریپ  ،حال  نیدر ع  .بسا مختلف بودچه  نیالمؤمنریام

الزام  نهیقر  نیا  .ندگماشت  که  است  د  یداوربر    یآن  د  دگاهیطبق   ةجامع  یاسیس  ـ ینیرهبر 
ندارد.    یاسالم مثالا رفتار    هیرو  نیهممطابق    زین  رانیا  یاسالم  یورنظام جمه  دروجود   شد. 
آن  یمعنو   ت یمالک  ةباردر  ینیامام خم  یفتوا  ةنمون اعتبار    زمان   رد  ،لحا  نیع  در  .است   عدم 

 . دارد وجود زین لیقب  نیا از گرید موارد و دش رفتهیپذ ی معنو  حقوق ت ی رعا قانون ایشان
اش آن الزمه   ،میجامعه را الزم بدان  ینیدـ  یاسی س  رهبر  یفتاوا   طبق  یگذارقانون  اگر  ،ثالثاا

  در   هادبه اجت  اینظر نباشد  صاحب   یاجتماع  لئابواب فقه و مسا  همةدر    ینیاست که اگر رهبر د
 تواندی نم  و  مجتهد است   یاز طرف  رایز  .دشو آن ابواب نپرداخته باشد، وضع قانون دچار اشکال  

نظر از    گرانید  اتیطبق  و  کند  قانون  ن  گرید  طرفوضع  در    زی خود  اجتهاد    یادشده   اموربه 
شان را صرف اجتهاد  عمر  همةکه    یکسان  یبرا  یگفت امروزه حت  توانینپرداخته است. بلکه م

  آنان   یبرا  یاجتماع  و  یفقه  لئمسا  ةهم  در  استنباط  و  یبررس  ندکن یم  ی شرع  لئ مسا  طاتنب و اس
 ی نید  لئمسا  در  رهبر  دگاهید  هرگاه  که  است   آن  دگاهی د  نیا  امدیپ  ،آن  بر  افزون.  است   مقدورریغ
  ی رهبر  و   نو   دگاهید  طبق  دی با  نیقوان  همة  کند،  ر ییتغ  یاسیس  نظام  ی نید  یرهبر  ا ی  ابدی  رییتغ

 . ست ین ممکن سهولت بهجدید  یگذارقانونو تغییر قانون  کهیحالدر .کند رییتغ دیجد
اصل    ،رابعاا در  اساسی  قانون  در  آنچه    مصوبات   رتیمغا  عدم  صیتشخ»  آمده  96طبق 
احکام  یاسالم  یشورا  مجلس اکثر  اسالم   با  تفسیر    .«است   نگهبان  یشورا  یفقها   ت ی با  طبق 

نگهبان قوانمغ  در  معیار  ،شورای  مغایرت  عدم  و  مجلسایرت  مصوب  فقهای    ین  فتوایی  نظر 
دادن    (. طبق این تفسیر، معیار قرار169  :1397)فتحی و کوهی اصفهانی،    شورای نگهبان است 

اشکال   ولیفتوای   دچار  اساسی  قانون  با  در  دشو میامر  معیار  که  است  آن  دیگر  نظر  البته   .
در گام دوم نظر مشهور معیار است. این نظر ر است. ما یولنظر  مطابقت و عدم مطابقت با شرع

چنین استدالل  ایشان  .  شنید  با یکی از فقهای شورای نگهبان داشتدر صحبتی که  نگارنده  را  
به  که  کرد   را  شرع  با  قوانین  مغایرت  عدم  و  مغایرت  تشخیص  اساسی  شورای    ةعهدقانون 

نظر را    آناناما مشخص نکرده    ،نگهبان گذاشته ارزیااقم در  کدام    ، معیار  .بی معیار قرار دهندم 
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این نظر با روح    که  امر است. گمان بر آن است  ولیفتوای    ،طبق همان دلیل پیشین که گذشت 
نیست  سازگار  اساسی  اعضای    .قانون  برای  خاصی  صفات  و  شرایط  اساسی  قانون  در  چون 

در اصل    مثالا  .ت س ا  هآنان گذاشته شد  ةعهدمهمی به    فقهای شورای نگهبان ذکر شده و وظایف
91  « است:  پاسدار  بهآمده  احکام  یمنظور  قانون  اسالم  از  عدم  یاساس  و  نظر    رت یمغا  از 

آن   یمل  یشورا  مجلس  مصوبات شورابا    ل یتشک  ریز  ب یترک   با  نگهبان  یشورا  نام  به  ییها، 
با    عده  نیا  انتخاب  ز.رو  لئ مساو    زمان  اتیمقتض  به  و آگاه  عادل  ینفر از فقها  شش  :شودیم

مس  .«است   یرهبر  مقام به  ئواگذاری  شریعت  با  قوانین  مغایرت  عدم  یا  مطابقت   ة عهدولیت 
قانون در  با صفات مذکور  نگهبان  دارد  شورای  نقش  قوانین  در  آنان  نظر  که  آن است   . شاهد 

نین لحاظ گری در قوادی  لمیامر یا هر مقام ع ولیآرای مرجع اعلم یا    صرفااود  با  اگر بن  گرنهو
نبود تدابیری  چنین  به  نیازی  می  .شود،  فقیهان  بلکه  فتاوای  به  آگاه  افراد  تعداد  به  را  آن  توان 

 واگذار کرد. 
 . تبعیت از فتاوای فقهای شورای نگهبان4ـ  4

اسالمی   جمهوری  اساسی  و  قانون  مجلس  مصوبات  بر  نظارت  مختلف  موارد  در  ایران 
به    96و    91از جمله در اصل    ؛شورای نگهبان گذاشته است   ةعهد  را بقوانین مصوب مجلس ر

 از احکام  یمنظور پاسدار  هآمده است: »ب   91جایگاه شورای نگهبان اشاره شده است. در اصل  
  به   ییها، شورابا آن  یمل  یشورا   مجلس  مصوبات  تریمغا  از نظر عدم  ،یاساس  و قانون  اسالم

فقها  شش.  1  شود:یم  لیتشک  ری ز  ب یکرت  اب   نگهبان  یشورا  نام از  آگاه  عادل  ینفر    به   و 
  96«. در اصل  است   یرهبر  یشورا  ای با رهبر    عده  نیا  انتخاب  روز.  و مسائل  زمان  اتیمقتض

  تیبا اکثر   اسالم  با احکام  یاسالم   یشورا  مجلس  مصوبات  رتیمغا  عدم  صیتشخآمده است: »
تشخ  نگهبان  یاورش   یفقها قانونآن  تعارض  عدم   صی و  با    ة هم   ت یاکثر   ةعهدبر    یاساس  ها 

رئیس    .«است   نگهبان  یشورا  یاعضا توسط  نیز  اساسی  قانون  مجلس  مذاکرات  مشروح  در 
معیار در مطابقت یا عدم مخالفت با شریعت نظر  ح شده است که  مجلس قانون اساسی تصری
نگهبا شورای  فقهای  افقهی  اساسی    ت س ن  قانون  بررسی  مجلس  مذاکرات  مشروح  )صورت 
ایران،   اسالمی  هم963  :2  ج،  1363جمهوری  در  (.  سال   ةنامچنین  در  نگهبان  شورای  دبیر 

(. شورای نگهبان 169  :1397وهی اصفهانی،  )فتحی و ک  به این مطلب تصریح شده است   1360
امر   ولیبا فتاوای  لزوم سنجش    هبآن  اما به مرور نظر  در بدو تشکیل چنین نظری داشته است.  

و رهبر دینی نظام سیاسی تغییر یافته است. این احتمال در مطلب سوم این بحث مورد بررسی  
فعالا گرفت.  فتاوا  قرار  از  تبعیت  لزوم  سر  بر  مقام سخن  در  است  نگهبان  شورای  فقهای  ی 

 .مطابقت و عدم مغایرت با شریعت
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مستند روشن و واضح برای خصوص این    نظر استنادی  زا   ،این دیدگاه چند مانع دارد: اوالا
نمی شریعت  نصوص  در  یافت نظر  به    .توان  مربوط  روایات  و  آیات  را  آن  مستند  اگر  زیرا 

أَمْرُهُمْ   وَ»  ةمبارک   ة آیو    (159  عمران:« )آل.اَلْأَمْرِ  فِي  اوِرْهُمْوَ ش»  ة مبارک   ةآیمشاوره بدانیم، مانند  
و    ( 38)شوری:    «.بَيْنَهُمْشُورَى   افتا  به  نسبت  آن  شمول  مشاورت،  باب  به  مربوط  روایات  و 
از  ی  أرصدور   تبعیت  به  ی  أرو  الزام  آن  بر  افزون  است.  را  اکثریت دشوار  از مشاوره  تبعیت 

و  نمی اسالم  گرامی  پیامبر  توسط  متعدد  قضات  نصب  وجوب  را  آن  مستند  اگر  رساند. 
ند، در اهشان از نصوص شریعت متفاوت بودضات در فهمالمؤمنین بدانیم، به این بیان که قامیر

ین  گرایی در مقام حکم طبق شریعت پذیرفته شده است. این هم دچار انتیجه به نحوی کثرت
اکثریت می از  تبعیت  این سخن ایراد است که اگر نص صریح بر قضاوت شورایی و  داشتیم، 

ضاوت شورایی رایج هم نبوده است.  ولی چنین نصی نداریم و در آن زمان ق  .قابل پذیرش بود
ه به زمان معصوم  ک   عقالییه  ة سیرمعاصر باشد، از نظر فقهی    ةعقالیی  ةسیراگر مستند این دیدگاه  

تبع امضای امام را در پی نداشته باشد حجت نیست و اعتبار  د و سکوت امام و بهشو منتهی ن
ش   ،ثانیااندارد.   فقهای  نظریات  اعتبار  مستند  شود  ادعا  نگهباناگر  حجیت    ورای  مستند  همان 

  ین مقال(، در این صورت مختار نگارنده در ا  ةنظری)  ی و اعتبار استأفتوای هر فقیه صاحب ر
بلکه هر   نیست،  اکثریت  از  به متابعت  کند  هر فتوایی  چهلزوم  ابراز   از فقهای شورای نگهبان 

اعتبار فتوای هر فقیهی باشد، تواند مدار اعتبار قرار بگیرد. افزون بر آن اگر مستند حجیت و  می
زیرا سند اعتبار اختصاص به   .ی نداردنام شورای نگهبان وجهه  اختصاص آن به تعداد محدود ب

توان گفت مستند اعتبار آرای فقهای شورای نگهبان لزوم تبعیت از آنان ندارد. بدون شک نمی 
است  اعلم  میدانی    .فقیه  واقعیت  ش   ة دهندنشانچون  فقهای  که  است  فقهای  آن  نگهبان  ورای 

دلیل متابعت از اعلم شامل    . بنابرایناعلم معاصر نبوده و نیستند و خود نیز چنین ادعایی ندارند
این نظر از نظر عملی    ستادان،اافزون بر مشکل استنادی، طبق بیان بعضی از    ،ثالثاا  شود.آنان نمی

مشکالتی   نیز  اجرایی  اینو  دارد؛  پی  معیار  در  شود  بنا  اگر  با که  مطابقت  عدم  و  مطابقت  در 
اش این  فتاوای فقهای شورای نگهبان باشد، الزمه  شریعت یا معیار در مخالفت و عدم مخالفت 

قانون مشروع خواهد    فقهای شورای نگهبان  است که در صورت عدم مخالفت قانون با فتاوای
فقهای شورای نگهبان در اثر که  شت اینو در صورت مخالفت نامشروع خواهد بود. با نظردابود  

گاهی  یابند،  یا در اثر مرگ و عوارض دیگر تغییر میشان در شورا  شدن مدت زمان معین  سپری
اند. در این  بسا با فتاوای فقهای پیشین مخالفیابند که فتاوای آنان چهفقهای دیگری حضور می

از دست  صورت قوانین مخال اعتبار خود را  و  فتاوا حجیت  این  با  از سوی دیگر  دهدمیف   .
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 پذیر نیست. سهولت امکانن بهتغییر قوانی
 . حجیت و اعتبار فتاوای کارآمد 5ـ  4

قانون در  معیار  فتوای  باب  در  که  نظریاتی  از  از  یکی  برخی  سوی  از  و    ستادان ا گذاری 
گذاری باید فتوایی را انتخاب کرد که نسبت به  در مقام قانون  که  ست محققان مطرح شده آن ا

  ویژگی   سه  یعنی فتوایی که دارای  ؛شتری داشته باشدحل معضالت جامعه و نظام کارآمدی بی
  سایر   با  ،دوم  ؛باشد  فقهی  و  اصولی  ةشدپذیرفته  موازین  اساس  بر  و  نباشد  شاذ  فتوای  ،اول:  باشد

  ، سوم  ؛بدهد  تشکیل  را  هماهنگ  ةمجموع  یک  شودمی  تدوین  هاآن  محور  بر  انینقو  که   فتاوایی
 . (1393)ارسطا،  دباش اسالمی حکومت  و زمان نیازهای پاسخگوی

صرف   .زیرا دلیل معتبر فقهی بر اعتبار آن اقامه نشده است   . پذیرش این دیدگاه دشوار است 
چنین دلیلی    .دشو باید از آیات و روایات دلیل فقهی اقامه    .د شو مینکارآمد بودن دلیل اعتبار  

تخییر که از    ةنظریخالف  گذاری را بر آن بنا نهاد. برتوان قانونرو نمیذکر نشده است. ازاین
کثیری از    جمع   ،دشمستندات و دالیل فقهی متعدد بر آن اقامه    و   علمی برخوردار است   ةپشتوان

نراقی و محقق قمی  و  مانند محقق حلی  ،فقهای برجسته  ءجزهمان مستندات    ةپایبر    ،محقق 
البته در مقام عمل  نروطرفداران این نظریه به شمار می تخییر    ةنظریفتوای کارآمد و    ةنظرید. 

میچه سازگار  همدیگر  با  زیراشوندبسا  می  ةنظریچند  هر  .  حجت  را  فتوایی  هر  داند،  تخییر 
محسنات   است  شایسته  تقنین  مقام  در  اما  است،  شده  اقامه  آن  اعتبار  بر  فقهی  دلیل  چون 

ه کشور، سهولت برای جامع  گذاری مانند نزدیک بودن به عدالت، سازگاری با نظام قانونیقانون
 . دشو و مردم در آن رعایت 

عی  ةنظری در  با  تخییر  گستره  لحاظ  به  که  حال  کارآمد    ةنظرین  فتاوای  طبق  قانون  وضع 
کند قانون  وضع  کارآمد  فتوای  طبق  مقنن  ندارد  و ضرورت  است  در   اما  ،متفاوت  تخییر  اگر 

مات شرعی  با هر گونه الزا ت مرج در کشور یا مخالفوانتخاب فتاوا منجر به اختالل نظام یا هرج
. دشو که مانع اختالل نظام  د  شو قانون باید طبق فتوایی وضع    .دشو می تخییر مقید  دیگر باشد،  

 چنین نیست. اما در همه جا این
 فتاوا  اعتبار ةادل شمول عدم. ۶ـ  4

و اعتبار فتاوا در گرو    ت یحج  .دنشو یم  شمردهفتاوا حجت و معتبر    همة   رییتخ  ةینظرطبق  
تقل  ةادلشمول   به    دیجواز  به    دیتقل  ة ادلشمول    ی ول  .فتاواست   ةهمنسبت  فتاوا    ةهمنسبت 
ن چونست یممکن  همدچه  .  با  فتاوا  نم  ةادل  .ندامعارض  گریبسا  فتاوا  دو    تواندیاعتبار  شامل 

و صدور احکام متناقض و   دیآیزم مال عیدر مقام جعل و تشر   یچون تناف .دشو متعارض  ی فتوا
از   م  ت؛اس  محال  م یحک  خداوندمتضاد  تعارض  باب  مرجحات  به  نوبت   ت یروا  .رسدی بلکه 
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دو فتوا    تعارض  فرض  در  مرجح  عنوان  به   را  تیاعلم  نیشیو عمر بن حنظله پ  نیداود بن حص
تعارض    نیبنابرا  .کندیم  انیب فق  فتاوادر فرض  نظر  ا  هیتنها  نظر  اعلم حجت  و    علم اَریغست 

 اعلم است.  هیاز به وضع قانون طبق نظر فقمج فقطگذار قانون جهینت درو اعتبار ندارد.  ت یحج
پاسخ   مقام    به   نسبت   فتوا  اعتبار  ةادل  شمول  مورد  در  ،اوالاگفت:    توانیم  رادیا   نیا  بهدر 

چند    ای اعتبار فتوا شامل دو    ةدلامشهور آن است که    یمبنا  4.مبنا وجود دارد  دو  تعارض  موارد
حاالت   همة  و  ست یز چهار حالت خارج نکه شمول آن ا  لیدل  نیبه ا  ،دشو ینممتعارض    یفتوا

احتمال باطل است، چون مستلزم    نیا  .اعتبار نسبت به هر دو فتوا  ةادلباطل است: الف( شمول  
  ی کیاعتبار نسبت به    ةادلمحال است؛ ب( شمول    یزیچ  نیتعبد به دو امر متعارض است و چن

مع صورت  به  فتوا  دو  ن  ن یا  .نیاز  مس  زیاحتمال  چون  است،  ترج نادرست  مرجح  بال  ح یتلزم 
به    ةادلاست؛ ج( شمول   نسبت  فتوا  یکیاعتبار  آن  به  التزام  و  به عمل  فتاوا مشروط    ن یا   .از 

متعارض را رها   یفتاوا  ةهماگر مکلف  که  است    ایناش  الزمه  چونناصواب است،    زیاحتمال ن
شرط واجب    لیچون تحص  .او نباشد  ةعهدبه    یزیچ  دیبا  ها عمل نکنداز آن   کیچیکند و به ه

التزام ن  یامر  نیچن   ست،ین از فتاوا مشروط به    یکیاعتبار نسبت به    ةادل( شمول  د  ست؛ی قابل 
در  که  چون مستلزم آن است    ست،ین  ح یصح  ز یاحتمال ن  نیا  . گرید   یفتواعمل به    و  التزامعدم  
التزام به    عمل که شخص    یصورت فتاوا در حق او حجت    ةهم  دیبافتاوا را ترک کند،    ةهمو 

اعتبار فتاوا    ةلاد  جهی. در نتاست   متناقض  و  متضاد  امر  دو  به  تعبد  فتاوا  ةهم  ت یحج  ةالزم  .شدبا
: 4  ج،  تایب  ،نائینی  ؛366:  3  ج،  1420  ،یی)خو   دشو ینممتعارض    یاز دو فتوا  یکچیشامل ه

دو از    یکیاعتبار فتوا شامل   ةادلآن است که    گرید  مبنای  (.175ـ    174:  4  ج،  تایب  ،یعراق  ؛755
اخذ   عدم  به  مشروط  صورت  به  ب  رایز  .دشو یم  گرید  یتواففتوا  جمع  است  محال   نیآنچه 

 ةادل  جهیدر نت  .ست یمحال ن  نیضینق  ا ی  نیاما صرف تعبد و امر به ضد  . است   نیضیو نق  نیضد
حج شامل    ت ی اعتبار  اخذ    یکیفتوا  عدم  به  مشروط  صورت  به  فتوا  دو  شود  ی م  یگریداز 

اعتبار فتاوا نسبت به   ةادلعدم شمول    که  ست یگونه ننیا  جهی. در نت(247:  15  ج،  1395  اض،ی)ف
فتوا باشد.  یدو  مسلم  امر  فرض    ،اایثان  متعارض  به    ةادلعدم شمول  که  بر  نسبت  فتاوا  اعتبار 

بپذ را  تعارض  حج  ایآ  م،یریموارد  از  فتوا  دو  اعتبار    ت یهر  الجمله    یف  ای  دشو یم  ساقطو 
و  دا  ت یحج نف  ةجینترد  است؟  ن   یآن  ثالث  زمینه  درظر  نظر    این  دارددو  آخوند   .وجود 

نائ   و  یخراسان   دو   با  و  است الجمله هر دو حجت    یکه ف  اندبر آن  یو محقق عراق  ینیمحقق 
  ، یعراق  ؛755:  4  ج،  تایب  ،ی نینائ؛  439:  1412  ،یخراسان)  شودیمثالث    ینف  متعارض  یفتوا

تخ  پس  دگاهید  نیا   ةجینت(.  176ـ    175:  4  ج  ،تایب باز  تعارض  برابر  رییاز  در  فتاواست.    ، در 
که    یی محقق خو  آن است    و   دشو یم  ساقط   اعتبار  از  کامل  طور   به  متعارض  ی فتوا  دو  هر بر 
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پس از سقوط فتاوا،   ،دگاهید  نیا ةجینت(. 370: 3 ج، 1420 ،یی خو ) ندارد اثر ثالث  ینف به نسبت 
به عام فوقان به اصول   دیبا  ،آن  نبودِصورت    است. در  یعام  نیدر صورت وجود چن  یرجوع 

شود  هیعمل رجوع  مورد  تناسب    به   نسبت   آخر  در  ، ثالثاا  (.75:  1440  ،یخراسان  دی)وح  به 
  . ست ین  مرجحات  از  ت یاعلم  اوالا  گفت   دیبا  ،تعارض  مقام  در  فتاوا  به  نسبت   ت ی اعلم  ت یمرجح
اب حکم  از ب   ت ی خصوص  یالغا است،    داوری  واز مرجحات باب قضا    ت یو اعدل  تیاعلم  چون

  باز  فتوا، و  قضا باب انیم عرف نظر از ت یخصوص یالغا فرض برو قضا به باب فتوا نتوان کرد. 
 گریهمد  یمساو   یعلم  نظر  از  مجتهد  دو  که  ی فرض  در  .دشو ینم  حل  کامل  طور  به  اشکال
  همان   و   دکر  عمل  تعارض  باب  قواعد  طبق  دیبا  آنان  یفتاوا  انیم  تعارض  فرض  در  باشند،

 . شودیم قیمض یقدر فتاوا ةریدا  تااینها .آمد خواهد فرض ن یا در نیشی پ اتینظر و هادگاهید
 ر ییتخ  دگاه ید جینتا   .5
 یگذارقانون در رییتخ .1ـ  5

 کیطبق هر    تواندیمگذار  قانون  .شودمی  یگذارقانون  موجب توسعه در مقام  رییتخ  ةیظرن
در   ان یفقه  ةهم  یفتاوا  هینظراین    طبق  چون   کند.اقدام به وضع قانون    یعیش   یفقها  یاز فتاوا

 ،یگذارقانون  س از طی فرایندپ.  است   زیجا  یک  هروضع قانون طبق  ،  است عرض هم حجت  
 است.  یاسالم ةجامع  و دولت  یمهم برا  ةمرث نیا. دشو یآور مجامعه الزام یبرا قانون آن
 قانون خأل در رییتخ. 2ـ  5

در که  این پرسش مطرح است    .تمام است مورد اه  جزء مباحث در خأل قانون    اریمع  یفتوا
طبق    قطب  ی قاض  قانون  نبودِموارد   کند؟  داوری  فتوا  فتوا  تخییر  ةنظری کدام    ی معتبر  یهر 

اعتبار دارد.    عت یشر  علم  متخصصان  یآرا  ة هم  . چونردیمستند صدور حکم قرار بگ  تواندیم
انتخاب کند که    ییفتوا   شایسته است   یقاض  ،در مقام عمل  اما   ی سازگار  نیقوان  ةموعمج  بارا 

آرا  در  البتهاست.    ترکینزد  عدالت   هب  دارد و  یشتریب   است  شایسته  ،ییقضا  یصورت تشتت 
 . است  ییقضا که سازگار با نظام کند  هیتوصدیوان عالی فتوایی را 

ی شایسته است أ صدور ر گذاری و  در مقام قانون که  البته این نکته را نیز باید در نظر داشت  
مورد توجه و التفات قرار   ، ت با ساختار نظام حقوقی و قانونی کشور انند مطابق م   ، جهات دیگری 

 رود.مرج حقوقی به شمار می ونوعی هرج   چون عدم سازگاری قانون با کل ساختار حقوقی   . گیرد
 شرع با مخالفت  در اریمع  نییتع . 3ـ  5

با شر  داردرا    امدیپ  نیا  رییتخ  ةینظر موا  عت یکه مخالفت  به  قانون    که  است   ردیمنحصر 
الزامبر  یفقها  یآرا  همة  دگاهید  نیاطبق    رایز  .باشد  یعیش  یاتفاق فقها  مورد  یخالف احکام 
 . فتوا، اعتبار دارد  ت یحج  ةادلطبق    ،دشو   ارائه  فقیهی  یاز سو   ی نظرتبع هر  به  .دارد  اعتبار  یعیش
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مخالفت   .ابدیینمتحقق    عت ی با آن باشد، مخالفت با شرمطابق    یمیتصم  ای اگر قانون    بنابراین، 
 مخالف باشد. یعیش یکه با حکم مورد وفاق فقها دشو یممحقق   یدر صورت فقط  عت یبا شر

 گیری نتیجه 
که وضع قانون طبق هر یک  د  کنمیتخییر این مطلب را افاده    ةنظریکه  گیری نهایی ایننتیجه

ف مراجع و مجتهدان صاحب از  اعمال    .نظر مجاز است تاوای  در  هم  دیدگاه  در  فردی  این  هم 
صاحب قانون و  است  شده  اقامه  آن  اعتبار  بر  متقن  دالیل  است.  جریان  قابل  نظران  گذاری 

نام و   نراقی و صاحب    و  مانند محقق حلی  ،اعتبارصاحب  این   ءجز  ،جواهرمحقق  طرفداران 
است ندانظریه استمراری  صورت  به  تخییر  این  مس  ةقو یعنی    ؛.  نهادهای  سایر  و  ول ئ مقننه 
دیگری تصویب  ن  امجتهدتوانند قانون دیگری را مطابق با آرای  ری هرگاه بخواهند میگذاقانون

ذاران یک کشور  گ گونه که گفته آمد نتایج بسیار مهمی دارد و دست قانون. این نظریه همان ندکن
 . گذاردگذاری باز میول را تا حد زیادی در قانونئو نیز نهادهای مس
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 اشتیادد

، 30/01/1393  به تاریخ  فهیم  مؤسسة  در  شدهیرادا  خنرانیس  ،« گذاریقانون  در  رمعیا  فتوای»  أرسطا،  محمدجواد  .1
http://fahimco.com97، و قانون ین د یتخصص ةفصلنام  ،«ی گذاردر قانون یارمع   یفتوا» ن،اکبریایعل یعلحسن  ؛ 

اساس  یانمب  یلتحل »  ،ی کعب؛ عباس  116ـ   قانون  نشر    ،«یاصول  تاریخ  ، 20/07/1396اصل چهارم، بخش چهارم، 
vasael.irج  ؛ دالنجان،  هانمسعود  مبنا  یگذارقانون  یفقه  یسنجامکان»دوست  دو« مشهور  یبر   ـیعلم  ةفصلنام ، 

زمستان    ییزپا  ،ی فقه   ة پژوهشنام  یتخصص در  یها بستبن»  ی، جبار  ی؛ مصطف26ـ    5،  1394و  ساختار    موجود 
 .82ـ  67، 71 ةشمار ،ی مطالعات اسالم ةفصلنام  ،«یت اعلم  یةنظر ییاجرا

محمد    ؛721  :المقنعةمحمد مفید،    اند:  اضی اجتهاد را کافی دانسته و اعلمیت را شرط ندانستهدر ق  قهافبرخی  .  2
؛ ابوالصالح  597ـ    596  :2  ج  ،المهذب؛ عبدالعزیز بن براج،  207  :6  ، جالخالف  و  337  :النهايةبن الحسن طوسی،  

الفقهالکافی  حلبی،   زهر  ه؛ حمز422  :فی  ال،  هبن  بن   ؛436  :نزوعغنية  ؛ محقق 154  :2  ، جالسرائرادریس،    محمد 
؛ محمد  63  :5، ج  نهاية الوصول  و  423  ـ  421  :3  ، جحکام قواعد االی،  ؛ عالمه حل61ّ  :4  ، جشرائع االسالمحلی،  

حلی،   الحسن  الفوائد بن  جایضاح  محمد  298  :4  ،  حلی،  ؛  ج  الدین  معالمقطان  قمی،  340  :2،  میرزای  رسائل  ؛ 
 :17، ج  مستند الشيعة ؛ احمد نراقی،  4  :10  ، طبع قدیم، جمفتاح الكرامةد جواد عاملی،  ؛ سی599  :2، ج  لقمیالمیرزا ا

؛ حسین  490  :الدين  التعليقة علي معالم؛ سید علی قزوینی،  43  و  29  :40  ، ججواهر الکالم؛ محمدحسن نجفی،  46
  ، ج جامع المدارک خوانساری،  ید احمد  ؛ س14  :ليةتعليقة استدال الدین عراقی،  ؛ ضیاء 386  :التوضیح النافعحویزی،  

  کتاب القضاء و ؛ سید محمدرضا گلپایگانی،  363  و  181  :1، ج  موسوعة االمام الخوئي   ؛ سید ابوالقاسم خویی،7  :6
  ، دروس فی علم االصول؛ جواد تبریزی،  574ـ    573  :8  ، جمنتهي الدراية؛ سید جعفر جزائری،  82  :1  ، جالشهادات

؛ سید  172  :1  ، جفقه القضاء ؛ سید عبدالکریم اردبیلی،  262  :ظام الحکم فی االسالمن نتظری،  حسینعلی م   ؛403  :6  ج
 .50  :القضاء فی الفقه االسالمیحائری،  کاظم 

  فهل  فقيهاً،   قلّد   عمّن   الحديث  إلى   النوبة   وصلت  اآلن  و  استمراری؟  التخيير  إنّ  هل»گوید:  سید کاظم حائری می  مثالا.  3
  التخيير   كون  التخيير  إثبات  فرض  بعد   بالبال  يخطر  ما  أول  و  أوال؟  أعلم  غير  آخر  فقيه  إلى  ذلك  بعد   لرجوعا   له  يجوز

  الدليل  كان لو  االستمراری التخيير على  االرتكاز بكون أو لفظياً، الدليل كان لو  التخيير دليل بإطالق تمسّكاً  إمّا تمرارياً، اس
 « العدول.  جواز فالنتيجة بإحداهما، العمل  أو األخذ  بعد يةالتخيير الحجية حابباستص تمسكاً إمّا و االرتكاز، عن عبارة

گ4 دو  بر  تعارض  باب  قواعد  قواعد  .  و  اولی  قواعد  است:  و  ونه  اخبار  باب  به  اختصاص  ثانوی  قواعد  ثانوی. 
ا  مین مبنا ر محقق نائینی ه  .چون مورد آن روایات است  .روایات متعارض دارد و در باب فتاوا قابل جریان نیست

چون معیار    .است  اما قواعد اولی باب تعارض در مورد فتاوای متعارض نیز جاری  .(765  :4  ج  ،تانائینی، بی)  دارد
آن شمول   است  ةادلدر  متعارض  امر  دو  به  نسبت  آن  ؛اعتبار  از  بر همین اعم  روایت.  دو  یا  باشد  فتوا  دو  آن  که 

 است. اده شده مورد استف اساس از قواعد باب تعارض در اصول فقه در این
داست    یادآوریقابل    .5 عل  رییتخ   هینظر  دگاهیکه  استاد  و  ارسطا  استاد  قبول  مورد  فتاوا  انتخاب    ان یاکبریدر 
 است.  یقابل طرح و بررس یعلم دگاهید کیعنوان به یول  باشد؛ینم

 



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 
20 

 
 

 منابع 
 . یمقرآن کر

 .اول چ ی،انتشارات اسالم: ، قمالمهذبق(،  1406) ابن براج، عبدالعزیز .1
 . اولچ  حق،در راه  ةمؤسس  :قم ،التقلید واالجتهاد  رسالة فی(، ق 1415) اراکی، محمدعلی .2
 دوم. چ ،قم:  جابی، فقه القضاءق(،  1423) اردبیلى، سید عبدالکریم .3
محمدجو  .4 درفتو »اد،  ارسطا،  معیار  در«گذاریقانون  ای  سخنرانی    ،فهیم  ةمؤسس  ، 

30 /01 /1393، http://fahimco.com. 
 .دوم چ   اسالمی،   انتشارات  دفتر   : قم  ، االصول   فی  بحوثق(،    1416)   ینمحمدحس   ی، اصفهان .5
 سوم. چ ی،اهلل منتظرمکتب آیت  :، قمالبدر الزاهر(، ق  1416) حسین سید ی،دبروجر .6
 اول. چ ،دفتر مؤلف: ایران ـ قم، أسس القضاء و الشهادة(،  تایبتبریزى، جواد ) .7
 دوم.  چ ،قم ،روس فی مسائل علم األصولد  (،ش 1387) جوادتبریزى، میرزا .8
  ،«اعلمیت   نظریة  اجرایی  ساختار   در   موجود  های بست بن»  ، (1385)  مصطفی  جباری، .9

 . اسالمی مطالعات  فصلنامة
 سوم.  چ الکتاب،دار ةمؤسس :قم ،یةاالدر یتهمن  (،ق 1415) جعفر مروج یدس ی،جزائر .10
  ،«مشهور  مبنای  بر  یگذارقانون  قهیف  سنجیامکان»  ،(1394)  مسعود  دالنجان،  دوست جهان .11
 .زمستان و  پاییز ،فقهی پژوهشنامة تخصصی ـ علمی ةفصلنامدو
کاظم .12 سید  حاالته »ش(،    1388)  حائری،  و  التقليد  البیتمجلة  ،  «حقيقة  اهل  قمفقه   ، :

 . ، تابستان50 مارةالمعارف فقه اهل بیت، شدائرهسة مؤس
فی  ق(،    1415)ـــــــــــ  ـ ـــــ .13 اإلسالمیال القضاء  ایران:  ،فقه  ـ  اندیش  قم    ة مجمع 

 اول.چ اسالمى، 
 دفتر انتشارات اسالمى،  :قم،  شرح العروة الوثقىق(،    1426)  الکریممرتضى بن عبد  حائری، .14
 اول. چ

 اول. چ مؤسسة آل البیت، :، قموسائل الشیعة، (ق 1409) عاملی، محمد بن الحسن حر .15
 اول.چ  یر،دار التفس ةمؤسس  :قم ،یالوثق وةمستمسک العرق(،  1416) محسن یدس یم،حک .16
 اول. چ ،قم، )ع(امام صادق  ةمؤسس، غنیة النزوع ،(ق  1417)ه حمزحلبى، ابن زهره،   .17

 



 
 

 
 

 یگذاراب فتاوا در مقام قانون در انتخ رییتخ ةینظر
 

 

 
21 

 
 
ابو .18 تقى حلبى،  الفقه(،  ق  1403)  الدینالصالح،  فی  امام    ةکتابخان:  ایران  ـ اصفهان  ،الکافی 

 اول. چ ،امیرالمؤمنین
 دوم.  چ دفتر انتشارات اسالمى،  قم:  ، السرائر (، ق   1410)   حّلى، ابن ادریس، محمد بن منصور  .19
بن    ی،حل .20 حسن  امام    ةمؤسس  :قم  ،هیالشرع  األحکام  تحریر(،  ق  1420)  یوسفعالمه 

 اول.  چ ،)ع(صادق
 اول.   چ   دفتر انتشارات اسالمى، ، قم:  عد األحکام قوا ق(،    1413)   ـــــــــــــــــــــــــــ  .21
امام    قم:  ،األصول  علم  الى  الوصول  نهایة  ،ق(  1425)  ـــــــــــ ـ ـــــــــــــــ .22 مؤسسة 

 ، چ اول. )ع(صادق
 اول. چ قم،، نهایة الوصولق(،  1425)  ـــــــــــــــــــــــــــ  .23
 دوم.چ  یلیان،اسماع  ةمؤسس :قم ،اإلسالمشرائع (، ق 1408) محقق جعفر بن الحسن ی،حلّ .24
 اول.چ ، اسماعیلیان ةمؤسس: انیرا ـ قم، إیضاح الفوائد ق(،  1387) حلّى، محمد بن حسن .25
 اول. چ  ،)ع(امام صادق ةمؤسس قم: ،معالم الدین(، ق 1424) حلّى، محمد بن شجاع قطّان .26
 دوم. چانتشارات اسالمى،  قم: ،التوضیح النافع(، ق  1416) حویزى، حسین .27
 اول.  چ ،لجنة إدارة حوزة :، قمأصول االستنباطق(،  1412سید علی نقی) ی،یدرح .28
 دوم. چ یت،آل الب ةمؤسس :یروت، باالصول یةکفاق(،  1412حمدکاظم )م ی،خراسان .29
التقلق(،    1426)  اهللروح  ینی،خم .30 و  امام    یمتنظ  ة مؤسس  :تهران  ،ید االجتهاد  آثار  نشر  و 
 اول.  ینی، چخم
 دوم.چ ، اسماعیلیان ةمؤسس: ایران ـ قم، جامع المدارك(، ق 1405) دسید احم  خوانسارى، .31
الخوئ  موسوعة(،  ق  1418)  ماسالقابو   یدس  یی،خو  .32 آ  یاءاح  ةمؤسس  :قم  ،یاالمام  اهلل  یت آثار 
 اول.  چ یی،خو 
االصول(،  ق  1420)ــــــــــــــــــــ   .33 تقرمصباح  قم  یدس  یر،  واعظ،    : محمدسرور 

 ششم. چ ی،الداور همکتب
  االمام   مكتبة  ،یدالها  جعفر   ریتقر  ،ةیاالسالم   الحکومة  معالم  ،(تابی)  جعفر  ،یحانسب .34
 . نيالمؤمنريام

 . http://wikifeqh.ir ،اجتهادی مکاتب مهدی، دار،زندهشب  .35
 



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 
22 

 
 
الحکم و(،  ق  1411)  یمحمدمهد  ین،الدشمس .36 اإلسالم  نظام  فی  بیروتاالدارة  المؤسسة   :، 

 دوم.  چ ،الدولية
 اول. چ صدر، یدشه ةکنگر :قم ،یدةالمعالم الجد (،ش 1379) باقرصدر، محمد .37
 اول. چ المؤتمر العالمی للشهید الصدر،  :، قمسالم یقود الحیاةإلا(، ق  1421) ــــــــــــــ  .38
  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  .39

 اول. چ مجلس شورای اسالمی،: (، تهران1364)
دفتر    :قم  ی،اکبر غفاریعل  یقتحق  ،یهالفق   یحضرهمن ال  (،  ق  1413)  ید بن علمحصدوق، م .40

 دوم.  چ ی،اسالمت انتشارا
 اول. چ ،هدار الثقاف :قم ،یاالمال(، ق 1414) محمد بن الحسن ی،طوس .41
 چهارم. چ    ، ه ی دار الکتب االسالم   : ن ، تهرا االحکام   یب تهذ (،  ق   1407) ـــــــــــــــــــــــ   .42
 دوم. چ ، دار الکتاب العربی، بیروت،النهایةق(،   1400)ــــــــــــ  ـــــــــــ .43
 اول. چ، دفتر انتشارات اسالمى: ایران ـ قم ، الخالف(، ق  1407)  ــــــــ ـــــــــــــــ  .44
المعارف   همؤسس  :، قماالفهام  مسالک(،  ق  1413))شهید ثانی(    على  بن  الدینعاملی، زین .45

 اول. چ ،هاالسالمی
 انتشارات   :قم،  الثانی  الشهید   رسائل  ،(ق  1421)  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  .46

 . اول چ ،یاسالم یغاتبلت دفتر
  :قم  ،األلفیة  الرسالة  شرح   فی   العلیة  المقاصد  (، ق  1420)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .47

 اول. چ قم، علمیة  حوزة  اسالمى تبلیغات دفتر
 اول. چ  یاء التراث العربی، بیروت،  ح ، دار إ القديمة(   ـ )ط   مفتاح الکرامة تا(،  بی )   عاملى، سید جواد  .48
 . اول   چ   ، اسالمی   انتشارات   : قم   بروجردی،   محمدتقی   تقریر   ، االفکار   نهایة (،  تا ی )ب   ین لد ا یاء ض   ی، عراق  .49
 . دوم چ    اسالمی،   انتشارات   : قم   ، الوثقی   العروة   علی   استداللیة   تعلیقة (،  ق   1415)   ـــــــــــــــــــ  .50
  و   دین  تخصصی  فصلنامة  ،«گذاریقانون  در  معیار  فتوای»  ،(1392)  علیحسن  کبریان،اعلی .51
 .اول سال ،2 مارةش ،نونقا

  ، قم  مکتب  و   نجف  مکتب  فقهی   شناسیروش  ابوالقاسم،  دوست،علی .52
http://mobahesat.ir. 
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محمد .53 ا  ؛فتحی،  کاظمصکوهی  ای (،  1397)  فهانی،  اسالمی  جمهوری  اساسی  ران  قانون 

 اول.چ شورای نگهبان، پژوهشکدة : ، تهرانه با نظرات تفسیری شورای نگهبانهمرا
 اول. چ نشر صاحب األمر، :قم ،یةاالصول المباحث(، ش 1395حاق )اسمحمد یاض،ف .54
محمد .55 عنوا1393)  قائینی،  با  علمی  نشست  شورای    ن(،  حقوقی  و  فقهی  جایگاه  »بررسی 

قانون در  ق  توسط گذاری«،  نگهبان  و  محمد  ارسطا،  ائینی  و  قم:  محمدجواد  علوم  پژوهشگاه 
 . 1393/ 11/ 01فرهنگ اسالمی، 

 اول.چ    ی، دفتر انتشارات اسالم : ، قم التعلیقة على معالم األصول (،  ق   1427)  ی عل  ید س  ینی، قزو .56
 . اولچ ، قم، دراسات فی القضاء ـالبراهین الواضحات،  پوراسماعیلعلى اى، محمدقمشه .57
 اول. چ ،یهاإلسالمالکتب   یاءاح :، قمالمحکمة ینالقوان، (ق 1430) القاسمابو  یرزام ی،قم .58
القمی(،  ق  1427)ـــــــــــــــــــ   .59 المیرزا  اسال  یران: ا  ـ قم  ،رسائل  تبلیغات    ـمیدفتر 
 اول.  چخراسان،  ةشعب
جعفرکاشف .60 بن  حسن  الفقاهة (،  ق  1422)  الغطاء،  القضاء  ـأنوار  نجفكتاب   ةمؤسس  :، 

 اول.  چ الغطاء،کاشف
عباس،  ک  .61 اساسیعبی،  قانون  اصول  مبانی  نشر تحلیل  چهارم،  بخش  چهارم،  اصل   ،
20 /07 /1396 ،vasael.ir. 
  مرعشى   اهللآیت   کتابخانة:  قم  ،الکرکی  المحقق   رسائل  (،ق   1409)  حسین  بن  على  کرکى، .62

 اول. چ اسالمى، نشر دفتر و نجفى
و    هللطباعدار الحدیث    :قم  دیث(،دار الح  ـ )ط  الکافی (،  ق  1429)  کلینى، محمد بن یعقوب .63

 اول. چالنشر، 
  :قم  ،هااشتراك  و  هاافتراق  ف، نج  و  قم   اصولی  مکاتب  ،(ش  1385)  محمدعلی  گرامی، .64

 .اول چ قم، علمیة حوزة  مدیریت  مرکز
 اول. چ دار القرآن الکریم،قم: ، کتاب القضاءق(،  1413) رضاگلپایگانى، سید محمد .65
مرعشى نجفى و دفتر    ةکتابخان  : ، قمقق الکرکیائل المح سر   (،ق  1409على )  ی، محقق کرک  .66

 اول.  چ ی،انتشارات اسالم
 اول. چ ایران، ـشیخ مفید، قم ةهزارجهانى  ةکنگر، المقنعة(، ق 1413) دمفید، محم .67
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 دوم. چشر سرایى، ن :ـ ایرانقم، نظام الحکم فی اإلسالم(، ق 1417) علىمنتظری، حسین .68
 دوم. چ نشر تفکر، :، قمات فی والیة الفقیهدراس(، ق  1409) ــــــــــــــــــ  .69
  انتشارات   مؤسسة   :قم  کاظمی،  محمدعلی  تقریر  ،االصول  فوائد(،  تای)ب  ینمحمدحس  ینی،نائ .70

 .دوم چ اسالمی،
 هفتم. چ  ی،التراث العرب یاءدار اح :یروت، بجواهر الکالم(، ق 1404) محمدحسن ی،نجف .71
 .اول  چ ،)ع(یت آل الب ةؤسسم :، قمةمستند الشیع(، ق 1415احمد ) ی،نراق .72
 اول. چ ی،مسالا یغاتدفتر تبل :قم ،یامعوائد اال (، ق 1417)  ـــــــــــ  .73
تقراالصول  یف  یالمغن(،  ق  1440)  ینحس  ی،خراسان  یدوح .74 القط  یر،  سنبل  آل    یفی، نزار 

 اول.چ امام باقر العلوم،  ةمدرس
 اول.   چ   نشر نور،   تحقیق و   ة س مؤس   : جا بی ،  ی ساس ا و تفسیر قانون    شرح ،  ( ش   1368)   ، محمد ی یزد  .75
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