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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ
ﺑﺤﺜ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﺗ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺨﯿﯿﺮ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻧﺘﻪ ﺷﺸﻢ را در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻟﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﺮﺧ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺮﺳﺶ اول  :اﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﻮد رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﻼق ادﻟﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
در ﯾ ﺟﺎ اﻃﻼق را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ وﻟ در آﺧﺮ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﻃﻼق اﯾﻦ ادﻟﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﻣﺎ اﻃﻼق ادﻟﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ را از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﯾﺒﺎر آن را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ وﻟ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ادﻟﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ در ﻓﻀﺎی ﻋﻘﻠ ﻋﻘﻼﺋ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن ﻫﺎ
را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﻋﻘﻼ ﺗﺨﯿﯿﺮ را ﻫﻢ در آن اول و ﻫﻢ در آن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﺎری ﻣ داﻧﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻃﻼق اﯾﻦ ادﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮔﺮدد.
ﭘﺮﺳﺶ دوم  :ﺷﻤﺎ راه ﺳﻮم )اﻧﺘﺨﺎب ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ و اﻓﺘﺎی ﺑﻪ آن( را رد ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺟﻮع ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎ
ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﭼﺮا ﻧﻤ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ از ﻣﻘﻠﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا دﻫﺪ ،رﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ  :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ،رﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ از ﻣﻘﻠﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻧﺖ داری ﮐﺮده و ﺑﺎر اﺿﺎﻓ ﺑﺮ دوش ﻣﻘﻠﺪ ﻧﺬارد .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺳﺮ درازی دارد در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﻓﻘﻬﺎ وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ای ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﻼن آﻣﭙﻮل روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﻠﻒ در ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﭼﺮا ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮ او ﻣﻌﯿﻨﺎً واﺟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻼﻣ از ﻋﻨﺎﯾﮥ اﻻﺻﻮل و ﺳﯿﺪ ﯾﺰدی ﻧﻘﻞ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم  :ﯾ ﺟﺎ در ﺗﻘﺮﯾﺮات ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺮاﻗ ﻋﺒﺎرت ﺣﻢ واﻗﻌ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ ﺣﻢ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه ﻟﻔﻈ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺮﯾﺮات اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد و در ﺻﻮرت دوران اﻣﺮ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺻﻮﻟ و ﻓﻘﻬ ﻧﯿﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن
ﺷ در ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺟﺎری ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺼﺤﺎب
ﺷ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﭼﻮن اﻣﺮ داﺋﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﯾ ﻣﻘﻄﻮع اﻟﺒﻘﺎ و ﯾ ﻣﻘﻄﻮع اﻟﻌﺪم ﻟﺬا ﻣﺠﺎﻟ ﺑﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﺷ ﻻﺣﻘ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ،ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑ از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻓﻘﻬ ﻓﺘﻮا دﻫﺪ و ﻣﻘﻠﺪان
را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﯾﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا دﻫﺪ.
ﻧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﺪار ﻓﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮآﯾﻨﺪ و
ﺑﯿﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ .ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺛﻘﻪ ﻗﻀﯿﻪ ای را از ﻣﺠﺘﻬﺪی ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﻧﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺠﺘﻬﺪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا او در ﻓﺘﻮا ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻣ ﮔﯿﺮد؛ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺷﺎل ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺘﻮا ﻣ دﻫﺪ ﻣﺜﻼ در دوران اﻣﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻃﻬﺎرت ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻠﯿﺖ،
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺖ را ﻣ ﮔﯿﺮد ﺧﺐ اﯾﻦ ﺿﺪ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﺪار ﻓﺘﻮا دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط

ﻣ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒ را ﺑﻮﯾﺪ))ﻣﯿﺮزای ﻗﻤ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺪادی ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن ﻗﻬﺮاً ﺑﻪ ﻫﺮ ﻇﻨ ﻏﯿﺮ از ﻇﻨﻮن ﻣﻨﻬﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﺮد؛ اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ واﻗﻊ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺘﻮا ﻧﺪاده و ﻣﺮدم را ﻣﻌﻄﻞ ﺑﺬارم و ﯾﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﻗﻄﻊ دﻋﺎوی و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﻇﻦ ﻓﺘﻮا دﻫﻢ((
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻓﺘﻮا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮده و ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﺑﯿﺮد.
اﮐﻨﻮن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﺘﻪ ﻣ آورﯾﻢ.
اﻟﻒ  :ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺻﻮﻟ ﻓﺘﻮا دﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺿﻠﻊ ﺗﺨﯿﯿﺮ را آورده ﺑﺪون اﯾﻨﻪ اﻟﻘﺎ ﺑﻪ
ﺧﻼف ﮐﻨﺪ .ب  :اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب در ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻤﯿﻪ)،ﻣﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ( ﻣﺠﺎل ﺣﻀﻮر دارد .ج  :ﺗﻤﺴ ﺑﻪ
اﻃﻼق ادﻟﻪ ﺧﺎﻟ از وﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .د  :ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﺿﻠﻊ ﺗﺨﯿﯿﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا داده و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻠﻒ ﺑﺬارد ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را رﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ ﺑﺬارﯾﻢ.
ﻣﺎ در ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺎدل و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻗﺮار دارﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺎرض دﻻﻟﺖ وﺿﻌﯿﻪ و
ﺣﻤﯿﻪ و ﻏﯿﺮ آن« ﻣ رﺳﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻫ ﺑﺪوی اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﯾ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای دﻟﯿﻞ دﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻋﺎم ،ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻖ ،اﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﻇﺎﻫﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﻮم ،وارد ﺑﺮای ﻣﻮرود و ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎرض
ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﯿﻦ)ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ( ﯾﺎ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﻦ وﺟﻪ ﻣﺜﻞ اﮐﺮم اﻟﻌﻠﻤﺎ و
ﻻﺗﺮم اﻟﻔﺴﺎق ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺳﻖ را اﮐﺮام ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﺎرض ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪوی و در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ  :اول ،ﺗﻌﺎرض ﻋﺎم ﮐﻪ دﻻﻟﺖ وﺿﻌﯿﻪ دارد و
ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺣﻤﯿﻪ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻ ﺗﺮم اﻟﻔﺴﺎق )ﻋﺎم( و اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﻼن ﺧﻄﺎ را اﻧﺠﺎم دادی اﮐﺮم ﻋﺎﻟﻤﺎً)ﻣﻄﻠﻖ( ﺣﺎل اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺳﻖ را اﮐﺮام ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺎرض رخ ﻣ دﻫﺪ .ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻤﻮﻟ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ( ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﻟ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻖ رﻗﺒﮥ(
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻ ﺗﺮم اﻟﻔﺎﺳﻖ)ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻤﻮﻟ (و اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﻼن ﺧﻄﺎ را ﮐﺮدی اﮐﺮم ﻋﺎﻟﻤﺎً در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺎﺳﻖ،
ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ دوران اﻣﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و اﻣﺮوزه درﺟﻮاﻣﻊ روﺷﻨﻔﺮی
دﯾﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺎدر ﺷﺪه و از اﻣﺎم ﺻﺎدق ع دﻟﯿﻞ ﻋﺎم ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﺴﺦ؟ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﯾ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ.

