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  ١٣    �   مقدمه  

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه

  
  

 دينـداران  و معتقد مومنان يبرا هك ست اي دردنامه رو، پيش متن
 ديگـران  آزار بـه  هكـ  سـت  اي نامـه  رنـج  .اسـت  شـده  نوشته خداترس

 مـرگ  از پـس  يدارويـ  نـوش  خواهد نمي و انديشد نمي و پردازد ينم
 و مـومن  جامعه يبرا ياركتذ و هشدار خواهد مي هكبل باشد، سهراب
 و هسـتند  معتقـد  جزا روز و خدا به هنوز هك يآنهاي د؛گرد مدار دين
 هنـوز  و است نشده باز سياست ارانكم ةآلود شانكپا و نشاط با روح
  .درخشد مي وجودشان در حريت و يآزادگ جوهر
ـ بگير يـاد  هكـ  اسـت  يسانك يبرا نوشتار اين  از قبـل  قصـاص  دن
 را انسـانيت  به اعتقاد و ايمان و دننماي يداور درست و دننكن جنايت

 و دنـ نك قضـاوت  درسـت  هك دنبگير ياد بايد .دننفروش بخس ثمن به
ـ آور بدسـت  موجـود  هاي تحليل از را ينهاي نتيجه  سـخت  نيـ ا و ،دن
 و مردان .نندكبيف آينده و حال گذشته، به ينگاه است يافك نيست،
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 و انمـ يا يتعـال  ريمسـ  در خواهنـد  مـي  هكـ  يسـان ك مخصوصاً ،زنان
 متشـرع  و معتقـد  را آنهـا  هكـ  دارنـد  دوست و نندك تكحر تيمعنو

 است املكت و رشد حال در يانسان هر هك نندك كدر بايد بشناسند،
 اگر .بود خواهد آفرين لكمش ماند، خود زمانه و عصر در يفرد اگر و

 را مـا  خالقيـت  و امـل كت ديگـر،  ينگاه امروز و داشتيم ينظر ديروز
 بيشتر يشيع انديشمندان و علما انيم در موضوع اين .دهد مي نشان
 .اسـت  اجتهاد باب بودن باز به شيعه افتخار هك چرا آيد، مي چشم به
 ردكـ عمل و شـيوه  بـه  معترض، و ناقد امروز و بوديم مدافع ديروز اگر
 تحول حال در ها انسان خالصه .اسالم مبلغان و گردد ميبر ارگزارانك
 جنـگ،  مخـالف  امـروز  و بودنـد  جنگ پيگير يروز .هستند املكت و

  .ندسته خشونت و يخونريز
ـ  ردنـد ك مـي  طريـق  يط خشونت و يقلدر با ديروز، مانكحا  يول
 .هسـتند  خشـونت  و جنگ مخالف هك رود مي يسوي به بشريت امروز
 قـدرت  و ينولـوژ كت هك امروز يماشين يزندگ در دارند دوست مردم

 اسـت  ردهك پر را نشا جسم و ذهن يفضا تمام اطالعات آور سرسام
 بايـد  پـس  .ننـد ك يزندگ آميز مسالمت به شيوة و گفتگو آرامش، در
 يخوب به را چيز همه تاريخ هك بدانيم .آنها عليه نه بود مردم نارك در

  .ندك مي ترسيم
 را يهـدف  چه و است نهفته نوشته اين انتشار در اي فلسفه چه اما
 با خواهد مي فقط هك گفت بايد اي مجامله هيچ بدون ند؟ك مي دنبال
 هكـ  بگويـد  هايي واقعيت از دينداران و فرهيختگان و خرد اهل مردم،
 عمـل  ايـن  از يروز اسـت  نكـ مم و هستند عاجز آن گفتن از يبرخ
  .باشد دير يمك شايد روز آن اما ،شوند پشيمان هم خود

 و دهـد  پاسـخ  هـا  نوشته و ها گفته تمام به خواهد نمي نوشته اين
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 مرجـع  كيـ  ،آشـنا درد انسـان  كي چهرة ردنك شنرو رسالتش تنها
 هـاي  ارزش بـه  وفـادار  انسان كي و يجواهر فقيه كي ،ضمير روشن
 يمعرفـ  .است العظمی صانعیاهللا ↨آيـيعنی حضرت  يانسان ـ ياسالم

 در را يبيشـمار  خاطرات و ديده را يبسيار ناماليمات هك يشخصيت
 تـالش  قرن نيم يدستاوردها حفظ با و ردهك ضبط خود پردرد سينة
 نهايـت  در و اسـت  گفتـه  آنهـا  درد از و ردهكـ  زيست مردم با ،يعلم

 و ديـن  عظمـت  و پيشـرفت  و امـور  اصـالح  ،يهاال درگاه از عاجزانه
  !اوست جرم تنها اين و ندك مي طلب را شورك

 هكـ اين از و است شده تدوين و تنظيم بخش سه در مجموعه اين
 عنـوان  بـه  ،مقـاالت  از يبعضـ  هفرهيخت نويسندگان نام از ميتوان نمي

 يهـ اال عظمت با پيشگاه به تقصير عذر نيمك استفاده ،يمعنو حقوق
های مختلـف فکـری جامعـه، بـا      گروه نيمك مي آرزو و آوريم مي فرود

برخورداری از موهبـت آزادی، بـرای سـرافرازی ايـران آزاد و آبـاد و      
  تقويت هويت ملي کوشش کنند.

ی جامعـه   (اطالعيـه  واقعـه  كيـ  کاویوا به مجموعه اين در ابتدا
العظمـی  اهللا ↨آيــ مدرسين حوزه علميه قم بر عليه مرجعيت حضرت 

 ضـمن  در و شـده  پرداخته فقها و مجتهدان رسالت تبيين وصانعی) 
 تـا  آغـاز  از قـم  علميـه  حوزه مدرسين جامعه« تابك به استناد با آن
  .مپردازي مي يصانع يالعظماهللا ↨آيـ حال شرح به 1»نونكا

 قلـم،  اهـل  يتحقيقـات  و يعلم هاي نشكوا با رابطه در دوم بخش
 مقاالت و مطالب انبوه ميان از و باشد مي معتبر، يسايتها از برگرفته
  .است شده استناد مورد شش به تنها ،يعلم متعدد

 علمـا،  تقليد، مراجع هاي نشكوا به نيز مجموعه اين يپايان بخش
 جامعه مدرسين حوزه عمليه قم از آغاز تاكنون، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي. .١                                                 
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  .است يافته ختصاصا يسياس هاي لكتش و گروهها فضال،
 آنچــه هكــ خــواهيم مــي يهــاال درگــاه از خالصــانه و اميــدواريم

 يبـرا  ثمـر  مثمـر  و باشـد  او يرضا يمرض ايم داده انجام و ايم نوشته
  .تحقيق اهل و متدين مردم
  
  

  يقمر يهجر ١٤٣١ االول ربيع  
  يشمس ١٣٨٨ اسفند  

  علی محمدی  
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  اولبخش 
  واقعه كي واكاوي
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 و نهيشيپ ،متن اين نگارش ياصل ليدل و دغدغه هك ستين پنهان  سخن نخست
 ،يعلمـ  شخصيت آن با نسبت و مرجعيت چون يسترگ مسئله خيتار
ـ  حضـرت  مـا،  زمـان  ريضـم  روشـن  و شينواند مرجع ياسيس اهللا ↨آيـ

 ها سال انقالب، راه در مبارزات ،يعلم سوابق همه آن با يصانع يالعظم
 نيتـر  يعال در قضايي و اجرايي مهم مقامات يتصد و امام با يههمرا

 لحظـه  در دشـمن  و دوسـت  اعتـراف  بـه  هك انساني .باشد می سطوح
 هـاي  آرمـان  و جواهري فقه از دفاع به هايش تيفعال و سيتدر لحظه
 پرداخته ياسالم انقالب از تيحما و اسالمي جمهوري بنيانگذار بلند
 منتها .است داشته يجد ظهور و حضور آن لحظات تمامي در خود و
 آن بـه  مسـتدل  هـاي  پاسـخ  ارائه و رخداد نيا ليتحل و يبررس ليذ

 ايـ پو اجتهاد هاي يژگيو و تيمرجع طيشرا دربارة ميوشك مي مواضع،
 و مينـ ك اشاره ياتكن به يجواهر فقه و ياسالم هاي آموزه و سنت در
ـ  ارتقـا  نحوة و تيمرجع تيمعنو و قداست زين  و يعلمـ  درجـة  نآ هب
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 ادآوريـ  را ياسـ يس و يدولتـ  ينهادهـا  بـه  نسبت تيمرجع استقالل
  .ميشو

 نينخسـت  است، عهيش فقه ييايپو از گفتن سخن بر بنا هك يزمان
 ،نقـرآ  شـود؛  مـي  دوختـه  هنسـال ك درخت نيا ساقة و شهير به نگاه
 هكـ  سـت ين دهيپوش معرفت اهل بر .عهيش مجتهدان و هانيفق ،سنت

 هـزار  عمـر  و دارد سـنّت  و قـرآن  در شهير عهيش هفق يطوالن اتيح
 انيسال طول در كه است يمجتهدان و فقيهان تالش مديون ،اش ساله
 هـاي  پرسـش  به نسبت يسياس و ياجتماع تحوالت و رييتغ از گذر و

 يديـدگاهها  نشر و شبهات به دادن پاسخ و خود نسل يازهاين و روز
 مسـلمانان  يزنـدگ  در ندا توانسته و داشته مبذول يجد توجه جديد

 يحقوق يمكتبها اعجاب هك ييجا تا بگذارند، يجا به يجد راتيثأت
  .ندبرانگيز را

 و علمـا  تـالش  يچگـونگ  بـه  فقـه  يبارور و طراوات اين شك يب
 در ينگر واقع با را عهيش فقه حيات و يپوياي كه گردد مي بر يفقهاي

 جانـب  از پويـا  و زنـده  ياجتهـاد  اند؛ رسانده اثبات به خويش اجتهاد
 بـر  و دهيـ ورز اصـرار  جمـود  دفـع  هب كه شيدوراند و شجاع يهانيفق

  .اند كرده تأكيد ،يوح و عقل زمان، از منبعث و صحيح استنباط
 يدادهايـ رو از درسـت  درك بـر  شيعه يفقها از دسته نيا تالش
 بـر  عالوه بتوانند تا بود استوار اجماع و عقل دقيق تبيين و ياجتماع
 قابليـت  ،يبشـر  و ياله اتبمك گريد با تعامل و يبشر عجوام اصالح
 داشـته  را امـروز  انسـان  نيازهـای  و شـبهات  بـه  يپاسخگوي و تحقق
 در را فقـه  ارزش ه)يـ عل اهللا (سالم ينيخم امام هك طور همان ،دنباش
  1.دانستند مي انكم و زمان عنصر دو به توجه با مردم التكمش حل

  .٢٩٠و  ٢١٨، ص ٢١صحيفه امام، ج  .١                                                 
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 ارتباطـات  گسترش و ،يآور فن و دانش ةتوسع با امروز جهان در
 در كه ندا مواجه يجد يپرسشهاي با فقها و فقه شدن، يجهان بحث و

 تفقه عظمت و شكوه آن تمام دقيق،ريغ و صحيحنا پاسخ ارائه صورت
 و گـردد  مـي  زانـه رو غـرض  هاي تحليل و حوادث دستخوش دين، در
  .دشو مي رو هروب شكست با آن يعمل ةفسلف

 يشعار ،يسطح يپاسخها يا پاره با توانيم يم كه كنيم تصور اگر
 بـه  ،ميشـ با موفـق  خدا امكاح يمعرف در ،يتعبد اعمال به كتمس و

 امـا  دهد، پاسخ مدت كوتاه در است ممكن رويكرد اين .ايم رفته خطا
 شناخت يسو به بايد .كند نمي كفايت و نيست كارساز مدت دراز در

ــه ــدگ و جامع ــين يزن ــروز يماش ــت ام ــونگر مدا در و رف  و ييكس
  .بود خود زمانه فرزند و نيفتاد انگاري مطلق
 كنـار  به را سنت و شد هضم يجهان جامعه در نبايد نيز يطرف از
ـ  رويكرد به توجه درست، راه بلكه ،نهاد  سـمت  بـه  تكـ حر و يعقالن

 تابع و جستجوگر هاي ذهن كننده سيراب كه است ياقناع پاسخهاي
 و هـا  شاخصه اند دهيوشك عهيش نهايفق ليدل نيهم به .باشد حقيقت
  .دهند قرار آن يمعرف يمبنا را نيد ياساس صيخصا
 و يآسان بر اسالم نيد متد عه،يش بزرگ يفقها از يبرخ گمان به

 عنـوان  بـه  كـريم  قـرآن  .اسـت  يمبتنـ  نيـ د امكـ اح ياجرا سهولت
 بـر  احكـام  بيـان  هنگـام  به يمتعدد آيات در هاد،اجت سند نينخست
  1.ورزد مي تأكيد آن يجرپذيرأ ديگر، تعبير به و »يسر« يآسان
 يارزيـاب  يشاخصها از ييك تواند مي »عسر« و »يسر« ما گمان به

 جاودانـه،  كالم، اين كه چرا گيرد؛ قرار يفقه هاي استنباط سنجش و
  ، ٩٧ه ، مـريم آيـ  ٤٠،٣٢،٢٢،١٧هاي قمر، آيات  توانيد به سوره براي اطالع و آگاهي بيشتر مي .١                                                 

 مراجعه کنيد. ١٩٦و  ١٨٥و سوره بقره آيات  ٢٠، مزمل ٢٠، عبس ٥٨دخان 
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 در يحتـ  كـه  باشـد  اي گونـه  به بايد پس است همگان يبرا و جامع
 و فـرد  ةگسـترد  ينيازهـا  بـه  يپاسـخگوي  ظرفيت هياول امكاح ةريدا

 نويهثا احكام با امر اين تناسب نيهمچن .باشد داشته را يبشر ةجامع
 تشـريع  در حكمـت  بلنـد  گـاه يجا نگرنشا ضرورت، و اضطرار بحث و

 اكثـر  در توانـد  مـي  اش اوليـه  تشـريع  در يهـ اال احكـام  پـس،  .است
 نـادر،  و انـدك  خـاص،  مـوارد  در جـز  و درآيـد  اجـرا  بـه  هـا  ظرفيت
  .است تشريع در يقرآن يسر يمعنا اين، .نيست ابرداراستثن
 .است سنت به رجوع اجتهاد، و فقاهت ،يشناس دين سند وميند

 و روايـات  فقيـه،  كـه  آن مگـر  رسـد،  نمـي  انجام به گاه هيچ اجتهاد،
 تـاريخ  طول در كه جا آن از ليكن كند؛ يبررس يدرست به را احاديث
 بـا  :ائمـه  و 6رمبپيـا  سـخنان  در ثيحـد  وضـع  و جعل اسالم،
 و ناســره از ســره تشــخيص ،پذيرفتــه صــورت مختلــف هــاي انگيــزه
  .دهد مي تشكيل را اجتهاد از يمهم بخش آنها، يبررس و يشناساي
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  ٢٣    �   واقعه يك یواکاو  

 مـا  بـر  دروغگويـان،  كـه  هسـتيم  يراستگوي خاندان ما
 بر بستن دروغ با را ما يراستگو هرهچ و بندند مي دروغ
  .كنند مي خراب مردم نزد ما،

  فرمود: كه شنيدم 7صادق امام از گويد مي حكَم بن هشام�!�#70 %& !
  �%�2�8  �0) %� 9��� -:��#� ,��&�4�� �� -���; 5���  ��+%< �� %&�2.%8� ,�� ��#�= >� �- ?@A= �� � �� �  B5�&�� C ��  �6. D E���� ��/��%F ,G� H��2.%8� I J ����K %��L ,G� �#�7%��� ,C �!�#70� %& !
 %� M�%N O�� %&��$ �%�7P � ��&� %&� �(  ��Q�6'1  
 و قـرآن  بـا  كـه  آن مگر نپذيريد، ما جانب از را يحديث
 مـا  پيشـين  احاديـث  ميان در يا و باشد سازگار سنّت،
 كـه  ــ  سـعيد  بـن  همغير كه چرا بيابيد؛ آن بر يشاهد
 پـدرم  يـاران  كتب در را ياحاديث ـ باد او بر خدا تلعن
 .بـود  نشـده  يجـار  پدرم زبان بر هرگز كه ساخت وارد
 كـالم  بـا  كـه  را يسـخن  هيچ و كنيد پروا خدا از پس،

 يسـازگار  6محمد ما پيامبر سنّت و بزرگ پروردگار
  .ندهيد نسبت ما به ندارد،

 آشـنا ردد مجتهـد  و هيفق كي هك شود مي مطرح الؤس نيا كنيا
 ةائم فعل و اراده و امبريپ نيد بر فهمد مي و دهيشك زحمت سالها هك

 براسـاس  ديـ با ايـ آ ند؟كب ديبا چه اند، پوشانده وارونه نيپوست اطهار،
 از و سـتند ين هـم  مكـ  متأسـفانه  هك او امثال و ديسع بن رهيمغ آنچه

 نـام  بـه  را ياريبس اتيجعل و اتيروا و باشند مي نيدروغ هاي صحابه
 كدر و علم با ديبا هكآن اي ندك صادر فتوا اند، ردهك خلق امام و امبريپ

 بحاراألنوار،؛ ٩، ح ٣٨٨، ص ٨ج  ،↨ـالشيع وسائل؛ ٤٠١، ش ٢١٢ص  الرجال،  ↨ـمعرف اختيار .١                                                 
  .٦٢ـ  ٦٤، ح ٢٤٩ ـ  ٢٥٠، ص ٢ج



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٢٤

 بـر  را حـق  سخن و دده صيتشخ ناسره از را سره ،يشناس معرفت و
  .دساز يجار قلم و زبان

 ،يجعلـ  احاديـث  يشناسـاي  يبـرا  هكـ  هسـتند  نظـر  نيا بر فقها
 و 6پيـامبر  آنچه ييعن است؛ متن نقد يا يمحتواي نقد راه، بهترين
  .اند رانده سخن آن از قرآن بر اخبار ةعرض عنوان به :ائمه

 كه را يحديث گاه هيچ كه فرمايد مي 7صادق امام روايت، اين در
  .نپذيريد سنّت و قرآن بر عرضه از پيش دهند، مي نسبت ما به

 آمـده  چنـين  9خـدا  پيـامبر  از نقـل  به زين سنّت اهل منابع در

&�R� 7S � T  است: H�2.%8� !�U,��V W�� R�X%�Y  �%�#��� �%���� C � T��&4� �Z� ,T�&� � %�� R�X%�Y  �%�V�%U �%���� C T��&�4�� [ �!� T�&�'1  

 مـن  سنّت و خدا كتاب با آنچه و است من از باشد، من سـنّت  و خـدا  كتـاب  موافق آنچه پس .شود مي گزارش برايتـان  مـن  از يمختلفـ  سخنان كه آمد خواهد يزمان
  .ستني من از باشد، مخالف

 تيـ اهم مكـ  نبايد نيز يرجال و يسند هاي يبررس زمينه، اين در
 انتسـاب  و صـدور  يارزياب در وافر يسهم رجال، دانش .شود انگاشته
 در لغـزش  از را فقيـه  يرو هيچ به ،هم آن بر اكتفا يول دارد احاديث
  .دارد نمي باز ،ياختگس احاديث دامان در افتادن و استنباط
 بـر  اخبار ةعرض ييعن ،يمحتواي نقد بر هانفقي چههر ما، گمان به
 يثحـد  و قـرآن  از برگرفتـه  مسـلّم  اصـول  داشتن منظور نيز و قرآن

  .شوند مي تر نزديك بصائ اجتهاد به ورزند، اهتمام
 .٤٤٢٧، ح ١٢٢، ص ٢ج  قطني، الدار سنن .١                                                 



  ٢٥    �   واقعه يك یواکاو  

 شهرت اين .است امكاح رواج در فقيهان شهرت بحث ،گريد ةتكن
 دليـل  گـاه  هيچ ولي باشد، فهم در راهگشا اي هيفرض و قرينه دتوان مي
 رأي از بايـد  شـد،  اقامـه  آن خـالف  بـر  دليلـي  اگر لذا نيست، آن بر

 شـهرت « امـا  .كـرد  عمـل  دليـل،  مقتضاي به و كشيد دست مشهور
 دـتأكي آن بر رديـبروجاهللا ↨آيـ چون بزرگي انـهفقي كه نيز »دماـق

 جـا  آن يعنـي  اسـت؛  حديث درست انتقال و دريافت در ورزيدند، مي
 اصـول « در قـدمايي  شـهرت  نشود، يافت ييروا متون در حديثي كه

 كـه  كنـد  مي پيدا را حديث حكم »معصوم) از منقول صول(ا متلقّات
 مـوازين  طبق بايد آن از برداشت و كرد اجتهاد بايد آن، فهم در البته

  .باشد اجتهادي
 يگـاه  و ناآگاه افراد از اي عده ينظر تنگ و تحجر گر،يد يسو از

 و بـوده  امكاح در فقها يبرا استنباط بزرگ هاي آفت از طلب منفعت
 يتنگناهـا  و معضـالت  رغـم  يعلـ  ريضـم  روشـن  هيـ فق كيـ  .سته

 حيتشر به و ابدي يجد يحضور حوادث ورانك در تواند مي ،ياجتماع
 حـل  بـه  آنهـا  درون از و بپـردازد  اتيـ روا و اتيـ آ بنـد  بند ليتحل و

 زا تـر  موفـق  مراتـب  بـه  يهيفق نيچن كش بدون .ديآ فائق التكمش
 نگاه هيزاو از را آن و ندك بسنده اخبار به تنها و تنها هك است يسانك

 ييفقهـا  نيچنـ  بارز هاي نمونه ما مگر .ندك صادر فتوا و بسنجد خود
 بـا  باشـند  توانسـته  هكـ  ميندار عهيش تيمرجع ساله هزار خيتار در را

 چـون  هايي تيشخص ند؟ينما خلق يبزرگ تحول خود يفتواها صدور
�%X :دبو قائل هك يحلّ مهاعلّ �\�� 0 2*��V&،ايـ  .شـود  نمي نجس چاه آب 
 خوانـده  شاذ هكفقها، اقدم از ديجن ابن و سيادر ابن اقوال از ياريبس
 ييمحتـوا  حرمـت  بـه  راجـع  (فتوا ياشانك ضيف مرحوم اي و دهش مي
 امـام  و معصـوم)  امـام  زمـان  در حـد  ي(اجرا يقم يرزايم )يقيموس
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 ژرف يتحـول  خود يفتواها با )...و طرنجش ،ينيرزميز (غنائم ينيخم
 و متحجـران  طعـن  مـورد  و انـد  ردهكـ ن خلـق  اسـتنباط  يچگونگ در

 9خـدا  رسـول  هكـ  اسـت  نيچن اند؟ نگرفته قرار نيد از انيسودجو
��   فرمود: B$ *�%8 5#� �)P �� �+ 5#�� 5&�'1  

 (افقـه)  خود از برتر فقيه به را فقه كه كساني بسيار چه
  .كنند مي منتقل

 فتـاواي  بـه  دسـتيابي  و آرا تفـاوت  ،6پيامبر سخن اين ةپاي بر
 بـه  اجتهـاد  بـاب  انفتاح قيمصاد از يكي و است طبيعي امري صائب،
  .رود مي شمار

 فقاهـت  و اجتهاد در اساسي اصل دو با را ما مسئله، اين در دقت
 مرزهـاي  و حـد  از اجتهـاد،  كـه  اسـت  آن اول اصـل  .ندك مي رو هروب

 ـ است سنّت و قرآن بر تكيه همان كه ـ علميه يها حوزه در متداول
 و اسـتنباط  بـر  را فقهـي  بـرون  هـاي  برداشـت  نبايد .دشو نمي خارج
 و قـرآن  فهـم  در رايج و مسلّم موازين بايد بلكه كرد، تحميل اجتهاد
 فقـه  همـان  ايـن،  و نكرد عدول آن از اي ذره و داد قرار مبنا را سنّت

 فهـم  در جمود و اخباريگري ةورط به نبايد ،دوم اصل .است جواهري
 خـود  زمانـه  هـاي  پرسـش  و اقتضـائات  بـا  فقه زيرا ،افتاد استنباط و

  .ندك مي رشد و شود مي دهيآبد
 يفقهـا  بـه  ازيـ ن هكـ  ينـون ك يخيتار ةدور و زمان نيا در !شگفتا

 و شود مي احساس گريد زمان هر از شيب گشا گره و شينواند ارآمد،ك
 يمـاد  منافع به پا پشت و گذشته خود از ،يربان عالمان به خدا نيد
 يهيفق با است، ازمندين شدت به زده يرسم نيعناو و يويدن القاب و

 .١، ح ٤٣، ص ١ج  الكافي، .١                                                 



  ٢٧    �   واقعه يك یواکاو  

 ةمـ يخ بـه  حملـه  ايـ گو هك شود مي برخورد چنان متعهد و گر اصالح
 ياسـ يس هـوس  و هـوا  ةچـ يباز تيمرجع حرمت اگر .دبرن مي دشمن
 يبـاق  تـنفس  يجـا  يروحـان  نهـاد  چيهـ  يبـرا  طوفان شود، يگروه

خدای نـاکرده   ةمشاهد با يطوفان نيچن ينيب شيپ .گذاشت نخواهد
 نعوذباهللا و مراجع نظرات به يتوجه يب و يهاال اولوالعزم يايانب كهت

 ادامـه  هـا  فاجعـه  نيا اگر .ستين سخت چندان آنها نيتوه و رتمسخّ
 تيـ مرجع از ياثـر  نـه  گـر يد هكـ  خواهيم بود يروز شاهد ديبا ابد،ي

 سـال  هزار راز به هك نجاستيا و عه؛يش تيروحان از يينما نه و بماند
  .برده خواهد شد يپ عهيش تيمرجع استقالل
 ميـراث  حفـظ  در پيشـين  فقيهـان  تالش تكريم هك نماند ناگفته

 ؛انـد  بـوده  صائب ها برداشت ةهم در آنان كه نيست معنا بدان ،يفقه
 ،باشـد  رثمـ  يبـ  ديبا مستحدثه مسائل غيرِ در اجتهاد صورت، نيا در
 نبـوغ  بـا  انـد  توانسـته  كـه  معناست اين به آنها ستايش و تكريم هكبل

 و كننـد  پيـدا  يدسترسـ  نو يپاسخها و جديد مسائل به خود، يفكر
  .نديگشاب فقها و مجتهدان ديگر يبرا را راه
 در عهيشـ  تيمرجع هك است ياساس پرسش نيا طرح يجا كنيا
 يسـطح  و گـاه ياج چـه  از عهيشـ  فقـه  اتيـ ح تـداوم  و ييايپو بحث

 زين تيمرجع نهاد ايآ و ستيچ تيمرجع طيشرا اًيثان است؟ برخوردار
 نهـاد  هـر  هكـ  دارد يومتكـ ح اعتبـار  ،گـر يد يانتصاب ينهادها مانند

  ند؟ك متزلزل را آن تيموقع بتواند يگريد
ـ آ حضــرت  چــون  يمجاهــد  و ركــ متف هيــ فق  يالعظمـــ اهللا ↔ـيـ
 هـاي  سـال  از را خـود  رجخـا  سيتـدر  هك يحال در )يالعال (مدظله يصانع
 هيـ عمل رسـاله  هكـ  اسـت  سال ١٦ كاين و ردهك آغاز انقالب از شيپ

 درس حـوزة  در فاضـل  استاد و شاگرد دهها و ساخته منتشر را خود
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 مختلف طبقات از يشماريب افراد هكنيا مضافاً .اند يافته پرورش ايشان
 و طـالب  از ياعظمـ  بخـش  بـه  و ننـد ك مي ديتقل له معظم از جامعه
 ياريبس يپاسخگو حج اميا در شانيا ةبعث و دنپرداز مي هيشهر فضال
  .باشد مي نيلكمستش از

 در هكـ  اسـت  اي يجـد  هاي پرسش دست، اين از سؤاالتي و اينها
 علمـي  و متقن هاي پاسخ جستجوي در و آمدهپديد امروز نسل ذهن
  .است

 كدر و شـناخت  يبـرا  مينك مي تالش و ميريناگز بحث، ةادام در  قم علميه ةحوز مدرسين ةجامع روايت به صانعياهللا ↨آيـ
 ينگـاه  ابتـدا  شده، طرح يها پرسش و موضوع نيا موجده علت بهتر
 داشـته  مبـارز  مجتهـد  و فقيـه  ايـن  يسياس و يركف يزندگ به گذرا
 يعلمـ  مـدارج  از يگزارشـ  معتبـر،  منابع به استناد با سپس و باشيم
 فـوق،  موضـوع  در اسـتناد  دمور بعمن هك خصوصاً .ميده ارائه ايشان

 اسـت  »نونكا تا آغاز از قم علميه حوزه مدرسين جامعه«جلدي هشت تابك
 يافتـه  اختصـاص  اعضـا  تمام زندگي و حال شرح به آن جلد كي هك

 تيـ مرجع اتكـ مال و تيصـالح  هكـ  موضـوع  ايـن  به يطرف از .است
 سـان ينو هيـ انيب يعلمـ  سـطح  و سـوابق  و شـود  مي پرداخته ستيچ

 تيصالح يارهايمع خود زعم به هك ين حوزه علميه قمجامعه مدرس
 فاقد ،درخشان پيشينة اين با را يمرجع و اند ردهك نييتع را تيمرجع
  .شود مي واکاوی اند شمرده بر اي يتصد چنين يبرا الزم يهاكمال

اهللا ↨آيــ  حضـرت  عهيشـ  شينوانـد  مرجـع  يفمعر يبرا سنده،ينو
  است: نوشته صانعي

 در شمسي ١٣١٦ سال در صانعي، فيوس شيخاهللا ↨آيـ



  ٢٩    �   واقعه يك یواکاو  

ــاد كنيــ روســتاي ــع از 1آب  اســتان در »جرقويــه« تواب
 اهــل بــه دلبســته و روحــاني اي خــانواده در اصــفهان،

 المسـلمين  و االسالم↨ـحج پدرش .آمد دنيا به :بيت
ــيخ ــد ش ــيع محم ــانعي، ل ــاني  ص ــناس روح  و سرش
 يوسـف املّ حاجاهللا ↨آيـ ايشان جد .بود مردم ارزگخدمت
 .بودنـد  خـود  زمـان  ي وارسته و پرهيزگار علماي زا هم

 از فقـه  در و جهانگيرخان شاگردان از فلسفه در ايشان
 رشــتي اهللا حبيــب ميــرزا العظمــياهللا ↨آيـــ شــاگردان

 رهبـر  ــ  بـزرگ  شـيرازي  ميرزاي به بزرگوار آن .بودند
 جانشمرو از و داشت فراوان دلبستگي ـ وكتنبا نهضت
 داشـت  نام شهربانو نيز صانعي يوسفاهللا ↨آيـ مادر .بود
 حجاب، حفظ در و بود نمتدي و دامنكپا زني خود، هك

  .داد مي نشان اي ويژه اهتمام
 تحصـيالت  آبـاد)  كنيـ  (روسـتاي  زادگاهش در سالگي، شش در  تحصيل دوران
 هـاي  تـاب ك و قـرآن  آمـوختن  بـه  و ردك آغاز خانه تبكم در را خود

 نـزد  نيـز  را مقدماتي هاي درس از برخي .پرداخت روزگار آن متداول
 همـراه  و پـدر  راهنمـايي  و توصيه با ،١٣٢٥ سال در .آموخت پدرش
 آغـاز  .پرداخـت  حـوزوي  علـوم  تحصيل به و شد اصفهان راهي برادر،

 رژيـم  هاي دسيسه دليل به جامعه هك بود زماني حوزه در او تحصيل
 علـوم  طـالب  و داد نمـي  نشـان  خـوش  روي علميـه  حوزه به پهلوي،

 هـاي  حـوزه  ايـن،  بـر  عالوه .نداشتند جامعه در شاياني جايگاه ني،دي
 نام قبلي اين روستا، ينگ آباد بوده است. .١                                                 
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  .نداشتند خوبي وضعيت مالي، و اقتصادي بعد در نيز علميه
 رفـت  گران اسهك ةعلمي ةمدرس به اصفهان، در حضور از پس وي

 در سـپس،  .گرفت فرا مدرسه آن استادان نزد را مقدمات درسهاي و
 قـم  علميـه  حـوزه  بـه  ت،تحصـيال  ادامـه  بـراي  شمسي، ١٣٣٠ سال

 در واقـع  صـادق،  آقاسـيد  علميـه  ةمدرسـ  به نيز قم در .شد رهسپار
 ةدور هك شد سبب وي يتجد و تالش .گزيد ونتكس گذرقلعه محله
 آزمـون  در ١٣٣٤ سـال  در و رسـاند  پايان به سال چهار در را سطح

 .نـد ك سبك را اول رتبه و تكشر سطح ةدور التحصيالن فارغ عمومي
 مـورد  را وي بروجـردي،  العظمـي اهللا ↨آيــ  هكـ  شد باعث همسئل اين

  .دهد قرار خود تشويق و عنايت
 نداشت، بيش سال هجده هك حالي در سطح، ةدور يافتن پايان با
 هـاي  درس در جمله از رفت؛ قم علميه ةحوز استادان خارج درس به

 از همـواره   نجـف،  به امام تبعيد زمان تا و ردك تكشر ;خميني امام
 نيـز  و تدريس از سالها، اين طي در وي .بود او درس ممتاز دانشاگر
 به و نبود غافل شورك مختلف نقاط در اسالمي معارف و امكاح تبليغ
  .داشت اي ويژه اهتمام امر اين

 بياشرف بسياري تاداناس محضر به خود تحصيل دوران در ايشان  دوستان و استادان
ــد: ــفهان، در ش ــابك اص ــيوطي ت ــزد را س ــب ن ــروف، ادي ــم  مع  معل
 يـداهللا  نـزد  را مغنـي  و االثـار،  ارمكـ م تـاب ك نويسـنده  آبادي، حبيب

 و االصـول  معالم تابك نيز، قم به عزيمت از پس .فراگرفت پورهادي
 درس در و آموخـت  هستوداهللا ↨آيـ نزد را لمعه شرح تابك از بخشي
 و رسـائل  از بخشي .ردك تكشر صدر موسياهللا ↨آيـ رسائل و قوانين
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 از بخشـي  و منظومـه  تـاب ك نيـز  و ينيكمشـ اهللا ↨آيـ نزد را باسكم
 پايـاني  هـاي  بخـش  .آموخـت  منتظـري اهللا ↨آيـ نزد را اسبكم تابك
 بـراي  .گرفـت  فـرا  وركفاهللا ↨آيـ نزد هم، را فايهك اول جلد و اسبكم

 جبـل  عبـدالجواد  شيخاهللا ↨آيـ درس به نيز فايهك دوم جلد آموختن
  .رفت عاملي
 بروجـردي اهللا ↨آيــ  خـارج  درس بـه  سطح، ي دوره يافتن پايان با
 وي .بـرد  بهره الشأن عظيم مرجع آن درس از سال كي حدود و رفت

 بحـث،  ةپيشـين  بيـان  و يابي ريشه را، بروجردياهللا ↨آيـ تفقّه ويژگي
 توجـه  سـنت،  اهل فقهاي فتواي به توجه قدما، نظر و ياوفت بر يهكت
 بنـدي  جمـع  و سنت اهل ايفتو با شيعه فقه تطبيق روايت، به افيك

  .داند مي مطالب
 سـالهاي  و رفـت  خميني امام خارج درس به ،١٣٣٤ سال در وي
 ارزشـها،  بـر  يهكت شاگردپروري، او .برد بهره ايشان محضر از متمادي
 .دانـد  مـي  خميني امام درس هاي ويژگي از را موضوع دقيق شناخت

 تبلـور  هكـ  اشـتند د اي ويژه لطف و عنايت صانعياهللا ↨آيـ به نيز امام
 عنـوان  بـه  ايشـان  معرفـي  هنگـام  ;خمينـي  امام بزرگواري و لطف

  فرمودند: هك آنجا ؛است شورك لك دادستان
 ايـن  .ام كـرده  بزرگ فرزند يك مثل را يصانع يآقا من
 كه يمباحثات در يطوالن يسالها كه يوقت يصانع يآقا
 بالخصــوص ايشــان، آوردنــد يمــ تشــريف داشــتيم مــا
 بـردم  يمـ  حظّ من و كردند يم صحبت من با آمدند يم
 يا برجسـته  آدم نفـر  يـك  ايشـان  و .ايشان معلومات از

  1.است يعالم مرد يك و است روحانيون بين
 .٢٣١، ص ١٧صحيفه امام، ج  .١                                                 
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 در مدتي صانعي،اهللا ↨آيـ عراق، به ايران از ;خميني امام تبعيد با
 محضـر  از و شـد  حاضـر  يكـ ارااهللا ↨آيـ و داماد محققاهللا ↨آيـ درس
  .برد فراوان هاي بهره ايشان

 را بسـياري  فرهنگي و علمي هاي فعاليت و خدمات نونكتا ايشان  فرهنگي و علمي هاي فعاليت
 سـاليان  طـول  در او .اسـت  داشـته  ارزانـي  ايـران  اسـالمي  جامعه به

 بـه  و ردهك سفر شورك گوناگون مناطق به بارها آن، از پس و تحصيل
 تـا  ١٣٤٠ لسا از همچنين .است پرداخته :بيت اهل معارف تبليغ
 در و ردهكـ  مـي  سفر تهران به قم از هفته هر مستمر، طور به ١٣٥٧
 برپا سخنراني هاي جلسه شهر، مختلف فرهنگي هاي انونك و مساجد

 بـه  ١٣٣٤ سال در خارج درس آغاز با همزمان ايشان .است ردهك مي
 را مقـدمات  ةدور تابهـاي ك ابتـدا  و آورد روي حـوزوي  علـوم  تدريس
 آن در هكـ  حقـاني  علميـه  ةمدرسـ  طالب به سپس .ردك مي تدريس
 درسـهاي  خواندنـد،  مـي  درس اي ويـژه  علمـي  چـارچوب  در روزگار،
 هكـ  اسـت  داده مـي  آمـوزش  را خارج و سطح مقدمات، ةدور مختلف
 مسـئوالن  و علميه حوزه محققان و علما از بسياري ظهور آن، حاصل
 در اسـب كم تـاب ك تدريس سال، هجده طول در .است شورك اجرايي
 خـارج  درس و االصـول ↨ـفايـ ك تابك ،7ريكعس حسن امام مسجد
  .است بوده وي ةروزان هاي برنامه از حقاني ةمدرس در فقه

 را اصول خارج تدريس و ١٣٤٤ سال در را فقه خارج تدريس وي
 سـال  در اصـول  خـارج  تـدريس  هكـ  است ردهك آغاز ١٣٥٢ سال در

 .دارد ادامـه  نـون كا هـم  تـا  فقـه  خـارج  تدريس و يافته پايان ١٣٧٣
 ;خمينـي  امـام  تحريرالوسـيله  ،ايشـان  فقـه  خارج هاي درس مبناي
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  اند: فرموده تدريس را ذيل هاي تابك نونكتا و باشد مي
  ؛↕اكالز تابك .١
  ؛الحج تابك .٢
  ؛احكالن تابك .٣
  ؛الطالق تابك .٤
  ؛ءالاالي و المبارات و الخلع تابك .٥
  ؛↨ـاالشرب و ↨ـاالطعم تابك .٦
  ؛االرث تابك .٧
  ؛ءالقضا تابك .٨
  ؛الشهادات تابك .٩
  ؛الحدود تابك .١٠
  ؛القصاص تابك .١١
 و وقـف  طـالق،  ارث، از اي مسـتحدثه  مسـائل  و الديات تابك .١٢

  .ءربا
 آنـان  از برخـي  به هك ردهك فيلأت فراواني تابهايك صانعياهللا ↨آيـ
  رود: مي اشاره
 القصاص؛ تابك الثقلين فقه .١
  (تقريرات)؛ الطالق تابك الثقلين فقه .٢
  ؛;خميني ماما خارج درسهاي تقريرات .٣
  تجاوز؛ و فراغ ةقاعد در اي رساله .٤
  الضرر؛ رساله .٥
  1چاپ)؛ (آماده الوثقي ↕عرو ملحقات و الوثقي ↕عرو بر حاشيه .٦

، سيسـتاني،  هاي آيات عظـام: امـام خمينـي، خـويي     اين مجموعه گرانسنگ همراه با حاشيه .١                                                 
فاضل لنکراني و صانعي در چهار جلد چاپ شده و در دسترس علما و فضالي حوزة علميـه و  

 محققان اين رشته قرار گرفته است.
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  1چاپ)؛ آماده ( الوسيله تحرير بر حاشيه .٧
  2تأليف)؛ دست در ( االرث تابك الثقلين فقه .٨
  تأليف)؛ دست در ( احكالن تابك الثقلين فقه .٩
  المسائل؛ توضيح رساله .١٠
  3جلد؛ ٢ المسائل مجمع .١١
  نوجوانان؛ امكاح .١٢
  بانوان؛ امكاح .١٣
 اولين براي حقوقي ـ جزايي جلد دو در هك قضايي استفتائات .١٤

  4.باشد مي چاپ آماده بار
 ↕الفائـد  مجمع« تابك بر حاشيه نوشتن مشغول نونكا هم ايشان

 آن از جلـد  ٧ نونكتـا  هك باشد مي اردبيلي محقق مرحوم »البرهان و
  5.است چاپ مادهآ و ردهك تمام را

 اي گسترده سياسي فعاليتهاي آن، از پس و انقالب از پيش ايشان  سياسي هاي فعاليت
 امـام  اصـول  و فقـه  رسد در تكشـر  بـا  همزمان هك او .است داشته

 در آموخـت،  مـي  را طـاغوت  ضـد  بـر  مبارزه و نهضت اصول خميني،
 و پهلـوي  خانـدان  ماهيـت  افشـاي  بـه  بارهـا  و بارها شاه، رژيم زمان

 در فعـال  هـاي  گروه مهمترين از .پرداخت غرب و شرق استعمارگران
 اين کتاب در دو جلد چاپ و منتشر شده است. .١                                                 

 اين کتاب در دو جلد چاپ و منتشر شده است. .٢
است که مجموعاً هرسه جلد بيش از سؤال چاپ شده  ١١٨٩جلد سوم مجمع المسائل نيز با  .٣

شود که از ميان بيش از شش هزار سؤال انتخاب شـده و تـاکنون    را شامل مي ءاستفتا ٤٥٠٠
  پانزده بار چاپ شده است.

بار تجديد  پنجشود که تاکنون  اين مجموعه دو جلدي نزديک به دوهزار پرسش را شامل مي .٤
 چاپ شده است.

 وعه به چاپ رسيده است.تاکنون يک جلد از اين مجم .٥
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 .بـود  قـم  علميه ةحوز مدرسين ةجامع سالها، آن در قم، علميه ةحوز
 وضـعيت  بررسـي  ضـمن  گونـاگون،  هاي جلسه در ز،كمر اين اعضاي
 بـر  بسـياري  هـاي  بيانيه و ها اعالميه مختلف، هاي مناسبت به جامعه،
  .ردندك مي صادر شاه رژيم ضد

 در او امضـاي  و نام و داشت مستمر حضور ها جلسه آن در ايشان
 هـا  اعالميـه  ايـن  جمله از .خورد مي چشم به ها اعالميه آن از بسياري
 بـر  علميـه  ةحـوز  مبارزات در عطفي ةنقط هك بود شاه يد خلع بيانيه
  .شود مي محسوب شاه ضد

 مرژيــ ماهيــت گونــاگون، شــهرهاي در نيــز تبليغــي ايــام در وي
 آمــاده فراگيــر مبــارزه بــراي را مــردم و ردكــ مــي افشــا را طــاغوت

 اشاره رفسنجان در وي هاي سخنراني به توان مي جمله از .ساخت مي
اهللا ↨آيــ  امـا  شد؛ منجر منبر از شانيا ممنوعيت و احضار به هك ردك

 مـدتي  دليـل،  همـين  به و داد مي ادامه خود هاي يافشاگر به صانعي
  .بود متواري

 مسـجد  بـه  سـخنراني  بـراي  هكـ  حالي در ،١٣٥٧ سال در ايشان
 مسـجد  جماعت امام همراه و شد دستگير رفت مي تهران بازار جامع

 در .شـد  بـرده  النتـري ك بـه  ــ  تهرانـي  مجتبـي  آقـا  حـاج اهللا ↨آيـ ـ
 بـدني  ضربات متحمل روحي، آزارهاي و ها توهين بر عالوه بازداشت،
  .شد بسياري
اهللا ↨آيــ  سياسـي  فعاليتهاي ايران؛ مياسال انقالب پيروزي از پس
 اجرايـي  هـاي  مسـئوليت  در شـان يا .داشـت  ادامـه  همچنان صانعي،

  است: ذيل شرح به آنها از برخي هك ردك ايفا نقش گوناگوني
ــتاني .١ ــ دادس ــورك لك ــا ش ــح ب ــام مك ــي ام ــاريخ از خمين  ت

 )؛١٨/٤/١٣٦٤ ـ ١٩/١٠/١٣٦١(
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 ١/١٢/١٣٥٨( ;خمينـي  امام مكح اـب انـنگهب شوراي وـعض .٢
  )؛١٩/١٠/١٣٦١ ـ

  جنگي؛ مناطق بازسازي شوراي در امام نمايندگي .٣
  ؛;خميني امام مكح با قم جمعه امامت .٤
 از نماينـدگي  بـه  اول ةدور در رهبـري  خبرگان مجلس عضو .٥

  ؛دوم نفر عنوان به تهران
  .خميني امام مكح با نظام مصلحت تشخيص مجمع ضوع .٦
 خـارج  تـدريس  به و دارد حضور قم در نونكا هم صانعياهللا ↨آيـ
  1.پردازد مي اصول و فقه

***  

 »نـون كا تـا  آغـاز  از قم هيعلم ةحوز نيمدرس جامعه« تابك نندهك هيته
 محسـوب  جامعـه  آن انكـ ار از يكـ ي يصـانع اهللا ↨آيــ  اسـت:  معتقد
 هـاي  هيـ اطالع ثـر كا يپـا  ز،يـ ن كسـاوا  اسناد اعتراف به هك شده مي

 بـار  بـه  و انقـالب  يرهبـر  راكاف تيتثب راه در و ردهك امضا را جامعه
 جملـه  از و اسـت  داشـته  ريناپذ وقفه يتالش ياسالم نهضت نشستن

 يبـاال  مـدارج  يطـ  و عهيشـ  فقه سيتدر به وقفه يب هك بوده يسانك
  .است داشته اشتغال يعلم

 هـاي  درحـوزه اهللا ↨آيــ  يقلمـ  آثـار  ،تابك نيهم در هكنيا جالب
 هكـ  يآثـار  .اسـت  تـه گرف قـرار  نويسنده توجه مورد و يفمعر ،يفقه

 هكـ  است يمسائل در شانيا ياستدالل اتينظر و دگاههايد از مشحون
 گرفتـه  قـرار  مدرسـين  ةجامعـ  ينـون ك ياعضا يمهر يب  مورد كنيا

  .است
، انتشارات مرکز اسناد انقالب ٢٧٣، ص ٣جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغازتا اکنون، ج  .١                                                 

  اسالمي.
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 گـاه  چيهـ  جامعـه  بـه  منتسـب  نويسـان  ة بيانيـه يـ اطالع كش يب
 همـه  آن بر و نمايد بيذكت را يصانعاهللا ↨آيـ علم و اجتهاد تواند نمي
 هك هستند واقف يخوب به خود رايز ،باشد شيدهك ينف قلم داتمشهو

 ايـ  و نگهبـان  يشـورا  يفقهـا  در تيعضـو  ،انقـالب  خيتار يگواه به
 اجتهـاد  به ازين هك است هايي تيمسئول جمله از شورك لك يدادستان

 اينـك  .ندا ردهك امضا را مكح نيا شانيا يفمعر با امام حضرت و رددا
 تيصـالح  و ييتوانا دهنده نشان هك ،روشن ليدال و امارات همه نيا

اتهامات و حمـالت   آن برابر در فتواست، صدور در مجتهد كي يعلم
 مـتقن  و يجـد  پاسـخ  ازمنـد يناين خـود   هك دارد قرار ها مهری و بی
  .است

 بيشـتر  چـه  هـر  شناخت بر بارزي گواه فقها، علمي تاريخ بررسي  اهللا↨ـآي يعلم جايگاه
 علمـي  جايگـاه  درك .اسـت  زمـين  ايـران  نداندانشـم  و علمـا  فقها،
 تحقيـق  اهل و خواننده كه است مواردي جمله از نيز صانعياهللا ↨آيـ
  .دهد مي نشان بيانيه كنندگان صادر با له معظم علمي فاصله به را

 در قـم  هيـ علم ةحـوز  ياسـالم  غـات يتبل دفتر ارگان ،حوزه ةمجل
 عنوان با يمطلب ٨٩ صفحه در ١٣٧٨ ريت و خرداد مورخ ١٤٦ ةشمار

 يشـفاه  خيتار تابك از برگرفته »طلبه نشيوگز يحقان مدرسه اساسنامه«
 هكـ  ردهكـ  منتشـر  ياسـالم  انقـالب  اسـناد  زكـ مر از ،يحقان مدرسه

 يسـالها  در هك هايي تيشخص و دياسات يمعرف به جمله، از ،سندهينو
 اشـاره  ،انـد  داشـته  اشـتغال  سيتدر به يحقان مدرسه در ١٣٤٠ ةده
 قرن مين حدود در يصانعاهللا ↨آيـ يعلم گاهيجا مقاله نيا در .ندك مي
 در هكـ  ييآنهـا  هكنيا سوگمندانه .است شده مشخص وضوح به شيپ
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 سيتـدر  و درس سـطح  نظر از ،دارند قرار يصانعاهللا ↨آيـ مقابل خط
  .دارند قرار يتر نييپا هاي رتبه در

 سال به برگشت و بود يصانعاهللا ↨آيـ يعلم جايگاه سر بر صحبت
 درس بـه  ايشان هك زمان آن !پيش قرن نيم به كنزدي ييعن .١٣٤٠
  .بود مشغول اتكز خارج
 يسـالها  همـان  از صانعياهللا ↨آيـ هك شود مي فهميده مقاله آن از
 هـاي  تيشخصـ  و اند بوده مشغول اتكز خارج سيدرت به ١٣٤٠ ةده

 گفتگـو  هـا  يخبرگزار با اي و ردهك امضا را ينونك ةيانيب هك يبزرگوار
 نيـ ا مقصـود  .ردنـد ك مـي  سيتدر خيتار و يمغن و يوطيس نند،ك مي
 نيچن و ميباش ردهك تخطئه را انيآقا يعلم شأن ميبخواه هك ستين

 بـه  سكهـر  .اند بوده برخوردار ينازل يعلم سطح از هك شود استنباط
 را خـود  هـاي  دانسـته  توانسـته  مـي  خود معلومات و اطالعات رفراخو
 بـه  هشدار و تيمرجع انيك و اصالت از دفاع ،دفه هكبل ،ندك عرضه
 اين از يروز باالخره هك است حوزه يمبتد نوآموزان و نويسان بيانيه
  .شد خواهيد پشيمان يزدگ خواب و غفلت همه
 و يعلم سطح چه از يصانعاهللا ↨آيـ هك دهد مي نشان ليتحل نيا
 به يگسال ٢٢ سن در يعني يجوان عنفوان در و بوده برخوردار يفقه
 بـه  قـرن  مينـ  حـدود  عـالم  كي يوقت .است شده نائل اجتهاد ةدرج
 نيآخـر  گـذران  حال در كنيا هك پرداخته يشاگردان تيترب و ميتعل

 يهـا ينوآور و دگاههايد به خود هك ستا يعيطب ،هستند حوزه سطح
 را آن و افتـه ي دسـت  استفتائات و استنباطات ةحوز در اي تازه و ركب

 هكـ  انـد  ردهكـ  ديكتأ بارهااهللا ↨آيـ هك مينك مين فراموش .ندك عرضه
 اتخاذ يسنت و يجواهر فقه نيهم از را يفقه هاي ينوآور به دنيرس
 حمله ايشان به محابا يب يبرخ هك است چگونه پس .ريالغ و اند ردهك
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 زشـان يآم بـدعت  يفتواهـا  بـا  را فقاهت و فقه شأن مثالً هك نندك مي
 يفتواهـا  يدارا ايشـان  هك شود مي فتهگ هكاين يا و !اند؟ آورده نييپا

 شـاذ  يفتـوا  يدارا ايشان هك نيست يپذيرفتن هرچند باشد، مي شاذ
 مك مدعيان نظر مورد يآرا اتفاق به قريب ثريتكا هك چرا باشند، مي

 يطرفـ  از .باشـد  مـي  جديـد  و قديم يعلما بين در قائل يدارا اطالع
 اسـت؟  مرجـع  غيـر  از مرجع شناخت كمال شاذ، يفتوا داشتن مگر
 يبزرگـان  شخصـيت  ةبـار  در ينظـر  چه است مثبت آقايان پاسخ اگر

 مگـر  آقايـان  هكـ اين ديگـر  1باشـند؟  مـي  شـاذ  يفتوا يدارا هك داريد
 يجمهـور  قـوانين  از يبرخـ  تحقق ياصل عامل اغراق يب هكدانند نمي
 فرزنـد،  حضـانت  و تابك اهل ةدي مه،بي در ديه يبرابر مانند ياسالم
 ؟است ايشان جسورانه و مترقيانه يفتواها از گرفته تنشأ زوجه، ارث
 رااهللا ↨آيــ  يفقـاهت  و يعلمـ  مقـام  يبرجستگ ةدهند نشان اينها ةهم
 بـه  و بپردازيم تشيع وهن به خود دست با هك نيمكن يارك .رساند مي

 وارد خدشـه  اسـت،  شـيعه  افتخارات از هك اجتهاد، باب بودن مفتوح
  !نسازيم
 در منـدرج  جدول و مقاله آن از يبخش به هك است الزم نجايا در
 و علمـا  يادآوري و يعموم اركاف به دنيبخش يآگاه يبرا حوزه ةمجل
  .مينك اشاره فضال
 هكـ آن از پس »طلبه نشيگز و يحقان ةمدرس ةاساسنام« مقاله ةسندينو
 مـدت  طول بر يمبن مدرسه سسانؤم يدگاههايد از يمختصر شرح
 دمحمـ  ةمصاحب به تناداس با ،دهد يم ارائه يحقان ةمدرس در ليتحص
 مورد در ،بوده موجود ياسالم انقالب اسناد زكمر ويآرش در هك مقدم

براي اطالع بيشتر از اين موضوع به بحث فتاواي غير مشهور فقها و همچنين طـرح برخـي از    .١                                                 
برخي از علما مطرح شـده  اهللا العظمي صانعي که به همراه نظرات  ↨نظرات فقهي حضرت آيـ

 در پايان اين بخش مراجعه شود.
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  سد:ينو مي آن وهيش و خارج ةدور در ليتحص
 م،يگذرانـد  مدرسـه  در را سطح مراحل هك نيا از بعد«

 خـارج  ةدور يحقان ةمدرس .شود مي خوانده خارج ةدور
 دروس آن از يبخشـ  بـود:  ردهك ميتقس بخش دو به را
 نهيزم نيا در استاد دو .گرفت مي انجام مدرسه خود در
 و يقمـ  يآذراهللا ↨آيــ  ردنـد: ك مي ارك مدرسه خود در
 هك بود قيتحق ةدور گريد بخش .يصانع وسفياهللا ↨آيـ
 در قيـ تحق گـروه  صـورت  بـه  طـالب  تيوضـع  نيا در
 طلبـه  خـود  بـا  فقه، اي اصول درس انتخاب ...آمدند مي
 نيـ ا اما ند،ك انتخاب رونيب از را استاد توانست يم .بود

ـ  به و ريتقر يهفتگ صورت به ديبا دروس  نوشـته  يعرب
 اركــ مدرســه بــا ارتبــاط در هكــ يدياســات و شــد مــي
  ».ردندك مي حيتصح ردند،ك مي

 نظـام  اصـالح  و طلبـه  رشيپـذ  يچگونگ به سپس مقاله ةسندينو
 اشـاره  يحقـان  ةمدرسـ  دروس بـه  آنگـاه  و پـردازد  مي حوزه يآموزش
 در ،يحقان ةمدرس دياسات و گذاران انيبن هك ليتحل نيا با و دنك مي

 بـه  ردنـد، ك نظـر  ديـ تجد حوزه، در متداول يدرس يتابهاك و دروس
دنـد يگرد صيتلخ اي و شدند حذف اي هك پردازد مي ييتابهاك يفمعر 
  گرفتند: قرار نظر ديتجد مورد اي و

 فقـه  و فقـه  اصول رد .شدند صيتلخ زين تابهاك يبرخ«
ــابك دو ــائل« ت ــ »اســبكالم« و »الرس  يمرتضــ خيش

 .شـد  ريتحر و صيتلخ ينيكمشاهللا ↨آيـ توسط يانصار
 هـا  درحـوزه  هكـ  اي گسـترده  لكشـ  آن بـه  تابهـا ك نيا

 .شـد  نمـي  خوانـده  يحقـان  ةمدرسـ  در شد، مي خوانده
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 هك را چه آن و يلفظ و ديزا يبحثها ،ينيكمشاهللا ↨آيـ
 به هك ييزهايچ آن و برداشت خورد، نمي طالب درد به
 بيـ ترت نيـ ا به .ردك انتخاب بود، ديمف و خورد مي درد
ــام بــه شــده صيتلخــ لكشــ بــه »الرســائل« تــابك  ن
ــالجد الرســائل«  تــابك .ديــگرد منتشــر و چــاپ »دهي
 و صيتلخـ  يصانعاهللا ↨آيـ توسط نيهمچن »اسبكالم«

  »...شد ريتحر
 ةمدرسـ  دياسـات  بـه  رهاشـا  ضمن مقاله، پايان بخش در نويسنده

 ،يعلمـ  تخصـص  و اركـ  ميتقسـ  هك دهد مي نشان يروشن به يحقان
 است: داشته مدرسه نيا يعلم ساختار يسازمانده در يمهم نقش
  درس نام  استاد نام
  هگل فلسفة و غرب فلسفه  يبهشت حسين محمد سيد تركداهللا ↨آيـ

  تفسير و قرآن معارف فلسفتنا،  ييزد مصباح
  الجديده رسائل و فايهك ،↕اكز خارج  يصانع
  اسبكم  يقم يآذر

  تاريخ و االماميه عقايد  مفتح
  يسيوط و يمغن فقه، اصول  يجنت
  يالمعان مختصر و تفسير  يخزعل
  رسائل  ييزد

  يسيوط  يمقتداي
  فايهك و اسبكم  يميانج ياحمد
  لمعه    يپناه حرم
 همراه هك است يتيشخص عهيش شيواندن مرجع كه است پرواضح  يسيوط و لمعه  يتهران آقا حسين حاج
 و ردندك مي سيتدر حوزه يعلم يباال سطوح در عظام، اتيآ گريد با

 بـه  اسـتناد  بـا  كـه  انـد  رسـيده  دانـش  و فقاهت از اي درجه به امروز
 از يبرخـ  در ،اتيـ روا و اتيـ آ در رتـدب  نيهمچنـ  و خود هاي دانسته
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 هضـم  ديشـا  هك است افتهي دست يديجد يفتاو و امكاح به مسائل
  .باشد نيسنگ يبرخ يبرا آن

 ةدهنـد  نشـان  كـه  صـانعي اهللا ↨آيــ  علمي زندگي سير و روند اين
 برايشـان  را حجـت  است، ايشان دانش و فقهي علمي، تالش قرن نيم
 بتواند الاقل كه رسيد فتاوايي به جوانب، تمام به توجه با و كرد تمام
 معضـالت  از ليمعضـ  هم و دهد نشان را دين هحسم و سهله بعد هم

  .بكاهد را امروز بشري زندگي
العظمي صانعي در سالهاي طوالني اهللا ↨آيـحضور مستمر و موفق   هاي اجرايي به ايشان در سپردن مسئوليت Hعنايت امام خميني
ــام ــاني و   Hدر درس ام ــري مب ــان در درک و فراگي ــديت ايش و ج
اخت و مراوده طوالني بـا آن بزرگـوار، موجـب شـن     Hتحقيقات امام

هـاي خـاص    حضرت امام خميني نسبت به ايشان و بذل عنايت ةويژ
هاي علمي، اخالقي و سياسي  هاي پدرانه، بر اندوخته شد. اين عنايت
هـاي   صانعي افزود و توانست ديـدگاه اهللا ↨آيـاي چون  شاگرد برجسته

له به دنبال آورد، تـا   فقهي، سياسي و اجتماعي روشني را براي معظم
، در ١/١٢/١٣٥٨کبير انقالب اسالمي ايران، در مـورخ   آنجا که رهبر

حالي که تنها حدود يک سال از پيروزي انقالب شـکوهمند اسـالمي   
 ةگذشت، با دقت و آگاهي کامل و هوشياري فراوان نسبت به همـ   مي

هـاي   هاي مورد نياز، يکي از مهم ترين مسئوليت جوانب و شايستگي
الزم بـراي انتصـاب بـه ايـن      کـه از شـرايط   ـعلمي و اجرايي کشور  

سمت، اجتهاد، عدالت و آگاهي به شرايط و مقتضيات زمان و مسائل 
حـاج  اهللا ↨آيــ روز بود ـ را به شاگرد برجسته و يار هميشگي خـود (   

سـپرد و وظيفـه خطيـر عضـويت در شـوراي        شيخ يوسـف صـانعي)  



  ٤٣    �   واقعه يك یواکاو  

طاب نگهبان را به ايشان واگذار کرد. در حکم امام (سالم اهللا عليه) خ
  به ايشان آمده است:

    
  ٥٨اول اسفند /  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ١٤٠٠/ ٢ع٣
بنا بر اصل نود و يکم قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي کـه بـه         افاضاته تـاالسالم آقای حاج شيخ يوسف صانعی دام↨حجـجناب 

اساسي از نظر عدم مغـايرت   نمنظور پاسداري از احکام اسالم و قانو
راي اسـالمي بـا آنهـا، شـورايي بـه نـام شـوراي        مصوبات مجلس شو
شود که انتخاب شش نفر از فقهاي عـادل و آگـاه     نگهبان تشکيل مي
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به مقتضيات زمـان و مسـائل روز از ايـن شـورا بـه عهـده اينجانـب        
باشد. لذا جناب عالي را به عنوان يکي از شش فقيه بـه عضـويت     مي

تعال، موفقيت هر چـه  نمايم. از خداوند م  شوراي نگهبان منصوب مي
  بيشتر شما را اميدوارم.

    روح اهللا الموسوی الخمينی  
لــه در شــوراي نگهبــان، اولــين حکــم رســمي و  انتصــاب معظــم

مسئوليت اجرايي ايشان از سوي حضرت امام خمينـي بـود و همـان    
گونه که در حکم مشخص شده است، سکّاندار کشتي بزرگ انقـالب،  

پيروزي انقالب، فقيهي شايسته، عـادل   هاي اوليه ايشان در همان ماه
و آشنا به همه شرايط و اوضاع و احوال انقـالب، مسـائل روز و مـورد    

  و مردم مسلمان ايران بوده است. یانقالب ةنياز جامع
سه سال تالش بي وقفه در  حدودالعظمي صانعي، پس از اهللا ↨آيـ

گيري  از آن شورا کناره ١٩/١٠/١٣٦١ اين مسئوليت خطير، در مورخ 
کـرد. بــه جهــت عنايـت خــاصّ امــام بـه ايشــان، در همــان تاريـــخ     

در ديدار با رئيس ديوان عالي کشور  9)، حضرت امام١٩/١٠/١٣٦١ ( 
راد و قضات شوراي عالي قضايي و شعب ديوان عالي کشور، بياناتي اي

  نمودند و در ضمن آن فرمودند:
ينها کنم. ا  من از شوراي عالي قضايي که بود، تشکّر مي

دو سه سـال زحمـت کشـيدند، رنـج بردنـد و خـدمت       
   کردند و براي مقامي هم نيامده بودند. آنهـا از بزرگـان
روحانيون هستند. آنها هم از محلّ مورد امنشان آمدند 
در محيطي که زحمتش زيـاد و رنـج و کـارش زيـاد و     
مسئوليتش پيش خدا زياد بود. حـال بـراي يـک مـرد     
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، مطرح نيسـت کـه رئـيس    روحاني با روحيات اسالمي
ديوان عالي کشور شود يا دادستان کل کشور و يا کـار  

خواهيم اين رنج را به  و حاال ما میديگري انجام دهد... 
يوسف صانعی به عنـوان دادسـتان   گردن آقای آقاشيخ 

[بگذاريم] و معرفی کـنم بـه آقايـان. و مـن آقـای      کل 
 ام. ايـن آقـای   صانعی را مثل يـک فرزنـد بـزرگ کـرده    

اتی که ما ـهای طوالنی در مباحث سال صانعی وقتی که
آمدند  آوردند ايشان, بالخصوص می ريف میـداشتيم تش

بردم از معلومات  کردند و من حظ می با من صحبت مي
ــر آدم برجســته  ــک نف ــين  ايشــان. و ايشــان ي ای در ب

  1.روحانيون است و يک مرد عالمی است
بـا انتصـاب    Öيشايان يادآوري اسـت کـه حضـرت امـام خمينـ     

صانعي به سمت دادسـتاني کـل کشـور، در حقيقـت مراتـب      اهللا ↨آيـ
نمايند، زيرا بر طبق قانون اساسي   اجتهاد و عدالت ايشان را تأييد مي

جمهوري اسـالمي، داشـتن اجتهـاد و عـدالت از شـرايط الزم بـراي       
تصدي اين مقام بود؛ بدين ترتيب ايشان پس از قبول اين مسـئوليت  

تگي و درايت الزم توانستند رسالت خود را به نحو احسن بـه  با شايس
مت، امور قضـايي  ـله در اين س انجام برسانند و در دوره تصدي معظم

  مندي خاصي برخوردار گرديد. از انسجام و نظام
بدين ترتيب، ايشان با تالش بي شائبه و کوشش مستمر در يـک  

دنـد. بـه دنبـال    چند ساله، سرانجام از سـمت خـود اسـتعفا دا    ةدور
طي  ١٦/٤/١٣٦٤در مورخ   Öله، حضرت امام خميني استعفاي معظم

  بياناتي چنين فرمودند:
  .٢٣١، ص ١٧همان، ج  .١                                                 



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٤٦

از رفتن آقاي صانعي، متأسف و متأثّرم. اميدوارم ايشان 
در هر کجا که باشند، فرد مؤثّري باشـند. از زحمـات و   

کـنم. مـن    يهاي ايشـان، تشـکّر و قـدرداني مـ     کوشش
شناسـم. او    والني اسـت کـه مـي   هـاي طـ   ايشان را سال

  1مردي عالم، متعهد و فعال است.
در  ١٨/٤/١٣٦٤همچنين امـام خمينـي، چنـدي بعـد در تـاريخ      

جمع اعضاي ديوان عالي کشور و مسئوالن قـوه قضـاييه، مطـالبي را    
  ايراد فرمودند که در بخشي از آن چنين آمده است:

ر مشـکل و  دانيد از امو  ... مسئله دادستاني که همه مي
فاضـل و عـالم    یحساس است و آقاي صانعي که مـرد 

شناسم و او را عنصـري    است و سالها او را از نزديک مي
دانم، تا به حال اين سـمت را داشـتند     فعال و خوب مي

  2کنم.  که از زحمات ايشان تشکّر مي
العظمـي  اهللا ↨آيــ نمايد که حضرت   يادآوري اين نکته ضروري مي

هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي و علي رغـم   سال صانعي در طول
پذيرفتن مسئوليت اجرايي خطير در کشور مانند: عضويت در شوراي 
ــين دوره مجلــس   نگهبــان، دادســتاني کــل کشــور، عضــويت در اول

منتخب مردم تهـران، عضـويت در    ةخبرگان رهبري به عنوان نمايند
ور در مجمع تشخيص مصلحت نظـام بـا حکـم امـام خمينـي، حضـ      

؛ Hزي منـاطق جنگـي بـا حکـم امـام خمينـي      شوراي عالي بازسـا 
تــدريس درس خــارج فقــه و اصــول در حــوزه علميــه قــم را ادامــه  

دادند و جلسات و مباحثات علمي خود را طي يک برنامـه ريـزي     مي
  .٣٠٩، ص ١٩همان، ج  .١                                                 

  .٣١١همان، ص  .٢
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 ٦٠ ةلـه در اواسـط دهـ    کردند و پـس از آنکـه معظـم     دقيق اجرا مي
هي قم شدند برنامه تـدريس  منصب ارشد قضايي را ترک گفتند و را

و تحقيق علمي خود را با نظـم و انسـجام بيشـتري دنبـال کردنـد و      
ورد تحقيقات علمي ايشان تأليفاتي است که تـاکنون بـه زيـور    آدست

اند و در خصوص مسائل تخصصي فقـه و همچنـين    طبع آراسته شده
موضوعات عام ديني است که فهرست تعدادي از کتب چاپ شده بـه  

در بخـش قبلـي   » جامعـه مدرسـين از آغـاز تـاکنون    «تاب استناد ک
هـاي   ذکرش رفت و براي اطـالع از فهرسـت کامـل کتابهـا بـه زبـان      

توانيد بـه پايگـاه اطـالع رسـاني       انگليسي و اردو مي ـفارسي ـ عربي   
  مراجعه کنيد.  www.saanei.orgايشان به آدرس 

 بـا  ٦٠ دهـة  اواسـط  در صـانعي اهللا ↨آيــ  شد اشاره كه گونه همان  عمليه رساله انتشار درخواست
 بـه  تا يابند مي بيشتري فرصت قضاييه، قوه در فعاليت از گيري كناره

 سـال  تا لذا بپردازند، تري جامع تحقيقي و علمي هاي بحث و تدريس
 ياصول و يفقه زمينة در قيتحق و سيتدر به ،سال ١٢ يعني ١٣٧٢
 درخواسـت  از پـس  هكـ  بـود  ٧٢ سـال  همـان  در قاًيدق و پردازند مي

 و حـوزه  ختگـان يفره و رانكروشـنف  ،استمدارانيس ،مردم شاگردان،
 است سال ١٦ كنيا و سازند مي منتشر را خود ةيعمل ةرسال دانشگاه

 و دردمنـد  يانسـانها  از ياريبسـ  پناهگاه و ملجأ ديتقل مرجع نيا هك
 و تأمـل  جـرأت  ياريبسـ  هكـ  مختلف هاي حوزه در و ندا هشد يانقالب
 بـه  يفرصت هر در و اند دهرك صادر فتوا نداشتند، را آن در دنيشياند

 شـهدا  و يخمين امام بلند يآرمانها ،ياسالم انقالب ارزشهاي از دفاع
  .اند پرداخته واالمقام رزمندگان و
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 از را فقـه  ينظـر  ابعـاد  يصـانع  يالعظمـ اهللا ↨آيــ  سخن، ديگر به  يبرابر و انسانيت دين اسالم،
 يبشـر  جوامـع  ةادار در ارآمـد ك اي هيـ نظر بـه  خود يذات هاي تيقابل

 تـا  گهـواره  از انسان ةادار يتئور ،فقه هك ردندك ثابت و است رسانده
 جوامـع  و هيـ علم هاي حوزه افتخار ،املكت و تحول نيا ايآ .است گور
 ريـ غ يسـنگر  عنوان به ،تمد نيا طول در هك يانسان ست؟ين عهيش

 بسـط  و عيتشـ  فرهنـگ  و قـالب ان اسالم، انيك از دفاع به نفوذ قابل
 مخاطرات از يخوب به هكنيا نيع در و است پرداخته يعيش تيعقالن

 نيچنـ  انتشـار  اي و فتواها نيچن ارائه هك داند مي و است آگاه راه نيا
 موجب و دينما مي دوستدنيا انپرست شب ةچيباز را يبرخ ،ياتينظر
 هـر  يرايپـذ  و ديـ آ نمـي  وتاهك حال نيا با شد، خواهد او تياذ و ذايا

 را او رانيـ ا مـردم  هكـ  يروز نيچنـ  تـا  شود مي يواه اتهام و هجمه
 خـدمت  در ،را يو خـدمت  نيبزرگتـر  و بنامنـد  خـود  أملج و مرجع
 بـاره  نيهمـ  در شانيا .بخوانند ردنك لمس را آنها درد و بودن مردم
  ند:يفرما مي

 عـدالت  و يآزاد ،يبرابر ت،يانسان نيد اسالم بداند ايدن
 است بخشش و رحمت محبت، ،يآگاه علم، نيد .است

ــ و ــأ عيتشـ ــأوا و ملجـ ــام يمـ ــتمد تمـ  و دگانيسـ
  .باشد مي دگانيشكزجر

 عهيش امامان تيمظلوم و عيتش غربت از احساس نيهم بااهللا ↨آيـ
 شاگردان ،تيترب و ميتعل بستر در شانيا .نديگو مي ينولوژكت درعصر

 و گوشـه  در دامكـ هر هك است داده ياسالم ةجامع ليتحو را ياريسب
 آنچـه  نهيزم نيهم در .هستند مشغول تيفعال به جهان و رانيا نارك

 حملـه  شـان يا ينـوآور  و تيـ خالق بـر  هكـ  ييآنها توجه قابل و مهم
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 اسـت  اين پندارند، مي تيمرجع يهاكمال فاقد را له معظم و نندك مي
 و اسـناد  يبرگـواه  بنا ياسالم يجمهور اطالعات يوزرا از تن دو هك
 يفـ معر زمـان  در و اند ردهك افتيدر شانيا از را خود اجتهاد ،كدارم
  .اند داده ارائه ياسالم يشورا جلسم به

 بـا  هميشـه  هكـ  اسـت  يموضوعات جمله از شيعه مرجعيت نهاد  مردم اقبال واهللا ↨آيـ
 هكـ  ينهاد .است بوده رو هروب منؤم مردم عموم و متشرعين اقبال
 در را آن مخصوصـاً  و پرداخت آن حليلت به اي زاويه هر از توان مي
 و عقايـد  ار،كـ اف تمـام  بـا  يروشـن  به هك نسل اين يبرا و قرن اين
 تبيـين  شـود،  مـي  رو هروب اديان ديگر يباورها و يانسان هاي تبكم
  .ردك

 بايد هك است سياستمداران و متشرعين با سخن روي اينجا در
 مبـادا  هك ،نندك تعقيب يجد طور به را مباحث اين و نندك همت
 خـود  احساسـي  شعارهاي و تند هاي تكحر از هك برسد فرا روزي

 بـه  امـروز  نندگانك ومكمح و دهندگان شعار مبادا .شوند پشيمان
 مـدافع حـق،   فقيـه  كيـ  طبيعـي  حقـوق  گذاشـتن  پـا  زير ةواسط
 حضـرت  يعنـي  فقهـا  تبـار  همـان  از نوانديشـي  مرجـع  و آشنادرد
 حـق  مـوارد  از هـم  اين هك لي)العا (مدظله صانعي العظمياهللا ↨آيـ

 هك رسد فرا روزي و نمايند هجمه و ضتعر رود مي شمار به الناس
 تحريـف،  و جهـل  همـه  آن بـر  و بگيرنـد  دهـان  بر تعجب انگشت
 بايـد  و نيست دير روز آن نمايند؟ استغفار طلب و بخورند افسوس

 فـداي  را خـود  آخـرت  جهت بي و ردك نگاه آگاهانه و بود هوش به
  .ردكن ديگران دنياي
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 بـر  عـالوه  مدرسـين،  ةجامعـ  بـه  منتسـب  جوابيـه  انتشار از پس  اشتباه كي تحليل و يبررس
 از برخـي  يعلمـ  نظـرات  نقطه شاهد سياسي، هاي بيانيه و ديدگاهها

 و موضوع بيشتر فهم يبرا هك بوديم نيز دانشگاه و حوزه فرهيختگان
ـ  پردازيم مي آن نقل به ،يعموم اركاف تنوير  هكـ  اسـت  سـته شاي يول
 را فقهـي  امكـ اح اراييك عدم خود ةنوب به جامعه فضاي بستن بدانيم

 اگر نمايد؛ مي تثبيت ردهك تحصيل و جوان نسل بويژه جامعه باور در
 را زمينـه  يـا  نيسـتند  يتنظريا چنين صدور اهل دليل هر به سانيك

 دارندگان مك دست آورند، نمي فراهم ها آن ةباردر گفتگو و بحث براي
 تحـوالت  بسـتر  در فقه تا دهند اجازه و نشمرند مبدع را ها هينظر آن

  .دهد ادامه خود يعيطب رشد به اجتماعي
 سـير  و نـيم ك مـي  اشـاره  ييـزد اهللا ↨آيـ قضاوت به بخش اين در  مرجعيت از له معظم عزل دليل
  .گذرانيم مي نظر از را ديگر هاي نشكوا يطبيع

 مقابـل  در هكـ اين زا پـس  قم علميه ةحوز مدرسين ةجامع رئيس
 ابعـاد  تشـريح  بـه  ،گرفت قرار حوزوي محافل و ارعموميكاف اعتراض
 يو .دانسـت  پـيش  سالكي به مربوط را آن و پرداخت جامعه تصميم
  :داد ادامه

 صـحبت  مـن  بـا  هكـ  مدرسـين  جامعه اعضاي از برخي
 گذاري بدعت و است مبدع ايشان هك گفتند ردندك مي

 جملـه  از ...اسـت  جـب وا همه بر آن رد هك است امري
ــدعت ــايي ب ــ ه ــرات در هك ــان نظ ــت ايش ــث اس  بح

 هكـ  انـد  داده فتـوا  هكـ  حالي در باشد، مي پسرخواندگي
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 بر موضوع اين هك است واقعي پسر مكح در پسرخوانده
 وي ...فتاواست و روايات اتفاق و آيات صريح نص خالف
 داشت اي هپسرخواند سيك اگر هك است داده فتوا رسماً
 پسـر  ايـن  بگويد اگر ،شود مي ناراحت او هكينا دليل به

 حـالي  در .دارد را واقعي پسر امكاح تمام نيست واقعي
 در چـون  ،اسـت  ريمكـ  قـرآن  مـتن  خالف فتوا اين هك

 ،غيـره  و ازدواج ارث، مسـئله  نـامحرم،  و محـرم  مسائل
  . ...دارد وجود ايشان فتواي خالف بر متعدد آيات

 الؤسـ  اين اما بود، ييزداهللا ↨آيـ نظرات از يبخش شد، ركذ آنچه
 بـه  شخصـاً  باركي توانستند نمي ايشان آيا ه:ك شود مي متبادر ذهن به

ــ از و ننــدك مراجعــه شــيعه تقليــد مرجــع يــنا فتــاواي  آن كنزدي
 در ايشـان  هاي استدالل دنبال به سپس و نمايند بررسي را ديدگاهها

 نظر اظهار كي به نهايت در و بگردند شده منتشر يفقه معتبر اسناد
 هك است مدرسين ةجامع رئيس شأن در اين آيا برسند؟ خداپسندانه

 مطلبـي  چنـين  مدرسين ةجامع اعضاي از برخي هكاين صرف به فقط
   ؟نمايد بسنده ،اند گفته را

 مرجعيـت،  مقـام  بـه  مندان عالقه ديگر و آقايان اطالع يبرا كاين
 تـا  تبـدع  بـين  فـرق  و نـيم كاف مـي  مرجعيـت  يهـا كمال به يمرور

 بحـث  آنهـا  يال هالبـ  در و گيـريم  مـي  يپـ  را يفقه نوين هاي انديشه
 بـه  پـرداختن  از شيپ يول نيم،ك مي دنبال زين را يپسرخواندگ يفقه
 يراركـ ت هكـ  هرچنـد  جـواب،  و الؤس اصل مطالعه و دقت مهم، نيا

  .باشد مي برخوردار يخاص اهميت از باشد،
 روشـن  ،٩٣٤ سؤال المسائل، مجمع تابك دوم جلد به مراجعه با
 را خوانـدگي  فرزنـد  هكـ اين بدون يصانع يالعظم  اهللا↨آيـ هك شود مي
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 بـر  منطبق هك فقهي حل راه كي باشند، دانسته حقيقي فرزند مشابه
 پـي  هـم  بـا  را ايشان فتواي و الؤس اصل .دنده مي ارائه است ضوابط
  گيريم: مي

 هكـ  اسـت  سـال  دو از بـيش  هكـ  جواني زوج :٩٣٤ س
 دارنـد  قصد اند، نگرديده فرزند داراي ولي وده،نم ازدواج

 خردسال ةبچ نفر كي غيره، يا و معين رسمي زكمرا از
 از و گرفته تحويل خوانده فرزند عنوان به دختر يا پسر
 اين هك اين به عنايت با .نمايند تربيت را او و مراقبت او

 اسـتدعا  گـردد،  مـي  درج زوج شناسنامه در موارد گونه
  فرماييد؟ بيان جهات جميع از را عيشر نظر دارم

 يكني و احسان و بر اعمال ءجز هك اعمال گونه اين ـ ج
 و پنـاه  بـي  يتيمـان  و انكـ ودك مخصوصـاً  و رانديگ به

 اجـر  موجـب  و مطلـوب  و مستحب باشد، مي سرگردان
 هرچـه  شـرعي  نظر از و است دنيا دو سعادت و اخروي

 در توانيـد  مـي  بدهيـد،  او به بخواهيد هك خود اموال از
 راه از يـا  و نيـد ك صـلح  يـا  ببخشـيد  او بـه  حيات حال

 هكـ  مادام را فسخ اختيار و نماييد اقدام ثلث به وصيت
 حرمـت  نظـر  از و دهيـد؛  قـرار  خودتان با هستيد زنده
 بـه  بلـوغ،  و تمييـز  از بعـد  بودن، نامحرم و ردنك نگاه
 گفـتن  لكمشـ  و فرزند نداشتن لكمش و ضرورت مكح
 نيسـتي  مـا  فرزنـد  و نداري ومادر پدر وت هك كودك به

 رافع مشقت، و حرج و باشد، مي جايز و گردد يم مرتفع
  .است آساني و سهولت دين اسالم و است حرمت
 نو يحرفها انسانها و شده متحول يانسان ةجامعبايد توجه داشت 



  ٥٣    �   واقعه يك یواکاو  

 محـيط  تمام يمجاز يفضا و اينترنت و ماهواره و زنند مي يجديد و
 .ايم گرفته قرار يجهان ةدكده در يقول به و است ردهك پر را ما اطراف
 هكـ بل شـود  يتلقـ  درسـت  بگـوييم،  هرچـه  هكـ  نيست طور اين ديگر
 تمـام  و شود مي گذاشته انصاف و عدل يترازو در ها نوشته و ها گفته
 يجهان ةدكده اين در .ردگي مي قرار يبررس و نقد ةبوت در آن يزوايا
 طلبـد،  مـي  هـم  نو يپاسخها شود، مي زده جديد و نو يحرفها يوقت
 و زمـان  ريـ متغ گرفتن نظر در و يجواهر فقه متد همان با بايد پس
ـ  بـود،  نسل اين يپاسخگو ان،كم  بـدون  و مجتهدانـه  و يمنطقـ  يول
راستين اسالم از عدول اي هذر.  

***  

اسـت کـه مـورد اسـتناد جامعـه       ي، موضـوع غير مشـهور  يفتاوا  نگاهي به فتاواي غير مشهور
قرار گرفته و آنها بـا ايـن حربـه و بـدون توجـه بـه        يسين کنونمدر

انـد،   ال بـرده ؤرا زيـر سـ   يصانع يالعظماهللا ↨آيـعواقب آن، مرجعيت 
و استناد خـود، بـه    فارغ از اينکه تشکل جامعه مدرسين با اين عمل

در عرصـه فقـه و    ياند کـه هرکـدام بـه تنهـاي     رفته يمقابله با بزرگان
در ذيل به برخي  اند. بودهها  و زعامت توده يارفقاهت، پرچمدار ديند

اي از  كنـيم كـه قطـره    بزرگ اشـاره مـي   ءاز فتاواي غير مشهور علما
  درياست.

  سن بلوغ .١
های بلوغ دختران را يکـی از سـه امـر     مشهور فقهای اماميه نشانه

  دانند. زير مي
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  ؛. رؤيت خون حيض١
  ؛. روييدن موي درشت باالي عورت٢
  ؛ن نه سال قمري. پايان يافت٣

آنچه ميان اين سه نشانه مورد اخـتالف واقـع شـده نشـانه سـوم      
در  1است. در مقابل قـول مشـهور شـيخ الطائفـه در کتـاب مبسـوط      

دانند. همچنين  مبحث صوم سن بلوغ دختران را پايان ده سالگي مي
موافق رأي شيخ هسـتند، البتـه قابـل     3یحلو ابن سعيد  2ابن حمزه

و فقيه در جاي ديگر از کتب خـود سـن بلـوغ را    ذکر است که اين د
دانند و اين خود دليل بر اختالفي بـودن مسـئله    پايان نه سالگي مي
نيز در مقابل رأي مشهور تمام شدن نـه سـال    4است و قطب راوندي

  تا تمام شدن ده سال را سن بلوغ در دختران دانسته است.
 در آنهـا  بين توفيق و اخبار به توجه با فيض محسن مالهمچنين 

  :  گويد مي بلوغ سن مورد
 مختلـف،  تكـاليف  بـه  نسبت كه است نسبي امري بلوغ«

 توفيق شود، مي متعارف مختلف، موارد در و كند مي فرق
 نظـر  از بلـوغ  معنـي  كه كند مي اقتضا اخبار، بين جمع و

 باشـد،  مختلـف  تكـاليف،  انـواع  بـه  نسـبت  بـالغين،  سن
 روزه بـاب  در آنچـه  از شـود  مـي  ظاهر معني اين چنانكه
 از پـيش  دختـر،  بر روزه اينكه بر مبني است شده روايت
 آن مگر نيست، واجب برسد كامل سالگي سيزده به آنكه
 حـدود  بـاب  در آنچـه  نيـز  و ببيند خون آن، از پيش كه

 .٢٦٦، ص ١المبسوط، ج  .١                                                 
 .٣٠١الوسيله، ص  .٢
  .١٥٢الجامع للشرايع، ص  .٣
  .٧٣، ص ٢فقه القران، ج  .٤
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 نـه  بـه  گـاه  هـر  دختـر  اينكـه  بر بنيم است شده روايت
ــالگي ــد، س ــدود در برس ــياال ح ــائل و ه ــري مس  كيف

 او دربـاره  كامـل  طور به حدود و كند مي پيدا مسئووليت
 امثـال  و عتـق  و وصيت باب در آنچه نيز و گردد مي اجرا
 كه صورتي در زن از. ..و وصيت كه است شده روايت آنها
  1.است صحيح ،باشد رسيده سالگي ده به

   اجزاي بي روح ميته، سگ و خوک نجاست عدم .٢
قائـل اسـت    ءفقهـا سيد مرتضي علم الهدي بر خالف نظر مشهور 

که استخوان و موي سگ و خوک و ميته که در آنهـا حيـات حلـول    
باشد، ايشان در کتاب مسائل الناصريات ابتـدا قـول    کند پاک مي نمي

= �5 ^%+� � ���[  کند که: جدش ناصر را بيان مي ��<_ `2`&a � E!�� ��<b' 
/F%�&%[  فرمايد: سپس خودش مي E+�� �+� c F/ �+'b2 

گويـد کـه    مـي  3↕العرورچنين حسين حلي هم در کتاب دليل هم
  و جدش موافقت کرده است. ٰیمرتضصاحب بحار نيز با نظر سيد 

  عدم تنجس آب قليل در برخورد با خون کم .٣
محض برخورد با نجاسـت،   هگويند که آب قليل ب مي ءمشهور فقها

شود، چه نجاست کم باشد و چـه زيـاد و همچنـين فرقـي      نجس مي
  کند که کدام يک از انواع نجاسات باشد. ينم

 .٤٢٣ص  ،ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا (دکتر علي رضا فيض) .١                                                 
  .١٠٠ ، صناصرياتمسائل ال .٢
  .٤٣١، ص ١، ج ↕والعردليل  .٣
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ــاب مبســوط و   یطوســشــيخ  ــرخالف نظــر مشــهور در دو کت ب
مقدار بسيار کمي از خون ـ مثـل سـر     هقائل شده که اگر ب 1استبصار

کند هر چند ايشـان در   سوزن ـ در آب قليل بيفتد آب را نجس نمي 
کتاب مبسوط فرقـي بـين خـون و غيـر آن از نجاسـات نگذاشـته و       

���, � �d[  رموده:ف �
 e#( %� * !#�_  *�� [f&2��%f(  ,5� � *gh %�� �0) , �@�A�2 I �� 5�%�/�� �@�A7 ,?@��� � ���%f&� ,(%� �! !� 5&
 �V�� 5�(%� ,"@i� j�� �� ��k 6�l$ *�� ,5&� m�h ���205&� m�F�� ���2 0 5n(0'b 
کرده يکي روايـت   براي قول خود به دو دليل استدالل طوسيشيخ 


�M [ 7علي بن جعفر از برادرش امام موسي بن جعفر$ *�Y$ �
 5��S� ���2 I -) O%�#� ?5&� X�p�� c!g2 *+ ,"X%() �%/%� ,�%�q� j�� $%g� 31��%�'''5�&� S�p��2 r�� �%�& � �%\ �< -%� -) � 6S� r� X%= D s��42 �XT <b2   و ديگـر
ت و عدم عسر و حرج در دين به اينکه استدالل کرده به قاعده سهول

  اين نحو که وجوب تحرز از اين امر مشقت و سختي زياد دارد.
قول بـه عـدم نجاسـت آب     3المراد ↨ـغايشهيد اول نيز در کتاب 

 ءقليل در برخورد با خون کم مانند سـر سـوزن را بـه کثيـر از علمـا     
  دهد. نسبت مي

ی وسطپس از نسبت اين قول به شيخ  4همچنين صاحب مدارک
  و بررسي ادله شيخ، ترجيح را با جانب طهارت دانسته است.

 .٢٣، ص ١االستبصار، ج  ؛٧، ص ١المبسوط، ج  .١                                                 
 .١، حديث ٨للمطلق، باب  ء، أبواب ما١٥٠، ص ١، ج ↨وسائل الشيعـ .٢
  . ٨٣، ص ١المراد، ج  ↨غايـ .٣
 .١٤٠و  ١٣٩، ص ١مدارک األحکام، ج  .٤
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نيز با توجه به اينکه برخي از اشکاالت وارده بـر   1محقق سبزواري
توان برداشت کرد که ايشان موافق نظـر   دليل شيخ را پاسخ گفته مي

شيخ هستند، کالم صـاحب جـواهر نيـز ايـن برداشـت مـا را تأييـد        
�#�5[  فرمايد: کند ايشان مي مي�� ?@N�� E8%/ �� �Zt W�$'b2  

نيــز  Hگــذار جمهــوري اســالمي حضــرت امــام خمينــي بنيــان
��5 (��[  فرمايند: مي$.) D u%��K H� F� �@�A� X`�v -%� d)P  � �w��=�%�%f&� �x%� ��� R�8 5� -��20 5y�F�4= �0z'b3  

  بودن فضله پرندگان حرام گوشت   پاک .٤
 حـرام  پرندگان فضله كاشاني فيض و عقيل بيأ ابن صدوق، شيخ
�6S� X �0[  :فرمايد مي رابطه اين در صدوق شيخ .دانندمي پاك را گوشت B1� %� $%^ 5���� b'4   
�% �*[  :  گويد مي چنين نيز عقيل ابن *#�� -@q�%� r� 6S� 5�$�� ?rg�%�� 5 �b'5   

�O[  :  گويد مي نيز كاشاني فيض�� 3x%A�� %{ |20*� 5�} %�{ 5� [V( 5!x%�� %�� ��
 @�q� [f(b'6 
 .١٢٥المعاد، ص  ↕ذخير .١                                                 

 .٧٠٠، ص ١جواهر الکالم، ج  .٢
 .٢١الوثقي مع تعاليق االمام الخميني، ص  ↕عرو .٣
 .٧١ ، ص١ ، جفقيهال .٤
  .١٩ ، صعقيل ابن فتاوي همجموع .٥
  .٦٥، ص ١ ، جالشرايع مفاتيح .٦
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نيز پس از اينکه قول به طهارت را به ابن أبي عقيل  ١صاحب مدارک
گويد که قـول متجـه قـول بـه      دهد مي ی نسبت ميجعفو ابن بابويه و 

طهارت ذرق است به خاطر اصل و روايات و عمل جمعـي از اصـحاب و   
  ارتش بعيد نيست.در بول تردد هست که آن هم قول به طه

  با مطلق مايعات  تطهير .٥
در  ولـي  داننـد نمـي  مطهـر  را آب بجز مايعاتساير  ءفقها مشهور

ازاله نجاست با هر مـايع طـاهري غيـر از     مرتضي سيد مقابل مشهور

&�)%[  گويد: داند. وي در کتاب مسائل الناصريات مي آب را جايز مي :5�(� m�� ��m ��%f&� �x%=%� +%q�� �)- I ��2  �X%�b'2  

کند به اجماع و به آيه  سپس در ادامه براي اين قول استدالل مي
�� �شريفه  �Z�q�� �_��%� �y که خداوند متعال امر به تطهير لباس کرده و  ���3

تفصيلي بين آب و غير آب بيان نکرده و بعـد هـم بـه چنـد روايـت      
  استدالل کرده.

ن قول را به شيخ مفيـد  شبيه اي 4ی هم در کتاب معتبرحلمحقق 
  نسبت داده است.

  مضاف مطهر نجاسات آب .٦
 وضـو  و باشد نمي نجاسات مطّهر مضاف آب: اندگفته فقها مشهور

از سيد مرتضي و شـيخ   5یحلّاما عالمه  ،نيست صحيح آن با غسل و
 .٢٦٢، ص ٢مدارک األحکام، ج  .١                                                 

 .١٠٥ ، صالناصريات مسائل .٢
 .٤): ٧٤المدثر ( .٣
 . ٨٣ و ٨٢ ، ص١المعتبر، ج  .٤
 .٣٠ ه، مسأل٥٧، ص ١، ج ↨ـمختلف الشيع .٥
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و  .انـد دانسته نجاسات مطّهر کند که اينان آب مظاف را مفيد نقل مي
ابن عقيل نيز همان است جز اينکه ابن عقيـل  گويد ظاهر عبارت  مي

  جواز تطهير را مخصوص حالت ضرورت دانسته است.
  کردن خون از لباس با آب دهان  برطرف .٧
�- 6S�0[  :  گويد مي فقها مشهور نظر خالف بر جنيد ابن O`2 �%g��%� s
 j�� �� ����b'1  دهـان  آب بـا 

 پـاك  بـاس ل و نمـود  طرف بر لباس از را خون توان مي
  .شود مي

  پوست حيوان مرده با دباغي  شدنپاک  .٨
 پـاك  دبـاغي  بـا  مـرده  حيوان پوست كه است اين بر فقها اجماع

 بـر  جنيـد  ابن ولي ،نباشد يا و باشد العين طاهر حيوان چه شود نمي
- �%�����%� ���Zq2[  :  است گفته اجماع خالف -%��� -��� } �+%��^ s���� D 5��7% 8b'2 اگــر 

 پـاك  دبـاغي  بـا  آن پوسـت  ،العين باشـد  طاهر حيوان
  .شود مي

عالوه بر اينکه اين قـول را بـه ابـن جنيـد نسـبت       3یهندفاضل 
گويـد ظـاهر    دهد و مـي  دهد به ظاهر شيخ صدوق هم نسبت مي مي

اگـر چـه دبـاغي هـم نشـده       ،شيخ صدوق طهارت پوست ميته است
  گويد: هم مي↨ ـالکرامباشد. صاحب مفتاح 

 .٤٤ ، صجنيد ابن فتاوي همجموع .١                                                 

 .٤٥ و ٤٤ ، صجنيد ابن فتاوي همجموع .٢

 .٤٢٤ و ٤٢٣، ص ١کشف اللثام، ج  .٣
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]�� �
 �P !
P  �(%A�!��P  s�8 ��+%^ -%� %� �%���%� �Zq2 5( !
��� �&� � �% }P 57$%Z^ ���g� �+%t � 5 � ?rg�'b1  
گويد  نيز پس از بيان مسأله و بيان قول مشهور مي 2فيض کاشاني

کنـد و نظـر ابـن جنيـد      أخبار مستفيضه نظر ابن جنيد را تأييد مـي 
مند شدن از پوسـت   هرهأظهر است زيرا آنچه که در روايات آمده که ب

ـ  دباغي شده ميته جايز نيست مستلزم نجاست آن نمي عـالوه   هباشد ب
أخبار زيادي وارد شده درباره جواز انتفاع از پوست دباغي شده ميتـه  

  در غير نماز و بايد روايات مطلق حمل بر مقيد شود.
  دعا به فارسي در قنوت کافي است   خواندن .٩

به زبـان فارسـي    را واجب نماز قنوت در دعا خواندن فقها مشهور
 كاشـاني  فـيض  ی وحلـ عالمـه   و صـدوق  شيخ ولي دانند،نمي كافي

  .دانندمي كافي را قنوت در فارسي به دعا خواندن
�� �� �� �� [  :  فرمايد مي وقصد شيخ �� �4} �� ��Q %&1 < ��d� �5�&
 C P�p$ �  C��
 �� ��� �
5�( -%� O�#2 m��0 %
��X  ��$%V�%�� -%��� ��Q �� �4} $%Vg� O�#2 :5�( m�� ���� O��� 5� 5�( m��b'3   


&��[  فرمايد: ی نيز ميحلعالمه  9} �+ 52��%� �� "$%�N ����'b4 
  :فرمايد مي رابطه اين در كاشاني فيض

  .٩٣، ص ٢، ج ↨ـمفتاح الکرام .١                                                 
  .٦٩ و ٦٨، ص ١مفاتيح الشرايع، ج  .٢
 .٣١٦ ، ص١ ، جفقيهال .٣

 .١١١ه ، مسأل١٩٨، ص ٢، ج ↨ـمختلف الشيع .٤



  ٦١    �   واقعه يك یواکاو  

]m��� X%
�� 5 � s&�|�!� '''� �$%V�%��  �%�%�� �g!��� */r� �+%t� ��� �$%�Nb'1  
  پوشش زن در نماز  حکم .١٠

امـا   ،وجوب پوشاندن سر است براي زن در نماز ءمشهور بين فقها
که نامحرم او  برخالف نظر مشهور ابن جنيد قائل است که در صورتي

�- 6S�0[  گويد: را نبيند پوشاندن سر در نماز، بر او واجب نيست. ايشان مي 	g7 ?��= ? ��} %+@i� T+� ������ 6���� H� 8 %+�20 @i �d j�Q %�b'2  
  صحيح است   ،و غسل با گالب و آب مضاف وضو .١١

امـا   ،مشهور بين اصحاب اين اسـت کـه آب مضـاف طـاهر اسـت     
توان بـا آن وضـو    يعني نمي ،کند اجماع قائم است که رفع حدث نمي

گرفت يا غسل کرد. ولي برخالف اين رأي مشهور شيخ صدوق قائـل  
�- �6S �0[  فرمايد: و و غسل با آب مضاف صحيح است. ايشان ميشده که وض S �p��2 XW� .$�� ?rg!� *4�A2� 5� �� ��%&vb'3 

همچنين فيض کاشاني هم پس از اينکه مخالفت شيخ صـدوق را  
شود که جواز وضو با گـالب قويـاً    کند قائل مي در اين مسئله نقل مي

کنـد. ايشـان    صـدق مـي   شـود زيـرا بـه گـالب، آب     احتمال داده مي

![  فرمايد: مي X%= ��g� m�v �%2�� *��K�P  .$�� X%�b''''4 

 .١٤٩ ، ص١ ، جالشرايع مفاتيح .١                                                 
 .٥١ ، صجنيد ابن فتاوي همجموع .٢
 .٦٥ ، ص↨ـايالهد .٣
 .٤٧، ص ١مفاتيح الشرايع، ج  .٤



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٦٢

  جايز است ،تيمم به رطوبت برف .١٢
 سـنگ  نظير چيزهايي يا زمين به بايد تيمم: اندگفته فقها مشهور

نسـبت   ٰیمرتضـ به سـيد   1یحلابن ادريس  اما ،باشد آن مانند و گچ
که تيمم به غبـار و رطوبـت بـرف هـم      دهد که ايشان قائل است مي

��S4[  :گويد مي چنين معتبر در یحلمحقق  همچنين و جايز است�: O%� R!
 ��� D �%�g= :�� -%� D �$� *8� �� �!y ����20 �� "@i m%Y -� ��2 52�2 R� 7� �+%�t� ��+ T�q�2 R� �� �!��%�b'2  
  کافي است ،پنج روز در قصد اقامه براي اتمام نماز قصد .١٣

  گوينـد: مسـافر اگـر در محلـي قصـد مانـدن        مشهور فقهـا مـي  
ده روز نمود بايد نمازش را تمـام بخوانـد و اگـر در مقـدار مانـدن      
ترديد دارد تا يـک مـاه بايـد شکسـته بخوانـد و پـس از آن تمـام        

گويد اگر قصد ماندن پنج روز يا بيشـتر   بخواند، ولي ابن جنيد مي
م بخواند هر چند بـه مـدت يـک مـاه ترديـد      نمود بايد نماز را تما

کنـد،   ی از ابـن جنيـد نقـل مـي    حلداشته باشد، اين قول را عالمه 

!xW&%'''   فرمايد: ی ميحلعالمه  ��� E+dP�) ��%�) ��( d) ��%4= -�  ��!� D j%2� ?�
 :� &Y �� O%�� �Z< P�� ��� �&2 I -) � R7 ���A�]#2� P���) �� 2 I -) �Z< � �!�� O�N. �&
 ��( -%� ��
%g� j%2� �4� ��%�) �& �R7� ��
%g� j%2� �4� j%#� "���'b3 

 .١٣٨ ، ص١ ، جسرائرال .١                                                 

 .٣٧٧ ، ص١، ج معتبرال .٢

 .٣٩٤ه ، مسأل٥٣٦و  ٥٣٥، ص ٣، ج ↨ـمختلف الشيع .٣



  ٦٣    �   واقعه يك یواکاو  

  حرام نيست ،و نسخه برداري از کتب ضالل حفظ .١٤
 كتـب  نشر و حفظ بر اين است که فقها اجماع بلكه فقها، مشهور

 اسـت  گفتـه  حـدائق  در بحراني محدث ماا ،انددانسته حرام را ضالل
(حتي اگر اين نگهداري براي نقض کردن  آن حرمت بر صيخا دليل

��D �V8 E�� Or[  :فرمايد مي چنين وي ندارد، وجودآن نباشد)  %Z14(� @A� ,�#&� �� �� 5�� ��!� �� ,�%F/� *� �+%t Z�&=P :5�( �%� 'I� M�� D ���g&� 	
 9!��2%� �L �%��M���7 5!�/� ��� R��} D ���&
� ''' , M���2 ,� 
� j%�8� %��F(� ��Y��� R2�F��� ,e&� j��� D ��x%��� �r �!��� "��+ .��� ,T
�� * ��� P!
 %L O�#�� 
�� j%�8� [ �S�� ��&
 c!g7 0 RZ�r�b'1  
  صحيح است ،نذر زن بدون اذن شوهر .١٥

 شـوهر  اجـازه  بـه  مشـروط  را زن نذر بودن صحيح فقها معموالً
 و كاشـاني  فـيض  ی وسـبزوار ی و محقـق  ثـان شهيد  ولي ندكن مي

. شـهيد  دنـ دانمـي  صحيح را شوهر اذن بدون زن نذر فاضل هندی
کنـد   ثانی پس از اينکه قول مشـهور را در ايـن مسـئله بيـان مـي     

�� [  فرمايد: ميr�� 9}�� M����� ����� 6�$�� D � Z��� 5��� ��� D P!
 e( 0� '''�0 -d) P!
 "$�(�d_ %&+ 5!�'b2 
فرماينـد اينکـه نـذر و يمـين در بعـض از احکـام        و بعد هـم مـي  

 .١٤١ص ، ١٨ ، ج↕رضالنا حدائق .١                                                 

  .٣١٠، ص ١١ج مسالک االفهام،  .٢



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٦٤

شود که در حکم هم مساوي باشند. محقـق   مشابهت دارند دليل نمي
�`�[  فرمايند: نيز پس از بيان نظر مشهور مي سبزواری D -d0 $%��
 j�
 5f�=�YO%= @i D �'b1 

=%���[  يند:فرما فيض کاشاني هم در اين مسئله مي� u�`��� -d)  ¡��< D�_  c��/�� ,-0���� �������   C j`���0 D WL%����  s� �%�� 5��%}� 5 !
 * ��� j��� ,j��� 6% � $%�N� ��� D �%& �2 5� �47 � j%�8� �� @�� D� P�%�75� O�#(0'b2 
نيــز پــس از ضــعيف شــمردن ادلــه فقهــايي کــه  هنــدیفاضــل 

![  فرمايد: کم مسئله را با يمين مساوي بدانند مياند ح خواسته *�}�P �� 0%� 6% � s�2 ¢�  ¡<0 j�
'b3 
جاري نمودن اسم خدا بر زبان با عـدم اعتقـاد بـه لـزوم آن      .١٦

  هنگام ذبح
 جاري زبان بر را خدا نام ذبح هنگام بايد ذابح فقها، اجماع نظر به
كـرده  شـرط  ذابح در را بودن مسلمان فقها اكثر جهت اين از و كند،
 نام لزوم به اعتقاد عدم با ذابح اگر است، گفته كاشاني فيض ولي اند،
 كفايـت  نمـود،  جـاري  زبـان  بـر  را خدا نام ذبح، هنگام به بردن خدا
 مانع بلكه نيست، كتاب اهل كفر است مانع آنچه حقيقت در كند، مي
 كننـد،  نمـي  ريجـا  زبـان  بر ذبح هنگام را خدا نام آنها كه است اين

  :گويد مي فيض
 .٤٩١و  ٤٩٠، ص ٢األحکام، ج  ↨ـکفاي .١                                                 

  .٣١، ص ٢مفاتيح الشرايع، ج  .٢
 .٧٣، ص ٩کشف اللثام، ج  .٣



  ٦٥    �   واقعه يك یواکاو  

] ¡�2 %Z � � �4�� ''� �%�k '''� ����� X%��V�0 5�� -� I �#��2 %L�Y� b'1  
 ذبـح  بلكـه  داندنمي شرط را ذابح بودن مسلمان نيز صدوق شيخ

�.� F �d� �S7* �0[  :  گويد مي رابطه اين در ايشان داند،مي الزم را خدا نام باZ � £��&�� =�¤��f  �0) d) �����ZR -����2 R�  C%Z !
b'2  
  حرام است ،ذبح حيوان در برابر حيوان ديگر .١٧

 نگـاه  آن بـه  ديگر حيوان كه جايي در را حيوان ذبح فقها مشهور
 برابـر  در حيـوان  ذبـح  طوسـي  شـيخ  ولـي  انددانسته مكروه كند، مي

�m �0[  :فرمايد مي و داندمي حرام را ديگر حيوان� �dc X¥ �� -� } ,�w/ �+� -� c��2  �%\ �< ��¦&2� 5 �) -� 8 �N:b'3  
 حيـوان  برابـر  در حيـوان  ذبـح : اللثام كشف صاحب یهند فاضل

�&Z%�2� [  :  گويد مي و دانسته مكروه را ديگر �+%�t� '''5� � ��¦&2 �N: -� 8 � -� 8 c��2 -� "��2 'R2�F����+��� ���P M��� w�a ��� *�/�  �0) -� *N��2 �d_ D E2��7 �t%&� 5 �f� � R2�F�� [ �� � �� b'4  
 حـرام  ،گـردد  ديگـر  حيوان اذيت موجب) ذبح( عمل اين چنانچه

  .است
 .١٩٩و  ١٩٨، ص ٢، ج الشرايع مفاتيح .١                                                 

 .٤١٧ ، صمقنعال .٢
 .٥٨٤ ، ص↨ـنهايال .٣
 .٢٣٥، ص ٩ ، جاللثام کشف .٤



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٦٦

  بردن زوجه از قيمت ماترک غيرمنقول زوج  ارث .١٨
   رينظـا  و بـاغ  منـزل،  زمـين،  عـين  از زوجه: اندگفته فقها مشهور

ــز آن ــا قيمــت از و ني ــرد نمــي ارث آنه ــا ،ب ــل مرتضــي ســيد ام    قائ
 ابـن  و اسـت  زوج منقـول  غيـر  ترك ما قيمت از زوجه بردن ارث به

 انتصـار  در سـيد  است، زوج ترك ما عين از بردن ارث به قائل جنيد
)�V.� �}%[  :  گويد مي 5� � �%�k :- �Y�`� J$�70 �� �%�$ ����=P *�� Tq�7 �� #� %Z#8 �� X%&�� �00� -�. �� � ���,� � M�%N T�%� %Z#V� D �d_ I� ����V2 s�� �%���� %�+@i� D 9��!�7 9�8 �%Y�`� b'1  
�� �%O[  :كرده نقل چنين جنيد ابن از الرموز كشف صاحب یآب فاضل و � &v D 5�%�� ���0 D 5#� ���F= :J��7 ��� *�� X¥  �%�4��� j���� -:�#�b'2 

دهد که ايشان هم قائل  يفيض کاشاني نيز به شيخ مفيد نسبت م
است که زوجه از قيمت مسکن و از عين زمين، باغ و مغـازه و نظيـر   


 &%� �J��7� �%�� � 0 [  فرمايد: برد، فيض مي آن ارث مي 0 ,$%#��� �$0 ���$ �� J�70 �Y�`� -%���} ��+ e�N � V=� '''�%& 
 �!#�&= @A� %§0:� %Z� &�� �� $���� ��%4=%��d �� 5 �gN � 4�� '''�� �_  �� #� -�. s��%� M�%�N D%���0� '''�%�#!q� s�%4= �� �� �% �� s
 Pq� �%#!q� -%��} �&�� � �v'b3 
 .٥٨٥ ، صنتصاراال .١                                                 

  .٤٦٢، ص ٢ ، جالرموز کشف .٢
 .٣٢٨، ص ٣مفاتيح الشرايع، ج  .٣



  ٦٧    �   واقعه يك یواکاو  

سوره کامل بعد از حمد در نمازهاي واجب، مسـتحب   خواندن .١٩
  است
 نمازهـاي  در حمد از بعد را كامل سوره يك خواندن فقها مشهور

 شـيخ  ولـي  داننـد، مـي  واجـب  وقت وسعت و اختيار الح در واجب،
 مسـتحب  را آن كاشـاني  فـيض  و ديلمـي  جنيد، ابن محقق، طوسي،

�$? �[  :فرمايد مي نهايه در رابطه اين در طوسي شيخ دانند، مي� %Z�� �� $% �N0b'1  
-[  :گويد مي هئلمس اين در معتبر درحلي  محقق 5 � s�2�$ � *� W¨�8 	
 �vm �N0�� !
P �! ��V� ����b'2  
 كـرده،  نقـل  اين قـول را  جنيد ابن از 3مختلف در نيز یحل عالمه
EY[  :گويد مي مراسم در سالر همچنين��%� � &� '''?X��� h%V�� D s ��� �� *� ?r/b'4  

EF�42 ?X[  :فرموده چنين الشرائع مفاتيح در نيز كاشاني فيض و�� $��? �!�%� ��� �}� '''�� ,�x�V� �� ��4� $% �N0� ''' �%�%�� D%��r� T�!2��� 9�#F=� © ���� D ��8 5 ��� '''z�-��N !
P %L�Y�b'5  
  جاي شک است ،حدود در عصر غيبت اجراي .٢٠

 بـدون  شـرع  احكـام  بـه  عارف و عادل فقيه: اندگفته فقها مشهور
 .٧٥ ، ص↨ـنهايال .١                                                 

 .١٧٧ ، ص٢، ج رتبمعال .٢
 . ٨٩ه ، مسأل١٦١، ص ٢، ج ↨ـمختلف الشيع .٣
 .٦٩ ، صمراسمال .٤
 .١٣٠ و ١٢٩ ، ص١ ، جالشرايع مفاتيح .٥



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٦٨

 اقامـه  غيبـت  انزمـ  در توانـد  مـي  سلطان طرف از واليت به او نصب
 او بر زمان حكام طرف از ضرري آنكه شرط به نمايد قضاوت و حدود
 تشكيك غيبت عصر در حدود اجراي در فقها از برخي اما ،نشود وارد
  .اندشده آن جواز عدم به قائل نيز برخي و كرده
 شـيخ  و مرتضي سيد برجسته شاگردان از كه یحلب ابوالصالح .١
 فقيـه  واليـت  موضـوع  بـه  را فصـلي  »قضـا « بحـث  در ،است یطوس

�V&7 j%�8 �[  :  فرمايد مي كرده ياد احكام اجراي به آن از و داده اختصاص �� 
�� R�}� ��#��P ����� %Z � ��� ����� ��x� :�g�1= -�. �� R+�
 �{ I "��!+|2 ��d_b'1  اجـراي 
 واجبـات  از آنها به تعبد اساس بر حكم و شرعي احكام
 ديگري اشخاص نه آنهاست به مختص و وممعص امامان
ــه ــان آن ك ــا صــالحيت بزرگ ــراي را آنه ــن ب ــور اي  ام
  .اند  تهـرفينپذ

 ١٥٠ حـدود  اسـت،  زهره ابن شاگردان از که یحلّ ادريس ابن .٢
 بـه  را فصـلي  خود كتاب در ،آمد دنيا به یحلب ابوالصالح از پس سال
 اجـراي  يعنـي  ماألحكـا  تنفيـذ  به آن از و داده اختصاص فقيه واليت
 از نهـي  و معـروف  بـه  امر باب در خود كتاب در وي كرده، ياد احكام
�%[  :  فرمايد مي منكر� �%�� ,.��} [ !� m�� �8� %Z��%�  �0) -%q!4!� ,-%��`� ��g&= �� *�� C �%�7P, �� �� 5�g( j%�k ,%Z��%�0 0� m��� �8� %��� %Z��%� !
P O%8'b2  

 قول گرديده، تعبير الفقه قرآن به آن از كه شرايع در یحل محقق
 .٤٢١ ، صالفقه فی الکافي .١                                                 

 .٢٤ ، ص٢، ج سرائرال .٢



  ٦٩    �   واقعه يك یواکاو  

 تعبيـر  آن از و نموده تضعيف را غيبت زمان در حدود اجراي جواز به
�m: � *[  :است فرموده و ردهک »قيل« به� %Z#V!� s�$%�� ��%� .��} D O%8 �� i j%�kb'1  

 برخـي  در 3حلّـي  عالمـه : فرمايـد  مـي  2جـواهر  صـاحب  همچنين
 دو همچنـين  .است نموده توقف ،ءاجرا عدم يا ءاجرا بحث در شكتب
 ءاجـرا  جـواز  عـدم  بـه  قائـل  نيز ادريس ابن و زهره ابن بزرگوار فقيه
 نقـل  آنهـا  از 4جـواهر  صـاحب  چنانچه اندبوده غيبت زمان در حدود
  .است كرده

 احمــد ســيداهللا ↨آيـــ حضــرت معاصــر پرهيزگــار و متقــي فقيــه
�[  :فرمايد مي و شده حدود ءاجرا جواز دمع به قائل نيز خوانساري%��� .��} D @i -%�m $��} -%�m� �� A� ª���=%�� j��
 %+m�Y �  �
.P �%�k D jr� �
%� 	
 j��
 m��v j%��r� �� ��g&= �� 5!�� b,5   
- 2����� ���r[   :فرمايد مي ادامه در ايشان -����2 ���+ �����  �%���2 ���� $����0 g1=���/� s��g�=%�'b6  
 زمان در حدود اجراي جواز عدم به قائل نيز قمي ميرازي مرحوم

  7.است شده آن جاي به تعزير جايگزيني و غيبت
 .٣١٣، ص ١ ، جسالماال شرايع .١                                                 

 .٣٩٤، ص ٢١الکالم، ج  جواهر .٢
 .١٩٤، ص ٢منتهي المطلب، ج  .٣
  .٤٩٣، ص ٢الکالم، ج  جواهر .٤
 .٤١١، ص ٥ ، جالمدارک جامع .٥
 .٤١٢، ص ٥همان، ج  .٦
  .سنگي چاپ ٧٣١ و ٧١٣ ، صالشتات جامع .٧



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٧٠

در ابتداي كتاب آمد كه رسالت ما، روشن كردن چهره يك فقيـه    ي معظم لهاز نظرات فقه يبر برخ يمرور
  ت.و با سابقه طوالنی در فقاهت و استنباط اس درد آشنا

در صفحات گذشته، برخی از فتاوای غير مشهور فقهای سلف بـه  
حقـايقی را بـر     صورت نمونه آورده شد تا مرور بر نظرات فقهی آنان،

رود و نه  ها نه تلقّی بدعت از آن می ای آشکار سازد که اين نمونه عده
 برد. اينکه اعلميت فقهای سلف را زير سؤال می

به ذكر برخـي از فتـاواي معظـم لـه      ، در اين قسمت نيز بنابراين
پردازيم كه مورد استناد آقايان قرار گرفته تـا روشـن سـازيم كـه      مي

  بسياري از اين فتاوا در بين علما قائليني داشته است.
  عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ديني. ١

ده يـ است که عق ياز مسائل يت و رهبريت و واليقضاوت و مرجع
ن مراحل و مراتب را دارا گردد يتواند تمام ا ين است که زن ميبنده ا

و همـه   6نت و ام کلثوميو ز 5زهراحضرت د به يو در مورد زن با
  1لت عالم نگاه کرد.يزنان با فض
هم در رابطه بـا قضـاوت زنـان     يگريله در پاسخ به سؤال د معظم

گونــه کــه در  ت در قضــاوت همــانيــت ذکوريشــرط«نــد: يفرما يمــ
ار يـ سـت و مع يست در قضاوت هم شرط نيت شرط نيت و واليمرجع

ن اسـت و  يقضا و قـوان   ين اسالميدر جواز قضا، علم و معرفت به مواز
آمـد،   يتـ يدر روا» رجـل «ت ندارد و اگـر کلمـه   يمرد بودن، خصوص

ات و يـ ه روايت، همانند بقيحسب متعارف در مکالمات است و آن روا
ت يصوصـ شـود، قطعـاً خ   يشـده و مـ  » رجـل «ر به يمکالمات که تعب

  .٢٠، ص١، ج مجمع المسائلر.ک:  .١                                                 



  ٧١    �   واقعه يك یواکاو  

  1 .»ندارد...
اهللا ↨آيــ  3،ياراکـ اهللا ↨آيـمرحوم  2م،يحکاهللا ↨آيـهمچون  ييفقها
اهللا ↨آيــ و  5در أنـوار اللوامـع   ين بن محمد بحرانيحساهللا ↨آيـ 4شبر،
از آن  يدارند که همه حاک ين رابطه اقوال مشابهيز در اين 6يمنتظر

که همان رجوع ، يل عقليو دل ءعقال ءره و بناياست که با توجه به س
ست و زن هم مانند مـرد  ين زن و مرد نيب يجاهل به عالم است فرق

  دارد. ءافتا يت برايصالح
  عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت. ٢
ذکوريت و مرد بودن در قاضي شرط نيست و معيار در قضـاوت،  «

اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضـا، علـم و معرفـت بـه     
قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شـرطيت   موازين اسالمي قضا و

و الغـاي خصوصـيت از    7مرد بودن نداريم و مقتضاي اطـالق مقبولـه  
عـدم شـرطيت و صـحت     8در روايت أبـي خديجـه  » رجل«تقييد به 

عبارت ديگر به نظر اين جانـب،  ه قضاي زن مانند قضاي مرد است. ب
بقيه شـرايط   همه عالمان به موازين قضا که داراي اعتدال و وثاقت و

باشند مشمول ادله جواز قضا بـوده و هسـتند و عـرف و عقـال هـيچ      
بينند و منـاط   خصوصيت و تفاوت بين قضاي مرد و زن نديده و نمي

  .٣٧ـ  ٣٦، ص١، جاستفتائات قضايي .١                                                 
  .٤٣، ص١، ج↕ومستمسک العر .٢
  .٤٨٥ ـ ٤٨٤، صفي االجتهاد و التقليد ( لألراکي ) ↨ـرسال .٣
  .٢٦، ص١، جالوثقٰي ↕العمل األبقي في شرح العرو .٤
  .١٤، ص١٤، جوامع في شرح مفاتيح الشرايعلاألنوار ال .٥
  .١١٠٧ هلأ، مس٧٦، ص٢، جرساله استفتائات .٦
  .١، ح ٩، أبواب صفات القاضي، باب ١٠٦، ص٢٧، ج↨ـوسائل الشيع .٧
  .٥، ح ١، أبواب صفات القاضي، باب ١٣، ص٢٧، ج↨ـوسائل الشيع .٨



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٧٢

دانـد نـه علـم و     بقيه شـرايط مـي   را همان علم به قوانين و عدالت و
عدالت مرد و رجل بما هـو رجـل و شـارع و قانونگـذار اگـر بخواهـد       

تـر و   واضح ةادلاعمال نمايد، نياز به روايات کثيره و  چنين تعبدي را
نحوي که الغاي خصوصيت نشود دارد؛ يعني همان طور ه تبيين آن ب

که شارع براي جلوگيري از عمل به قياس که مطابق با اعتبـار بـوده   
��� �� ��¡[نحوي عمل کرده که ه ب ª��2« 6%� #�%� *����b   در امثـال

y���d �%[عمل نمايد،  مورد هم بايد به همان نحو -�.�_   ��N *���� .%�#�'b1 

ن يهم أجمعينکه مردان از قبل ائمه معصوم ـ صلوات اهللا عل يکما ا
  2قضا، هستند، زنان هم از قبل آنان مجازند. يـ مجاز در تصد

د احمـد  يو مرحـوم سـ   3يلـ يهم مانند مقدس اردب از فقها يبرخ
ت در يـ اع بـر شـرط ذکور  وجود اجم 5يمنتظراهللا ↨آيـو  4يخوانسار

  اند. منصب قضا را مورد خدشه قرار داده
تساوي زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در قصـاص نفـس و    .٣

 اطراف

د يـ تأک ياصـناف انسـان   يقصـاص در تمـام   يبر برابر ميکر قرآن
رد يپـذ  يانت نميت و ديرا از جهت جنس يتيچ گونه مزيورزد و ه يم

ا يـ ه گـردد و  يـ د توجيـ لف باشـد با ار مخـا ين معيکه با ا يزيو هر چ
ات خـاص و  يـ ه به دو دسته از آين نظريا يمسکوت گذارده شود. برا

  .٣٧، ص١استفتائات قضايي، ج .١                                                 
  .٣١١ – ٣١٠ر.ک: احکام بانوان، ص .٢
  .١٥، ص ١٢و البرهان، ج ↕مجمع الفائد .٣
  .٧، ص ٦جامع المدارک في شرح المختصر النافع، ج  .٤
  .١١٩في اإلسالم، ص  ↨ـنظام الحکوم .٥



  ٧٣    �   واقعه يك یواکاو  

 ٤٥سـوره بقـره  و    ١٧٩و  ١٧٨ات يات عام، استدالل شده است: آيآ
ه يـ ن نظريـ ات خـاص در ا يـ از جملـه آ  ءسوره اسرا ٣٣سوره مائده و 
 ١٩٤سـوره نحـل و    ١٢٦و  يسـوره شـور   ٤١و  ٤٠ات يـ هستند و آ

  باشند. يات عام ميره بقره از آسو
ان زن و مـرد،  يـ م يات اطالق دارند و با صراحت، بر برابـر يآ نيا

بـه   نسـبت کننـد، چنانچـه    يبرده و آزاده، مسلمان و کافر داللـت مـ  
ن اطالق و صـراحت در داللـت، بـا    يت، رنگ و نژاد اطالق دارند. ايمل

 يبرابـر کتاب و سنت در مساوات و  يکل يريگ عت و جهتيمذاق شر
گردد. حاصل سـخن آنکـه در مسـئله قصـاص، نـه       يد مييها تأ انسان
در  يت (زن بودن و مرد بودن) الزم است و نه برابريدر جنس يبرابر
ها  اقتضا دارد که جان انسان يات قرآنيانت (مسلمان بودن)، بلکه آيد

 یايـ کنـد، اول  يگـر يمحترم است و هر کس عمداً اقـدام بـه قتـل د   
را  يبدون آنکه الزم باشد مال ،د قاتل را قصاص کنندمقتول حق دارن
کـه در   ييهـا  تيروا يه پرداخت کنند و برخيالتفاوت د به عنوان مابه

 ين مسئله وارد شده از آن جهت که با قرآن مخالفت دارنـد و دارا يا
قـرار   يفقهـ  يتوانند مرجـع فتـوا و رأ   ينم ،اند يثيالحد فقه يرادهايا
  1رند.يگ

زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در ديـه نفـس و   تساوي ديه  .٤
 اطراف

نـد:  يفرما يه مين نظرين اييدر تب يصانع يالعظماهللا ↨آيـ حضرت
.�� است؛  يه زن و مرد مساويجانب د نيبه نظر ا« �r^0 �X%��� �2���, 

ان قصاص مقابـل بـه مثـل در قتـل زن     يد، و جرييل بر تقيو عدم دل
  (برابري قصاص). ٢ر.ک : فقه و زندگي  .١                                                 



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٧٤

ض يتفاوت؛ همانند عکسش، و بدون تبعـ از به رد يتوسط مرد بدون ن
ات و يلْسنة چهارگانه روا هم حسب تعارف اَ ءو ظلم، و نسبت به اعضا
��s��%�� s[رجوع به عمومات، مثل b  و]�%�g� ����vb   و اطالقـات

مـرد و زن   ةيـ دارد، د يمماثلـت و تسـاو   يکه اقتضا ءه اعضايد ةادلّ
ق و مدقّق همانند مقدس محقّ يهياست. قطع نظر از آنکه فق يمساو
اصـل وجـود    و البرهـان  ↕الفائـد  مجمـع  در کتاب گرانقدر Öيلياردب
� [ه را رد کرده و فرموده: يات بر نصف بودن ديروا �%� ,5�(%�� 5��
 W� 5 !
 ,�!^ %� e(b1.2  

هـم   رمسـلمان يه مسـلمان و غ يـ له در رابطه بـا د  معظم نيهمچن
بـه حکـم    يکه در بـالد اسـالم   ينر مسلمايکافر و هر غ«د: يفرما يم

 ير بـالد اسـالم  يـ ا در غين و مقررات آن محترم شمرده شده و يقوان
از احتـرام   يمورد قبول حکومت اسالم يالملل نيب يحسب قراردادها

ن هسـتند،  يکفـار چنـ   ةمتقابل برخوردارند، که معمـوالً امـروزه همـ   
 ةيـ ست و دثاق محترم ايجانشان و بدنشان همانند مالشان به حکم م

مه اطالقـات  يبا مسلمانان است و ظـاهر قـرآن بـه ضـم     يآنان مساو
بـر آن داللـت    4و زراره 3حه أبـان يت صـح يه و مدلول دو رواياخبار د
  5».دارد...
ه داللـت دارد و  يـ ز بر لـزوم پرداخـت اصـل د   يم نيقرآن کر اتيآ
ه در يـ ع ديهم که بر تشـر  ياتيان زن و مرد نگذاشته و روايم يتفاوت

ان زنـان و  يـ م يضـ يکنند همانند قـرآن، تبع  يداللت م ياسالم نييآ
  .٣١٣، ص ١٤و البرهان، ج  ↕مجمع الفائد .١                                                 

  .٣٤٤؛ منتخب االحکام، ص ٣٦٤ـ  ٣٦٣، ص ٣ر.ک: مجمع المسائل، ج  .٢
  .١، ح ١٣، أبواب ديات النفس، باب ٢١٧، ص ٢٩، ج ↨وسائل الشيعـ .٣
  .١١، ح ١٣واب ديات النفس، باب ، أب٢٢، ص ٢٩، ج ↨وسائل الشيعـ .٤
  .٣٣٢؛ منتخب األحکام، ص ٢٦٧، ص ١ر.ک: استفتائات قضايي، ج  .٥



  ٧٥    �   واقعه يك یواکاو  

زن و  ةيـ د يز برابـر ين ياسالم يگذارند. اصول و قواعد کل يمردان نم
ن ادلـه و  يـ کـه مخـالف ا   ييها تيه، رواين پايمرد را اقتضا دارند. بر ا

  1رند.يقرار گ يفقه يتوانند مستند رأ ينم ،ن و شواهد باشنديقرا
ه شوهر وارث ديگر نداشته باشد، تمام امـوال  زن در صورتي ك. ٥

=D �� V [ برد  شوهر را ارث مي ��� �+%�¦� ��+� ,u�`�%�� O%�= � � J�7 % �¬�� �%#!q� %Z !
 �.�� �&#=��¡� T�%� �.$ , �!� E 4(0� E2�� u�m� �� �Y�2 I d)� :O%� H 8 ,� 'u�m� 	
2  ,$%��< 5 � %� ��d ªra D � s�� ªr�a .��Y� D $��Zt *�� -%�2�$ 5 � %&�%F/� :O%� H 8 ,%&�%F/�b3.4  
 4ر از امام صادقيبص يحه أبيه صحين نظرياز جمله مستندات ا

�%� ��7است که:  *Y$ 5� ,!� :O%�«  :O%� 57���]%� O%= b�� ,!�?�  � ,�7%�  :O%� ,%ZY�m ,��7]5� O%=b'5  
فت که رد مازاد از فرض به زوجه در توان گ يل مين دليعالوه بر ا

اط يـ اسـت کـه بـا عـدالت سـازگار و بـه احت       يصورت انحصار، نظـر 
زن و مـرد   يرش برابريه پذين نظريکرد ما در ايتر است. و رو کينزد

  6است.
ل بـه  يـ شان تمايشود که ا يز استفاده مين 7از ظاهر عبارت مراسم

  مراجعه شود.» ، برابري ديه٣فقه و زندگي «براي اطالع بيشتر به کتاب  .١                                                 
  .٦٩١، ص ↨المقنعـ .٢
  .١٣٠ هلأ، مس١١٦، ص ٤الخالف، ج  .٣
  .٢١٢ـ  ٢١١، ص ١رث)، ج (کتاب اإل ↨فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلـ .٤
  .٩، ح ٤، أبواب ميراث األزواج، باب ٢٠٤، ص ٢٦، ج ↨وسائل الشيعـ .٥
  ( ارث زن از شوهر در صورت انحصار). ٥ر.ک: فقه و زندگي  .٦
  .٢٢٢المراسم، ص  .٧



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٧٦

و  ين رأيهمـ  زيـ ن 1يدمحمد بجنـورد يسـ اهللا ↨آيــ ن قول دارنـد.  يا
 ت نمودند.يده را تقويعق

�`�O%� H 8 � � &Y ��0 �%�%��]Y:   اموال شوهر ةارث بردن زن از هم. ٦ � u�`� *N. d� 	
 ,�2����� ����� Y�`!�� ���� u�`!� -%�� �¡� � � �� �����  � �%�# �$ � �%��%�/ � �%y%y �� �$%#
  @i�d_'b2 ,-%Z�/� XW!
 ���� � � W�8� 2:�C ,®�%��$0 R 8$ %�: u%}3  � *�] �� ,��V!� � ����2 I H 8 ,%+@i� -% ���� m%�0� R��=�  �&#= �+%¦� c2��� ����D �Y�`� J$ -��� %Z� �� ��¡� ���$� %�Z&�y ��'b4  ¯ �.%&��� 2z �+%t� V2���,5 $��V�2 G� ��� � �%��#�� T�F F/ �6 y��� � ��� �� �
 T�# $m?$ ,�%�#���7 \�%�� j�
�� p$%�= $%�N0� !��_ �\�%�= �� % �¬� �� ,$%�N0� '�%F �Y�= 9��� �� �+ ��� �%��!� �%#��� %¬��� ;%� c Y¡�8  
عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، در مـواردي  . ٧

  اشدكه خالف شئون مرد و يا خالف حق استمتاع مرد نب
ا خـالف  يـ که مانع استمتاع و  يخروج زن از منزل تنها در موارد

ا به صورت اعتراض يا خالف سکن و آرامش او باشد و يشئون مرد و 
از به اجازه شـوهر  يحرام است و ن ،ا مزاحم حقوق واجب زوج باشديو 

  .٢٥حقوق خانواده، ص  .١                                                 
  .١٠ لهأمس، ٥٣، ص ٩، ج ↨ـالحلي في مختلف الشيع ↨ـنقله عنه العالم .٢
  .٨٨جله حوزه، شماره م .٣
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧، ص ٣٩، ج جواهر الکالم .٤
  .١٢ ، آيه)٤( ءنسا .٥
  .١ح ، ٧، أبواب ميراث االزواج، باب ٢١٢، ص ٢٦، ج ↨ـوسائل الشيع .٦
  .٩ ح، ٥٨ باب، أبواب المهور، ٣٢٩، ص  ٢١، ج ↨ـوسائل الشيع .٧
  .٣٩٨ ـ ٣٩٧ ، ص٢، ج ↨ـعلي تحريرالوسيل ↨ـالتعليقراجع:  .٨



  ٧٧    �   واقعه يك یواکاو  

ماننـد موثقـه    يـي نـدارد، اگـر هـم نه    ين موارد مـانع يا ريغدارد در 
ه بدون اذن همسرش از منزل بيرون بـرود نفقـه و   هر زني ک«: يسکون

در ايـن زمينـه وارد    ١».مخارج او با شوهر نيست تا زماني که بـازگردد 
شده، ناظر به خارج شدن به انگيزه اعتراض است. به عالوه که حجيـت  

  2حديث از حيث متن و داللت بر حرمت، خود جاي بحث دارد.
ـ  3يخوئاهللا ↨آيـ همچون ييفقها د عبـاس  يو سـ  4ينيائو مرحوم ن
   و نظر هستند. ين رأيل به هميز قاين 5يزديمدرس 
عدم نياز به اذن شوهر در نـذري كـه مربـوط بـه خــود زن      . ٨

در صورتي كه خـالف   ،باشد و يا در مال خود مستقل باشد مي
�`�Y  حق استمتاع مرد نباشد $�&� D 5(d $%��
�  �%&� 9!��= -%� W� e�± �% `� �9} -%� %� -�. ,u� ���2 I %� % ��� ,Txr#
 ��i �� �%�F�4=� �.%���%� T
�� ��A�����_ ,r� ��.� M�%U �����7 �%#!q� 5&� -d0 $%��
 �->� '$%�N� �� �%4&= �+ �+ �->�� &q!4�� 8�� ¯ u%�Q 5(% �� ,%+�
���� 8���%� $��Z¦� �� * ���!�� 0� ,  %= ª���%� ��20���_ �.� �r^ �� � V�42 r� �%ZY� ������ �V�%1=� ������� '�
�#!�6  

و فاضـل   8يلـ يو محقق اردب 7يد ثانيفقها مانند شه ياز نظر برخ
  .٤٩٦٨، ح ٦، ص ٤، ج فقيهال .١                                                 

  .٣٧٦، ص ٢، ج مجمع المسائل ؛٥١١ـ  ٥١٠، ص٢، ج استفتائات قضايير.ک:  .٢
  .١٠٠، ص ٢٠، جاالمام الخوئي ↨ـموسوع .٣
  .٤٣٦ص  ،٣، ج الوثقي (محشّي) ↕عرو .٤
  .٣٥٣ـ  ٣٥٢ ، صنموذج في الفقه الجعفري .٥
  .٣٨٠ص  ،١، ج ↨ـعلي التحرير الوسيل ↨ـالتعليقراجع:  .٦
  .٣١٠ص   ،١١، ج مسالک االفهام .٧
  .١٠٩، ص ٦، ج و البرهان ↕مجمع الفائد .٨
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عـدم   4يخـوئ اهللا ↨آيـو  3يض کاشانيو ف 2يو محقق سبزوار 1يهند
ا اسـتحباب در اذن برداشـت   يـ ا اشکال در اذن ياشتراط اذن از زوج 

 بر اذن وجود ندارد. ين باورند که نصّيبر ا يد و همگشو يم

طالق در دست مرد است، ليكن اگر زن مهريه خود را ببخشد و . ٩
  تقاضاي طالق نمايد، بر مرد واجب است او را طالق دهد

ل يـ ع طالق خلع در قرآن و عـدم وجـود دل  يبا توجه به اصل تشر
ه وجـوب طـالق   ت قول بياز کتاب و سنت که داللت بر مانع يمعتبر

ه يـ و وجود ادله و ارتکازات عقالئ ،ک سويخلع بر مرد داشته باشد از 
گـر، بـه   يد ياس بودن عدالت در احکام شرع از سـو يباب عقود و مق

زن و مـرد در   يو تسـاو  يه کرامت انسـان يکه اسالم بر پا نيعالوه از ا
 مين بـاور يبر ا ،ده استيبنا گرد يو معنو ياز مواهب ماد يمند بهره

ا يـ ه يـ و بازگردانـدن مهر  ييزناشـو  يکه با مطلق کراهت زن از زندگ
ن باشد ـ به مرد و درخواست طالق، بـر   يطرف يکه مورد تراض ـ   يمال

ن امر استنکاف يد و چنانچه از ايقه نمامرد واجب است که زن را مطلّ
  5د.يزن را مطلّقه نما  تاً بر ممتنع ـيتواند ـ وال يد دادگاه مينما

انـد   که حکم به وجوب طالق خلع بر مرد نمـوده  ييفقها از جمله
  باشند. يم 7هيدر غن يو ابن زهره حلب 6هيدر نها يخ طوسيش

  .٧٣، ص ٩، ج ثاملکشف ال .١                                                 
  .٤٩١ـ  ٤٩٠، ص  ٢، ج االحکام ↨ـکفاي .٢
  .٣١، ص ٢، ج مفاتيح الشرايع .٣
  .٣٧٦ـ  ٣٧٥، ص ١، ج ↕معتمد العرو .٤
ن نقد و بررسي قول مشـهور، بـه کتـاب    براي اطالع بيشتر از مستندات اين مسئله و همچني .٥

  مراجعه شود. ٨هاي فقه و زندگي شماره  از سري کتاب» وجوب طالق خلع بر مرد«
  .٥٢٥ص  ،↨ـنهايال .٦
  .٣٧٥ ، ص١، ج النزوع ↨ـغني .٧
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باشد و نه به عنـوان   ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مي . ١٠
  عدل ازدواج دايم

و رفـع  ضـرورت    اضـطرار مواقع  ياساساً عقد موقت در اسالم برا
م قـرار  يدل ازدواج داو ع ياشي، نه عينطوال يها است، همانند جنگ

ار آنهاسـت عقـد   يکه همسرشان در اخت يکسان ين برايگرفتن. بنابرا
ست، و عقد موقت نـه تنهـا   يز نيولو نسبت به زن مسلمان جا  موقت،

اش خارج شود  الجمله يتواند مانع فساد باشد بلکه اگر از مورد ف ينم
اندازد  يخانواده را به خطر م رد کانونيم قرار گيو در عرض ازدواج دا

  1».کشاند ياز آن جامعه را به سقوط م يناش يبندوبار يو ب
رفتـه و  يه را پذيـ ن نظرياست که ا ياز جمله کسان يد مطهريشه

کـه   يافـراد  يعنـ يازمند به زن؛ يمردم ن يقانون متعه برا«د: يگو يم
  2».ع شده استيتشر ،ستنديهمسرانشان نزدشان ن

  رد بودن در كليه مناصب حكومتيعدم شرطيت م. ١١
اسـت کـه زن    يت و قضـاوت از مسـائل  يو مرجع يت و رهبريوال

ن مراتب را دارا گردد و مرد بودن به نظـر معظـم لـه    يتواند همه ا يم
ل يـ نـه در ذ ين زميـ شـان در ا يه ايـ ن امور ندارد و نظريدر ا يدخالت
 گذشت.» تيت مرد بودن در مرجعيعدم شرط«عنوان 

�0�� ^Z%  ت فضله پرندگانعدم نجاس. ١٢?$ ,$� q� D O���� X�a3 ����g� E+��= �%��%��4 ,£W����5 
  .٣٠٦، ص ٢، جمجمع المسائل؛ ٢٣٨ ، صمنتخب االحکام ر.ک: .١                                                 

  .٧٠ - ٦٩ ص ،نظام حقوق زن در اسالم .٢
  .١١٢، ص ١، ج↨ـعلي تحرير الوسيل ↨ـعليقالتر.ک:  .٣
 .٤١، ص ١، جفقيهال .٤
 .٢٢٠ لهأمس، ٢٩٨ ، ص١، ج↨ـالحلي في مختلف الشيع ↨ـنقله عنه العالم .٥
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 :�4}� ,�$%�= �� I%4� */²��]5����� 5�x�1� 6S�� 0 @�q2 ³X¥ *�b,1 ' �4�= D © �!� �%�%���2 T��&� O�#� �+ ¯ E+d ���3 £��F�� J��F=�4 �$�`�4� 9#F=�5 <%���£%6 8W��� 2:�C 'c #&�� D Tx�a7  
هايي که از کشورهاي غيـر مسـلمان وارد    عدم نجاست چرم. ١٣

{�f&�%� R%�  باشد شود، به علت آنکه از مردار و جيفه نمي مي �-� � =%� e�U�� =%� .�=� ,�  M�8 �%� %� �+� ,D��� "%&�� ��= *�%#� D 54V( [�F� ���  �%#!q� 5V(� ;T����= *��%#� D T����= @�i 0 ,��� �d�_ ��%f( 	�
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�� %Zqx�� c��� �� ,� m��8) �
 �r�� ,m�8k j�
 ��� ,  ^�� �X%�� ;*�� j�K j����  ����� ���%� *�� D?$$%�N²�� ,8  �����  	
 �8k j�`� �� �%&�Y0 ��Y�� ,m�� �_ '%Z �  ����%� j��Q R!4= �2 �� �� s�!4= ��� �� d�NS=%� ,�+ 	
 ��  ,�%#!q�
 .١ح، ١٠، أبواب النجاسات، باب ٤١٢، ص٣، ج↨ـوسائل الشيع .١                                                 

 .٣٩، ص١، جالمبسوط .٢
 .١٤١، ص١، ج↨ـمستند الشيع .٣
 .١١، ص٥ ، ج↕الناضرحدائق  .٤
  .١٤٥ ، صالمعاد ↕ذخير .٥
  .٦٥, ص ١، جمفاتيح الشرايع .٦
 .٤٥٢، ص٢، جالوثقي ↕ح في شرح عرويالتنق .٧
أبي  ↨)، وکروايـ٢، ح١، أبواب الصيد، باب ٣٣٢، ص ٢٣، ج↨، ( وسائل الشيعـءالحذّا ↨کصحيحـ .٨

بـن   محمـد  ↨)، وکصحيحــ  ٢، ح٥، أبواب الصيد، باب ٣٤٣، ص٢٣، ج↨بصير ( وسائل الشيعـ
  ).١، ح١٦، أبواب الصيد، باب ٣٦٢، ص ٢٣، ج↨قيس (وسائل الشيعـ
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rg!� 5� �(%� j�
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چنـين   »مجمـع المسـائل  «مضافاً به اين که معظم لـه در کتـاب   

  فرمايد: مي
نان ي، اگر اطمير اسالميه شده در بالد غيته يها و پوست ها چرم

فه گرفته نشده (که معمـوالً امـروزه،   يوانات مردار و جيباشد که از ح
ا مطـرح اسـت   يت بهداشت در دنيکه به رعا ياديمخصوصاً با توجه ز

را آنچه که نجس اسـت  يست؛ زيوجود دارد) نجس ن ينانين اطميچن
  2.ير مذکيفه است نه غيار و جمرد

ر مسـلمان بـه علـت    ياز بالد غ يواردات يها معظم له چرم نگاهاز 
عدم نجاست آنهـا   يباشد، لذا برا يآنکه عنوان مردار بر آنها صادق نم

رسـد، بلکـه    ينمـ  ↕الطهـار  ↨ ـه و اصالينوبت به استدالل به اصول عمل
وسـف  يخ يشـ از فقهـا همچـون    يکن برخيخود به خود پاک است. ل

بـا   5د محمد بـاقر صـدر  يد سيو شه 4يخوئاهللا ↨آيـمرحوم  3،يبحران
حکـم بـه طهـارت پوسـت و      ↕الطهار ↨ـه و اصالياستناد به اصول عمل

ــ يهــا چــرم ــالد غ يواردات ــيرمســلمياز ب ــد، حتّ ـــ ين نمودن اهللا ↨آي
در   ↕ز عالوه بر عدم نجاست آنهـا، قائـل بـه جـواز صـال     ين 6يستانيس

 .١١٣ ، ص١، ج↨ـعلي تحرير الوسيل ↨ـالتعليق .١                                                 
  .٧٧، ص١ر.ک : مجمع المسائل، ج .٢
 .٣٠ ـ ٢٩ ، ص↨ـو االقمار البدري ↨ـاالنوار الحيري .٣
  .١٢٧: ١الوثقي (المحشي)  ↕العرو .٤
 .١٤٧ص ،٣، جالوثقي ↕بحوث في شرح العرو .٥
 .٨٧، ص١، جالوثقي ↕علي العرو ↨ـالتعليق .٦
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  شدند.مذکور  يها چرم
در  مگرازاله عين نجاست از اجسام صيقلي از مطهرات است،  . ١٤

مواردي كه شارع طريق خاصي بـراي طهـارت آن قـرار داده    
مثل خاك مال كردن ظرفي كه سگ ليسـيده يـا از آن    ،باشد
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  ٨٣    �   واقعه يك یواکاو  
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ي آنها بر اثـر نجاسـت،    هاي فاضالب که رنگ يا بو يا مزه آب . ١٥

 ةتغيير کرده و نجس شده، بر فرض زوال تغير آنها بـه واسـط  
  گردد وصل بـه کُر يا هوا يا تصفيه، پاک مي

نه که معظم لـه در  کند. همان گو يچون آب مطلق بر آن صدق م
اگـر بـه آن آب   «د: يـ فرما ين مـ ين رابطه چنيدر هم يپاسخ به سؤال

ا بـه  يـ ا با هوا و ير به واسطه وصل به کُر يمطلق گفته شود و زوال تغ
خارج شـده   يد باشد و از حالت قبليا ابزار و آالت جديه يله تصفيوس

  4».باشد يل شده باشد پاک ميو به آب زالل تبد
ر پـاک  يـ بـا زوال تغ  يد که آب جـار يگو يز مين 5د حلييابن سع

که به واسـطه خـود    نيا ايا هوا ين زوال آب کر يشود؛ خواه علت ا يم
  آب باشد.
و مرحوم  7و صاحب المدارک 6يد ثانيز مانند شهياز فقها ن يبرخ
 ن قول شدند.يل به ايمتما 8يتستر

  .٧ ح، ٣٢باب  بواب النجاسات،أ، ٣٨٥، ص٣، ج↨ـوسائل الشيع .١                                                 
  .٣، ح ٢٧، باب ٤٤٥، ص٣؛ و ج ١، ح٦، أبواب النجاسات، باب ٤٠١، ص٣، ج↨وسائل الشيعـ .٢
  .١٣٠ ـ١٢٥ ، ص١ ، ج↨تحرير الوسيلـعلي  ↨ـالتعليقراجع:  .٣
  .٤٠، ص١، جمجمع المسائلر.ک:  .٤
  .١٨، ص الجامع للشرايع .٥
  .٣٦٨، ص ١، جروض الجنان؛ ٣١، ص١، ج ↨ـالبهي ↨الروضـ .٦
  .٤٦، ص ١مدارک االحکام، ج .٧
  .٥٦، صمقابس االنوار .٨



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٨٤

  بردتواند از مسلمان ارث ب غير مسلمان همانند مسلمان مي . ١٦
ن يـ ا يکند اصل اول ياقتضا م 2و سنت 1ارث در کتاب ةادل اطالق

ن امر يده در اين و عقياز مورث خود ارث ببرد و د يباشد که هر وارث
وارث کافر است و بـا   ،شده ءن اصل استثنايندارد و آنچه از ا يدخالت

کفر و کافر در کتاب و سـنت و لغـت کـه ظهـور در      يتوجه به معنا
گردد که با توجه بـه علمـش بـه     يم يرد شامل کسجحد و جاحد دا

ت اسالم و اتمام حجت بر او باز هم اصـرار بـر کفـر و برائـت از     يحقان
ست و کفـر  يصادق ن ير مسلمانياسالم دارد، پس عنوان کفر بر هر غ

  اخصّ مطلق از عدم اسالم است.
مسـئله   يعت اسالمياسالم و شر ياصول کل از يکيکه  يياز آنجا
ع ين و تشـر يمـه تکـو  يعمـود خ  يهوند است و عدالت االعدالت خدا

ح و صـدور آن را از  يز ظلم را بر خداونـد قبـ  يعقل ن ياست و از طرف
انسـانها بنـدگان    يگـر تمـام  يد يياز سـو  ،دانـد  يساحت او محال مـ 
ن يـ حـال بـا ا   .ند و خداوند بـر آنهـا رأفـت دارد   يخداوند و مخلوق او

ــه جهــت غفيــاوصــاف اگــر  غ لــت و قصــور از حــق ر مســلمان را ب
ا وجـود وارث مسـلمان را   يم ياش که ارث باشد محروم گردان يعيطب

ض است و از نظر عقـل  يم ظلم و تبعياو بدان يحاجب و مانع ارث بر
  3ست.يو عرف قابل اغماض ن

ارث غيرمسلمان از مسلمان را که حکم بر عدم  با اين 4شهيد ثاني
 ولـي بـا ايـن حـال    کند،  مشهور دانسته و داليلي هم بر آن اقامه مي
بــری غيرمســلمان (کــافر)  حجــب وراث مســلمان را نســبت بــه ارث

  .٦)، آية ٣٣؛ احزاب (١٧٥) ، آية  ٨أنفال (  .١                                                 
  .٦، ح ٤٠٦، ص ١الکافي، ج  .٢
  ( ارث غيرمسلمان از مسلمان ). ٩ر. ک : فقه و زندگي  .٣
  .٢٢، ص ١٣ر. ک: مسالک االفهام، ج .٤



  ٨٥    �   واقعه يك یواکاو  

را که مستند مشهور  1و استدالل به روايت حسن بن صالح پذيرد نمی
 داند. تمام نمي ،است

 مال و جان غير مسلمان همانند مسلمان محترم است. ١٧

 يانحرمت و کرامتند و از ارزش و حقوق انسـ  يها دارا انسان همه
ش را مجـوز تعـرض   يخو تواند اعتقادات يچ کس نميبرخوردارند، و ه

ا يـ  ي، فـرد ي، معنـو يگـران و تصـرف در شـئون مـاد    يبه حقـوق د 
و حقـوق   يآنان بشمارد، جان و مال و عرض و آبـرو و آزاد  ياجتماع
رمسلمانان از ين، همه غيد مصون بماند. بنابرايها با همه انسان يانسان

و  يو عـرض و نـاموس و حقـوق اجتمـاع     جهت حرمت مال و جـان 
ت و عـرض، احتـرام   يکسان هستند و اصل در مالکيهمانند و  يانسان

ات به مال مؤمن و يد و اگر در روايآ ياست، وگرنه هرج و مرج الزم م
شـتر آن  ير بين اشاره به خاطر تعارف و تـأث يمسلم اشاره شده است ا

مان را آورده تا يو ان بوده و کلمه اسالم ين و مسلميسخنان در مؤمن
قولـه   يالـ  ياورد. اال تـر يـ بهتر بوجود ب يياز درون آنها ضمانت اجرا

�.�: يتعال#��%� ��� �&�: �2�� %¨بـه   يفقهـا وفـا   ةکه هم نيبا ا %2�،2 
�د يـ عقود را بر همگـان الزم دانسـته، و ق  ��&�: �2��� ياحتـراز  را �

  3اند. نگرفته
و محقـق    7د اوليشـه  6،يحل عالمه 5،يمحقق حلّ 4،يخ طوسيش

  .٢، ح ١ع االرث، باب ، ابواب موان١١، ص ٢٦، ج ↨وسائل الشيعـ .١                                                 
  .١)، آية ٥( ↕مائد .٢
  .٥٠٤، ص١؛ مجمع المسائل، ج٦٤١، ص ٢؛ و ج٢٧، ص١ر.ک: استفتائات قضايي، ج .٣
  .٢٩٩، ص↨النهايـ .٤
  .١١٢، ص ١المختصر النافع، ج .٥
  .٣٤٤، ص١ارشاد االذهان، ج .٦
  .٣٣، ص٢الدروس، ج .٧



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٨٦

سرقت اموال کفار  يله برايانت و به کار بردن حيز مثله، خين 1يکرک
  دانند. يز نميرا جا
%¹�   عدم حرمت تراشيدن ريش. ١٨ j���� �.0 �� %� O��� %�� ���?���} j��
 �´�#2 *�/0� ,�  W�� V±0P' 

 4تبريـزي اهللا ↨ـآي 3خويي،اهللا ↨آيـ 2فقهايي همچون مرحوم نراقي،
اند و آن ادلـه را   گانه مناقشه کرده ده ةهم در ادل 5منتظرياهللا ↨آيـو 

  اند. نپذيرفته
  هايي كه محتواي باطل نداشته باشند عدم حرمت موسيقي. ١٩

��� است؛  ييو غنا حرمت محتوا يقيموس حرمت jr
� ���� �%��7 ,X%Z#V�و  يبند و بار يج بيکه در آن ترو يقيو هر صوت و غنا و موس 
ا يـ اشـان و هوسـرانان   يع يو هوسران ياشيع يا برايباشد و  يعفت يب

هـا   کشـاندن انسـان   يو به انحراف فکـر  ير آگاهيج باطل و تخديترو
ند و خالف سهولت و عدالت نشـان  يا از اسالم چهره ناخوشايباشد و 

ن مـوارد بـا توجـه بـه     ير ايدهد، در امثال موارد حرام است، اما در غ
 يغنـا در مـوارد مشـکوک کـه غنـا دارا      يل حرمـت ذاتـ  يصور دالق

اصل  يبه مقتضا ،نباشد يگريباطل نبوده و مقارن با حرام د يمحتوا
 ييقن از ادلـه حرمـت جـا   يرا قدر متيشود؛ ز يبرائت حکم به اباحه م

  .٣٨٨، ص ٣جامع المقاصد، ج .١                                                 
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣، ص ١ئل، جالرسائل و المسا .٢
  .٢٦٢ـ  ٢٥٧، ص ١، ج↨مصباح الفقاهـ .٣
  .١٤٧ـ  ١٤٤، ص ١ارشاد الطالب، ج .٤
  .١٣٤ـ  ١٠٣، ص ٣، ج↨دراسات في المکاسب المحرمـ .٥



  ٨٧    �   واقعه يك یواکاو  

 يحرامـ  يمحتـوا  يا دارايباشد  يگرياست که همراه با فعل حرام د
  1باشد.

و  3محقــق ســبزواري 2ن فــيض کاشــاني،از نظــر فقهــايي همچــو
نيز حرمت موسيقي و غنا حرمت محتوايي است و  4سيستانياهللا ↨آيـ

دانند که به صورت لهو و لعب و همـراه بـا    غنا را در صورتي حرام مي
ساز و آواز و مناسب مجالس عيش و نوش باشد؛ هماننـد آن چيـزي   

د و در آنهـا  که در زمان بني اميه توسط خلفاي ظلم و جور شايع بـو 
  راندند. سخن به باطل  مي

  عدم حرمت مجسمه سازي و نقاشي انسان، حيوان و اشياء. ٢٠
 و آنهـا حـالل   غيـر  و يتجسـيم  و يصوت و يقلم یهنرها اقسام 
 یهاال نعم از ینعمت آنها همانند گفتن سخن و تكلّم بلكه است؛ جايز
 جامعـه  يبرا مفيد و یعقالي یهدف یبرا و مسير در كه یوقت و است
 یيعنـ  اسـت؛  هـدف  همان حكم به محكوم گيرد، قرار استفاده مورد
 اسـالم  بـه  تـوان  یم چگونه و گردد، مستحب يا و واجب است ممكن
 یبرا كه اين با دانسته، حرام نفسه حد یف را هنر كه داد نسبت عزيز

ــليمان، حضــرت ــرآن، منطــق حســب س ــال ق ــا مث ــا صــورت و ه  ه
 زيبـا  خـطّ  از همچنين ،یتجسم يا و یشنقا هنر یيعن اند؛ ساخته یم
 سـوگند  سـطرها  و قلم به خداوند و شده تعريف مسلمين فرهنگ در
 و عقـالً  باشـد،  جامعـه  یتبـاه  و فساد وسيله چه هر ،یآر. نموده ياد

 منـاط  پـس  آن، غيـر  يـا  و هنـر  بـين  تفاوت بدون است، حرام شرعاً
  ( غنا و موسيقي ). ١٢؛ فقه و زندگي ٩، ص ٢ر.ک: مجمع المسائل، ج .١                                                 

  .٢١، ص ٢مفاتيح الشرايع، ج .٢
  .٤٣٤ـ  ٤٣٢ ، ص١االحکام، ج ↨کفايـ .٣
  .٢١٦، ص٢توضيح المسائل (محشي)، ج  .٤



�استقالل مرجعيت شيعه    �   ٨٨

  1.آنهاست عدم جواز، مناط و یتباه و فساد حرمت،
ان يـ ر بيم و تصـو يکه بر حرمت تجس ياتياخبار و روا يطور کلبه 

د؛ ير داللت نمايو تصاو يه سازمتواند بر حرمت مجس يشده است، نم
 يـي ان شده و نـه نه يث معتبر بيدر احاد يچون نه وعده عذاب اخرو
ان شده يخود ب يق مطلب در جايالبته تحق 2که دال بر حرمت باشد.

  3است.
اند و  ، دادهيحکم به کراهت مجسمه ساز 4انيدر تب يخ طوسيش

ـ  5يزيتبراهللا ↨آيـمرحوم  ن بـه حرمـت، جـواز را    يقـائل  ةهم با رد ادل
 ت نمودند.يتقو

  عدم شرطيت اجتهاد در قاضي و كفايت علم به قوانين. ٢١
 علـم  و دانستن كفايت و يقاض در اجتهاد و فقاهت شرطيت عدم

 بتوانـد  كـه  حيـث  بـه  يـد تقل یرو از ولـو  قضـا،  مـوازين  و مسائل به
 اقوائيت از یخال دهد، تشخيص را یشرع موازين و موارد خصوصيات

 و شــرع طــرف از مجتهــدين و فقهــا كــه طــور همــان و باشــد ینمــ
 مـأذون  و مجاز آنها همانند مقلّدين. هستند قضا در مجاز معصومين،

 كتـاب  از القضـا  كتـاب  در Öیقمـ  یميرزا همانند یمحقّق و هستند
 در منقوله عبارت از یحتّ و شده شرطيت عدم به قائل تاتالش جامع
 یاجمـاع  یبـرا  تنهـا  نـه  كـه  عـالوه  به Öشيخ 7مبسوط از 6تنقيح

  .٢٩، ص ٢ر.ک: مجمع المسائل، ج .١                                                 
  .٣٠، ص٢ر.ک: مجمع المسائل، ج .٢
  له (مبحث تصوير صور ذوات األرواح). دروس مکاسب محرمه معظم .٣
  ، از سورة بقره.٥١، ذيل آية ٢٣٦ـ  ٢٣٥، ص ١التبيان، ج .٤
  .١٢٣ـ  ١٢٠، ص ١المکاسب، ج إرشاد الطالب إلي التعليق علي .٥
  .٢٣٥ـ  ٢٣٤، ص ٤التنقيح الرائع، ج .٦
  .٨٣، ص ٨المبسوط، ج  .٧



  ٨٩    �   واقعه يك یواکاو  

 بـاالتر،  بلكـه  اسـت؛  نمـوده  اسـتفاده  آن از اجتهاد شرطيت نبودن
 اجتهـاد  شـرطيت  عـدم  و تقليد كفايت مهجوريت عدم اثبات یبرا
 یوجـوه  بـه  چنـد  هر طيت،شر عدم براى و برده ... كامل بهره نيز
 از ابـرام  و نقـض  مـورد  و شده استدالل الشتات جامع و ١جواهر در

 الرجـوع  فعليـه  عليهـا  االطّـالع  أراد گرفتـه کـه مـن    قـرار  طرفين
 جانـب،  اين نظر به وجه عمده ليكن وغيرهما، الكتابين من بمظانها

  :است وجه دو
 در آنچـه  كـه  اسـت  3یحلبـ  و صحيحه 2خديجه یاب صحيحه. ١

 قـرار  4صـادق  امام طرف از قضا یبرا نصب موضوع و مورد صحيحه
  قضاياست. به علم گرفته،
 كفايـت  و اجتهـاد  از خصوصيت یالغا و مناط تنقيح دوم وجه. ٢

 قضـاوت  در اسـت،  منـاط  كـه  فهمد یم عرف آنچه یيعن تقليد است؛
 و مـوازين  بـه  علم همان 7بيت اهل مذهب حسب قضاوت و یشرع
 بقيـه  وجـود  با آن قوانين و قضا مسائل به دانايان هاست و هم احكام
 و بـوده  مقـدس  شـارع  و 7معصومين طرف از قضا در مجاز شرايط
 جـامع  فقيـه  و مقلّـد  و مجتهـد  بـين  یفرقـ  جهت، اين در و هستند
  4نيست. آن غير و الشرائط
و  5يرازين شـ يدمحمد حسـ يسـ اهللا ↨آيـهمچون مرحوم  ييفقها

 يت اجتهاد در قاضـ يز قائل به عدم شرطين 6يلياردب يموسواهللا ↨آيـ
 باشند. يم

  .١٦ـ  ١٥، ص ٤جواهر الکالم، ج .١                                                 
  .٥، ح ١، أبواب صفات القاضي، باب ١٣، ص٢٧، ج↨وسائل الشيعـ .٢
  .٨همان، حديث  .٣
  .٤١ـ  ٣٨، ص ١ر. ک: استفتائات قضايي، ج .٤
  .٢٦١ـ  ٢٦٠الفقه، القانون، ص .٥
  .٨٩، صءفقه القضا .٦
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اختصاص حرمت ربا به رباي استهالكي و عدم حرمـت ربـاي   . ٢٢
  استنتاجي

 انواع همانند ،یاستنتاج یها زياده گونه اين شامل ربا حرمت ةادلّ 
 مطلـق  یمعنـا  بـه  ↨ًـروايـ  و عرفـاً  و ↨ًـلغ ربا و نيست زياده از ديگر
 نيسـت،  حرمـت  ةادلّ از مراد و مقصود ،یمعن آن قطعاً كه است زياده
 و شـواهد  و قـرائن  كمـك  با هم آن كه است یخاصّ زياده مراد، بلكه
 اشـاره  آن بـه  و آمـده  آيـات  و روايـات  در كه ربا تحريم حكم و علل
 شده یم سبب یگاه كه است یاستهالك یربا همان به مختصّ شده،
 و ، مادراننعوذباللّه خود، یبده یادا یبرا شوند مجبور بدهكاران كه

 وادار نـاروا  اعمـال  بـه  یبـده  تأمين یبرا را خود دختران و خواهران
>��  $�% .$+R[ صحيح: معروف حديث كه نمايند �� s���  (m� %Z�!� ��� j�Qb,1 ً2.است یتاريخ مناسبت همين به ظاهرا  

ات در يـ ات و روايـ آ يعنـ ي ـم  ين با توجه به قصور ادلة تحريبنابرا
اطالق و عموم ادلـه عقـود، شـروط،     يتوان گفت مقتضا يم ـم  يتعم

تـوان   ين مـ ياست. عالوه بر ا يانتاج يت ربايز قرض، حليتجارت و ن
داللت دارد و شارع از آن  يانتاج يت ربايبر حل ءره عقاليگفت که س

  3ت باشد.يبر حل يتواند شاهد ين خود ميردع نکرده است و ا
حرج  ةاز چهار ماهگي، به واسطرفع حرمت سقط جنين قبل . ٢٣

  و مشقت غير قابل تحمل مانند بيماري جنين
ه احکـام،  يـ اول ةـحرج و ضرر بر عمومات و اطالقات ادل ينف ةـادل

  .١، ح١، أبواب الربا، باب ١١٧، ص ١٨، ج ↨وسائل الشيعـ .١                                                 
  .٢٤٠ـ  ٢٣٩، ص ٢ر.ک: مجمع المسائل، ج .٢
 ١جهت اطالع بيشتر از ساير ادله و نقد و بررسي تفسيري ادلة حرمت به کتاب فقه و زنـدگي  .٣

  رجوع شود.  B العظمي صانعياهللا↨برگرفته شده از نظرات فقهي آيـ  (رباي توليدي)



  ٩١    �   واقعه يك یواکاو  

ت نـدارد و قتـل   يـ حاکم و مقدم هستند و تنها در قتل نفـس حاکم 
ـ    ين بعد از چهار ماهگينفس و سقط جن کن قبـل از  يحـرام اسـت، ل

  1رود. ين ميسبب حرج و ضرر از بحرمتش به  يچهار ماهگ
 4يسـتان يو س 3يزيـ تبر 2،يخوئاهللا ↨آيـهمچون  يمعاصر يفقها

ن يـ ن، و ضـرر و حـرج ا  يهمچون خوف بر مادر و جن يطيهم با شرا
  دانند. يز ميمسئله را جا

(كنترل رشـد جمعيـت) و    هاي جلوگيري عدم حرمت روش . ٢٤
ايـم  هاي جلوگيري كه منجر بـه عقيمـي د   عدم حرمت روش

  گردد براي كساني كه چندين فرزند دارند
به  ياز باردار يريل جلوگيو استفاده از وسا ياز حاملگ يريشگيپ

 يهـا  بسـتن لولـه   ،ز است و با وجود داشتن چند فرزنديجا يطور کل
کـه ضـرر    يدر صـورت  ياز بـاردار  يريجلوگ يکردن برا ميرحم و عق

کــه عــدم  يز اســت، خصوصــاً در مــواردينداشــته باشــد جــا يجــان
  5ن حرج و مشقت داشته باشد.يوالد يبرا يريجلوگ

ــا ــام خم ييفقه ــيهمچــون ام ــال  ين ــوان اهللا تع ــعل ي(رض   ،  6ه)ي
ک فرض ين کار با يکه ا يز در صورتين 8يستانيو س 7يزيتبراهللا ↨آيـ
م يحکم به جـواز تعقـ   ،ت بر نفس نباشديرد و جنايصورت گ ييعقال
  اند. داده

  .٤٢٤ـ  ٤٢٣، ص٢ر .ک : مجمع المسائل، ج .١                                                 
  .٣٣٥ـ  ٣٣٢، ص١(للخوئي)، ج  ↕صراط النجا .٢
  .٣٢٧، ص٥(للتبريزي)، ج ↕صراط النجا .٣
  .٤٣١، ص ↕الفتاوي الميسر .٤
  .٤٢٢، ص٢؛ مجمع المسائل، ج ٥٢٤ـ  ٥٢٢، مسئله ٤٣٤ر. ک : توضيح المسائل، ص  .٥
  .٩٤٤، ص٢المسائل (محشي)، جتوضيح  .٦
  .٣٦١، ص١(للخوئي مع حواشي التبريزي)، ج ↕صراط النجا .٧
  .٥٧٩(للسيستاني)، ص  ↨مسائل المنتخبـ .٨
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  (چه مستحب چه واجب) سال از وضومجزي بودن تمام اغ. ٢٥
اغسال است و اختصاص بـه جنابـت    ةغسل از وضو در هم تيکفا

��4A* [حه محمـد بـن مسـلم آمـده:     يندارد و همان طور که در صح *4A� �� �Z^ X�p� ��� �p�� �
 X�`�b,1    تش يغسـل بخـاطر اطهـر
ت بـر لسـان   يـ حه بخاطر اظهريلسان مثل صح از وضو است و يمجز

، يشود و با جمع عرفـ  يمقدم است، و ظاهر بر اظهر حمل م 2مرسله
  3باشد. يم يتعارض بر فرض تحقق، بدو

سن بلوغ دختران با نبود ساير شرايط، سـيزده سـال قمـري    . ٢٦
  دباش مي

از کتاب و سنت و اصول و قواعد اسـت.   ين فتوا وجوهيبر ا ليدل
 ٥٩ ، ءسـا سـوره ن  ٦ اتيـ مه آيو به ضـم  4يه موثقه عمار ساباطيبر پا

ل، يعــدم الــدل 5ث رفــع قلــم،ي، حــدءســوره اســرا ٣٤ســوره نــور و 
   يت ســابق و بقــايــوال ياستصــحاب عــدم بلــوغ و استصــحاب بقــا 
  باشـد   يمـ  يزده سـال قمـر  يحجر سابق و ... سن بلـوغ دختـران سـ   

  ده يـ ان گرديـ خـود بـه طـور مفصـل ب     ين مسـتندات در جـا  يـ که ا
 يهمـه دارا  يه سـالگ نکـه مسـتندات بلـوغ در نُـ    يبه عـالوه ا  6است.

 يدهد نُه سـالگ  يبا آنهاست که نشان م ينيم و قراياند و ضما مناقشه
  ت ندارد.يموضوع

  .١، ح ٣٣، باب ↨، أبواب الجنابـ٢٤٤، ص٢، ج↨وسائل الشيعـ .١                                                 
  . ٢و  ١، ح ٣٥، باب ↨، أبواب الجنابـ٢٤٨، ص٢، ج↨وسائل الشيعـ .٢
  .١٢٣، ص١مجمع المسائل، ج .٣
  .١٢، ح ٤العبادات، باب  ↨أبواب مقدمـ  ،٤٥، ص ١، ج↨وسائل الشيعـ .٤
  .٤٨، ح ٢٠٩، ص ١عوالي اللئالي، ج .٥
  بلوغ دختران). ( ٧فقه و زندگي  .٦



  ٩٣    �   واقعه يك یواکاو  

 امر عنوان به سن اين تعيين بر ،یسالگ نُه روايات كه بپذيريم اگر
 خواهنـد  تعارض عمار موثقه با نهايت در دارند، داللت یشرع یتعبد
 توان ينم نشده، تعيين قرآن در بلوغ یبرا یسنّ كه رو آن از و داشت

 مـذاهب  عمـوم  كـه  جهـت  آن از و دانست قرآن مطابق را چ کداميه
 كدام هيچ 1دانند، یم باال به یسالگ پانزده را دختران بلوغ سنت اهل
 اگـر  یبرابر و تعارض اين از پس. كرد قلمداد عامه موافق توان ینم را

 یسـن  بلوغ به فتوا یتعيين صورت به توان ینم نشود، تساقط به حكم
  2 .داد یسالگ نُه در دختران
و ابـن   4و ابـن حمـزه   3در مبسـوط  يخ طوسيهمچون ش ييفقها
ــيســع ــد 5يد حل ــالگ  6يو قطــب راون ــه س ــرا يســن ن ــوغ  يرا ب بل
 اند. رفتهينپذ

معيار در كثير السفر كه بايد نماز را در مسافرت تمام بخوانـد  . ٢٧
سافرت شغل خواه م ؛و روزه هم بگيرد همان كثرت سفر است

او باشد يا به جهت اغراض ديگر مسافرت كند (حداقل قبل از 
$   ده روز، يك مسافرت شرعي داشته باشد)�= ���? �V4� �Z��=? D &4��� X%Z#V� , 0 d% �º �V4�  �r��
  �rA�<� 5�� ' 5 !
� R�}%� ,jW�� -)� ��%� D @i 5!�
 $%�2`�%�? ,%�+@i� j.%�� @��� �V�4� �j�� 5�q� M�����%� �
? j% �2� D ,-%�� -)� -%� �+%�¦� ������ ��� *� !��� D 

، ١١الفقـه االسـالمي المقـارن، ج    ↨؛ موسوعــ ٣٥، ص ٢، ج↨راجع: الفقه علي المذاهب األربعـ .١                                                 
  .١٩ ص

  لوغ دختران).(ب ٧ر.ک : فقه و زندگي  .٢
  .٢٦٦، ص ١المبسوط، ج .٣
  .٣٠١الوسيله، ص  .٤
  .١٥٩الجامع للشرايع، ص  .٥
  .٧٣، ص٢فقه القرآن، ج .٦
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رالسـفر را  يز مـالک در کث يـ ن 2يزنجاناهللا ↨آيـو  يستانيساهللا ↨آيـ

دانند. هر چند کار شخص هـم متوقـف بـر     يهمان کثرت مسافرت م
ا ... يـ س يا تدريا تجارت يارت يا زيح يتفر يسفر نباشد و سفرش برا

  باشد.
امام جماعت جانبـازان و معلـوالن كـه قادرنـد      عدم کراهت. ٢٨

  ايستاده نماز بخوانند
  چــون نمــاز امــام بــر حســب وظيفــه خــودش صــحيح اســت،  

  و صـحت جماعـت    ءپس صـحت بـراي او بـه طـور کلـي در اقتـدا      
ــا  ــحت اعض ــت، و ص ــافي اس ــت و   ءک ــرط امام ــص، ش ــدم نق   و ع

  جماعت نيسـت، لـيکن بايـد امـام جماعـت بتوانـد ايسـتاده نمـاز         
آمده که اولي ترک امامـت   ٣الوثقي ↕بينيم در عرو بخواند و اگر مي

  ناقص براي کامل و کامـل بـراي اکمـل اسـت، ايـن اولويـت يـک        
  نوع اولويت عقاليـي ـ اعتبـاري اسـت کـه بـا فـرض نيـاز جامعـه          

ر نگوييم که اولـي اقـدام   و اثر داشتن امام جماعت ساقط است، اگ
به امامت جماعت است. و اگـر ايـن نقـص بـه خـاطر يـک جهـت        
راجحي مانند نقص از ناحيه دفاع و جهاد باشد اولويـت در عکـس   

  .٢٤٩، ص ١ ، ج↨علي التحرير الوسيلـ ↨ر.ک: التعليقـ .١                                                 
  .٧٠٢ـ  ٧٠١، ص ١توضيح المسائل مراجع، ج  .٢
  .٣٨٢ص ،٢الوثقي مع تعاليق بعض االعاظم (نشر ميثم تمار)، ج ↕عرو .٣



  ٩٥    �   واقعه يك یواکاو  

  ١مسئله عروه است.
مـغرب، همان غـروب عرفـي اسـت كــه اسـتتار قــرص      . ٢٩

�  باشد ه شرط نميمشرقي ةمرباشد و ذهاب ح مي $%���%� ��A= ª��2r�g� ��� �%#!q� �$0 �
 57$��� ��#?  ���A= ����%� ª����� $%q�0��'©2%�= �� �8� @A� �%��7 ;2  ,�%��� $%�N0 s� �%�� � V�4�!��� 8 ��=� $$m T�F F�g� ,[���� ,��%i d) ���A= ,�� �-S�?3 -%&� ���4 !����� .�.5 ���g� [�%� D �%2��=�6 ,.%&��k �����7  d) �� 2��� ,��#� �$�7� �( G� �� ���
8 !����� R��8 ��� 	�
9  ��� %�+@i� w��= $%�N�?'10  
ابـن    11،يد اسکافين قولند: ابن جنيل به ايکه قا ييجمله فقها از

و  15يلمـ يسـالر د  14،يدمرتضيس 13خ صدوق،يش 12،يل عمانيعق ياب
  هستند. 16ابن براج يقاض

  .٣٠٧ـ  ٣٠٥، ص ١ج  ر.ک : مجمع المسائل، .١                                                 
  .١٤٢، ص ١، ج ↨علي التحرير الوسيلـ ↨التعليقـ .٢
  .١، ح١٧أبواب المواقيت، باب   ،١٨٣، ص٤، ج↨وسائل الشيعـ .٣
  .١٦، ح ١٦، أبواب المواقيت، باب ١٧٨، ص٤، ج↨وسائل الشيعـ .٤
  .٤، ح ١٧ب ، أبواب المواقيت، با١٨٤، ص٤، ج↨وسائل الشيعـ .٥
  .١٥و  ١١، ١٠، ح٧٤األمالي للصدوق، ص .٦
  .١١٥، ح ٣٧قرب االسناد، ص  .٧
  .٣٠ح  ،١٦، أبواب المواقيت، باب ١٨٣، ص٤، ج↨وسائل الشيعـ .٨
  .٢٥، ح ١٦، أبواب المواقيت، باب ١٨١، ص٤، ج↨وسائل الشيعـ .٩

  .٢٣، ح١٦، أبواب المواقيت، باب ١٨٠، ص٤، ج↨وسائل الشيعـ .١٠
  .١٥، مسئله ٥٩، ص٢، ج↨نقل از مختلف الشيعـ به .١١
  همان. .١٢
  .٣٥٠، ص٢علل الشرايع، ج .١٣
  .٢٧٤، ص١رسائل الشريف المرتضي، ج .١٤
  .٧٣المراسم، ص .١٥
  .٦٩، ص١المهذّب، ج .١٦
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شود، مگر آن كه  تل فرزند قصاص نميمادر هم مانند پدر در ق. ٣٠
به علت اغراض شخصي مانند دشمني و طمـع در مـال و    قتل

هـا و امثـال آن    فاش نشدن خيانـت براي پست و رياست و يا 
باشد كه در آن صورت اصل كلّي قصاص، هم در مـورد پـدر و   

  هم در مورد مادر ثابت است
ن را مـورد  مبناي اين فتوا به اين است که عرف خصوصيت پدر بود

دهـد، بلکـه معيـار را نقـش پـدر و مـادر در پيـدايش و         توجه قرار نمي
که قتل از طرف والد ـ که    بيند و اين سببيت در به دنيا آمدن فرزند مي

داراي عاطفه خاص به فرزند است ـ معموالً ناشـي از عـداوت انسـاني و     
اقوي  باشد، و اين معني در مادر، اگر به طور اشد و اغراض شخصي نمي

عالوه که وقتي حقوق  موجود نباشد، به طور مساوي قطعاً وجود دارد، به
مادر زيادتر از پدر است کشته نشدن او اولي از کشته نشدن پدر اسـت.  

هـم   ءو از همه گذشته، عفو و قصاص ننمودن هم خير اسـت و در دمـا  
شرع مقدس احتياط نموده و مادر بـه ترحمـي بيشـتر از پـدر نيازمنـد      

با توجه به همه اين ظنون ـ که حجيت آن نزد عقال بعيد نيسـت   است. 
  1گردد. ـ سبب تقييد اطالقات قصاص و يا انصراف آنها مي

ن ياز والـد  يکـ يکه مادر هـم   نيبا احتجاج به ا يد اسکافيابن جن
ست، حکم به عدم قصاص مـادر  يث مساوين حياست، پس با والد از ا

  2کند. يدر قتل فرزند م
(براي فرزند و يـا ناپـدري و    شقـت غير قابل تحملحرج و م. ٣١

  گردد خوانده مي نامادري) رافع حرمت لمس و نظر فرزند
 یول نموده، ازدواج كه است سال دو از بيش كه یجوان زوج سؤال:

  .٣٢٢ـ  ٣٢١، ص ٣ر.ک: مجمع المسائل، ج .١                                                 
  .١٢٩، مسئله ٤٥١، ص٩، ج ↨به نقل از مختلف الشيعـ .٢



  ٩٧    �   واقعه يك یواکاو  

 غيـره،  يا و معين یرسم مراكز از دارند قصد اند، نگرديده فرزند یدارا
 تحويـل  خوانـده  فرزنـد  عنوان به دختر يا پسر خردسال بچه نفر يك

 ايـن  كـه  اين به عنايت با. نمايند تربيت را او و مراقبت او از و گرفته
 یشرع نظر دارم استدعا گردد، یم درج زوج شناسنامه در موارد گونه
 فرماييد؟ بيان جهات جميع از را

 بـه  نيكـی  و احسـان  و بر اعمال ءجز كه اعمال گونه اين جواب:
 باشد، می سرگردان و پناه بی يتيمان و كودكان مخصوصاً و ديگران
 و اسـت  دنيا دو سعادت و اخروی اجر موجب و مطلوب و مستحب

 او بدهيـد،  بـه  بخواهيـد  كـه  خـود  امـوال  از چه هر شرعی نظر از
 راه از يـا  و كنيـد  صـلح  يـا  ببخشيد او به حيات حال در توانيد می

ــيت ــه وص ــث ب ــدام ثل ــد اق ــار و نمايي ــخ اختي ــادام را فس ــه م    ك
ــدهز ــا هســتيد ن ــان ب ــرار خودت    نگــاه حرمــت نظــر از و دهيــد؛ ق

   ضـرورت  حكـم  بـه  بلـوغ،  و تمييـز  از بعـد  بودن، نامحرم و كردن
ــد نداشــتن مشــكل و ــه گفــتن مشــكل و فرزن ــو كــه كــودك ب    ت

 جـايز  و گـردد  مـی  مرتفـع  نيسـتی  مـا  فرزنـد  و نداری مادر و پدر
 سهولت دين اسالم و است حرمت رافع مشقت، و حرج و باشد، می
  ١.است آسانی و

ف، حـق الطبـع و ... محتـرم    حقوق معنوي مانند حق التـألي  . ٣٢
�%j���  �*8 O باشد مي ½��  �0) � q�� ,54V( ���� %� �2� Xr#��  �%\ �< E8%�g�  �9�}  �% �#8 � *��  �98 ��q� "@i� %�{ -��2  �%�¡Q � @g2  �0���� �r^k  ��.�� ��8� O%� 

از بـدعت تـا   «؛ بررسـي تفصـيلي ايـن فتـوا در مقالـه      ٣٥٨ـ   ٣٥٧  ، ص٢جمجمع المسائل،  .١                                                 
  االسالم و المسلمين رحيم نوبهار خواهد آمد. ↨از حجـ» هاي نوين فقهي انديشه
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شـمارند   يرا محتـرم مـ   ين حقـوق معنـو  يـ که ا ييفقها گريداز 
 اهللا ↨ـآيـ د يو شـه  3يرازين شـ يدمحمد حسـ يسـ اهللا ↨آيـتوان به  يم

 اشاره کرد. 4محمدباقر صدر

�.��7�  باشد ، حرام نميبازي با آالت قمار بدون برد و باخت . ٣٣ $��g#�� ,X%�Z#V� ��� jr�
� ����� �%�� ���8�  �%�2z ��� $W�#� #�%�4= O���< �
 �%2����� ��%�#�� ���
 -�. $W�#� �0z%�� E��!��? , �%/ R �h�� 8%�0��.� e�1 � '� ��}� #�%4=%��  T��� $W�#� �0z%� E�!�� ��%#�� ��
 %Z �?'5  
از فقهـا   يدگاه برخـ يـ ات از دها و مسابق ين قسم از بازيا حرمت

د احمد يو مرحوم س 7يخ اعظم انصاريو ش 6يليهمچون مقدس اردب
  ک واقع شده است.يمورد تشک 8يخوانسار

  .١، ح ٣، ابواب مکان مصلي، باب ١٢٠، ص٣، ج↨وسائل الشيعـ .١                                                 
  .٦٥٦، ص ٢، ج↨علي تحرير الوسيلـ ↨انظر: التعليقـ .٢
  .٤١٩ـ ٤١٨ن، ص الفقه، القانو .٣
  .٢٧٦الضرر و الضرار، ص  ↕قاعد .٤
  ). ↨المسابقات، التسليـ  (القمار، ٦الفقه المعاصر  ↨راجع: سلسلـ .٥
  .٦٣١البيان في احکام القرآن، ص  ↕زبد .٦
  .٣٧٢، ص ١، ج ↨المکاسب المحرمـ .٧
  .٢٨، ص ٣جامع المدارک، ج  .٨



  ٩٩    �   واقعه يك یواکاو  

با نبود پدر، مادر بـر طفـل و امــوال او واليـت دارد و بـر       . ٣٤
 بزرگ مقدم است پدر

ات مربوط به يو آ 1ت مؤمنانيقرآن (همانند عمومات وال عمومات
مادر  يت را بر فرزندان برايوال 3) و سنت،2مانيتيبه اموال  يدگيرس

ن يـ د اييـ ص و تقيکند و آنچه را که مشهور فقهـا در تخصـ   ياثبات م
توان بر اسـاس آن   ياند ناتمام است، و نم گفته يعمومات به جد پدر

ه يـ ن ادلـه بـه حکـم آ   يـ صادر کرد و پس از ناتمام بودن ا يفقه يرأ
�j%8$0فه يشر ���� ���� RZ���P ������4       بـا نبـود پـدر، مـادر بـر

و  يـي عـالوه کـه مناسـبات و اعتبـارات عقال     پدربزرگ مقدم است. به
ن به عواطف و احساسات مادر، تقدم مـادر بـر پـدربزرگ را    يتوجه د

 5کند. يد مييتأ

هاي سيده و غير سـيده در سـن يائسـگي و     عدم تفاوت زن. ٣٥
بر فرض قطع خون حيض  مالک بودن اتمام پنجاه سال قمري،
�N²�s4�a �  و يا مشکوک بودن حيض بعد از آن $%�NS6 d�NS�?  � FY��� ,�%F Y�7� � �2�����  � F�/���,  ��  � �@ º]��� R !4�� �%� �� ��N� W �̈ S�_b'7   �Ry  R�} �� .�= -�� �+%¦� �-) ��]��= 6S2?b  *��Y ��+ $%��N� _�!7 D

  ؛ و ... . ٦١)، آية ٢٣مؤمنون ( ؛١١٤)، آية ٣؛ آل عمران (١٤٨)، آية ٢( ↕بقر .١                                                 
  .٢٢٠آية   ، )٢( ↕؛ بقر٣٤آية   )،١٧( ء؛ أسرا١٥٢آية   ) ،٦أنعام ( .٢
ــاب  ٢٥٠، ص١٧، ج↨وســائل الشيعـــ .٣ ــه، ب ــواب مايکتســب ب ، ١٩؛ و ج٣٠٤و  ٣٠١، ح ٧٢، أب

  .١، ٢ ،٣ ، ح ٨٨، کتاب الوصايا، باب ٤٢١ص
  .٧٥)، آية ٨أنفال ( .٤
  (قيمومت مادر). ٤)؛ فقه و زندگي ٢٨٧٨، (س ٥١٤ـ  ٥١٣المسائل، ص ک : رساله توضيح ر. .٥
  .٦و  ٣، ١، ح ٣١، أبواب الحيض، باب ٣٣٥، ص٢، ج↨وسائل الشيعـ .٦
  .٦، ح ٩، أبواب صفات القاضي، باب ١٠٨، ص٢٧، ج↨وسائل الشيعـ .٧
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 يو محقق حلّ 2هيدر نها يخ طوسيهمچون ش يين قول به فقهايا

 4يس حلينسبت داده شده است و ابن ادر 3در شرائع و مختصرالنافع
د يو سـ  5ياز فقها همچون فاضل آبـ  يرفته و برخين قول را پذيز اين
  اند. ن قول را اظهر و اجود دانستهيا 6يملعا

ظمـي الشـيخ   اهللا الع↨آيــ  ↨لسماحــ  ↨استدالليــ  ↨و البرهان (مع حاشيـ ↕راجع: مجمع الفائد .١                                                 
  .١٨٤ـ  ١٨٣، ص١)، ج Bيوسف الصانعي

  ؛٤٩٢ــ ٤٩١، ص٣نسبه اليه ابن فهد الحلـي فـي المهـذب البـارع، ج     ؛٥١٦، ص ٢، ج↨النهايـ .٢
  .٢٣٨، ص٣المرام، ج ↨الصيمري في غايـ

نسبه اليـه الصـيمري فـي کشـف      ؛٢٠٠، ص١المختصر النافع، ج ؛٢٤، ص٣شرائع االسالم، ج .٣
  .١٩٩االلتباس، ص 

  .١٤٥، ص ١السرائر، ج .٤
  .٢٢٦، ص٢کشف الرموز ، ج .٥
  .٣٢٣ص  ، ١مدراک األحکام، ج .٦



  ١٠١    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  
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  نو هاي پرسش و اجتهاد
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  ١٠٣    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درسـت  درك و سـنت  و كتاب را آن چارچوب و اساس كه اسالم  اسالم حيات اجتهاد،
 و يعملـ  ،يمعرفتـ  ينيازهـا  تمـام  عـرض،  در دهد، مي تشكيل عقل
 تـا  طـول،  در و ،ياجتمـاع  لوكسـ  و يفرد يزندگ در يآدم ياخالق

ــدگ روز واپســين ــر در را حيــات ايــن در انســان يزن  و گيــرد مــي ب
 ترديدناپـذير  يباورهـا  از ييكـ  ايـن  و اسـت  يو ينيازها يپاسخگو
 كه نيز عقل و شده تأكيد آن بر يدين هاي آموزه در كه است ياسالم
 .دهد مي يگواه حقيقت اين بر است شريعت و دين پذيرش يزيربنا

 ديـن  ياصـل  بخـش  سـه  از ييكـ  عنـوان  به آن، خاص يمعنا به هفق
 و ياجتمـاع  و يفرد يزندگ در يآدم رفتار و تكاليف تبيين دار عهده
 حـوزه  ييعنـ  خـود  بخش در كه است جامعه و فرد مناسبات ترسيم

 انسان ينيازها همه دار عهده رو، اين از .دارد را يويژگ همان »عمل«
 اهللا (سـالم  يخمينـ  امـام  حضرت تعبير هب و باشد مي دوران تمام در

 اجتهـاد  .»اسـت  گـور  تـا  گهـواره  از انسان اداره يتئور فقه،« عليه)،:
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£[ :9اكرم پيامبر سخن از برخاسته سو يك از كه يشيع «$%�7 R� �� s!#�� �%�� C � ¿¡
b جنس از يبالهاي بر ديگر يسو از و ]XW!�� y$�� X% �(0b و ]X%Z#V� %&�X *���b و ]X%Z#V� -�g8 jr��0b يطـوالن  مسير 
 پيمـوده،  تابنـاك  اي چهـره  بـا  و تمام ياستوار و يزيباي به را خويش
 در ويـژه  بـه  مـا  يرو پـيش  را يمعنـو  يعلم ةسرماي بزرگترين اينك
 تعبير به كه اي گونه به .است داده قرار عظام يفقها كفايت با دستان
 چيـز  همه نخواسته يخدا اگر اسالم« عليه): اهللا (سالم يخمين امام
 بمانـد،  بـزرگ  يفقها از موروث ةطريق به فقهش يول برود دستش از
 و آيـد  دسـتش  بـه  چيـز  همـه  اگر يول داد، خواهد ادامه خود راه به

 بـرود،  دستش از صالح سلف ةطريق همان به فقهش نخواسته يخدا
  1.»كشيد خواهد يتباه به و داد ادامه نتواند را حق راه

 انفتـاح  و سـو،  يك از عقل و سنت و كتاب ،يشيع تفقه خاستگاه
 دو سـلف،  يفقهـا  روش و فقاهـت  مـوازين  چارچوب در اجتهاد باب
 چنـين  ايـن  و دهـد  مـي  دست به را آن »يپوياي« و »يسنت« يويژگ
 و موازين و اصالت حفظ با تواند مي و است زنده همواره فقه كه است
 آينـده  و حـال  ينيازهـا  يسـخگو پا روش، در و منبع در خود يمبان
  از: است عبارت آن يمبان و نيمواز هك ،باشد

  يجواهر اجتهاد :اول
 یخمينــ امــام حضــرت چــون اي وارســته و برجســته فقيــه اگــر
 از و فرمايـد  مـي  تأكيد يجواهر اجتهاد بر سو يك از عليه)، اهللا (سالم
 هنقطـ  همـين  از درست شود، مي يادآور را اجتهاد يپوياي ديگر يسو

 و داراسـت  را حيـات  و يپوياي خود ذات در يجواهر فقاهت كه است
  .٢٠٥، ص ١٧، ج امامصحيفه  .١                                                 



  ١٠٥    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  

 اسـت،  يشيع اجتهاد در برتر ةنمون و گويا مثال يك يجواهر اجتهاد
 يو از پيش را يويژگ همين كه چرا ؛فرزانه فقيه آن در منحصر نه و
 گرفتـه  يمرتض سيد و الطائفه شيخ و مفيد شيخ اجتهاد و فقاهت در
 يثـان  شهيد و اول شهيد و يحلّ مهاعلّ و يحلّ ققمح و ادريس ابن تا
 محقـق  و ياردبيلـ  محقـق  چـون  يواالمقـام  فقيه تا و يثان محقق و

 اي عمـده  مأخـذ  كـه  ــ  يهنـد  فاضل و دوم و اول ينراق و يسبزوار
 يقمـ  محقق و ءالغطا كاشف و ـ رود مي شمار به جواهر صاحب يبرا
 اعظـم  شـيخ  ةپرآواز فقاهت در يو از پس و ديگر ينام فقيه دهها و

 محقـق  و يخراسـان  محقق و ينائين يميرزا و ييزد محقق و يانصار
 فقيـه  دههـا  و اسرارهم) اهللا (قدس يخمين امام حضرت و يبروجرد
 فقاهـت  ارزش و هنـر  و دارد وجـود  معاصـر  و متـأخر  دوره در فرزانه
 شـيخ  حـاج  يالعظم اهللا ↨ـآي حضرت بين، روشن فقيه چون يفقهاي
 مـوازين  چـارچوب  در كـه  اسـت  همـين  نيز ظله) (دام يصانع يوسف
 همـين  از فقيهانـه  جستن بهره با و يجواهر فقاهت و يشيع اجتهاد
 يفقه يآرا و ياجتهاد يتحليلها سو، يك از اند توانسته يذات خصلت
 ءافتـا  مقام در و يفقه ياستداللها سطح در يراهگشاي گاه و متفاوت

 ديگـر  جايگـاه  حرمـت  و يفقه شتال ارزش از آنكه بدون كنند ارائه
 نـو  يپرسشـها  و تـازه  مسـائل  ديگر، يسو از و شود، كاسته فقيهان
 يكنـون  ياجتمـاع  يعلم تحوالت و جديد عصر كه را يبسيار يپيدا
 و موجـود  مشـكالت  يبـرا  و بگوينـد  پاسـخ  گذاشته بشر يرو پيش

  .كنند يانديش چاره جوامع و مردم يزندگ يجار هاي واقعيت
 بـوده  متقدم فقيهان و استادان يآرزو و خواسته وارههم مهم اين
 را فقـه  آيند، مي هم يپ در كه يفقه ينسلها و ديگر يفقها كه است
 تحقيقـات  بـر  و دهنـد  گسـترش  عمـق  و عـرض  در بيشـتر  چـه  هر
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 ةسرماي اينك كه يفقه ارزشمند اثر هزاران آمدن پديد والّا بيفزايند،
 واقع صورت است، يشيع جوامع و ها حوزه ويژه به اسالم جهان بزرگ
 حضـرت  چـون  يآور نام فقيه كه است نقطه همين از درست .نداشت
 كننـد:  مـي  تأكيـد  مدرسـان  و علمـا  به عليه) اهللا (سالم يخمين امام
 و ابتكـار  و نظرهـا  و بحـث  و هـا  دقـت  بر روز هر كه نمايند كوشش«

 و اسـت  صـالح  سـلف  ارث كـه  يسـنت  فقـه  و شـود  افزوده ها تحقيق
 محفـوظ  اسـت  تـدقيق  و تحقيـق  اركـان  شدن سست آن از رافانح

 لـزوم  ةفلسـف  اساسـاً  و1.»گـردد  اضافه تحقيقات بر تحقيقات و بماند
 همين در جمله از بايد را اجتهاد باب فتح نيز و زنده مجتهد از تقليد
 باشد فقه يپوياي و توسعه و حيات يبرا يتضمين هم كه جست نكته
 و مسـتقيم  زنـده،  رابطـه  و روز يازهـا ني بـه  يپاسخگوي امكان هم و

 بـه  و باشـد  داشـته  وجـود  جامعـه  ينيازها و مسائل با فقيه ملموس
  :يمطهر يمرتض اهللا ↨ـآي شهيد فقيه تعبير

 مسـائل  با يكل دستورات تطبيق در اجتهاد رمز اساساً«
 اسـت  آن يواقعـ  مجتهـد  .است متغير حوادث و جديد
 باشـد  داشته وجهت و باشد آورده دست به را امر اين كه
 آنهـا  حكم بالتبع و كند، مي تغيير چگونه موضوعات كه

 شـده  فكـر  و كهنـه  مسـائل  در تنها اوالّ شود، مي عوض
 بـه  تبـديل  را »ياالقـو  يعل« يك حداكثر و كردن فكر
 را »االحـوط  يعلـ « يـك  يـا  و كـردن  »االحـوط  يعل«

 ايـن  و نيسـت  يهنـر  كـردن  »ياالقو يعل« به تبديل
  2.»ندارد الزم لجنجا و جار همه

  .١٨٩، ص ٢١، ج امامصحيفه  .١                                                 
  .٩٨ده گفتار، ص  .٢
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 و ويژه عنايت گذشته، يفقها ميان در يصانعاهللا ↨آيـ حضرت اگر
 كتاب صاحب ،ياردبيل محقق ياجتهاد روش به يزياد بسيار اهتمام
 ايـن  و دارنـد  »البرهـان  و ↕الفائـد  مجمع« مبسوط و ارزشمند بسيار
 يفقهـ  ارزشـمند  اثـر  ايـن  چـرا  كـه  انـد  كرده مطرح بارها را پرسش
 بـاز  يحـوزو  و يفقهـ  محافـل  در خـود  شايسـته  سطح رد يجايگاه
 ياسـتدالل  اي تعليقـه  نگارش كه است سال چند اينك و است، نكرده

 قـرار  خـود  تالش يمحورها از ييك را آن دوباره چاپ و كتاب اين بر
 يرأ در حريـت  و ينـوآور  و اجتهـاد  بـه  نگاه همين از يناش اند، داده
  .است داشته وجود آور منا و مقدس فقيه آن فقاهت در كه است
  فقه يبالندگ وم:د

 و اجتهـاد  يواقعـ  ارزش كـه  اسـت  خـاطر  بـدان  تأكيـد  همه اين
 چـارچوب  در فقيه، كه جست يجاهاي در بايد را يفقه هاي مجاهدت
 رود مـي  شمار به يشيع اجتهاد از برتر ةنمون يك كه يجواهر اجتهاد

 باشـد  وانسـته ت اجتهـاد،  يذاتـ  خصلت همان از عالمانه يگير بهره با
 نـو  هـاي  پرسش و مسائل يبرا يا و كند ارائه يمتفاوت يفقه دستاورد

 چنـين  .دهـد  دست به يدفاع قابل يفقه راهكار و يشرع پاسخ پيدا
 اوالّـ  نهـاد،  بيشـتر  ارج را آنهـا  يدسـتاوردها  و سـتود  بايد را يفقهاي
 بـا  مقايسـه  در كـه  اسـت  معلـوم  همـوار،  يمسـيرها  و رفته يراهها

 همـين  از و .داشـت  نخواهـد  يچندان زحمت دشوار و تازه يمسيرها
 اوالّـ  كند، مي پيدا معنا تحقيقات گسترش و علم توليد كه است نقطه
 توليد ةپاي به يارزش يول است ارزشمند البته كه است راتمكر تكرار

  .داشت نخواهد تحقيق و
 ديگـران  از بـيش  كـه  يفقيهـان  از دسته آن منظر، اين از و طبعاً
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 چنـين  در و سـطح  اين در را خويش ياجتهاد هاي ييتوانا و فقاهت
 و تدريس و تحصيل سال دهها پشتوانه با و دهند مي بروز هايي عرصه
 از يكـاف  و درسـت  شـناخت  و ينگر جامع و يانديش ژرف و تحقيق

 جامعـه  و حـوزه  سطح در را خويش يفتواي يدستاوردها موضوعات،
 از آنهـا  ياجتهـاد  تـالش  و برتـر  يجايگـاه  در بايـد  كنند، مي عرضه
 از يـك  هـيچ  يـا  يبرخـ  اگـر  يحتـ  باشد، برخوردار يتر فزون ارزش

 قـرار  يخاصـ  گـروه  يـا  و فـرد  پـذيرش  مورد آنها يفقه هاي استنتاج
 فرزانگـان  يبـرا  تأكيـد  اين .شود سپرده عالمانه نقد ةبوت به و نگيرد
 سـخن  وارسته، و برجسته يفقها منش و روش به آشنايان و يحوزو

 ما يفقها كوسل و ها حوزه روش كه دانند مي همگان و نيست اي ازهت
 بـه  جملـه  از ديگـران  نظرات به همواره و گرفته شكل اصل همين بر
 گوشه در گاه اگر و شده نگريسته اهتمام و احترام ةديد به تازه، يآرا
 خـرده  بـه  و نداده نشان را الزم صدر شرح دليل هر به يبرخ كنار، و

 و گرفتـه  ناديـده  را ياصل و متين روش و پرداخته مانهعال غير يگير
 ةرويـ  نتوانسـته  درازمـدت  در گاه هيچ موارد اين اما اند، برده ياد از يا

 و آورد وجـود  به جديد يآرا و ديگران نظرات با مواجهه در را اي تازه
 و فتـاوا  فقـه،  در متوسـطان  و مبتـديان  از يبرخـ  اگـر  حـال،  هـر  به

 طـول  در توانسته نوعاً اتينظر اين اما اند نتافته بر را تازه هاي ديدگاه
 رديف در الاقل و كند پيدا موجود يآرا ميان را خويش جايگاه زمان،
  .گردد يارزياب و مطرح فتاوا و ها گفته ديگر

  يشيع اجتهاد متانت و منطق م:سو
 تـر  سـتوده  عمـل  و برتـر  منطق يدارا جهان در شيعه اگر امروزه

 يالگوهـا  ،ياخالقـ  و يحقـوق  ،يعلم ،يفكر حدياتت برابر در و است
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ــر ــه و برت ــاي نمون ــل ه ــاع و درك قاب ــيش را يدف ــان يرو پ  جهاني
 ةپاي بر و عترت و قرآن اساس بر كه است اين آن خاستگاه گذارد، مي

 يبشر جوامع يبرا اگر ثقلين منطق و گويد مي سخن درست اجتهاد
 درسـت  انـد  نگرفتـه  فاصله خويش يعقالن هدايت و اوليه طبع از كه

 همـين  اسـاس  بـر  و اسـت،  پذيرش و درك قابل گردد ارائه و تبيين
 در توانند مي ما فقيهان و عالمان كه است نگر جامع تفقه و عقالنيت

 ؛بگوينــد ســخن امــروز بشــر ميــان مشــترك، يمفــاهيم چــارچوب
 و يآگاه آن بر يانسان هاي وجدان و يبشر جوامع ةهم كه يمفاهيم
 نخواهـد  يشـگفت  ةماي ،رو اين از .اند كرده تفاهم آن بر و دارند اذعان
 و ءاستفتا قالب در يحوزو متن يك و يفقه كامالً اثر يك در كه بود
 ينفـ  عـدالت،  ،بشـر  حقـوق  چـون  يانسـان  ــ  يجهان يمفاهيم ،ءافتا

 ،يجهـان  و ياجتماع و يفرد امنيت انسان، حرمت و كرامت تبعيض،
 حقـوق  قـانون،  برابـر  در مسـاوات  ،زن حقوق پيمان، به يوفا ،يآزاد
 همـه  و انـد  جهـان  در شده شناخته يمفاهيم كه آن امثال و يمعنو
 نظـرات  ،يفقه يمبان از يبخش عنوان به دارند تسنّ و قرآن در ريشه

  .گيرد قرار اهتمام و استدالل مورد و شود مشاهده احكام و
 عمـل  ةعرصـ  در كـه  است يمبان و منطق همين با يشيع اجتهاد

 امنيت به مرتبط و يجهان عام مسائل كه آنجا ،يجهان سطح در يحت
 گناهـان  يبـ  حرمـت  و هـا  ملت حقوق و يعدالت يب با مبارزه و صلح و

 تمـام  ياسـتوار  و يزيبـاي  بـه  و ردهك دايپ حضور فعاالنه است مطرح
 و يانسـان  سـلوك  و خـويش  خواهانـه  عـدالت  و يجهاد منطق ميان
 و درسـت  اي رابطـه  و چـارچوب  ،يزدايـ  خشونت و ياجتماع امنيت
 را ها انسان حقوق به نسبت جنايت و ظلم و كند مي برقرار دفاع قابل
 و قـدرتها  يسـو  از چـه  ،شـمارد  مـي  مـردود  باشد كه يسطح هر در
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 و محـور  خشـونت  يگروههـا  يسو از چه و شده شناخته هاي دولت
  .ترور عامالن و طرفداران
 علـوم  گسـترش  ةزمينـ  علـم،  بـاب  انفتاح منطق با يشيع اجتهاد

 هـا  ديدگاه پذيرش ظرفيت و ساخته فراهم را يدين معارف و ياسالم
 و برده باال را فرهيختگان و نخبگان ويژه به جامعه يعلم صدر شرح و

 در و يمعرفتـ  و يقلب هاي التزام مقام در و است، بخشيده مشروعيت
 هآمـد  دانيـ م به منطق همان با يفرد اعمال در ويژه به عمل، ةعرص
 وحدت نيازمند يكشوردار و جامعه مديريت است روشن البته .است
 عهـده  آنچه و است فراگير و هماهنگ هاي چارچوب و ضوابط و رويه
 و باشـد  حـاكم  جامعه بر بايد كه باشد مي »قانون« است مهم اين دار

 يـا  فـرد  اين يعلم برداشت به محدود تواند نمي يحيات امر اين طبعاً
  .باشد خاص فرد آن

  ياجتماع مناسبات ةعرص در فقه م:چهار
 ةحـوز  و بشر ميان روابط و ياجتماع مناسبات همه، از بيش آنچه

حقـوق  ،ياجتمـاع  و يفـرد  حقوق ،دهد مي شكل را آدميان فاتتصر 
 ضـامن  واقـع  در كـه  اسـت،  يقضاي هاي چارچوب و راتمقر و يجزاي
 احكـام  انبي دار عهده كه نيز ياسالم فقه .است قانون درست ياجرا
 مربـوط  آن مسـائل  و ها بخش بيشتر باشد مي مقدس شرع راتمقر و
 بـه  يفقه احكام كه رايج تعبير يك اساس بر .است قسمت همين به
 ده بـه  حـداكثر  عبادات شود، مي تقسيم معامالت و عبادات بخش دو

 به نزديك معامالت بخش كه يحال در گردد، مي محدود يفقه كتاب
 بسـيار  كتاب در نيز يحلّ محقق .شود مي املش را يفقه كتاب چهل

 و يعاصـن  تقسـيم  يك در »االسالم شرايع« خود يمحور و ارزشمند
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 احكـام  و ايقاعـات  عقـود،  عبـادات،  بخـش  چهـار  بـه  را فقه ،يمنطق
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  اجماالً ،يبند تقسيم همين با و كند مي تقسيم
 دهـد  مي كيلتش ياحكام و مسائل و مباحث را فقه چهارم سه حدود
  .گيرد مي قرار آن، مختلف هاي شاخه با »حقوق« عنوان زير امروز كه

 بعثـت  ينهـاي  هـدف  و اسـت  آخـرت  ةمزرعـ  دنيا ديگر، تعبير به
 شـكل  و اسـت،  جاودانه سعادت به انسان هدايت نيز يهاال پيامبران

 جامعـه،  بـا  و طبيعـت  بـا  خود، با متعال، يخدا با انسان ةرابط يده
 توانـد  نمي يدنياي هر كه است معلوم يول است، بوده انآن كار دستور
 ــ  يهـ اال مناسـبات  اساس بر اگر اي جامعه هر .باشد آخرت كشتگاه
 آنان رأس در و :پيامبران كه يدرست يحقوق نظام جمله از يانسان
 نشـود  تنظيم اند بوده آن يمناد 9اسالم بزرگوار پيامبر آنان خاتم و
 انتظـار  ندهنـد،  تـن  يحقوق هاي رچوبچا و نظرات اين به آدميان و

 سعادت تأمين يبرا يمناسب بستر و خاستگاه (دنيا) جامعه آن اينكه
 يحتـ  جامعـه  يك .است واقع از دور يانتظار باشد، (آخرت) جاودانه

 خـويش  يدنياي و يماد يزندگ منقطع و محدود سعادت به تنها اگر
 و صالح همان به يدستياب در هك نيست يترديد باشد داشته اهتمام
 و باشـد  مي ها چارچوب و راتمقر همين نيازمند نيز، محدود سعادت
 رفتـار  بـه  اگر يحت اي جامعه هر كه است نظر نقطه همين از درست
 باشد، نداشته يارك افراد يخصوص يزندگ و يشخص سلوك و يفرد
 يعموم مصالح اساس بر كه را ياجتماع روابط و يعموم مناسبات اما

  .شمارد مي حاكم و يجار افراد ةهم يبرا گرفته، شكل
  نو يها پرسش و اجتهاد م:پنج

 اي گسـترده  تحـوالت  و عـام  ةگون به ياجتماع مناسبات گسترش
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 وجـود  بـه  يجهـان  روابط و ياجتماع مختلف هاي عرصه در امروزه كه
ــده، ــدگ آم ــاي يزن ــروز محــدود مناســبات و بســيط ه ــار را دي  دچ
 اي گسـترده  هـاي  زمينه و كرده يمختلف ابعاد و ها اليه و ها يپيچيدگ

 مشخصـاً  و علميه هاي حوزه و ساخته فراهم تازه مسائل طرح يبرا را
 هـاي  پرسش با ياجتماع و يحقوق ةگستر در ويژه به را يشيع اجتهاد
  .است كرده مواجه فراوان

 شـود  مـي  بـرده  نـام  آن از »ءاستفتا« تعبير با آنچه و سؤال طرح
 هـاي  حوزه يعلم تاريخ .است نعمت و صتفر يك يعلم مجامع يبرا

 از اي عمـده  بخـش  كـه  دهـد  مـي  نشـان  يخـوب  بـه  شيعه ياجتهاد
 اسـت  بـوده  ها پرسش همين ةنتيج ،يفقه و يعلم آثار و دستاوردها

 در و كـرده  مي مشخص را دانمقلّ و فانمكلّ ةوظيف خود زمان در كه
 ازيرسـر  .اسـت  فتـه ر مـي  شـمار  به ها حوزه يعلم ةسرماي زمان طول
 و ياجتمـاع  مناسـبات  به توجه با يقضاي و يحقوق ياستفتاها شدن

 و بوده يفقه هاي حوزه يبرا ياستثناي فرصت يك ياينترنت ارتباطات
 و يحقيقـ  پرسشـگران  يبرا هم و عالمان، و فقيهان يبرا هم ؛هست
 پيداسـت  امـا  .باشند مي يدين و يشرع يراهكارها يپ در كه يحقوق
 و يعلمـ  سـطح  به فرصت اين از جستن بهره حسط ميان، اين در كه

 موضـوع)،  (شناخت سؤال درست فهم با ها، پاسخ يراهگشاي و يكاراي
 ةرابط يهيفق هر اجتهاد جامعيت و قوت و يعلم ةسلط ،يبين روشن

  .دارد مستقيم
 كننـده  سـؤال  و اسـت  موضـوع  شـناخت  بـر  يمبتن ،سؤال طرح
 شـكل  دارد موضـوع  زا كه يشناخت و رتصو اساس بر را خود پرسش

 گـر يد يسـو  از .كنـد  مي مسئله توليد آن انتقال با واقع در و دهد مي
 آن با و دهد قرار خويش اجتهاد ةبوت در را مسئله تواند مي يمجتهد
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 در شـناخت  اين .باشد داشته موضوع از يكاف شناخت كه زند محك
 لسـؤا  ياجمال و يابتداي شناخت و رتصو سطح از بايد موارد يبسيار
 چـه  كـه  را موضوع ةپيچيد مناسبات و ابعاد ديگر و رود فراتر كننده
 بسـيار  اي نكتـه  اين و گيرد رب در نبوده كننده سؤال توجه مورد بسا
 مواقـع  يبرخـ  در هك ييجا تا است، كننده تعيين يگاه يحت و مهم

  .دارد دخالت جواب نوع در نيز كننده سؤال يشخص و يروح حاالت
 ييكـ  آورد، مي پديد را يمشكالت و ها پرسش دخو فتاوا يبرخ اگر

 يك و است، موضوع از معترضان ناقص شناخت از يناش آن داليل از
 امر همين نيز استفتا هاي مجموعهبر يگذار ارزش مالك و تمايز وجه
  .است
 و المســائل مجمــع ماننــد يارزشــمند مجموعــه رابطــه نيــا در

 خارج قائده نيا از يعصان يالعظم اهللا ↨ـآي حضرت ييقضا استفتائات
 از ينظيـر  كـم  و متنـوع  و گسـترده  حجـم  هـم  هك يآثار .باشد نمي

 موضـوعات  مختلـف  جوانب به ها پاسخ در هم و دارد بر در را سؤاالت
 شناخت در ايشان وافر تالش از برخاسته همه هك ،شده عالمانه توجه

ــ حضــور كــه اســت موضــوع درســت ــ يعمل  از يبخشــ در اهللا ↨ـآي
 كـرده  تقويـت  را شناخت اين يقضاي و يحقوق ،يجتماعا هاي عرصه
 ياجمـال  مـرور  و مجموعـه  ايـن  مسـائل  فهرسـت  به نگاه تنها .است
 »الشـتات  جـامع « ارزشـمند  مجموعـه  يادآور آن، فقيهانه هاي پاسخ
 متـأخر  ةدور دقيـق  بسـيار  و نگـر  جـامع  و برجسته فقيه از كه است

  .است اندهم يجا بر 1يقم يميرزا مرحوم اهللا ↨ـآي حضرت
 ياسـتفتاها  از حجم اين كه راهگشاست فقاهت و يخبرگ همين

 و كنـد  مـي  روانـه  ايشـان  يفقهـ  محضر يسو به را ارزش با و متنوع
 يرو پـيش  را ارزشمند و كارگشا اي مجموعه سال چند از پس اينك
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 قانون كاران اندر دست وكال، حقوقدانان، پژوهشگران، نظران، صاحب
 ؛گذارد مي يفقه هاي پرسش جويندگان يحت و اندمقلّ اجرا، و قضا و

 در قضـا  امـر  يـان متولّ و حقوقدانان تواند مي يخوب به كه اي مجموعه
 در و كنـد  كمـك  را ملـت  آحـاد  و يكيفـر  و يحقوق مختلف سطوح
 آنـان  موجـود  هـاي  يدشـوار  و هـا  يپيچيدگ يراهگشا موارد اي پاره
  .باشد

  حقوق و قضا در فقه نقش :ششم
 يحقـوق  راتمقـر  و قـوانين  كه دانند مي حقوق و فقه به آشنايان

 يـا  ، ــ  يدادرس آيين چه و يجزاي چه و يمدن بخش در چه ـ كشور
 و يفقهـ  يمبـان  و موازين چارچوب در يا شده گرفته فقه از مستقيم

 و يعقاليـ  اعتبـارات  و يجـار  هاي عرف اگر و است شده تهيه يشرع
 امـا  اسـت،  يقانونگـذار  بعمنـا  از يبخش نيز ياجتماع هاي يبناگذار
 كـه  اسـت  بوده شرط پيش اين با و شرع محدوده در كه است معلوم
 و راتمقـر  اسـاس  بنابراين، .ندارد يشرع و يفقه موازين با يمخالفت
 در يحتـ  ايـن  بـر  عـالوه  .است يشرع احكام و فقه شده، ياد قوانين
 ،يدادرسـ  آيـين  در اصـل  يك عنوان به و كشور ياساس قانون سطح

 هـر  حكم كند كوشش است موظف يقاض« كه است شده يبين شپي
 معتبـر  منـابع  بـه  استناد با نيابد اگر و بيابد نهمدو قوانين در را دعوا
 بـه  توانـد  نمـي  و نمايد، صادر را قضيه حكم معتبر يفتاوا يا ياسالم
 يرسـيدگ  از نـه، مدو قوانين تعارض يا اجمال يا نقص يا سكوت ةبهان
  .»ورزد امتناع كمح صدور و دعوا به

 سو، يك از حقوق و فقه تنگاتنگ رابطه به توان مي اساس، اين بر
 اسـتفتائات  ةمجموعـ  در اگـر  .بـرد  يپـ  ديگـر  يسـو  از قضا و فقه و
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 نشان كه يابيم مي يمتعدد كارشناسانه و عالمانه هاي پرسش ،ييقضا
 قضـات  و محـاكم  و قضـا  و حقـوق  امـر  كارشناسان يسو از دهد مي

 اسـت  مسـتمر  نيـاز  همين خاطر به شده، طرح دعوا طرافا و محترم
 و شـده  يبينـ  پـيش  نيز ياساس قانون در قضا بخش در جمله از كه

 و فقهــا نيازمنــد مختلــف، ســطوح در را قضــا امــر انــدركاران دســت
 سـو  يـك  از كـه  كنـد،  مـي  يصـانع  اهللا ↨ـآيـ  حضـرت  چون يمراجع
 در را ايشـان  يفتـاوا  ،يفقهـ  و ياجتهـاد  هاي يبرجستگ و ها يتواناي
 نزديـك  يآشـناي  ديگـر  يسـو  از و دهـد،  مي قرار معتبر يفتاوا طراز
 كـه  يمهارت و تجربه و يمدن و يجزاي حقوق و قضا موضوع به ايشان

 بـه  و ديگـر  يسـو  از و ؛اسـت  راهگشا بسيار اند، داشته زمينه اين در
 اسـت  يمستندات و استداللها مجموعه، اين هاي يويژگ از ييك عنوان
 يهميشـگ  ةشـيو  بـه  هـا  پاسـخ  از يبسيار در اجمال، به چند ره كه

 در قضـا،  امر كارشناسان و محترم قضات يبرا و است آمده له معظم
 و موضوعات يبرخ تشخيص در يحت و يفقه ينهاي نظر به يدستياب
  .است سودمند بسيار موارد، تطبيق
  حاكم يها مالك و اصول م:هفت

 اهللا ↨ـآيــ حضــرت يفقــاهت يمبــان و ياجتهــاد نگــاه بــا يآشــناي
 كـه  دهـد  مـي  نشـان  يخـوب  بـه  ايشـان  يفقه آثار و يصانع يالعظم
 يبرخ به ،يجواهر اجتهاد عام موازين و ها چارچوب كنار در له معظم
 كننده، تعيين و حاكم اصول ةمثاب به يفقه و يمعرفت اصول و يمبان
 يكـر ف ةمنظومـ  ثابـت  هـاي  پايـه  را آنها و دارند ويژه اهتمام و توجه
 يبرخـ  كه است يكل يويژگ همين و شمارند مي خويش يفقه ةحوز
 ديگـر  از ،يحقـوق  و ياجتماع مناسبات در ويژه به را ايشان يفتاوا از
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ــاي تــالش ــ ه ــاد يدســتاوردها و يفقه ــايز ياجته  برجســته و متم
 بـا  بايـد  نيـز  ايشـان  يفقه هاي ديدگاه و فتاوا يارزياب طبعاً .سازد مي

 .شود شروع نقطه آن از و پذيرد صورت يارهامع و اصول همين لحاظ
 مسـتندات  ذكـر  بـدون  و اختصـار  به كه اينهاست نكات آن از يبرخ
  شود: مي بازگو آن ينقل يا يعقل

 حقـوق  و ارزش از و انـد  كرامـت  و حرمت يدارا انسانها ةهم الف)
 زمجـو  را خويش اعتقادات تواند نمي يكس هيچ و برخوردارند يانسان

 يـا  يفرد ،يمعنو ،يماد شئون در تصرف و ديگران حقوق به تعرض
 حقـوق  و يآزاد و آبـرو  و عرض و مال و جان .بشمارد آنان ياجتماع
 نيـز  هـا  تخصـيص  و استثناها و بماند مصون بايد انسانها ةهم يانسان
 عنـوان  بـه  .نـدارد  ينقشـ  آن در اعتقادات و است عام و فراگير يامر

 نيسـت،  جـايز  شـيعه  بـه  نسبت تهمت و غيبت كه گونه همان مثال،
 نيست جايز ـ مسلمان غير چه و مسلمان چه ـ نيز ديگران به نسبت

  .است همه به نسبت باشد، جايز يعلل به يموارد اگر و
 و فراگيـر  و يانسـان  ارزش و شـده  پذيرفتـه  اصـل  يك عدالت ب)
 و نـدارد  آن در يدخالت قوميت و جنسيت و اعتقادات و است يجهان
 شهيد اهللا ↨ـآي كه گونه همان و سازد محدود و مقيد را آن تواند نمي
 در و اسـت  اسـالم  هاي مقياس از عدل اصل كرده، تأكيد نيز يمطهر
 بـا  توانـد  نمي يشرع حكم هيچ بنابراين، .باشد مي احكام علل سلسله
 را آن خـالف  توانـد  نمـي  ياجتهـاد  هيچ و باشد تعارض در اصل اين

  .كند تجويز
 اين ،يهاال دستورات و يشرع احكام به بدتع ضرورت عين در ج)
 يعقل يدستاوردها و يعقالن اصول و عقل از جستن بهره از مانع امر
 كـه  چـرا  شود، نمي است ورود به مجاز يآدم عقل كه اي محدوده در
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 مكـرر  ارشـادات  و تأكيدات از ييك و است عقل دين، پذيرش اساس
ــرآن ــه توجــه ســنتْ و ق ــن ب ــع اي ــ منب ــران يب ــت و ك    آن از فادهاس
   قضـا  حقـوق  ةمحـدود  در ويـژه  بـه  يشـرع  احكـام  از يبسـيار  .است

   را آن نيــز ياســالم غيــر جوامــع و هــا امــت كــه همانهاســت جــزا، و
 جوامـع  .اسـت  نداشـته  يمستقل تأسيس مقدس شرع و دارند اجماالً
 و يعقاليـ  اعتبـارات  بـا  يـا  »يعملـ « عقل احكام ياقتضا به مختلف
 يـا  آورده وجـود  بـه  تـاريخ  طـول  در را آنهـا  خويش روزمره ينيازها

 و كتـاب  كنـار  در مسـتقل  منبـع  يك عنوان به اگر عقل .اند پذيرفته
 را خـود  جايگـاه  عمالً نيز فقه در بايد شود، مي مطرح اجماع و تسنّ

  .باشد داشته
 آن بـه  ياسالم يفقها كه است يقطع يحكم حرج، ينف ةقاعد د)
 امـا  .انـد  پذيرفته اصل يك عنوان به خويش اجتهاد در و دارند اذعان
 كـه  چنـان  اگـر  .كننـده  تعيين است اي نكته قاعده اين ضيق و سعه
 بـر  تشـريع  اسـاس  پـذيرفتيم  است، گواه بسيار يروايات و چند يآيات
 مفـاهيم  ديگـر  هماننـد  نيـز  حرج و است مشقت و عسر و حرج ينف
ـ  آن از اي جداگانـه  تعريـف  مقدس شرع كه است يعرف  نكـرده،  هارائ
 يجاي در اقدس شارع اينكه مگر بود، خواهد عرف نيز آن مالك پس

 بيـان  يمصـداق  و يمـورد  صورت به را خويش مقصود و كند دخالت
  .تضييق در چه و توسعه در چه كند،

 اصـل  است، حرج و عسر ينف بر تشريع اساس اينكه بر عالوه هـ)
 تعـارض  رد يحتـ  كـه  اسـت  حـاكم  معيار يك نيز دين در (سهولت)

 مقـدس  شرع .است توجه مورد مرجح يك عنوان به روايت، دو ميان
 بلكـه  نيامـده،  انداختن حرج به و آور تمشقّ يسختگير يبرا تنها نه

  .است آن اصول از ييك يگير آسان
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  فقه يكارآمد ةشاخص م:هشت
 يفقهـاي  فقاهـت  و ياجتهـاد  نگاه نوع در ديگر يمحور اصل يك
 و يكلـ  بيـنش  بـر  يمبتنـ  كه يصانع يعظمال اهللا ↨ـآي حضرت چون
 ايـن  گرفتـه،  شـكل  عليـه)،  اهللا (سـالم  يخمين امام حضرت يفقاهت
 به ها بخش ساير چه و عبادات چه مقدس شرع احكام وضع كه است
 در و پوشـد  عمل ةجام ها مكان و ها زمان ةهم در كه است هدف اين
 يبـرا  شـرع  .گـردد  حاكم يآدم ياجتماع و يفرد مناسبات بر عمل
 بـه  احكام، تشريع سو، يك از پس .است نيامده يخاص مكان يا زمان
 فقه اساس بر بايد جامعه و فرد ديگر يسو از و است بوده اجرا هدف
 يفقهـ  مـديريت  لـزوم  اگـر  يحت و .شود اداره كلمه وسيع يمعنا به

 راتمقر و احكام كه نيست يشك اما باشد، انكار يا ترديد مورد جامعه
 فرد يرو پيش خويش، دستاورد عنوان به فقه آنچه هر ييعن ،يشرع
 كـه  دهد مي نشان اين .كند پيدا يعمل ةجنب بايد گذارد، مي جامعه و

 بـه  اجتهاد و هستند دارا را يقابليت چنين خود ذات در يشرع احكام
 ايـن  بتوانـد  بايـد  ــ  شـد  تأكيـد  آغاز در كه چنان ـ روش يك ةمثاب

 و اذهـان  در فقـط  شريعت و اسالم بود رقرا اگر .دهد نشان را قابليت
 باشـد،  نداشته جامعه و فرد يبرا يعمل اي ثمره اجتهاد و بماند الفاظ
 از انسـان  ةادار يتئـور  فقـه،  اگـر  يول نداشت، وجود يچندان مشكل
 و تـر  بـين  واقـع  اجتهـاد  كدام ديد بايد وقت آن است، گور تا گهواره
  .است پذيرش و فهم لقاب جهان و جامعه يبرا بيشتر و تر يعمل

   خواهـد  مـي  كـه  نگريسـت  و نشـاند  سـطح  ايـن  در بايـد  را شرع
 ترسـيم  دار عهـده  فقـه  و كنـد  هـدايت  و اداره كامالً را يبشر ةجامع
آن بـه  خواهنـد  مـي  جوامع ةهم كه است يوظايف و احكام و راتمقر 

 امـام  حضـرت  كـه  شـد  خواهـد  همـان  آن ةالزمـ  ،اوالّـ  باشند پايبند
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 يـادآور  نادرسـت،  برداشـت  يـك  به پاسخ در عليه)، اهللا (سالم يخمين
 و بـرود  بين از بايد يكل به جديد تمدن« برداشت آن طبق كه شدند
  .»نمايند يزندگ صحراها در هميشه يبرا يا و بوده نشين كوخ مردم

 بـر  امام حضرت كه يجواهر اجتهاد هاي شاخصه از ييك بنابراين،
 در بتوانـد  آن يفقهـ  ياوردهادسـت  كـه،  است اين ،داشتند تأكيد آن

 يكنـون  جهان در و سازگار آينده و حال تمدن با و شود پياده جامعه
اهللا ↨آيــ  حضرت نچو يفقهاي ديدگاه ثمرات .باشد دفاع و درك قابل
 آينـده  و حـال  جوامـع  ةادار در فقـه  يكارآمـد  نظريه تقويت يصانع
  .شمرد كم نبايد را ثمره اين و است،
 شـه ياند درست كدر و نييتب يبرا است زمال بحث اين يانپا در
 اسـتقتائات  يدوجلد مجموعه به فقط عه،يش عالم و درد آشنا مرجع
 مجتهـد  نيـ ا سـاله  چنـدين  زحمـات  حاصل هك مينك اشاره ييقضا

 يالعظمـ اهللا ↨آيــ  حضـرت  يفقه مكتب در كه تواناست و بين روشن
 درس يپا يطوالن يسالها و يافته رشد عليه) اهللا (سالم يخمين امام
 عنايـت  مـورد  بارها و نموده تحقيق با همراه تلمذ نظير، كم فقيه آن

 و علـم  وقـف  را خـود  كـه  اسـت  دهه پنج اينك و 1گرفته قرار ايشان
  .است كرده جامعه و علميه هاي حوزه به خدمت و فقاهت

 هـزار  چنـد  ميـان  از مجموعـه  ايـن  تنظـيم  و يبازنگر ،يگردآور
 فرصت ساختن فراهم هدف با كه ساستفر طاقت يكار خود ،ءاستفتا
 يقضاي و يجزاي ،يحقوق يفتاوا از استفاده يبرا بيشتر امكان و بهتر

دهـد آن بزرگـوار،    انـد نشـان مـي    له فرموده درباره معظّم 1تعبيري كه حضرت امام خميني .١                                                 
من آقاي صانعي را مثل يـك فرزنـد بـزرگ    «اند:  ايشان داشته علمياي به مراتب  عنايت ويژه

مباحثـاتي كـه مـا داشـتيم تشـريف       ام. اين آقاي صانعي وقتي كه سـالهاي طـوالني در   كرده
از  بـردم  كردنـد و مـن حـظ مـي     آمدند با مـن صـحبت مـي    آوردند. ايشان، بالخصوص مي مي

بين روحانيون است و يـك مـرد عـالمي    اي در  معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته
  ).٢٣١، ص١٧(صحيفه امام، ج » است
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 امـر  كارشناسـان  و قـانون  و قضا ةحوز فرزانگان توسط ويژه به ايشان
 اسـاس  بـر  آن يمحتـوا  پيداسـت  كـه  چنـان  و است، گرفته صورت
 و كــزمرا و دانمقلّــ يســو از نوعــاً كــه گرفتــه شــكل هــايي پرســش

 يعلمـ  مختلـف  سطوح در يفقه مسائل به مندان عالقه و كارشناسان
 و اسـتدالل  و تفصـيل  و اجمـال  در ها پاسخ تفاوت .است شده مطرح
 بـر  كننـدگان  سـؤال  و سـؤالها  مختلـف  سـطوح  بـه  نوعـاً  نيز استناد
  .گردد مي

 كـه  گيـرد  مـي  بـر  در را ءاسـتفتا  هزار دو به نزديك مجموعه اين
 كـه  شـود،  مـي  يحقـوق  امور و جزائيات قضا، اتكلي بخش سه شامل
 آن يبعد جلد و شود مي يجزاي و يقضاي ياستفتاها شامل اول جلد

 تناسـب  به سوم بخش البته .گيرد مي بر در را يحقوق امور استفتائات
 ديگـر  بخـش  دو از تر مسئله پر و تر گسترده يبس فقه، مختلف ابواب
 در نيز مجموعه اين ستفتاها،ا استمرار به توجه با است يطبيع .است
  .يافت خواهد گسترش آينده

 هاي زمينه در را يمتعدد يفتاوا كنون تا يصانع اهللا ↨ـآي حضرت
 توجـه  مـورد  كـه  انـد  داشته جزا و قضا بخش جمله از يفقه مختلف
 ايشـان  يآرا از يبرخ ميان اين در و است گرفته قرار مختلف محافل

 و يحـوزو  مراكـز  و يعلمـ  يهـا  شخصيت يگفتگو و بحث محلّ نيز
 كـه  يعلمـ  غير هاي يداور يبرخ از نظر صرف .است بوده يدانشگاه
 مختلف هاي انگيزه با مخالف يا تازه يآرا و ها ديدگاه برابر در همواره
 يبرخـ  انـدك،  چند هر گذشته يسالها طول در دارد، و داشته وجود
 مباحـث  سـياق  و سـبك  در عالمانه، هاي يارزياب شاهد ايشان نظرات
 بـوده  له معظم استقبال مورد و يخرسند ةماي كه است بوده يحوزو

  .هست و
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 يفتـاوا  از يبخشـ  شاهد جزا و قضا بخش در نيز مجموعه اين در
 در اجتهـاد  و ذكوريـت  شـرطيت  عـدم  جمله: از هستيم، توجه مورد
 غيـر  شـهادت  نفـوذ  و صـحت  ،شـهادت  در مرد و زن يتساو ،يقاض

 آن، حـد  ياجـرا  شرايط و مرتد از خاص يتعريف كتاب، اهل و شيعه
 ،يروحـ  خسـارت  جبـران  لـزوم  مسلمان، غير و مسلمان ةدي يتساو
 قتـل  در مـادر  قصـاص  عدم مسلمان، توسط مسلمان غير قتل حكم
 در مـرد  و زن يتسـاو  و قسـامه،  ياجـرا  در مرد و زن يتساو فرزند،
  .قصاص ياستيفا
 و مسـائل  روز، ينيازهـا  ياقتضـا  بـه  مجموعـه  اين ديگر يسو از
 هـاي  مجموعـه  در و اسـت  نيـاز  مـورد  كه بردارد در را يبسيار فروع
 محكومـان  مبادلـه  مسئله مثال: عنوان به .يافت توان مي كمتر مشابه

 يكيفـر  مسـئوليت  در تميز يا بلوغ شرطيت كشورها، ميان حبس به
 نظريـه  رمـزدار،  و يسـر  اطالعـات  سـرقت  ديه، پرداخت در كارفرما
 كشـور،  از خـارج  ايرانيـان  جرايم به يرسيدگ ،يدعاو در يكارشناس

 مسـئله  دهها و ينظرخواه تجديد ،يدعاو به يرسيدگ در زمان مرور
  .دست اين از

 حضـرت  يملكـوت  روح ويـژه  هبـ  شيعه بزرگوار يفقها بلند روح به
 يتعـال  خداونـد  از و فرسـتيم  مـي  درود عليـه)  اهللا (سالميخمين امام
 حضـرت  عمـر  طول و يسالمت نيز و يهعلم هاي حوزه تقويت و حفظ

  .كنيم مي مسئلت را يصانع يالعظم اهللا ↨ـآي
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ـ  تشـيع،  تاريخ به نگاهي  شيعه مرجعيت نهاد  و صـغري  غيبـت  دوران از پـس  ويـژه  هب

 با شيعه مرجعيت كه است نكته اين مبين ديني، علماي نهاد تثبيت
 و اجتمـاع،  ةصـحن  اصلي ارگزارانك از همواره مختلف، اشكال و صور
 بـالقوه  نيروهـاي  از يكـي  عنـوان  بـه  كم دست يا و بوده سياست گاه
 مـدعا  ايـن  .اسـت  آمـده  مي شمار به اجتماعي تحوالت در گذارثيرأت

 نهضـت  .دارد بيشتري شمول ايران اخير سال پنجاه و يكصد درتاريخ
 بـا  مشـروطيت  جنـبش  شـد؛  ايجاد شيرازي ميرزاي فتواي با تنباكو

 بزرگــي مجتهــدان مباشــرت و خراســاني آخونــد اعدتمســ و ييــدأت
 حتـي  .گرفـت  شكل طباطبايي و بهبهاني شهير،اهللا ↨آيـ دو همچون
 دخالـت  بـا  نيـز  آن مقابل ةنقط و خواه مشروطه اردوي در قوا ةموازن

 نهضـت  در .خـورد  هـم  به نوري اهللا فضل شيخ چون ديگري مجتهد
 .هـم  ايـران  اسـالمي  انقالب در و بود گونه همين نيز نفت شدن ملي
 مرجعيـت  نهـاد  بـه  لسـاناً  يـا  قلباً همواره نيز حكومت و قدرت ارباب
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 را روحانيـت  متغيـر  كـالن،  هـاي  گيـري  تصميم در و گذارده احترام
 مسـير  در پـاي  شدند مي غافل آن از هرگاه و كردند مي لحاظ همواره
 .نهادند مي سقوط

 قوت و تقدر و جبروت و جالل همه اين شيعه مرجعيت براستي
 مبنـاي  ديگـر  تعبير به است؟ كرده كسب كجا از را عامه محبوبيت و

 اجتمـاع،  ةعرصـ  در ثيرأتـ  مايـه  ايـن  أمنشـ  و چيست مراجع قدرت
 اسـت  الزم ميگـوي  پاسـخ  پرسـش  ايـن  بـه  كه آن از پيش كجاست؟

 .ميبران سخن مرجعيت جايگاه كسب فرايند دربارة قدري
 دروس شـود؛  مـي  نجف يا مق مانند اي حوزه وارد ديني علم طالب
 فلسـفه  ،تفسـير  ،حـديث  تـا  گرفته اصول ،فقه ،ادبيات از را مقدماتي
 هـوش  و فـردي  تشخيصِ با سپس .برد مي پايان به موفقيت با وكالم

 يكـي  فقـه  و اصول خارج درس در فضال، راهنمايي يا و خود شخصي
 جـديت،  و سختكوشـي  بـا  و شـود  مـي  حاضـر  مجتهدان و مراجع از

 اشـكال  و رد و بحـث  به خويش تاداس با و دنبال را تهادياج مباحث
، بـه  كنـد  مـي  جلب را او توجه كم كم و پردازد مي »قلت ،قلت ان«و

اي كه روابط بسيار صميمانه و عـاطفي (همچـون رابطـة پـدر و      گونه
 فضـلي  بـا  نهايـت  در وآيد  ميفرزندي) بين استاد و شاگرد به وجود 

 از اجتهـاد  و روايـت  ةاجـاز  كسـب  به موفق دهد مي نشان خود از كه
 توانـد  مـي  خـود  و اسـت  استاد از نياز بي ديگر او حاال .شود مي استاد
 و داشته مباحثه هم ،حتماً طلبگي دوران در البته .بگويد خارج درس

 را ...و مكاسـب  ،رسـايل  ،لمعتـين  ،ادبيات مثل سطح دروس تدريس
دتمنـداني بـه جلسـة    يافته و دوستان و ارا شهرتي آرام آرام و تجربه

 شـخص  عمـومي  روابـط  همچنـين  .اند درس و بحث ايشان وارد شده
 و كفايـت،  بـا  و زيرك غانمبلّ و دانمقلّ و دوستان با همراه طلبه اين
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 نظـر  از نبايد نيز را اصولي و فقهي مسايل تقرير مقام در بياني خوش
 طـالب  شـركت  ويـژه  هب مجتهد، اين درس ازدحام چراكه ؛داشت دور
 سـهم  و وجوهـات  محـل  از مناسب مالي تمكن و او، درس در لفاض

 پرداخـت  بـراي  خـودش  تمكـن  و اسـتطاعت  شايد و 7امام مبارك
 در .اسـت  مرجعيـت  جايگـاه  بـه  نزديكي براي شرايط اهم از شهريه،
، وزانت علمي باال، مباحثات علمي و تدريس و داشتن كر و فر نهايت

هــاي علمــي و احــراز  هشدر فقــه و اصــول، انجــام تحقيقــات و پــژو
 تقوي به فرد اشتهار شرط بههاي مختلف و  شايستگي الزم در زمينه

 كامـل  تسـلط  و علما بين در اخالقي وجاهت و عدالت، و پاكدامني و
 مرجعيـت  مقـام  ،زمان با متناسب هاي نوآوري بعضاً و ديني متون بر

 هكـ  فراينـدي  كـه  كـرد  فرامـوش  نبايـد  البته .شود مي احراز او براي
 ممكـن  گاه افتد؛ مي اتفاق طبيعي، و معمولي شرايط در رفت ذكرش
 رونـد  ايـن  در نيامـد  ميـان  بـه  آنها از سخني كه مسايل برخي است
 عامل هر ورود حال هر به .بخشد سرعت آن به يا و كند ايجاد اخالل
 غيـر  مجتهدي، هر شدن مرجع درهاي علمي  ، خارج از حوزهيخارج

 و اسـت  امـر  ايـن  طبيعـي  روند در دخالت اي گونه به گفتيم آنچه از
 ذاتـي  كاركرد و طعم كه است طبيعت در بشر مداخالت شبيه بسيار
 ↨ـآيـ  تـرحل از پس كه اين از بگذريم .تاندـس مي آن از را چيزي هر
 براي كه بود قم علميه ةحوز مدرسين ةجامع اين اراكي، العظمي اهللا
 را افـرادي  گـاه  كه اين تر جالب همه از و كرد فيمعر مرجع منان،ؤم
 (كه كنند مي فيمعر نيستند مرجعيت شرايط واجد كه اين عنوان به

  )!نفر چند جز شود مي شامل را قم طالبة هم احتماالً
 چـرا  نيرومندند؟ چرا مراجع اصليمان؛ بحث به گرديم مي بر حال
 ايشـان  بـا  نحـوي  بـه  اند كرده تالش تاريخ طول در حاكم هاي قدرت
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 و انـد  ندانسـته  خـود  صـرفه  و صالح به را آنان با تقابل و يندبيا كنار
 شكســت انــد كــرده معارضــه ايشــان بــا جهالــت اثــر در هــم هرگــاه
 ميليونهـا  بلكـه  و هـزاران  توانـد  مي مرجع يك فتواي چرا اند؟ خورده
 عقـب  را شـاه  ناصرالدين چونمستبد  پادشاهي و كند بسيج را دمقلّ

 عظـام:  تاآيـ  چـون  يبزرگ يزعما و جعامر هجناز تشييع چرا براند؟
 وحشـت  و رعـب  بـه  را ها پهلوي ،بروجردي و اصفهاني سيدابوالحسن

 نمـايش  بـه  تبـديل  ;خمينـي  امام سپاري خاك به مراسم و انداخت
 تـا  دهـم  مـي  پرسـش  اين به كه پاسخي شد؟ جهان در اسالم قدرت
 آن بـر  حـاكم  تـاريخي  شـرايط  و ايـران  جامعه به ناظر زيادي حدود
 جـوامعي  شـامل  كلـي  خطوط و اصول اين است ممكن گرچه ،است
 .بشود نيز لبنان و عراق مثل

 من؛ؤمـ  و مسـلمانند  ايـران  مـردم  اتفـاق  بـه  قريـب  اكثريت اول:
 و دارد سـاله  هـزار  چنـد  اي پيشـينه  جامعـه  ايـن  در دينـي  هاي باور

 بيـديني  از سـراغي كمتـر   ايـران،  مدون و مكتوب تاريخ در كم دست
 شده مردم زندگي از اعظمي بخش و فرهنگ به تبديل مذهب .داريم
 سـويي  از .دارد حضـور  مـردم  غـم  و شادي و عروسي و عزا در .است
 و داشـته  مرجعيـت  نهاد و رسمي يمتولّ همواره جامعه، اين در دين
 كـرده  مي پيدا هايي تعارض مركزي قدرت با مواقع بيشتر در نهاد اين
 حـاكم  هـاي  قـدرت  بـا  تـاريخ  ةهميشـ  كـه  هـم  مـردم  ةقاطب .است

 عنـوان  بـه  را يانشمتولّ و دين نهاد طبعاً اند داشته مشكل استبدادي
 و گـزينش  مقام در بنابراين .اند كرده انتخاب خود گاه تكيه و پناهگاه
 قـدرت  ارباب و دولت بر را آن رسمي يانمتولّ و دين ةهميش انتخاب
 .اند داده ترجيح
 در را خـود  اخـروي  ادتسع غلط، يا درست من،ؤم دينداران دوم:
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 آن رسـمي  مفسـران  آن تبـع  بـه  و دينـي  دسـتورات  از پيـروي  گرو
 و دنيوي است امري دولت، و حكومت كه باورند اين بر آنان.دانند مي
 ديـن  علماي اما ؛مردم جهاني اين سعادت متكفل شرايط بهترين در

 از .مرجحنـد  دولـت،  بر بنابراين و باشند مي اخروي رستگاري ضامن
 بـر  را دينـي  مرجعيت باشد، طرف يك اختيار بر داير امر اگر رو اين
 .گزينند مي

 و حكومـت  ارباب كه است آن از حاكي مردم تاريخي ةتجرب سوم:
 ارضـاي  ةانديش در باشند، داشته را رعيت پاس كه آن از بيش قدرت

 و دولـت  بـين  اسـاس  ايـن  بـر  و هسـتند  خودشـان  نفساني تمايالت
 ايـن  دليـل  بـه  اما ،كنند مي برقرار تقيميمس ذهني ةرابط ستمگري،

 دنيـا،  تا دينند فكر به بيشتر كه هستند منزهي افراد معموالً علما كه
 دورتـر  عالمي هر كه اين جالب ةنكت .رسند مي نظر به تراعتماد قابل
 منـان، ؤم غير حتي و منؤم مردم عامه نظر در باشد، قدرت كانون از

 .است تر مقبول و تر موجه
 اخـالق كـه   يانسـانهاي  نيز،غير ديني و سكوالر  جوامع در چهارم:

 عالمان .برخوردارند يواالي اجتماعي جايگاه ازنيكو و پسنديده دارند، 
 و كننـد  مـي  پيـدا  جـواني  از كـه  خاصـي  تربيـت  دليـل  بـه  نيز دين

 و دهنـد  مـي  انجـام  اخـالق  استادان نظر تحت غالباً كه هايي مراقبت
 جان و دل در دارند، معموالً كه اي رانهمدا دين پيشگي پروا همچنين

ــه منــانؤم  شخصــيتي دانشــانمقلّ و مريــدان گــاه و كننــد مــي خان
 هـايي  زندگينامه بر گذري.كنند مي درست ايشان براي هم اي اسطوره

 مـدعا  همـين  دمويـ  شـده  نوشته بزرگان اين براي مريدان توسط كه
 منـان ؤم ايدلهـ  رد دين علماي و مراجع سخن، ديگر به .بود خواهد

به جاي اعمال مديريت صـحيح   كه قدرت ارباب برخالف جاي دارند؛
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كنند بر مـردم رياسـت و سـلطه داشـته باشـند.       بر جامعه، سعي مي
پرواضح است ارتباط معنوي و روحاني بـين عالمـان دينـي و مـردم     

  قابل مقايسه با ارتباط دولتمردان با شهروندان نيست.
 به را سخن و افزود توان مي نيز ديگري موضوعات فهرست نيا بر
 تا گفتيم را همه ها اين .نيست مقام اين در آن مجال اما ،كشاند درازا
 و عقـد  و حـل  اصحاب و ديني دانشمندان به احترام كه شويم يادآور
 حاكمـان  برخـي  .دارد مـا  كشور در توجه قابل اي پيشينه ،فتوا ارباب
 در را شـريعت  يانمتولّ ناي قرب و ارج اند كوشيده تاريخ طول در نيز
 هك ردك ومتكح وقتي تا زين دوم پهلوي .كنند دارمق بي ،منانؤم بين

 بـراي  را زمينه كه آنگاه ،داشت مي نگاه را پايه بلند روحانيون حرمت
 خيـل  بـه  كرد فراهم را ;خميني امام چون ميمسلّ مرجع به اهانت
 صـاحب  و دولت هيچ بنابراين .شد مضمحل و پيوست تاريخ بدنامان
 منـان ؤم دل از را آاليـش  بـي  و پـاك  علمـاي  مهـر  توانـد  نمي قدرتي
 خـود  نخسـت؛  .شـود  ثرؤم باب اين در تواند مي عامل دو تنها .بزدايد

 .دانشمندان و علما خود ديگر؛ دو و دانمقلّ و منانؤم
 آنگـاه  كنند؟تضعيف  را روحانيت جايگاه توانند مي چگونه منانؤم
 ايـن  توانـد  مـي  نيرويـي  چه شود؟تضعيف  دلشان در دين جايگاه كه

 و ديـن  رسمي مفسران عنوان به علما كه وقتي كند؟ لرزان را جايگاه
 دينـي  پرسشـهاي  و معنـوي  هـاي  نيـاز  بـه  نتوانند شريعت، حافظان

 سرنوشـت  نهايـت  در كـه  فرماييـد  مي مالحظه .گويند پاسخ منانؤم
 و نـداران دي خـود  دسـت  در دين علماي به احترام و دينداري و دين

 .بس و است عالمان
 اهل يا و خود تشخيص با كه است آن باره اين در دانمقلّ ةوظيف

 تبعيـت  دينـي  مرجع ترين دانا و ترين انديش روشن ترين، زهمنّ از فن،
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 هـاي  بخش و محترمند هم ديگر علماي كه باشند باور اين بر و كنند
 هـم  با االب سطوح در اگر و هاست آن دست در نيز حقيقت از ديگري
 و كفـر  بـه  ربطـي  هيچ و است طلبگي اي مباحثه تنها دارند اختالفي
 بـه  حرمتـي  بـي  هكسـ  يرو آن كـه  نكنند فراموش يداب .ندارد ايمان
 نبايـد  رو ايـن  از اسـت؛  خودشـان  مرجع حرمت هتك ،ديگر مراجع
 يشمتـولّ  خودشـان  كـه  را امـامزاده  ايـن  حرمت شرايطي هيچ تحت

  .بشكنند هستند
 بمانـد  روشن همچنان دين مشعل بخواهند اگر نيز رانشريعتمدا

 انـدي  و هـزار  همچون مرجعيت نهاد و باشد اهتزاز در اسالم پرچم و
 ورود جاي به سلف علماي به سيأت با بايد باشد، محترم گذشته سال
 پاسـخ دون بـ  هـاي  پرسش حال به فكري دنيوي، قدرت هاي بازي در

 معناي جستجوي در است يندارد آنكه چراكه بنمايند؛ منانؤم ةقاطب
های مهـم   جهانی که يکی از ويژگی در و است ديني منابع در زندگي

 مشـغول  انـدكي  دين يانمتولّ كافيست ،است آن توليد انديشه و علم
 از و شـوند  انـدوزي  ثـروت  و طلبـي  قـدرت  جمله از ديني، غير امور
 بـه  را دممـر  دينـي  ايمـان  و بيايند ديگران تا غافل، دانمقلّ هاي نياز
 ايمـان  ةساي در را خود ةديرين محبوبيت و حرمت مراجع، .برند يغما
 خـويش  أملجـ  و پناه را آنان دينداران، .اند آورده دست به مردم ديني
 نتوانـد  شـيعه  مرجعيت دليلي هر به اگر .دانند مي حوادث طوفان در
تفسير و  يندآفر در كه رود مي آن بيم ،نمايد عمل خود ةوظيف اين به

 ايجـاد بحرانـي جـدي    جامعه سطح در ديني اخالق و شريعتتبيين 
 نهاد شناسي آسيب به بيشتري تفصيل با ديگر گفتاري در شايد .شود

 .ميبپرداز مرجعيت
 قرب و ارج و شيعه مرجعيت نهاد ةدربار كلياتي پيشين گفتار در
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 عنـوان  بـه  آن از و شـد  هگفت سخن ما هجامع در آن ةديرين و تيسنّ
 كرده عدهو .ديگرد ياد تأثيرگذار اجتماعي نيروهاي ترين مهم از يكي
 ايـن  حرمـت  حـريم  است ممكن كه هايي آسيب باب در قدري ميبود
. سه ايراد بنيادين به گفتارها و ميشو يادآور نكاتي كند تهديد را نهاد

بيانات مطرح شده پيرامون مرجعيت آيـت اهللا العظمـی صـانعی وارد    
 تشكيل را ما شناسي آسيب بحث از بخشي اندتو مي هركدام كه است
 .دهد
 بايـد  معرِف كه گرفتيم يادو اساتيد گرانقدر حوزه  فضال از ما ل:او
 بنـده  ايـن  المثـل  فـي  تر، ساده بيان به .باشد معرف از اعرف و اجلي
 دكتـر  االعظـم  اسـتادنا  علمي صالحيت ميزان ةدربار توانم نمي حقير

 ةرتبـ  و باشـد  ادبيات ام رشته رچنده ،نظركنم اظهار كدكني شفيعي
 بـه  فـن  اهل بين در ايشان حضرت چراكه يكي؛ ايشان با دانشگاهيم

 ايـن  و نـد ا رجـوع  و وثـوق  محل و مشهور ادب فنون انواع در اجتهاد
 كـه  نيسـت  شك .بگيرد ايشان از كه نداده ايشان به كسي را جايگاه
 »قلت ان« ايشان اجتهادي يآرا از اي پاره باب در توانم مي حقير اين
 بـه  كـه  ايـن  امـا  علمي؛ تواضع و احترام و ادب رعايت با هم آن كنم

اين کار نه تنهـا   ،ببرم سؤال زير را ايشان نظر اظهار صالحيت يكباره
 وجاهت علمی ندارد، بلکه از نظر عرف نيز پسنديده نخواهد بود.

بـرای  نهاد روحانی در موقعيت اعالم افـرادی   يک به هر حال، اگر
احراز مقام مرجعيت باشد، شايد برخی از افراد در جامعه نظر آنان را 

 آنهـا  سـلبي  حكـم  بـر  توان نمي صواب تشخيص دهند و بپذيرند؛ اما
 صـاحب  متمـادي  سالهاي كه مجتهدي براي هم آن نهاد؛ تأييد مهر

 .كننـد  مـي  و انـد  كـرده  تقليـد  ايشان از فراواني مؤمنان و بوده رساله
 تـازه  تقليـد  مرجـع  دانمقلّـ  برخي و مؤمنان از سياريب اينكه ويژه هب
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 تـر  جالـب  همـه  از .انـد  كـرده  اقبال و گفته تسليت ايشان به گذشته،
 و اند كرده اقامه مذكوراهللا ↨آيـ صالحيت رد در ايشان كه است دليلي
 بـه  آنچـه  .انـد  دانسته مقدس شرع در منبع و مبنا فاقد را وي فتاوي
 فتـواي  كـه  بـود  ايـن  بـر  قـرار  اگـر  كـه  تاس اين رسد مي بنده نظر

 مـثالً  و باشـد  داشـته  گذشـته  فقهي متون در سابقه دقيقاً مجتهدي
 فقها(عليهم ديگر و مفيد شيخ و انصاري مرتضي شيخ يآرا با مطابق
 نخسـتين  .مانـد  مـي  باقي فتوايي و اجتهادي چه ديگر باشد الرحمه)
 شـناخته  طـرق  از فقيـه  كه است اين اجتهاد در شرط اولين و درس
 بـه  اجمـاع  و عقـل  و تسـنّ  و كتاب اساس بر و اصولي و فقهي شده

 فقيـه  هيچ .كند اظهار را خود اجتهادي يأر و رسيده حكم استنباط
 ءاستقصـا  بـدون  را فقيهـان  ديگـر  يآرا نـدارد  حـق  فتـوايي  صاحب
 فتوا به اي لهأمس در هم اگر كند؛ اعالم خود فتواي عنوان به شخصي،
 به را خود دانمقلّ مستحب، و واجب احتياط قالب در دتوان مي نرسيد

 مراجـع  بـا  مجتهـدي  فتواي اگر حال .دهد ارجاع ديگري فقيه يآرا
 آن بـه  مبنـايي  بي برچسب توان نمي باشد شاذ حتي و متفاوت ديگر،

 در اگـر  مجتهـد  كـه  مطلعنـد  كلي اصل اين از همگان اتفاقاً .زد يأر
 بـه  .اسـت  معـذور  نيـز  نبود ائبص اگر و جورأم بود، صائب خود يأر

 يأر احكـام،  اسـتنباط  هـاي  روش بـه  آشـنا  فقيهـي  اگر سخن ديگر
 ايـن  صـرف  .كرد مالمت را او توان نمي هم باز باشد داده هم خطايي

 و قصـور  يـا  و آن بـودن  خطا بر دليلي است نادر يا و شاذ فتوايي كه
 امامـ  حضـرت  شيعه، قدريعال زعيم فتاوي مگر .نيست مجتهد تقصير
 در ايشان حكم تر مهم همه از و شطرنج و موسيقي باب در 1خميني
 ســلف فقهــاي تمــامي اجمــاع مــورد ...و فقيــه ةمطلقــ واليــت بــاب

 امـام  آن معاصـر  مراجـع  حتـي  بود؟ الزكيه) نفسهم اهللا شيعه(قدس
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 .نداشـتند  موافقـت  چندان ايشان اجتهادي يآرا برخي با نيز ;راحل
 هـيچ  مرجعيـت  بـر  توجيهـات  اين با انتو نمي روي هيچ به بنابراين
 آن از مـا  كـه  باشـد  داشـته  ديگـر  دليلـي  مگـر  خرده گرفت، فقيهي

 !خبريم بي
 در مرجعيـت  شـدم،  متـذكر  پيشين رگفتا در كه گونه همان :دوم

 و نهـاد  هـيچ  كه معنا بدين است؛ بشري هاي مقام ترين  طبيعي ةزمر
 مرجعيـت  حكـم  صـدور  مسـئول  ،...و داوري هيـأت  هـيچ  و سازمان
 فـن  اهل و فضال طبعي و ضمني تأييد و مؤمنان ةعام اقبال و نيست

 در را كسـي  رفـت  ذكـرش  كـه  پنهـاني  و پيـدا  كـار  و ساز اضافه به
 داشـته  وجـود  همـواره  اي نانوشـته  قانون .دهد مي قرار ءافتا موقعيت
 كـه  ديگـري  مرجع پيوست ايزدي رحمت به مرجعي وقتي كه است
 بـر  دارد بيشـتري  اخالقـي  و علمـي  توجاهـ  ديگـر  علمـاي  بين در

 از ديگـران  و گيرد مي ترحيم مجلس برايش و خواند مي نماز پيكرش
 و رونـد  مـي  او عزاي مجلس به تسليت عرض براي نيز خواص و عوام
 در هم امر اين .شود مي تقويت و تثبيت او ءافتا موقعيت ترتيب بدين
 از هـم  وكسـي  گيـرد  مـي  انجام طبيعي كامالً بطور متعارفي، شرايط
 آن خـود  فـردي  هاي قابليت اين حقيقت، در .شود نمي ناراحت كسي
 براي دانمقلّ و مجتهدان بين در را جايگاهي چنين كه است مجتهد

 امـر  ايـن  نيـز  مـا  معاصـر  درتـاريخ  .ديگـر  عاملي نه كند مي فراهم او
 العظمــياهللا ↨آيـــ رحلــت از پــس .اســت شــده تجربــه بــار چنــدين
 از داشتند قرار مرجعيت مظان در فقها اعاظم از نفر چند ;بروجردي

 طـالب  كـه  دانـيم  مـي  نيك و سره) خميني(قدس امام مرحوم جمله
 با ديگران و منتظرياهللا ↨آيـ مرحوم و مطهري شهيد همچون فاضلي
 اصـرار  و ايشان اصول و فقه خارج درس كالسهاي در مستمر شركت
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 ديگـر  و جواهر و وسيله و بركفايه تعليقاتشان و عمليه رساله چاپ بر
 امام اعتنايي بي وجود با باشد، »تحريرالوسيله« همان كه فقهي متون
 اگـر  و كردند تثبيت را ايشان مرجعيت موقعيت جايگاه، اين احراز به
 بـراي  زمـان،  آن عظـام  مراجـع  ٤٢ سال در ايشان دستگيري از بعد

 يشـان ا مرجعيـت  ييـد أت بـر  مشعر اي نامه طاغوت بند از امام رهايي
 محقـق  پيشـتر  آنچـه  بر بود يراصرا و ابرام تنها كردند، امضا و تهيه
 مرجعيـت  اينكه كما .له معظم براي مرجعيت يأر صدور نه بود شده

 از نـه  هرگـز  ...و گلپايگـاني  مرعشي، خويي، عظام آيات چون كساني
 مرجعيـت  جايگـاه  اصوالً چراكه بود؛ شده رد نه و ييدأت نهادي سوي
 باشد مي شيعه روحانيت نهاد مراتب سلسله در جايگاه نبرتري تقليد،

 نهاد خود، بلكه گيرد نمي جايي از را خود مشروعيت تنها نه قاعدتاً و
 و عظـام  مراجـع  اين سخن ديگر به .بخش مشروعيت است مقامي و

 و نجـف  چون اي علميه هاي حوزه به كه هستند شيعه بزرگوار علماي
 خـداي  بفرماييـد  رتصـو  .بـالعكس  نـه  بخشـند  مـي  آبـرو  و اعتبار قم

 همنـزّ  و فتـوا  صاحب مرجعي باهللا العياذ كه برسد فرا روزي نخواسته
 و ها خانه كتاب و مدارس و ها حجره آيا باشد؛ نداشته حضور نجف در
 خواهنـد  اعتبـار  و قداسـت  علميه حوزه آن به موجود افزار سخت كالً

  علمي؟ اهتوج فاقد و تجربه كم و كار تازه طالب يا بخشيد
 بخش هستي شود كه تواند كي  بخش هستي از نايافته ذات
 ماند خواهد باقي جواب بي هميشه براي الؤسدر اينجا يک  :سوم

 اين صانعي،اهللا ↨آيـ عمليه رساله چاپ از سال شانزده از پس چرا كه
 ايـن  طـول  در كـه  اسـت  اين نه مگر پذيرد؟ مي صورت هانظر اظهار
 ايشان يأر با كرده، تقليد ايشان از منانؤم از توجهي قابل ةعد سالها
 تكليـف  سـن  بـه  گرفتـه،  روزه خوانـده،  نماز رفته، حج كرده، ازدواج
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 مسـؤوليت  انـد؟  كـرده  عمـل  تكليفيـه  ةخمس احكام به كالً و رسيده
 كيست؟ با ها سال اين در دانمقلّ اين خطاي و صواب و عقاب و ثواب
 ايـن  بـه  مدرسين، ةجامع يراًاخ كه اين فرض با حتي ديگر، سويي از

 و تـدبير،  مرجعيتنـد،  هاي مالك فاقد ايشان كه باشند رسيده نتيجه
 براي كرد مي ايجاب مدرسين، محترم ةجامع خود مصلحت و حكمت
 واالي جايگـاه  و نأشـ  حفظ و سياسي هاي شائبه و شبهات از دوري
 صخـا  زمـاني  مقطـع  ايـن  در و بـاره  ايـن  در نظر اظهار از نهاد، اين

 بـه  ايشـان  دانمقلّـ  از ديمقلّـ  دانم مي بعيد كه اين ويژه هب بپرهيزند
 .دهند تغيير را خود مرجع جامعه، حكم اين صرف
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 ؟يراه چه و يكس چه مرجعيت؛ يها مالك شناخت

 شرايط و مالكها

 دهـد  يم نشان حال و گذشته يفقها عمليه يها رساله به مراجعه
 مرجعيـت،  شرايط در يجزئ ينظرها فاختال يبرخ از نظر صرف كه
 را اوصـاف  ايـن  كـه  اند شمرده تقليد شرايط واجد ثبوتاً را يكس آنان
 دوازده شـيعه ــ  ٥ عـدالت ـ ٤ اجتهادـ ٣ عقلـ ٢ بلوغـ ١ باشد: دارا
 .اعلميـت ــ  ٩ تيـ ذكورــ   ٨ حيـات ـ ٧ يزادگ حاللـ ٦ بودن يامام
 نگـاه  نه، يا است شرط هم يديگر اوصاف شرايط، اين بر عالوه اينكه
 عـدم  عـدالت،  وصـف  بـر  عـالوه  آيا اينكه مانند .ندارد وجود ييكسان
 مانند يبرخ نه؟ يا است شرط نيز يدنياپرست از يدور و دنيا به توجه
 ماننـد  يبرخـ  و انـد،  كـرده  شـرط  را آن ،ييـزد  كـاظم  سيداهللا ↨آيـ

 يا پاره و اند دانسته الزم را آن احتياط صورت به يخمين امام حضرت
 كـه  آنجـا  تـا  تنهـا  و نياورده شرايط ءجز يخوياهللا ↨آيـ مرحوم انندم
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 مرحـوم  ماننـد  يـا  انـد  پذيرفته باشد داشته شخص عدالت در دخالت
 دربـاره  .انـد  كـرده  آن بـودن  شـرط  عـدم  بـه  تصريح يتبريزاهللا ↨آيـ

 اينكه بر عالوه نيز »اعلميت« و »تيذكور« و »حيات« چون يشروط
 به ينياز كه است يتفصيالت و شرح ندارد، دوجو ييكدست كامالً نگاه

 .نيست آنها يبازگوي
 يمعان بودن شيعه و تيذكور و حيات و عقل و بلوغ مانند ياوصاف

 مـا  يفقها .هست آنها احراز يبرا نيز يروشن يها راه و دارند يروشن
 شـرايط  دربـاره  يوقتـ  .انـد  نپرداخته اينها تفصيل و شرح به نوعاً نيز

 عنـه  مفـروغ  يامور اوصاف دست اين رود، يم سخن يكس مرجعيت
 و شرح و بحث مورد اثباتاً و ثبوتاً و است عمده آنچه رود، يم شمار به
 .است اعلميت و عدالت اجتهاد، شرط سه گرفته قرار تفصيالت يبرخ
 و يفارسـ  يعمـوم  عمليـه  يهـا  رسـاله  همين از كه چنان ما يفقها
 يروشـن  بـه  تحريرالوسيله و يالوثق↕عرو مانند تر يتفصيل متون يبرخ

 در ييك ؛اند گفته سخن مرحله سه در شرط سه اين درباره پيداست،
 يديگـر  و ،يشرع نظر از اوصاف اين بودن شرط اصل و ثبوت ةمرحل
 راه و اثبـات  ةمرحلـ  در سوم و اوصاف، اين از مقصود و معنا شرح در

 .شخص يك در شرايط اين احراز
 شـرط  ةدربـار  .نيست يبحث دالتع و اجتهاد اشتراط اصل درباره
 شـرط  را آن ،يمرعشـ  ينجفـ اهللا ↨آيــ  مرحـوم  مانند يبرخ اعلميت،

 بـودن  شرط به يفتوا يميالناهللا ↨آيـ مرحوم مانند يبرخ و دانند ينم
 و گرفتـه  را احتياط جانب معاصر، يا يكنون يفقها بيشتر اما اند، داده
 نوعـاً  نيـز  گـروه  يـن ا در .انـد  شمرده الزم را آن رعايت احتياط سر از

 و اعلـم  ميـان  فتـوا  اخـتالف  كـه  اند دانسته يجاي به مربوط را شرط
 .اند دانسته جايز نيز را اعلم غير از تقليد وگرنه باشد غيراعلم
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 سـه  در نوعـاً  ديـن  ينقل و يعقل يها آموزه مجموع ديگر يسو از
 يكسـ  مجتهد و .احكام و اخالق عقايد، ؛است شده يبند دسته بخش
 كـه  يمهـارت  و يداناي با دتوان مي احكام ييعن سوم بخش در هك است
 روش براساس ،يشرع احكام منابع به مستقيم مراجعه با كرده كسب

 كنـد  ينمـ  يفرق و آورد دست به را آنها شده، پذيرفته يكل موازين و
 يواقعـ  يشـرع  احكـام  همـان  نيز واقع در او، اجتهادات دستاورد كه
 و يدسـتياب  ايـن  در كـه  اسـت  يكس »اعلم« و .نباشد يا باشد يهاال

 .باشد تر آگاه و تر يقو ديگران از استنباط
 بـه  را شـخص  كـه  بـدانيم  حال يا ينفسان ملكه چه نيز را عدالت

 التـزام  و يبنـد  يپا خود چه و كشاند يم يشرع تكاليف به يبند يپا
 مرحـوم  برجسـته  فقيـه  كـه  چنان آن ةداير بگيريم، عدالت را يعمل
 انـد،  پذيرفتـه  نيـز  فقيهـان  ديگـر  و نوشـته  ييزد كاظم سيداهللا ↨آيـ

 .ماتمحر از يدور و واجبات آوردن جا به از است عبارت

 اجماع؟ و شهرت با مخالفت و موافقت

 بـه  كـه  هاسـت  همـين  شده ذكر مرجعيت شرايط عنوان به آنچه
 موافقت يا ديگر مجتهدان با شخص يفتوا موافقت نه .گذشت اجمال

 يفتـوا  با ياجتهاد مخالفت نه و است شرط مرجعيت در آنان اكثر با
 مرجعيـت  شـرايط  بـه  مضر فقيهان، اجماع با مخالفت يحت .ديگران
 يهـا  زمان در بزرگ مجتهدان ميان كه فتاوا اختالف همه آن .نيست
 ايـن  بـر  يروشـن  گـواه  دارد و داشـته  وجـود  زمان يك در يا مختلف
 يـا  نظـر  با مجتهد يك يفتوا اختالف و نظر تبدل يحت .است سخن
 ،نيست يو مرجعيت شرايط به مخل تنها نه نيز، خود يقبل ينظرها
 تنها نه نيز .باشد يو ياجتهاد حيات و يپوياي از نشان دتوان مي بلكه
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 و بـوده  ياجتهـاد  يهـا  حوزه در مرسوم يامر فقها اجماع با مخالفت
 خـود  اينكه رغم به فقيه يك كه دارد وجود يزياد موارد بلكه هست
 كرده مخالفت آن با ديگر يجا در كرده، اجماع يادعا مسأله يك در
 در را يا رسـاله  يثـان  شـهيد  كـه  چنـان  .اسـت  داده يديگر يفتوا و

 خود ،يطوس شيخ كه برشمرده را يزياد مسائل و نگاشته باره همين
 يفقهـ  كتـاب  در امـا  داشته، مسأله آن در كه ياجماع يادعا رغم به

 مرحـوم  .اسـت  داده يديگـر  نظـر  و كـرده  الفتمخ آن با خود ديگر
 بـر  را يديگـر  متعـدد  مـوارد  »القنـاع  كشف« كتاب صاحب ،يتستر

 يفتـاوا  دربـاره  را اقـدام  همـين  مشـابه  و افزوده يثان شهيد فهرست
 احكـام  ةداير كه است واضح پر و .است داده صورت نيز يمرتض سيد
 مسـائل  ةداير از محدودتر و تر كوچك يبس ،يضرور و ممسلّ و يقطع

 شده آن بر اجماع يادعا تنها كه يمسائل به رسد چه است، ياجتماع
 و اجتهـاد  ةمحـدود  ءجـز  ،يفقهـ  ممسلّ و يقطع مسائل اساساً .است
 .گيرد نمي قرار تقليد

 يحتـ  يـا  فقهـا  مشـهور  نظـر  مخالف يفتاواي يفقيه اگر بنابراين
 يـات ح و بيشـتر  قـوت  نشـان  اگـر  باشـد،  داشته فقها اجماع مخالف

 صـالحيت  و يو اجتهـاد  در يخللـ  قطعاً اما ،نباشد او اجتهاد تر يقو
 اجتهـاد  بـاب  گفت بايد وگرنه .آورد ينم وجود به يو يفتاوا به عمل
 ةگسـتر  بـه  توجه با امر اين پيداست و است بسته ياجماع مسائل در
 فقـه  اعظم بخش در اجتهاد انسداد يمعنا به دتوان مي اجماع، يادعا
 نيـز  »محصـل « اجمـاع  و »منقـول « اجمـاع  ميـان  فرق تهالب و باشد
 .است روشن
 مرحـوم  كـه  چنـان  حكومـت،  ضـرورت  اصـل  اگر مثال عنوان به
 نظـر  اتفـاق  مورد و »اسالم ضروريات« ءجز فرموده يبروجرداهللا ↨آيـ
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 ءجـز  فقيـه  اختيـارات  ةدايـر  و فقيـه  واليت مسأله اما ،باشد فريقين
 شـيخ  مثالً كه است منظر مينه از و است ياجتهاد و ينظر مسائل
 يهـا  كتـاب  ترين مهم از ييك در آن يفقه يارزياب به »قده« يانصار
 امـام  حضرت يا و نپذيرفته را آن يحت و پرداخته حوزه يدرس يفقه

 را اشـرف  نجـف  در خود ياجتهاد درس جلسه دوازده حدود يخمين
 ءجـز  آن بـا  ينظر و يفقه موافقت نه لذا .است داده اختصاص آن به

 و اجتهـاد  بـه  مخـل  آن با يفقه مخالفت نه و است مرجعيت شرايط
 .يكس مرجعيت

 مالكها احراز

 و عـدالت  و اجتهـاد  احـراز  و اثبـات  مقـام  ةدربـار  بزرگوار يفقها
 يرو پـيش  عمليـه  يهـا  رساله در را يروشن يها راه نيز فرد اعلميت

ـ  مـوارد  ديگر همچون را آن مصاديق تشخيص و داده قرار فانمكلّ  هب
 راه سـه  نوعـاً  اعلميـت  و اجتهاد اثبات ةدربار .اند واگذاشته دمقلّ خود
 بـا  خـودش  اينكـه  ماننـد  د،مقلّـ  خـود  اطمينـان   ــ ١ اند: كرده ذكر

 را اعلـم  مجتهـد  بتوانـد  و باشـد  آشـنا  اعلميـت  و اجتهاد يها مالك
 ؛دهنـد  يگواه آن به نهبي عنوان به عادل ةخبر نفر دو ـ   ٢ .بشناسد
 .نكننـد  مخالفـت  دو آن ةگفتـ  بـا  مشـابه،  نفر دو كه يرطش به البته
 اعلميـت  و اجتهـاد  اثبـات  در نيـز  را وثوق مورد نفر يك گفته يبرخ
 و اجتهـاد  بـه  خبـره  افـراد  از يا هعـد  ةگفتـ  از ـ   ٣ .اند شمرده يكاف

 مقـدم،  و ياصل مالك پيداست و .شود پيدا اطمينان شخص اعلميت
 ايـن  از .شـود  يم حاصل دمقلّ يراب كه است ياطمينان يا قطع همان
 ةخبـر  دو مخالف نظر و شخص اطمينان ميان تعارض صورت در ،رو

 .است مقدم و حجت ،شخص اطمينان عادل،
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 حضـرت  ماننـد  فقها يبرخ راه، سه اين بر عالوه عدالت، اثبات در
 را يشـرع  وظـايف  مراعـات  در شـخص  »ظاهر حسن« ،يخمين امام
 كه است شمرده يتعبد يامر را راه ينا يحت ايشان .اند شمرده يكاف
 به قطع يا گمان موجب چند هر كرد، بسنده ظاهر حسن به توان مي

 .نگردد نيز شخص عدالت
 ديگـر،  شـروط  همانند شرط، سه اين احراز و اثبات در مهم ةنكت
 ايـن  نظـر  و دارد دمقلّـ  خـود  تشخيص به يبستگ همه كه است اين
 و نـه بي طريـق  از اثبـات  البته .ندارد موضوعيت »جمع« آن يا »فرد«

 بـرخالف  ياطمينـان  اگر و دارد را خود خاص وضع و شرايط شهادت،
 چـرا  داشت خواهد موضوعيت نباشد، معارض بينه يا نگيرد شكل آن
  .است گذاشته هصح آن بر اثبات راه يك عنوان به شارع كه

 بـه  نيـز  مسـلمان  مـردم  ةهمـ  و علمـا  ةهمـ  اگر يحت بنابراين
 ييـد أت را آن يـا  دهنـد  يگـواه  يكسـ  اعلميـت  و اجتهاد يا عدالت
ـ   باشـد  داشـته  آن برخالف اطمينان مكلف شخص خود اما ،كنند
 آنـان  ةگفتـ ـ   اسـت  ديـده  يو از عـدالت  خالف يامور اينكه مثل
در »هـا  مـالك « و اوصـاف  ايـن  ينف بر همه اگر نيز .نيست تحج 

 ينـان اطم يـا  قطـع  همچنـان  دمقلّ خود يول دهند يگواه شخص،
 شـخص  صـالحيت  بـه  مخل آنان ةگفت و يگواه دارد، آن برخالف

 يشخصـ  يامـر  كـه  تقليـد  مسـأله  ويژه به .بود نخواهد تقليد يبرا
 كـامالً  غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  اجبار و تحميل ةمحدود از و است
 اشـخاص  و نهادهـا  يگـواه  و نظـر  كـه  گونـه  همان و است بيرون
 صـالح  اشـخاص  نظـر  نـدارد،  يشـرع  يـت حج باره اين در يحقوق
 و دارد يـت حج شـخص،  خود اطمينان و قطع طول در نيز يحقيق
 مرسـوم  روش دانـيم  يم كه چنان و .آن عرض در يا آن از پيش نه
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 حكومت يا نهاد يك كه است نبوده اين مرجعيت يفمعر در شيعه
 عنـوان  بـه  يحقوق ينهادها بر اساساً و كند اقدام مرجع يفمعر به

 و نيسـت  بار يشرع اثر هيچ زمينه اين در يوقحق شخصيت و نهاد
 آنچـه  .كرد تكيه آن بر توان نمي ها مالك و شرايط ينف و اثبات در

 دتوان مي كه است يحقيق افراد يشخص ةگفت و شهادت تنها هست
 مـورد  ةخبـر  يـا  عـادل  ةخبر يگواه عنوان تحت راه يك عنوان به

 يـا  قطـع  مفيـد  مجمـوع  در يـا  باشـد  داشته يشرع سنديت وثوق
 آن بـه  بايـد  كـه  اسـت  يمهمـ  و ظريف ةنكت اين و باشد اطمينان

 و يجمهـور  رياسـت  يـا  مجلس ينمايندگ مرجعيت، .داشت توجه
 اكثريـت  و اقليت نظر و يگير يرأ با بتوان كه نيست يرهبر يحت
  .كرد تعيين را آن

 صـرف  بـه  كـه  دارد يشـرع  شـده  شناخته يها راه مرجع انتخاب
 آن بـه  تـوان  نمـي  اقليـت  و اكثريت يأر يا يسياس تشكل يك اعالم

 چگونـه  .بـرد  الؤسـ  زيـر  را آن يتحج و رسميت يا بخشيد رسميت
 نگاه در فقيه، يول فاتتصر و اختيارات مشروعيت مسأله در كه است
 سطح در و ندارد ياثر هيچ اكثريت يا و مردم يرأ آقايان از يبسيار

 در امـا  ،شـود  يم ستهنگري آن بهـ   واضحات توضيح ييعنـ   مقبوليت
 يعقاليـ  امـر  از عبـارت  آن ياصل يمبنا كه مرجعيت و تقليد مسأله
 بـا  گرفته قرار مقدس شرع ييدأت مورد كه است عالم به جاهل رجوع

 نه دارد يحقوق شخصيت تنها كه نهاد يا تشكل يك داخل يگير يرأ
 در عنصـر  دو كـه  عـدالت  و يخبرگـ  شـود؟  يمـ  نظـر  اعالم ،يقيقح

 خـود  بـه  مستقيم ارتباط است اعلميت و عدالت و اجتهاد به شهادت
 آن يا نهاد اين به يو يوابستگ و عضويت از نظر صرف يحقيق شاهد

 .است چنين يشرع يها مالك نظر از الاقل و دارد سازمان
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  مصاديق تشخيص
 شـرايط  نـوع  در كـه  ييكسـان  تقريبـاً  يكلـ  يهـا  مـالك  رغـم  به

 تشخيص در اما دارد، وجود شده ياد شرط سه در جمله از مرجعيت،
 اهل كه يكسان كه دارد وجود نظر اختالف زمينه چنان آن، مصاديق
 نيـز  دانند يم آن خبره را خود يا هستند امر اين در خبره و تشخيص
 و بـوده  حـال  و گذشـته  در آنـان  ميـان  در اخـتالف  همـه  آن شاهد
اهللا ↨آيــ  مرحـوم  رحلـت  از پـس  مثـال،  عنـوان  به كه چنان .هستيم

 واجد كه يكسان عنوان به موجود، يفقها از نفر هفت همزمان ،يراكا
 از و .شـد  يفـ معر يحـوزو  محترم نهاد يك يسو از تقليدند، شرايط

 نفـره  هفـت  گـروه  ايـن  از نفر سه تنها ،يروحان ديگر نهاد يك يسو
كه بود اين پرسش اولين طبعاً .گرديد يفمعر چنـد  همزمـان  يفمعر 
 موجـود،  يفقها ميان در كه معناست اين به اآي معناست؟ چه به نفر
 آنـان  اعلميـت  احتمـال  يـا  انـد  اعلـم  هـم  عرض در محترم جمع اين
 دمقلّـ  خـود  نظـر  بـه  يبستگ آنان از كدام هر انتخاب طبعاً و رود يم

 يديگـر  از پس ييك اسم، ذكر ترتيب به كه معناست اين به يا دارد؟
 باشـد،  داشـته  يمقبـول  يمعنا دتوان نمي فرض اين ظاهراً است؟ اعلم
 افـراد  يفمعر وجه و يابد يم تعين او در تقليد اول، نفر فرض با چون
 و تعداد كه است اين تر يمنطق فرض .گيرد مي قرار سؤال مورد يبعد

 بـوده  مطرح افراد از هريك يآرا تعداد از برخاسته نفرات ذكر ترتيب
  !است
 شـخيص ت جمـع،  همـان  در كـه  دهـد  يم نشان يروشن به اين و
 اعلميـت،  قيـد  لحـاظ  بـا  اگـر  كه عالوه .است نداشته وجود ييكسان
 متفـاوت  جمـع  آن در افـراد  نظر و باشد گرفته صورت ،يكار چنين
 يحـال  در اين !آمد خواهد ميان به نيز نهبي تعارض شبهه است، بوده
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 و داخل در مؤمنان، از يبسيار و فضال و علما از يوسيع طيف كه بود
 تشخيص در نه را شرايط واجد اشخاص و مرجعيت ةرداي ايران خارج

 و نكردنـد  نفـره  هفـت  جمـع  آن بـه  محدود تقليد، در نه و يمعرف و
 ،يگلپايگــان يصــاف اهللا لطــف عظــام آيــات حضــرات ماننــد يفقيهــان
 و ينـور  حسين ،ياردبيل يموسو ،يصانع يوسف ،يسيستان يسيدعل
 نسـبت،  بـه  )همبركـات  دامـت ( يتبريز يسبحان و يآمل يجواد اخيراً

 شايد شد گفته نيز زمان همان در كه چنان .يافتند يعموم مرجعيت
 يخـوب  به اين و .باشد داشته وجود مرجعيت شرايط واجد نفر يكصد
 تشـخيص  بـه  محدود نبايد و توان نمي را مرجعيت كه دهد يم نشان
  .كرد جريان و »جمع« آن يا سليقه و »فرد« اين

  يصانعاهللا ↨آيـ حضرت مرجعيت

 يها رساله در كه هايي مالك و شرايطبرخی مسائل،  از نظر صرف
 نهـاد  يـك  پرسـيد  بايـد  آمـده پيرامون انتخاب مرجع تقليـد   عمليه
 و حرمـت  و موجـود  مـوازين  حـريم  ديگران از بيش بايد كه يحوزو
 اسـاس  بـر  كنـد  حفـظ  را مرجعيـت  ويژه به روحانيت و حوزه جايگاه
هـای مرجعيـت    فقـدان مـالک  رأی بـه   يعرفـ  و يشرع يمبنا كدام
 بـه  دهنـدگان  پاسـخ  مقصـود  پيداسـت  ؟دهـد  يم تن صانعیاهللا ↨آيـ
برخی از  يبعد توضيحات از .باشد ها مالك ةهم ينف دتوان نمي ال،ؤس

 ،حـوزه  شـده  شناخته فقيه اين اجتهاد لهأمس پيداست يخوب بهآنان 
 بـوده  نظـر  مـورد  شـده  ايشان يواافت يبرخ منشأ آقايان نگاه در كه

 شـأنيت  و اجتهـاد  اصـل  مدرسين، ةجامع رئيس يزدیاهللا ↨آيـ .است
 ةالزم .است شمرده مخدوش فتاوا همين خاطر به را ايشان مرجعيت

 مـورد  آغـاز  از يصـانع اهللا ↨آيــ  اجتهاد كه است اين سخن اين يعاد
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 يحت است بعيد چون !است نبوده مجتهد ايشان اصوالً و بوده خدشه
 بـوده  ممسـلّ  اجتهـادش  پـيش  سالها از هك يكس كند گمان يا طلبه
 نادرسـت  ،يبرخـ  گمـان  به يا شاذ يواافت يبرخ خاطر به فقط است،
  .است رفته ميان از او اجتهاد ملكه

 حضرت مانند يكس اجتهاد اصل توان مي چگونه پرسيد بايد حال
 تنهـا  را ياجتهاد متعدد شواهد و يعلم سوابق آن با ،يصانعاهللا ↨آيـ
 بـرد  الؤس زير نباشد، انديگر نظر مقبول كه يتاوايف يبرخ خاطر به
 يك عنوان به ايران ياسالم يجمهور يها رسانه در سالها كه يكس و

 داخـل  مقامات از يزياد افراد يحت و است شده مطرح ممسلّ مجتهد
 دست به ايشان طريق از را خود اجتهاد شرط آن از بيرون و خبرگان
 و مواضـع  يبرخـ  مخـالف  كـه  يحـوزو  نهـاد  يـك  يسو از اند، آورده
 يهــا مــالك فاقــد ايشــان کــه: گــردد اعــالم اســت ايشــان يفتــاوا

 اجتهـاد  اصل منظور كه شود داده توضيح نيز ادامه در و اند مرجعيت
  !است؟ ايشان

 چنـدان  و نيسـت نظرهايی  اظهار چنين گسترده نقد مجال اينك
 نخاطرنشـا  را ينكـات  اختصـار  بـه  امـا  .باشـد  ينمـ  آن بـه  هم ينياز
  .كنيم يم

 موجـب نـو   يحتـ  وغيـر مشـهور    و نـادر  يفتاوا داشتن اگر اوالً:
 از يبسـيار  متوجـه  مشـكل  ايـن  باشـد،  فـرد  اجتهاد اصل در خدشه
 كه يافت توان مي را يكم يفقها كه چرا .است حال و گذشته يفقها
 يهـاي  كتـاب  بـر  يمرور تنها .باشند نداشته ينظرات چنين زياد يا كم

  .مدعاست اين شاهد »الكرامه مفتاح« و »يعهالش مختلف« مانند
 خـارج  تـدريس  ها سال و فقه خارج تدريس سال ٣٥ نزديك ثانياً:
 ايـن  بـر  روشن شاهد قمعلميه  حوزه در يصانعاهللا ↨آيـ توسط اصول
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 بعـد  يهـا  سـال  در و بوده مجتهد ايشان پيش، دهه چند از كه است
 (سـال  حـوزه  ةلمج در كه گونه همان و است بوده مسلم اجتهادشان

 يپيروز از پيش ايشان آمده، )١١٢ تا ١١٠ ص ،١٤٦ شماره ،١٣٨٧
اهللا ↨آيــ  بزرگـوار  شهيدين نظر زير يحقان ةمدرس در ياسالم انقالب
 را زكـات  فقـه  خـارج  و االصـول  ↨ـكفايـ  ،يقدوسـ اهللا ↨آيـ و يبهشت

 يحتـ  اينـك  كـه  محترم آقايان از ديگر يبرخ و اند كرده يم تدريس
 دروس تـدريس  به دهند يم جلوه مخدوش نيز را ايشان فقاهت مقام

 مرحـوم  فقه اصول حداكثر يا و يمغن و يسيوط كتاب مانند مقدمات
 محتـرم  ياعضا يبرخ كه است جالب .اند بوده مشغول رسائل و مظفر
 در ايشـان  فقـه  خـارج  درس شـاگردان  ءجـز  خـود  مدرسين، ةجامع
 مستقيم را ايشان هاداجت يحت اينك و بودند انقالب از پس يها سال
  !برند يم الؤس زير مستقيم غير يا

 حضـرت  عـدالت  و اجتهـاد  يروشـن  به يخمين امام حضرت ثالثاً:
 هـم  بـار  چند است، ايشان ةبرجست شاگردان از كه را يصانعاهللا ↨آيـ
  .اند فرموده ييدأت گفتار در هم و عمل در

 شـت دا سال ٤٢ فقط كه يحال در را ايشان ٥٨ سال در كه چنان
 از پـس  و .كردنـد  منصـوب  نگهبـان  يشورا يفقها از ييك عنوان به

 كـه  كشـور  كـل  دادسـتان  عنوان به ٦١ سال در شورا، از يگير كناره
 كردند نصب است بوده عدالت و اجتهاد ياساس قانون طبق آن شرط

  فرمودند: قضات از يجمع به خطاب مناسبت همين به و
 .ام كـرده  بـزرگ  فرزنـد  يـك  مثل را يصانع يآقا من«
 يمباحثـات  در يطـوالن  يها سال كه يوقت يصانع يآقا
 بالخصـوص  ايشـان،  آوردنـد،  يم تشريف داشتيم ما كه
 بـردم  يمـ  حظ من و كردند يم صحبت من با آمدند يم
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 در يا برجسته آدم نفر يك ايشان، و ايشان معلومات از
  ».است يعالم مرد و است روحانيون بين

 عنايـت  مـورد  دوبـاره  ،يدادسـتان  زا ايشـان  ياسـتعفا  از پس نيز
  فرمودند: ايشان ةدربار جمله از و گرفته قرار امام حضرت

 او .شناسم يم كه است يطوالن يها سال را ايشان من«
  ».است فعال و دمتعه عالم، يمرد

 ييـدات أت و احكـام  ايـن  در خدشـه  ايشـان،  اجتهاد در خدشه آيا
 چنـين  يشرع لوازم به الزم توجه اساساً آيا.نيست امام حضرت يعلم

 نشستن شاخ بر روشن مصداق يك خود اين آيا شود؟ يم يهاي داوري
 نيست؟ بريدن بن و

 آثـار  يبرخ يا كرده شركت ايشان درس ةحوز در كه يكسان رابعاً:
 يهـا  ديـدگاه  يبرخـ  بـا  اگـر  يحتـ  اند، كرده مالحظه را ايشان يفقه
 ايـن  كـه  كـرد  نـد نخواه يترديد اما نباشند، موافق نيز ايشان يفقه

 كـه  آيـد  يمـ  بـر  يا برجسـته  مجتهـد  ةعهـد  از تنها مباحث از سطح
 ميـان  مقايسه .دارد يفقه منابع و مباحث و يمبان در يزياد يخبرگ
 الطـالق  كتـاب  و القصـاص  كتـاب  هماننـد  ايشان ياستدالل فقه آثار

 مجمـع  بـر  كـه  يا گسـترده  يستداللا و ياجتهاد يحواش يا و ايشان
 بـا  ايشان ةنشد منتشر متعدد يفقه آثار نيز و دارند رهانالب و ↕ائدفال

 .مدعاست اين بر يگوياي شاهد ديگران مشابه آثار
 القصاص كتاب در مرد، و زن ةدي بخش در ايشان نمونه عنوان به
 بـاره  ايـن  در ياجتهـاد  و يفقهـ  بحـث  صـفحه  شصت از بيش خود
 اگـر  .اسـت  ايشان ياجتهاد مهارت ةدهند نشان يخوب به كه اند كرده
، نـدارد  يمـانع  نباشـد  يديگر يا شما مقبول ايشان يفقه ديدگاه هم
 كه ندارد ارزش نيز يقانون و يحكومت الزام اين حد در نظر اين آيا اما
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 را بيمه يها شركت مرد، و زن ةدي تفاوت در شيعه يفقها نظر رغم به
 مرد ةدي معادل پرداخت به موظف زنان، به مربوط يجان خسارات در

 مـردان  برابـر  آنـان  بـه  يپرداختـ  خسارت مجموع نتيجه در تا كنيم
 يفتـاوا  اگـر  !بوديم؟ آن به الزام شاهد پيش يچند كه چنان گردد،
 اين به شدن وارد ةالزم آيا اما ،نباشد پذيرفته دليل هر به نادر و شاذ

 شـرع  احكام يا پاره كه نيست اين مشكالت يبرخ حل يبرا الزامات
 و نيسـت  دفاع قابل امروز جهان در يا است ناقص هجامع مديريت در

 !كنند؟ يكاست رفع يحكومت الزامات راه از خواهند يم يكسان
 چه و پرسشموجب  تازه يفتاوا يبرخ گذشته در هم اگر خامساً:

 گرفـت  ناديده نبايد اما ،بود محافل و افراد يبرخ انكار و يشگفت بسا
 فرزند حضانت و كتاب اهل ةدي مانند فتاوا، همين از يبرخ اينك كه
 شـده  ايـران  ياسـالم  يجمهور در قانون و عمل يمبنا زوجه، ارث و

 كـه  بود مند گله بايد يصانعاهللا ↨آيـ حضرت مانند يكسان از آيا .است
 خـود  بـر  را هـا  تخريـب  و ناسـزاها  و انـد  كـرده  صـادر  يفتاواي چنين
 بايـد  يا ،شمرد آنان اجتهاد در خدشه موجب را آن يحت و اند خريده

 يفقه معضالت و مشكالت يبرخ رفع در كم دست كه بود سپاسگزار
 اند؟ كرده يهمراه و مساعدت نظام،
 موافـق  موجود يفقه يها ديدگاه يا پاره با است ممكن يفقيه هر
 عـدم  و پـذيرش  مگر اما ،كند آنها يعلم نقد به دعوت يحت و نباشد
 ياجتهاد و ينظر مسائل اين در هم آن جمع، آن و فرد اين پذيرش
 اعلميـت  عـدم  و اعلميت يحت و اجتهاد عدم و اجتهاد معيار و مالك
 يبرخـ  ،بركـاتهم  دامـت  معاصـر  معظـم  مراجع يخبر آيا !است افراد
 ندارند؟ يا نداشته را سابقه يب يحت يا شاذ يفتاوا

 و اعـالم  ايـن  خوانـدن  يسياسـ  غير در كه يتالش رغم به سادساً:
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 كـه  اسـت  سال ١٥ حدود اينك گفت بايد اام گيرد مي صورت اقدام،
 در ايشـان  يفتاوا و اند يبسيار مقلدان و رساله يدارا يصانعاهللا ↨آيـ
 مراكـز  يبرخ يسو از يحت و شود يم منتشر كشور يها رسانه يبرخ
 قـرار  يفقه ياستفتا و الؤس مورد يقضاي محاكم مانند كشور يقانون

 نظـر  مخالف يفتاوا صدور صرف به كه پذيرفت توان مي آيا .اند گرفته
 يبـرا  ايشـان  شـأنيت  و اجتهـاد  آنـان،  اجمـاع  يحتـ  ديگـر،  يفقها

 و حـوزه  جايگـاه  بـه  اقدامات گونه اين آيا است؟ الؤس زير مرجعيت
 ايـن  آيـا  و كنـد  ينمـ  وارد خدشه آن به وابسته ينهادها و روحانيت

 اجتهـاد  بـاب  فتح اعالم يسربلند با سو يك از كه نيست تشيع وهن
 نـه  نهـاد،  ايـن  از يجمع يا يحوزو نهاد يك ديگر يسو از و كند يم

 مراتـب  و اجتهـاد  اصل يحت بلكه تابد يبرنم را فقيه يك يفتاوا تنها
 آيا برد؟ يم الؤس زير صراحت به پيشينه آن رغم به نيز را يو يعلم
 صاحب يفضال و نخبگان و محققان يخمود و يدلسرد ةماي امر اين
 توليـد  نهضت به پيوستن و ينوآور به ديگر يسو از كه نيست ينظر
 تشــويق و فراخوانــده يپــرداز نظريــه يهــا يكرســ گســترش و علــم

 اقـدامات  چنـين  يجـا  بـه  كـه  نيسـت  آن درسـت  راه آيا شوند؟ يم
 كننـدگان  صـادر  نظـر  مـورد  آنچه عكس يا نتيجه يحت كه يتخريب

 و يارزيـاب  به علميه يها حوزه ةديرين رسم به دهد، يم است اطالعيه
 بيان آنها يادعاي ينادرست و شود پرداخته نامقبول يفتاوا يعلم نقد

 و تـر  نزديـك  صـواب  بـه  يك كدام يكنون ارتباطات يدنيا در گردد؟
 يـا  و سـابقه  بـا  مجتهـد  يك يها ديدگاه اينكه است، مقصود به يواف

 شـود  كشيده نقد به موجود يعلم موازين براساس يفقه پرداز نظريه
 يحتـ ـ   بسـته  يدرهـا  پشت در يگير يأر و صميمت يك براساس يا
ـ   !باشـد  كشـيده  طـول  آن يبررسـ  سـال  يـك  آقايـان  يادعا به اگر
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 سـؤال  زيـر  يا شـده  شناخته فقيه يعموم مرجعيت يا ممسلّ اجتهاد
 شود؟ برده

 ةجامعـ  رئيس گفته اين شود يم تر فزون يشگفت ةماي آنچه سابعاً:
 گـذار  بدعت فتاوا يبرخ اطرخ به را يصانعاهللا ↨آيـ كه است مدرسين

 ادعـا  ايـن  بـه  يتفصـيل  پرداختن فرصت اينك !است شمرده دين در
 و »واقعيـت « ميان تفاوت ارجمند خوانندگان اينكه يبرا يول نيست

 چـه  بـر  نظرهـا  اظهـار  و هـا  يداور ببينند و كنند مالحظه را »ادعا«
 عتبد اثبات يبرا ايشان روشن مثال همان ،گيرد مي شكل يهاي پايه
 يك مدرسين، محترم رئيس .كنيم يم بازگو را يصانعاهللا ↨آيـ يگذار
 اند: گفته بحث، مورد اعالميه صدور از پس روز

 بحـث  اسـت  ايشان نظرات در كه هايي بدعت جمله از«
 كــه انــد داده فتــوا يحــال در باشــد، يمــ يپســرخواندگ
 بر موضوع اين كه است يواقع پسر حكم در پسرخوانده

 يو .فتاواسـت  و روايات اتفاق و آيات صريح نص خالف
 داشت يپسرخواندگ يكس اگر كه است داده فتوا رسماً
 پسـر  ايـن  بگويـد  اگر شود يم ناراحت او اينكه دليل به
 يحـال  در دارد را يواقع پسر احكام تمام نيست، يواقع
 در چـون  اسـت  كـريم  قـرآن  مـتن  خالف فتوا اين كه

 در غيـره  و دواجاز ارث، لهأمسـ  نامحرم، و محرم مسائل
 ».دارد وجود ايشان يفتوا خالف بر متعدد آيات

 يتسـاو  صـراحت  بـه  مدرسين ةجامع رئيس كه شود يم مالحظه
اهللا ↨آيــ  بـه  را فرزنـد  و فرزندخوانـده  ميـان  يوضـع  و يتكليف احكام
 بـه  نيـز  آن غيـر  و ازدواج ارث، ييكسـان  از و دهـد  يم نسبت يصانع
 فقـط  صراحت به يصانعاهللا ↨آيـ كه يحال در .برد يم نام نمونه عنوان
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 دليـل  بـه  را بـودن  نامحرم و كردن نگاه حرمت يتكليف حكم فقط و
 يوضـع  احكام نه است، شمرده مرتفع مشقت، و حرج ينف و ضرورت

 پـذيرش  ةدربار الؤس پاسخ در ايشان !را ازدواج و ارث مانند يآثار و
 او تربيــت و مراقبــت و يبهزيســت ســازمان ماننــد يمراكــز از فرزنــد
 اند: نوشته

 ينيكـ  و احسـان  و بـر  اعمال ءجز كه اعمال گونه اين«
ـ  يتيمـان  و كودكـان  مخصوصـاً  و ديگران به  و پنـاه  يب

 اجـر  موجـب  و مطلـوب  و مستحب باشد، يم سرگردان
 چـه  هر يشرع نظر از و است دنيا دو سعادت و ياخرو
 در يـد توان مـي  بدهيـد،  او به بخواهيد كه خود اموال از

 راه از يـا  و كنيـد  صـلح  يـا  ببخشـيد  او بـه  حيات حال
 كـه  مادام را فسخ اختيار و نماييد اقدام ثلث به وصيت
 حرمـت  نظـر  از و دهيـد،  قـرار  خودتان با هستيد زنده
 بـه  بلـوغ،  و تمييـز  از بعـد  بودن، نامحرم و كردن نگاه
 گفـتن  مشـكل  و فرزند نداشتن مشكل و ضرورت حكم
 ،ينيسـت  مـا  فرزند و يارند مادر و پدر تو كه كودك به

 رافـع  ت،مشقّ و حرج و باشد يم جايز و گردد يم مرتفع
  ».است يآسان و سهولت دين اسالم و است حرمت
 .)١٣٨٦ چاپ ،٣٥٨ ص ،٢ ج المسائل، (مجمع  

 كيـد أت صـراحت  به ياستفتاي به پاسخ در ديگر يجا در كه چنان
 اند: كرده

 رثا مطلقــاً باشــد، ينمــ رحــم چــون خوانــده فرزنــد«
 هبـه  حيـات  زمـان  در بخشـش  و هبـه  ليكن برد؛ ينم

 و نافـذ  و نـدارد،  يمـانع  او به پدرخوانده) (فرضاً كننده
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 و انصـاف  رعايـت  البتـه  ندارد، يحد و باشد يم صحيح
 نسـبت  اما و است مطلوب فرزندان و ارحام ةبقي حقوق

 نـه  دارد، نفـوذ  ثلـث  حـد  تـا  توصـي  و مرگ از بعد به
  .زيادتر

 )٢٠٤ ص ،٣ ج سائل،الم (مجمع  
 و فرزنــد ميــان احكــام يتســاو بــه تصــريح يمعنــا بــه ايــن آيــا

 يفتـواي  چنين برابر در آيا آن؟ عكس به تصريح يا است فرزندخوانده
 آيـا  و اسـت؟  يمنتف تمشقّ و حرج كه كرد ادعا توان مي اين از بيش
 كـه  نيسـت  موضـوع  تشخيص ت،مشقّ و حرج وجود تشخيص اساساً
 بر كننده عمل خود تشخيص به و ندارد فتوا و تهاداج مقام به يربط
 تصـوير  تمشقّ و حرج وجود فرض در اساساً حكم اين آيا و گردد يم

 حرج عدم فرض در كه است اين ايشان سخن يمعنا آيا است؟ نشده
 است؟ مرتفع فرزندخوانده به نگاه حرمت حكم نيز تمشقّ و

 نظـام  يرجـا  قـوانين  مطـابق  مثـال،  عنـوان  بـه  كه است چگونه
 ةهمـ  كـه  طالق حق ،يخمين امام حضرت يفتوا براساس و ياسالم
 مـرد  از زن حـرج  و عسـر  حكـم  بـه  دانند يم شوهر به منحصر فقها،
 گـردد،  يم مطلقه او همسر مرد، رضايت بدون يحت و شود يم گرفته

 به نگاه حرمت عدم به يفتوا حرج، و ضرورت فرض با يفقيه اگر اما
 !گردد؟ يم يفمعر گذار دعتب ،بدهد فرزندخوانده

 پزشـك  بـه  رجـوع  جـواز  بـه  يفتـوا  كه فقها ةهم صورت اين در
 يحتـ  انـد،  دادهـ   محـرم  پزشك به يدسترس عدم فرض درـ   نامحرم

 بـدعت  باشـد،  مـرد  يـا  زن خاصه مواضع با تماس يا نگاه به نياز اگر
 !گذارند
 صتشخي است، دمقلّ يبرا تحج و مالك آنچه اينكه يپايان ةنكت
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 خـود  يهـا  رسـاله  در مكـرم  يفقهـا  كـه  يهـاي  راه همان از فرد خود
 صـالحيت  ،يواقعـ  غيـر  ينسـبتها  همين اساساً و باشد يم اند نوشته
 اين مرجعيت و اجتهاد ةدربار ينظرهاي اعالم چنين در را فرد يشرع
 چنـين  اصـل  در كـه  ياشـكاالت  بـر  عـالوه  بـرد،  يمـ  سؤال زير آن و

  .االشاره يكفيه والعاقل .دارد وجود يكزمرا چنين يسو از ياقدامات
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  1يفقه نوين هاي انديشه تا بدعت از
 و قـم  علميه حوزه مدرسين جامعه اعضاي به منسوب اخير بيانيه
 گذشـته  هـاي  هفتـه  در آن بـا  همسـو  هـاي  مصاحبه و ها گفته برخي
اهللا ↨آيــ  حضـرت  صـالحيت  عـدم  اعالم نخست است: جنبه دو داراي
 خوانـدن  بـدعت  دوم، مرجعيـت؛  مقـام  تصـدي  براي )ظله امد( صانعي
 .ديگـر  مسائل برخي و بلوغ سن فرزندخواندگي، ةدربار ايشان يافتاو

 و انسـاني  اخالق با مغاير هاي شيوه با گاه البته نظرها اظهار از برخي
 نقـد  در گفـتن  سـخن  هك است حالي در اين .بود همراه هم اسالمي

 برخـي  در هك ديگري مطالب و آن يرامونپ هاي مصاحبه و بيانيه اين
 البتـه  .اسـت  همراه زيادي هاي محدوديت با شود، مي عنوان ها رسانه

االسـالم والمسـلمين رحـيم     ↨نظرات علمي حجـ» هاي نوين فقهي از بدعت تا انديشه«مقاله  .١                                                 
و  از ايشان به دسـت مـا رسـيده   نوبهار، يکي از اساتيد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي است که 

  کنيم. جعيت شيعه مياينک آن را تقديم عالقه مندان مر
 اهللا صانعي کـه قابـل تقـدير اسـت، اوالً      ↨ـهاي علمي حضرت آي نظر نگارنده از جمله شهامت .١

هـايي در قالـب    ها و کتابچـه  تدوين رساله اند و ثانياً طرح نظريات نويني است که بدان رسيده
  فقه استداللي براي اين نظريات است.
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 و انصـاف  بـا  مخـالف  خود فضايي چنين ايجاد هك اين به اذعان براي
  .ندارد نياز انصاف از وااليي درجات به است، علمي آزادانديشي

 مراجـع  از شـماري  گذشـته  روزهـاي  در اول مسـأله  خصوص در
 يـا  صـريحاً  و انـد  ردهكـ  اظهارنظر روحاني هاي لكتش و علما بزرگوار،
 مدرسـين  محتـرم  جامعـه  اعضاي به منسوب اعالميه خالف بر ضمناً
 هـر  مقلـدان  ديرپا سنت كي پايه بر هك اين ضمن .اند ردهك نظر اظهار

 بـر  را خـويش  تقليـد  مرجع شرعي، حجج و داليل با معموالً مرجعي
 ريكف ردكروي با نهادهايي و ها گروه آراي به استناد با هن و گزينند مي
 ياري زمينه اين در را مردم هك اموري جمله از البته .خاص سياسي و

 خـود  بسـا  چه هك است بوده زيمبر فقهاي تشخيص است، ردهك مي
 مـردم  ميـان  در خـود  نشـان  و نـام  با و اند بوده اعلميت شبهه طرف
 سـب ك .خـاص  نهادي يا گروه به تعلق تباراع به نه و اند داشته اعتبار
 بـا  معمـوالً  و اسـت  نبوده آسان البته هم پايه بدين اعتباري و ارزش
 بـراي  زهدورزي و قدرت هاي جريان از دوري و مرارت تحمل ها سال
  .است شده مي حاصل برخي

 يعنــي قضـيه  دوم جنبـه  پــردازد، مـي  آن بـه  نوشــتار ايـن  آنچـه 
 )ظله دام( صانعياهللا ↨آيـ حضرت تاويف از برخي خواندن آميز بدعت

 .اسـت  دسـت  اين از عناويني و مجيد قرآن صريح با ها آن مخالفت يا
 بيانيـه  مـتن  از امـا  گرفتـه،  خـود  به اي حاشيه صورت گرچه امر اين

 اظهار اين از برخي هك آن بر افزون زيرا است؛ تر مهم مدرسين جامعه
 هر بر را راه تواند مي د،رس مي نظر به انصاف چارچوب از خارج نظرها
 براي زيانباري پيامدهاي و ببندد آينده و حال در فقهي نوين انديشه
 ايـن  در .باشـد  داشـته  دانشـگاه  و حـوزه  از اعـم  شورك علمي جامعه
 مـورد  هك صانعياهللا ↨آيـ حضرت فتاوي از برخي به وشمك مي نوشتار
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 پيگيـري  نظـر م اين از بيشتر مطالب بپردازم؛ است، گرفته قرار ايراد
 اظهـارات  در هك گونه آن توان مي آيا رايج موازين برابر هك است شده
 يا مجيد قرآن صريح با مخالفت انگ فتاوي اين به است، آمده برخي
  زد؟ بدعت
 مجيـد  قرآن صريح با مخالفت و بدعت معناي باره در توان مي. ١
 ديگركي با سخن دو صريح مخالفت معناي اما گفت؛ سخن تفصيل به

 در هكـ  اسـت  پيـدا  .اسـت  روشن بسياري براي هك است عرفي امري
 بـا  امكـ اح و مقيـد  و مطلق خاص، و عام قانونگذاري و تشريع محيط
 بـا  مخـالف  و متعـارض  ثانويه، عناوين با امكاح با اوليه عناوين لحاظ

 در توضـيح  از را ما چهآن نيز بدعت باره در .شوند نمي قلمداد ديگركي
 باشـد،  چـه  هـر  بـدعت  معنـاي  هكـ  است آن ندك مي نياز بي آن باره

 .گيـرد  نمـي  خـود  به بدعت عنوان، رايج فقه چارچوب در نظر اختالف
 در اصلي هيچ هك است نويني نظر بدعت، هك دارد وجود اجماع نوعي

 و ادلـه  فحـواي  يـا  عمـوم  اطالق، از آنچه .ندكن داللت آن بر شريعت
 اگـر  حتـي  نيسـت،  تبـدع  شـود،  مـي  استنتاج دست اين از مقوالتي
 اسـت  شـده  يـادآور  مرتضـي  سـيد  هك چنان .باشند نگفته پيشينيان
   خـودي  بـه  باشـد،  اجمـاع  بـا  مخـالف  اگـر  حتـي  جديد قول احداث
 بـدعت  صـورتي  در تنهـا  رأي كيـ  غزالي نظر به .نيست بدعت خود
 وجـود  آن برابـر  در تأويـل  و تأمـل  قابل غير و قطعي دليلي هك است
 و اسـت  اجتهاد مصاديق از نوين رأي صورت اين غير در .باشد داشته
 از بـدعت  هكـ  باشـيم  داشته ياد به .نگريست بايد احترام بديده بدان

 طبعـاً  هـم  سـي ك بـه  آن نابجـاي  دادن نسـبت  البته و است گناهان
  .بود خواهد بزرگ گناهي
ــي در .٢ ــار برخ ــا اظه ــواي نظره ـــ فت ــانعياهللا ↨آي ــار ص  ةدرب
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 بـراي  .است شده قلمداد مجيد قرآن حصري با مخالف فرزندخواندگي،
 در فرزندخوانـدگي  بـه  مربـوط  ةآيـ  گفته، اين سقم و صحت بررسي
 نـار ك در را بـاره  ايـن  در صانعياهللا ↨آيـ حضرت فتواي و مجيد قرآن

 بـاره،  ايـن  در له معظم فتواي آيا شود روشن تا نمك مي ركذ ديگركي
 ندخوانـدگي فرز ةدربـار  ريمكـ  قـرآن  .است ريمك قرآن صريح لفمخا
  فرمايد: مي

 قـرار  شـما  واقعي پسران را پسرخواندگانتان ...خداوند«
 جـاري  زبانتـان  بر هك است شما سخن اين است؛ نداده
 هـدايت  راه بـه  و گويـد  مـي  را حـق  خداوند و شود مي
 آنـان  واقعـي  پـدران  نام به را پسرخواندگانتان .ندك مي

 پـدران  اگـر  اسـت،  تر عادالنه خداوند نزد اين، بخوانيد،
 و ديـن  در شـما  برادران آنان پس شناسيد، نمي را آنان

 خطـا  بـه  آنچـه  مـورد  در .شـمايند  پيمان هم دوستان
 آنچـه  ةبـار  در هكبل نيست؛ شما بر يكبا ايد، داده انجام

 گنـاه  بكـ (مرت اسـت،  شـده  بكـ مرت عمـد  به دلهاتان
  ».است مهربان و آمرزنده پيوسته خداوند و ايد) شده

  .]۵و۴):۳۳[احزاب(  
 برابـر  فرزندخوانـدگي،  ةبـار  در صانعياهللا ↨آيـ هاي ديدگاه باره در
 برقـراري  بـراي  ايشان است آمده له معظم استفتائات رساله در آنچه
 عهـده  بـه  را او تربيـت  هك مادري و پسرخوانده ميان محرميت ةرابط

 را آن فقيهـان  ةهمـ  هك اند داده پيشنهاد را راهي همان است، گرفته
 مقرر؛ نحو به عقد صيغه اجراي و شيردادن يعني دانند؛ يم الكاش بي
 چنـين  گرفتـه  صـورت  بعد ها سال هك ديگر پاسخي و پرسش در اما

  است: آمده
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ــؤال: ــي س ــر شخص ــه پس ــق از را اي بچ ــازمان طري  س
 اريكـ  آغاز در و است ردهك قبول فرزندي به بهزيستي

 انجام شود مادرخوانده با بچه آن شدن محرم باعث هك
 آيـا  .اسـت  ساله هفت يا شش بچه نونكا و است هنداد
 وجـود  مادرخوانـده  بـا  نـامبرده  شدن محرم براي راهي
  دارد؟
 ايـن  محرميـت  براي باشند نداشته دختري اگر« جواب:
 دو و رضـاع  ايـام  از آنهـا  سـن  هكـ  هـا  پسرخوانده گونه

 بـراي  راهي رفته بين از رضاع شرايط و گذشته سالگي
 اعمـال  گونـه  اين چون نكل رسد؛ نمي نظر به محرميت

 مخصوصاً ديگران به يكين و احسان و بر اعمال ءجز هك
 و مستحب باشد مي سرگردان و يتيم و پناه بي انكودك

 از و دنياست در سعادت و اخروي اجر موجب و مطلوب
 و تميـز  از بعـد  بـودن  نامحرم و ردنك نگاه حرمت نظر
 لكمش و فرزند نداشتن لكمش و ضرورت مكح به بلوغ
 مـا  فرزنـد  و نـداري  مـادر  و پدر تو هك كودك به گفتن
 و حـرج  و باشـد  مـي  جـايز  و گـردد  مـي  مرتفع نيستي
 آساني و سهولت دين اسالم و است حرمت رافع مشقت

  ».باشد مي
 يـا  بدانـد،  قرآن ةآي صريح با مخالف را فتوا اين سكهر است پيدا

 ةآيـ  مونمضـ  فهـم  در يـا  است، اشتباه دچار مخالفت معناي فهم در
 نـوع  آن آيـا  پرسـيد  تـوان  مـي  نخسـت  .لـه  معظـم  فتـواي  يا شريفه

 پـيش  ةآي در مجيد قرآن و بوده رايج جاهليت در هك فرزندخواندگي
 فـرض  در هكـ  اسـت  چيـزي  همان است، نموده وهشكن آن از گفته
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 پرسـش  ايـن  بـه  قطعـي  پاسـخ  اسـت؟  آمده صانعياهللا ↨آيـ از سؤال
 رايـج  مـا  ةجامعـ  در نـون كا آنچه .است بيشتري هاي بررسي نيازمند
 احسـان،  انگيـزه  بـه  معمـوالً  هـا  خـانواده  برخـي  هكـ  است اين است

 بـه  هكـ  آن يـا  گيرنـد؛  مي عهده بر را سرپرست بي يكودك سرپرستي
 انكــودك سرپرســتي و حضــانت بــه اقــدام بــاروري التكمشــ دليــل
 مكـ ح اصـوالً  صـانعي اهللا ↨آيــ  جوابيه در ته،كن اين از جدا .نمايند مي
 ركـ ذ اسـت،  حـرج  هكـ  ثانوي عنوان بترتّ لحاظ به هم آن نظر جواز
 است؛ تكسا آن بيان از اصوالً شريفه ةآي هك فرضي يعني است؛ شده
 فـرض  بـه  دامكـ  هـر  صانعياهللا ↨آيـ پاسخ و شريفه ةآي مضمون پس

 چـه  تا ندارد وجود مخالفتي ها آن ميان بنابراين و دارند نظر مختلفي
 بررسـي  و فقـه  اوليـه  مبـاني  بـا  هكـ  سانيك .صريح مخالفت به رسد
 اولي عنوان لحاظ با مكح هك دانند مي آشنايند، ديگركي با ادله نسبت
 ةآيـ  .اسـت  متفـاوت  حرج، مانند ثانوي عنوان لحاظ با مكح با اصوالً
 معظم فتواي تا گويد نمي سخن حرج فرض در مسأله مكح از شريفه

 امكـ اح .باشـد  آن ظـاهر  حتـي  اي مجيد قرآن ةآي صريح خالف بر له
 بـاب  از تقـدم  اين خواه اند؛ مقدم اوليه امكاح اطالق بر ثانويه عناوين

 بـراي  يـا  عرفـي  توفيـق  و جمـع  باب از يا ومتكح يا باشد تخصيص
 امكـ اح ةادلّـ  هك اين ةالزم هك معنا بدين لغويت؛ محذور از جلوگيري

 بـه  امكاح تشريع هك است آن ننماييم، مقدم اوليه امكاح بر را ثانويه
 حرمـت  هم صانعياهللا ↨آيـ فتواي در .باشد اثر بي و لغو ثانويه عناوين
  .است شده منتفي الحرج به استناد با نظر

 محرميـت  رابطـه  ثبوت به ديگر ةادلّ به استناد با فقيهي اگر حتي
 ردكـ  ايـراد  وي فتواي به توان مي شود، قائل اضطرار و حرج فرض در
 را وضـعي  مكح هم آن م،كح اثبات و ابجاي لسان »الحرج« ةلّاد هك
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 .دانسـت  مجيـد  قرآن ةآي صريح مخالف را او نظر توان نمي اما ندارد،
 بيسنَ فرزند امكاح همان را فرزندخوانده امكاح ايشان هك اين ويژه هب

 خصـوص  در ديگر، ةلّاد و آيه همين دليل به قضا از هكبل اند؛ ندانسته
  .نيست سرپرستان وراث ءجز فرزندخوانده هك اند نموده تصريح ارث

 بـه  توجه با هك ندك استدالل فتوا اين برابر در فقيهي است نكمم
 داراي نظـر  حرمـت  باره، اين در شرع مذاق لحاظ و نظر حرمت ةلّاد

 فقيه اما شود؛ نمي مرتفع حرج و عسر با هك است مهمي كمال چنان
 و ،»حـرج  نفي« رآنيق و استوار ةقاعد به توجه با است نكمم ديگري
 يـا  اجتمـاعي  حرجـي  عنوان به سرپرست بي انكودك ثرتك مالحظه
 فرزنـد  داراي تواننـد  نمـي  هكـ  شـوهري  و زن شديد روحي نياز حتي
 .نمايـد  حرجـي  چنين انتفاي به مكح شخصي، حرج عنوان به شوند

 نظيـر  شـرع،  اولي ليفيكت مكح برداشتن براي حرج نفي به استدالل
 امالًكـ  امـري  است، نظر مورد خصوص اين در هك ردنك نگاه حرمت
 قلمـداد  قـرآن  بـا  مخـالف  را فتـوايي  چنين هك اين ةالزم .است رايج
 مسـتند  هكـ  حرج نفي به استناد با فقيهي هرگاه هك است آن نيمك
 امـري  حليـت  بـه  مكحـ   است مجيد قرآن خود چيز هر از پيش آن

 مخـالف  را وي توايف است، شده اعالم حرام مجيد قرآن در هك نمايد
 را آن نادرسـتي  هم مبتدي طالب هك چيزي بشمريم؛ مجيد قرآن با
  .نندك مي كدر

 و موضـوع  و مكـ ح مناسـبت  بـه  معتقدند برخي هك است درست
 ليفـي كت مكـ ح نفـي  بـه  نـاظر  قاعده اين حرج نفي ةلّاد لسان لحاظ
�%« عموم مقتضاي به برخي اما است؛ *�Y  !
�R D �2�� �� u�8«  بـر 
 يـا  وضـعي  خـواه  حرجـي  مكح هياال تشريع دفتر در اصوالً هك آنند
 هـم  شـود  حـرج  باعـث  توليدي نحو به آنچه يا ندارد؛ وجود ليفيكت
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 »الحــرج« نتيجــه، در .باشــد داشــته وجــود شــريعت در توانــد نمــي
 توجه با واقع، در .باشد حرجي وضعيه و ليفيهكت امكاح نافي تواند مي
 بـه  آن رفع و وضع و اند اعتباري اميكاح زني وضعيه امكاح هك اين به

 امـري  شـارع  توسـط  وضـعيه  امكـ اح رفـع  اصـل  اسـت،  شارع دست
 بـه  نسـبت  راهكـ ا نفي ةادلّ ومتكح دليل، همين به است؛ پذير انكام
 حتـي  اسـت؛  بالمـانع  باشـد  وضعيه نوع از اگر حتي اوليه امكاح ةادلّ

 مكحـا  وضـعيه  امكـ اح مطلـق  بر »راهكا نفي« ةادل هك آنند بر برخي
 هكـ  امكـ اح از دسـته  آن بر تنها ليفيكت امكاح خصوص در اما است،
 بـر  الحرج ومتكح هك آنان به حتي .است مكحا نيستند، مهم بسيار
 ،»عقدالوضع« نه و دانند مي »عقدالحمل« به ناظر را اوليه امكاح ةادل

 ليفيـه كت امكاح به را الحرج دامنه لزوماً آنان هك داد نسبت توان نمي
 در و اسـت  مكـ ح حال هر در هم وضعي مكح زيرا نند؛ك مي محدود
  .گيرد مي قرار عقدالحمل ةمحدود
 تنهـا  »حـرج  نفي« ةادلّ اي، نظريه برابر هك آن با ترتيب همين به
 امتناني به توجه با فقيهي اگر اما ندارند، اثباتي لسان و اند مكح نافي
 مكـ ح هكـ  نـد ك يمـ  ايجـاب  امـر  اين هك باشد آن بر »الحرج« بودن
 جعـل  قاعـده،  اجـراي  مورد در هم حرج خالف بر و آساني با مطابق
 مبتنـي  فتـواي  توان نمي اما رد؛ك نقد را وي نظر توان مي است؛ شده
 خـود  خاص مبناي هم فتوا اين هكبل دانست، مبنا فاقد را نظر اين بر
  .دارد را

 »الحـرج « ةقاعـد  اجـراي  دامنـه  ةبـار  در نظـر  اختالف رو هر به
 ميـزان  از فقيـه  برداشـت  .اسـت  نظـري  و اجتهـادي  امالًك اي مسأله
 باره اين در گيرد، مي قرار الحرج دليل ومكمح هك اولي مكح اهميت
 چنـان  مـي كح بـراي  اسـت  نكـ مم فقيهـي  زيرا است؛ نندهك تعيين
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 آن حـال  ندانـد؛  حـرج  نفي ةادلّ ومكمح را آن هك باشد قائل اهميتي
 چنـد  هر .نباشد قائل اولي مكح براي اهميتي چنان ديگر فقيهي هك
ـ  ،»حـرج  نفـي « قاعـده  عموم مقتضاي به هم باره اين در  نفـي « ةادل

 هكـ  ايـن  مگـر  باشـند،  مكحا اوليه امكاح بر توانند مي معموالً »حرج
 ردهكـ  تصـريح  بـدان  »حـرج  نفـي « قاعده شمول عدم به خود شارع
 بـه  اولـي  مكـ ح هك نمايد احراز ادله مجموع مالحظه با فقيه يا باشد؛
 يـا  »حـرج  نفـي « دليـل  مشـمول  تواند نمي العاده فوق اهميت دليل
 جـاي  در هكـ  داليلـي  بـه  هك چنان .گيرد قرار حرج از خاصي مراتب
 شـريعت،  و ديـن  اصـل  حفـظ  بـه  ناظر امكاح است، شده ثابت خود

  .گيرد نمي قرار »حرج نفي« ادله مشمول
 ديگركي با دو آن ارتباط و ليفيكت و وضعي امكاح چيستي تحليل

 .گـذارد  مـي  تـأثير  »حـرج  نفـي « قاعده به استناد چون و چند بر نيز
 چيسـتند،  ماهيـت  لحـاظ  بـه  شـرعي  مجعوالت هك اين ةدربار اصوالً

 امكـ اح رابطـه  نـوع  ةبار در ترتيب، همين به .دارد وجود نظر اختالف
 اصـولي  و فقيه .دارد وجود متفاوتي نظرهاي ليفيكت امكاح با وضعي
 ليفيكت امكاح از وضعي امكاح استنتاج اصوالً اصفهاني محقق نامدار،

 .دانـد  نمـي  معقـول  اآلخـر  عن المتالزمين احد شفك نحو به حتي را
 .دانـد  مـي  ليفـي كت امكـ اح از مسـتنتج  را وضعي امكاح انصاري شيخ
 آنـان  هكـ  دهـد  مـي  نسـبت  محققـان  بـه  بهبهـاني  وحيد لكال استاذ

 هكـ  چنـان  گـردد؛  مـي  بـاز  يفـي لكت امكاح به وضعي امكاح معتقدند
 .گـردد  مـي  بـر  وضـعي  امكـ اح به ،اًاعتبار نوعي به هم ليفيكت امكاح

 ميـان  دوسـويه  اي رابطـه  وجـود  بـه  اصولي، دانشمند اين سان بدين
 مجعوالت نادري، نظريه بنابر حتي .است قائل وضعي و ليفيكت مكح

 وضـعي  امكـ اح از ليفـي كت امكـ اح و انـد  وضـعي  امكاح شرعي، اوليه
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  .شوند مي استنتاج
 مسـائل  از هكـ  وضعي با ليفيكت مكح ميان رابطه نوع حال هر به
 هم حرج نفي ةقاعد اجراي ةنحو بر تواند مي است، اجتهادي و نظري
 حـرج  نفـي  ةادل هك برآنند اغلب هك است درست .باشد داشته آثاري
 به شدن قائل براي راه اما ندك مي نفي را حرمت و ليفكت جهت تنها
 مانعيـت  و صـحت  اشـتراط،  مانند وضعي امكاح در حرج نفي انجري
 كتمسـ  اند؛ نموده تصريح مطلب اين به نامداري فقهاي .است باز نيز
 هكـ  مواردي در او ولي اذن به رهكبا احكن اشتراط نفي براي الحرج به

 اشـتراط  نفي براي الحرج به كتمس يا شود؛ مي حرج موجب اشتراط
 چنـد  هـر  اسـت؛  نـص  ظاهر مورد هك لجه فرض در وضو آب اباحه
 بـا  طهارت تحصيل وجوب يا اذن وجوب نفي به را موارد اين توان مي
  .برد تأويل مباح آب
 ةبـار  در )ظله دام( صانعياهللا ↨آيـ حضرت پاسخ ظاهر حال، اين با

 اسـتناد  به ليفيكت ميكح عنوان به نظر حرمت انتفاي فرزندخوانده،
 مـي كح چنـين  نفـي  بـراي  الحـرج  به استناد است؛ ضرورت و حرج
 بگـذريم  .اسـت  شده پذيرفته اصول و موازين برابر و رايج امالًك امري

 بـه  »نظـر  خصوص در محرميت« از »نظر حرمت« كيكتف هك اين از
 در و الكاشـ  بي اولي در الحرج اجراي تا گردد نمي بر محصلي معناي
 بـا  مخـالف  است انگيز شگفت آنچه حال هر در .باشد نكنامم دومي
 سـخنان  ايـن  گوينـدگان  اميدوارم .است فتوا اين ردنكقلمداد قرآن
 پي خود اركآش اشتباه به اگر و نندك درنگ خود هاي گفته در يكاند

 خـالف  به دادن فتوا اتهام .نمايند جبران مناسب نحو به را آن بردند،
  .است سنگين بسيار مبرز فقيهي به هم آن ريمك قرآن صريح

 جملـه  از اسـت،  آمـده  صـانعي اهللا ↨آيــ  پاسـخ  ادامه در هك چنان
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 بـه  .است اسهل به اخذ لزوم حرج، نفي ةقاعد امتداد در فقهي مباني
 بـر  خداونـد  تشريعيه ةاراد فراوان، روايات و مجيد قرآن آيات موجب
 شـيوه  روايـات،  تصـريح  به دين در گيري سخت .است آساني و يسر

$u (- .است خوارج�a �# p ¶
 RZ4V(� ��%Zf�Z®R اصـحاب  از قدماي 
 ارك به امكاح استنباط در مبنايي همچون را اسهل طريق به اخذ هم
 از يكـ ي مضمون بودن آسان صدوق، شيخ قدما، ميان در .اند بسته مي
 .اسـت  دانسته مي آن ترجيح هاي كمال از يكي را متعارض روايت دو
 ارهـاي معي از يكـ ي را آسـاني  و سـهولت  مرتضـي  سيد باالتر، اين از

 محقق .است برشمرده اسالمي مذاهب ميان در حق مذهب تشخيص
 .اسـت  بـوده  پايبند مبنا اين به فتوا و امكاح استنباط در نيز اردبيلي
 آن اصـل  هكـ  ـ اسهل به اخذ ةقاعد اجراي دامنه ةدربار نظر اختالف
 اخـتالف  موجب گاه و است طبيعي امري است همگان پذيرش مورد
 يسـر،  ةقاعـد  هك باشد آن بر سيك است نكمم حتي .شود مي فتاوي
 ايـن  حتي است؛ آن با متفاوت و حرج نفي ةقاعد از مستقل اي قاعده

 داراي حـرج  نفي ةقاعد برخالف يسر ةقاعد هك نيست منتفي احتمال
 و مكـ ح هكـ  باشـد  اين آن مضمون هك معنا بدين باشد؛ اثباتي لسان

 توجـه  بـا  .است يهاال شرع و دين است، آساني مستلزم هك وضعيتي
 بـر  اسـت  نكمم هك فتواهايي به سانيك نيست روا مباحثي چنين به
 هاي خواست از پيروي و مباالتي بي انگ باشند، مبتني مبنايي ينچن

  .بزنند مباني نهادن نارك و مردم
 متصـديان  گفتـه  بـه  و موجود رسمي آمار برابر هك اين از بگذريم

 و سرپرسـتي  بـي  معضـل  بـا  مـا  جامعـه  در انكـ ودك از شـماري  امر،
 بخشـي  از گره تواند مي فتاوايي چنين البته و مواجهند؛ بدسرپرستي

 شـاهد  .بگشايد است اجتماعي حرج نوعي بسا هچ هك ما التكمش از
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 حضـرت  فتـواي  از سرپرست بي انكودك امور ارانكراند دست ه،ك اين
  .دان نموده استقبال فرزندخواندگية دربار )ظله دام( صانعياهللا ↨آيـ

 فتـواي  به همچنين جديد يافتاو با ستيز و رويارويي ادامه در .٣
 بـدعت  يـا  شـاذ  را آن و شـده  اشاره بلوغ سن ةبار در صانعياهللا ↨آيـ

 از پـس  اخيـر  دوران در نيان،يپيشـ  از شماري از جدا اوالً .اند خوانده
 الًكـ  يـا  جزئاً ديگري فقيهان بلوغ، سن باره در صانعياهللا ↨آيـ فتواي
 پايبنـدي  در منصـفي  هـيچ  رود نمي گمان هك اند پذيرفته را فتوا اين
 در صـانعي اهللا ↨آيـ آنچه تمام .نمايد ترديد سنتي فقه موازين به آنان
 بـراي  بلوغ، تعيين در اوالً هك است آن است داده انجام بلوغ سن ةبار

 نوبت هك زماني ثانياً اند؛ شده قائل موضوعيت و اولويت طبيعي عاليم
 سالگي سيزده روايات دختران، خصوص در برسد، بلوغ سن ينتعي به
  .اند داده ترجيح سالگي نه روايات بر را

 و ادلـه  بـا  مطـابق  امالًكـ  ايشـان  رسـد  مي نظر به اول امر ةبار در
 در مجيـد  قـرآن  .انـد  نموده مشي عقاليي اعتبار و مجيد قرآن ويژه هب

 چـون  هيميامفـ  بـر  »بلـوغ « سـن  ركـ ذ جاي به بلوغ به اشاره مقام
 »اشـد  بلـوغ « و »احـتالم  مـرز  به رسيدن« ،»ازدواج مرز به رسيدن«
 هـا  آن شـده،  عناوين اين ةبار در هك تفسيرهايي از جدا .ندك مي يهكت

ـ  .دارنـد  اشاره وينيكت واقعيت كي به همگي  هكـ  اَشُـد  بلـوغ  ويـژه  هب
 اسـت  شناسـانه  زيست واقعيت كي است عقالني و بدني رشد نشانگر

 موضـوع  و مكـ ح مناسـبت  لحـاظ  بـا  .دهد مي رخ انساني دفر در هك
 بلـوغ  بـه  اشـاره  براي مجيد قرآن در هك عناويني ةهم گفت توان مي
 يـا  موضـوع  عقالنـي  و بدني رشد بر ها آن داللت اعتبار به شده، ركذ

 احـتالم  دچـار  يـا  ازدواج قابليـت  ويـژه  هب .اند گرفته قرار مكح متعلق
 شود مي »الحلم بلوغ« از هك يرهاييتفس برخي بر بنا مك دست شدن
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 متعلق يا موضوع هستند فرد عقاليي رشد از اشفك هك اين اعتبار به
 مـالزم  ريكـ ف رشـد  بـا  هكـ  اين اعتبار به جنسي بلوغ حتي .اند مكح

 سـن  .دارد نقـش  جزايـي  و حقوقي اهليت يا خطاب اهليت در است،
 اسـت،  انهشناسـ  زيست واقعيت همين از اشفك هك اين اعتبار به هم

 سـن  اعتبار، همين به نيز عالم عقالي .است گرفته قرار مكح موضوع
  .دانند مي دخيل جزايي يا حقوقي اهليت در را

 تـوان  نمـي  سن عنصر به الخطاب، اهليت مانند اي مسأله در اصوالً
 متأخرتر عصري در سن به ناظر روايات شود مي گفته .داد موضوعيت

 صادر Dمعصوم امامان از است، طبيعي عاليم به ناظر هك رواياتي از
 آن از هكـ  ماليك و اهليت اعتبار به بالغ فرد هك است پيدا .است شده

 هـاي  خطـاب  مخاطـب  هك يابد مي را آن شايستگي شود مي برخوردار
 سـر  و تعبـدي  را امري چنين توان نمي رو هيچ به .گيرد قرار خداوند

 حقيقـت  يـا  شـرعيه  حقيقـت  داراي بلوغ عنوان .ردك قلمداد مهر به
 بـا  خود خودي به سن هم، عقاليي و عرفي تلقي در .نيست متشرعه
 هـاي  خطـاب  بـه  شـدن  مخاطـب  شايسـته  را انساني فرد هك اهليتي
 توانـد  مـي  سـن  هكـ  ايـن  نهايت نيست؛ »همان اين« داند، مي قانوني

 سـن  بينـي  پـيش  .باشـد  وينيكت امري همچون اهليت اين از اشفك
 عقاليـي  و يمانـه كح امـري  البته بلوغ از شفك براي اي اماره همچون
 خـودي  بـه  مميـز  طفـل  ردنك قلمداد لفكم هك است درست است؛
 نيسـت؛  وهيـده كن عقـالً  اجتمـاعي  انضباط و نظم از نظر قطع و خود
 در اسـت؛  متفـاوت  شـرعي  هـاي  خطـاب  بـا  قـانوني  هاي خطاب ولي

 هكـ  آن حـال  شـود؛  مي لحاظ عموم و غالب حالت قانوني هاي خطاب
 .اسـت  افيكـ  مخاطـب  شخصـي  حال مالحظه يرعش هاي خطاب در

 به .است غلبه حالت بر مبتني همچنين عمومي امور با مرتبط امارات
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 بـراي  مرز و حد تعيين در شرع قوانين در شارع جواهر، صاحب گفته
 بـه  مكح در را نادر مورد و ندك مي لحاظ را غالب حالت معموالً امور،
 اعـم  معنـاي  به معامالت ةحوز در فقه در .دنك مي الحاق غالب حالت
 معتبـر،  امـارات  نـوع  باشـد؛  تأسيسي هك يافت را اي اماره نتوان شايد
 ردهكـ  تأييـد  را هـا  آن اسـالم  مقدس شارع هك است عقاليي و عرفي
  .باشد مستثني قاعده اين از تواند نمي اماره همچون سن .است
 نـه  روايـات  بـر  لسا سيزده روايات ترجيح يعني دوم امر مورد در
 همچـون  را سـن  هك رواياتي هك داشت نظر در را تهكن اين بايد سال،

 هـايي  دسـته  بـه  و متفـاوت  است، آورده شمار به بلوغ امارات از يكي
 را غبلـو  سـن  تعيـين  در روايات اين اختالف .است تقسيم قابل چند
 زمـان  اعتبـار  بـه  هـا  آن هكـ  احتمال اين .ردك تلقي اهميت مك نبايد
 جدا .نيست منتفي باشند، متفاوت شرايط به ناظر مخاطبان يا رصدو
 در وركمـذ  مفـاهيم  بـا  روايـات  ايـن  ميان نسبت تحليل ته،كن اين از

 بيـان  صـدد  در روايـات  ايـن  هك دهد مي نشان خوبي به مجيد قرآن
 را دسـت  ايـن  از تفسيرهايي توان مي .است مفاهيم آن عيني مصداق

 بـه  دانسـت؛  مصداق بيان نوع از نيست مك روايات در ها آن شمار هك
 منحصـر  را قرآنـي  عموم در وركمذ مفاهيم تفسيرها اين هك معنا اين
 هكـ  رفـت  راهـي  بـه  نبايـد  بلـوغ  واقعيـت  فهـم  براي پس ند؛ك نمي

 بـدين  شـود؛  رنـگ  مك يا منتفي قرآني مفاهيم محوريت و مرجعيت
 بيـان  .شـمارند  برمـي  را بلـوغ  از مصـاديقي  سـن،  بيانگر روايات سان

ــ مصــداق ــاظر گــاه مفهــوم، كي ــه ن  لحــاظ و عملــي هــاي جنبــه ب
 در حتي و ديگر جامعه به اي جامعه از تواند مي هك است هايي واقعيت
 شـرايط  تـأثير  .باشـد  متفـاوت  ديگـر  زمـان  به زماني از معين جامعه

 اسـتناد  بـه  هكـ  اسـت  اي تـه كن عقلـي  و جسـمي  بلوغ در جغرافيايي
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  .است شده ثابت قطعي تجربي شواهد
 بلـوغ  و سـن  روايـات  ميـان  را اي رابطـه  و نسـبت  چنـين  چه آن
 هكـ  است اين ندك مي تأييد شناسانه زيست و وينيكت امري همچون
 بـراي  است؛ شده ركذ روايات برخي در سن نارك در هم ديگر اماراتي
 عاليـم  از را وجـب  پـنج  معـادل  قدي به رسيدن چند رواياتي نمونه،
 افيكـ  يفـري ك مسئوليت براي را اي اماره چنين حتي و دانسته بلوغ

 اشـف ك تواند نمي خود خودي به افراد قد هك است پيدا .است دانسته
 صـدور  صحت فرض بر هم را رواياتي چنين .باشد آنها بلوغ و رشد از

 فاقـد  حـال  هـر  در و ردكـ  قلمـداد  سـن  روايـات  همچـون  بايـد  آنها
 اي جامعـه  به رناظ رواياتي چنين احتمال اغلب به .دانست موضوعيت

 روايات اين .است نگرفته لكش آن در احوال ثبت نظام هنوز هك است
 ننـد ك مـي  كمك ما به هك اند اهميت با و مفيد بلوغ بحث در رو آن از
 شده ركذ اماراتي گاه ديني متون در هك نيمك تصديق بهتر چه هر تا
 غـالبي  حالـت  واقـع،  از شـف ك اعتبار به نه و دارند موضوعيت نه هك

 نظـم  مطمئنـاً  انـد؛  اماره بهترين اي جامعه هر براي ضرورتاً نه و دارند
 و بلـوغ  بـر  اي اماره همچون را قد اندازه بشري جوامع نونيك پيچيده
 ايـن  عقاليـي  ازكـ ارت همين استناد به نيز فقيهان .پذيرد نمي نابالغي
 دانـش  پيشـرفت  بـا  هك اين احتمال حتي .اند نگرفته يجد را روايات
 تعيـين  و قـانوني  اهليـت  تشـخيص  بـراي  سن جز معيارهايي بشري
 هـم  و تـر  دقيـق  هم هك شود، شفك بشر عقلي توانايي و كدر مراتب
 صـرفاً  توان نمي فرضي چنين در .نيست منتفي باشد، سن از تر ساده

 فاقـد  را آنهـا  نشـده،  ركذ روايات در معيارها اين هك اين به استناد با
 رشـد  خطـاب،  بـراي  يـافتن  اهليت و وغبل جوهر زيرا دانست؛ اعتبار
  .شود احراز مختلفي امور با است نكمم هك است ريكف و عقالني
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 ردهكـ  عمل سالگي نه روايات به مشهور هك است درست رو هر به
 اسـت،  داده تـرجيح  سالگي سيزده روايات بر ثرتك دليل به را آنها و
 سـالگي،  سـيزده  روايات اعتبار و اتقان مانند داليلي به فقيهي اگر اما

 بـه  اخـذ  و هـا  آن بـودن  معلّـل  دليل به سالگي نه روايات در مناقشه
 تقـديم  لـزوم  و سالگي سيزده روايات بودن نص يا بودن اظهر تعليل،
 بايد آيا ،بداند مقدم را سالگي سيزده ،روايات به ظاهر بر نص يا اظهر
 اي لهرسا در اهللا حفظه معاصر فقهاي از يكي حتي خواند؟ مبدع را او
 سـالگي  سيزده روايات هك اند شده مدعي نگاشته بلوغ سن ةدربار هك
 بزرگـان  از آن سـند  رجـال  امـا  انـد،  متـر ك عـددي  لحـاظ  به چه گر

 نونكا نگارنده يدكتأ حال هر به .اعتمادترند قابل بنابراين و اصحابند
 اخـتالف  چـارچوب  در همچنـان  نظرهـا  اختالف اين هك است اين بر

 چنـين  و بـدعت  مـدار  در رو هيچ به و است فقها انمي رايج نظرهاي
  .گيرد نمي قرار هايي مقوله

 بـراي  مكـ  دسـت  صانعياهللا ↨آيـ حضرت فتواي از رفت مي انتظار
 .شـد  مي استقبال جزايي و يفريك امور حوزه در التكمش برخي رفع
 دسـتگاه  التكمشـ  از يكـ ي نوجوانان اعدام ما شورك در است ها سال

 جاي به برخي .است حساس و بيدار هاي وجدان از بسياري و قضايي
 صـانعي اهللا ↨آيــ  فتـواي  به نونكا لكمش اين حل براي انديشي چاره
 كيـ  دارد، را خـود  فقهـي  مباني هك آن بر افزون هك بلوغ سنة دربار
 فتـواي  هكـ  آنان آيا .اند تاخته است، لكمش اين رفع براي جلو به گام
 بلـوغ  سـن  عنـوان  بـه  سـال  زدهسـي  تعيـين  بـر  مبني صانعي اهللا↨ـآي

 شــاذ راــ   بلـوغ  طبيعــي عاليـم  تحقـق  عــدم فـرض  درــ   دختـران 
 عمـل  مشـهور  فتواي ظاهر به همچنان ما هك پسندند مي خوانند، مي
 همـه  داراي را شمسـي  ماه نه و سال هشت حدود با دختري و نيمك
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 دهـيم؟  او اعـدام  جـواز  به مكح حتي و بدانيم يفريك هاي مسئوليت
 در قـدري  مـا  تـا  شـود  مي مانع هك است بسته فضاهاي ينهم ايجاد
 اصـوالً  سـن  آيـا  ببينيم و نيمك درنگ يفريك مسئوليت عقلي مباني
 الخطـاب  اهليـت  حتـي  و جزايـي  اهليت مانند اي مسأله در تواند مي

 از حتـي  تـا  شـود  مـي  مـانع  ردكـ روي همين باشد؟ داشته موضوعيت
 نمونـه،  بـراي  .شـويم  منـد  بهـره  اصحاب از قدماي ارگشايك يافتاو

 افـزون  خويش، آراي از يكي در هك حلي مهاعلّ متين و استوار فتواي
 بـه  استناد با هك آن حال .است دانسته قصاص شرط را رشد بلوغ، بر
 اركـ  از گرهـي  توانيم مي است، موازين برابر و معتبر حقاً هك فتوا اين
 هكـ  زني به لغيبا فرزند ردنك نگاه از هك آنان آيا .بگشاييم مان بسته
 شبهات به آن از پيش و بيش نبايد نگرانند بوده، او سرپرست عمري

 بكـ مرت نوجـواني  در هكـ  سانيك اعدام به مربوط موضوعي و ميكح
 حـل  قابـل  هكـ  مسـأله  اين براي و نندك توجه عطف اند، شده جرمي
  اندازند؟ در نو طرحي است،
 لـه جم از هم زن و مرد ةدي تساوي به فتوا اظهارات، برخي در .٤
 نيـز  دور چنـدان  نـه  اي گذشـته  در .اسـت  آمـده  شـمار  بـه  ها بدعت

 علمـي  نقـد  نـار ك در هكـ  رسـيده  چـاپ  به گروهي توسط اي تابچهك
 )اتهكبر دامت( صانعياهللا ↨آيـ توسط هك مرد و زن ةدي تساوي نظريه
 ركـ من و بدعت اهل را نظريه اين دارندگان رركم طور به شده، عنوان

 برشمردن ضمن تابچهك اين نندگانك تدوين .خواند مي دين ضروري
 آنـان  بـه  دادن دشنام آنها جمله از هك بدعت اهل با مقابله هاي روش
 جمـالت  حتـي  .اند ردهك تهديد مجازات به را رأي اين صاحبان !است
 نظريـه  ايـن  صـاحبان  مجـازات  تهديـد  بر مشتمل نوشتار اين پاياني
 اركـ ان حـد  در مـرد،  و زن ةيـ د تسـاوي  بـه  فتوا رساله، آن در .است
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 بايـد  هكـ  نهادهايي و افراد نونكا متأسفانه است؛ شده تلقي ضروري
 مواضـعي  چنين اعالم با باشند اريكاف و ها گروه چنان ةنندك تعديل

 به آيا .اند شده تبديل تند عقايد و اركاف همان تغذيه منابع از يكي به
 ثبـت  قـم  علميـه  زهحو نام به را عقايد و اركاف اين هك است مصلحت

 علمي مباحث در را :بيت اهل تبكم چهره هك است روا آيا نيم؟ك
 نظـر  و انديشـه  ميـدان  در بياالييم؟ هايي ارعاب و تهديدها چنين به
 انيدنكخشـ  و هـا  دهـان  بسـتن  و ارعاب و تهديد زبان به حاجت چه
 ديگر و 7صادق امام دلي گشاده و آزادانديشي به توجه با آيا ها؟ قلم
 از دفـاع  چهـره  در مـا  هك هستند راضي آنان 6محمد آل دقينصا

  سازيم؟ متهم انجماد به را تبشانكم آنان، مباني
 در صـانعي اهللا ↨آيــ  حضرت قدر عالي مرجع فتواي رساله، آن در
 ديه ةدربار هك است شده قلمداد فرك و ضروري اركان با مساوي حالي
 العظمـي  اهللا↨آيــ  حضـرت  قـم  تـب كم برجسـته  فقيـه  لـي ك طور به

 اسـت،  لكـ  اتفـاق  مـورد  ايشـان  فقاهـت  هكـ  )ثـراه  طاب( منتظري
 توسط هك مرد و زن ةدي تساوي به قول از هك اند نموده ابراز اي نظريه
 تـر  بنيادي مراتب، به شده ابراز )اتهكبر دامت( صانعياهللا ↨آيـ حضرت

 احتمـال  ايـن  لـه  معظـم  اخير نظر موجب به است؛ تر آفرين تحول و
 مـت كح مالحظه و ديه اصل نبودن تعبدي به توجه با هك ددار وجود

 مقدار و شود تقدير زمان جاري سنت اساس بر قتل ديه آن، عقاليي
 در صـالح  ميتكحا يا اي منطقه هر در مؤمنين عدول خبرگان به آن
 منـد  ضـابطه  لكمشـ  رفع براي ايشان نظر به .گردد محول زماني هر

 مـؤمنين  عدول يا صالح ميتكحا از اعم جامعه متصديان ديه، نبودن
 برجسـته  شـاگرد  از فتـوا  ايـن  .نماينـد  منـد  ضـابطه  را آن توانند مي

 مشـرب  در هكـ  اسـت  شـده  صادر بروجردي العظمياهللا ↨آيـ حضرت
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 فتـواي  هـر  اگـر  .ننـد ك مي يدكتأ ائمه از تمتلقا اصول بر خود فقهي
 فتـوا  ايـن  سـراغ  به فيركت و ابداع حربه با بايد پس باشد بدعت ينوي

 عـين  در فتـوا  اين .سازد مي متحول را ديات باب مسائل لك هك رفت
 خسـارت  جبـران  نـوعي  ديـه  زيرا دارد؛ را خود استوار مباني نوبودن
 و ضـمان  مقولـه  در اسـالم  مقدس شارع هك است بعيد بسيار و است
 شارع شيوه .باشد نموده متعبد خاصي شيوه به را ما خسارت، جبران

 نگارنـده  .اسـت  عقـال  شـيوه  همان معموالً ارت،خس جبران زمينه در
 وجود متين فتواي اين از پشتيباني براي استواري وجوه است معتقد
  .ردك خواهم تبيين اي مقاله در را وجوه اين هياال فضل به .دارد
 خـرده  )ظلـه  دام( صـانعي اهللا ↨آيــ  به شده، منتشر مطالب در .٥
ـ  ايشـان  هك اند گرفته  شـخص  هكـ  مـوردي  از را مرتـد  مجـازات  ةادل

 باشـد،  شـده  شـبهه  دچـار  و پرداختـه  تفحـص  و تحقيق به مسلمان
 لختي اگر اند، ردهك طرح را الكاش اين هك سانيك .اند دانسته منصرف
 بـا  منطبـق  و متـين  امالًك فتوا اين هك يافتند درمي ردند،ك مي درنگ
 اصـول  و مبـاني  در تفحـص  و تحقيق اثر در سيك اگر است؛ موازين
 اشـتباه  دچـار  است، شده توصيه بدان فراواني نصوص در هك اسالمي
 بايد گناه دامينك ابكارت سبب به شود نبوت يا خداوند ركمن و شود

 گونـه  هـر  فاقـد  فـرض  بـه  بنا هك را سيك توان مي آيا شود؟ مجازات
 اسـالم  ةدربـار  تحقيق جريان در هك آن دليل به تنها است، نيتءسو

 مـرگ  مجـازات  بـه  را اسـت  نيافتـه  هرا حـق  بـه  و شده اشتباه دچار
 و گنـاه  بـر  مترتـب  يفـري ك هـر  هكـ  است اين نه مگر رد؟ك ومكمح

 و مطالعـه  زمان در هك مسلماني گناه است؟ نيتءسو نوعي و عصيان
 اسـت،  نيافتـه  راه حـق  بـه  و شـده  شبهه دچار اسالم ةدربار تحقيق
 و انديشـه  ضعف لحاظ به است نكمم برخي هك اين ويژه هب چيست؟
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 ايـن  از تـوان  مي آيا .بفهمند را مطالب برخي نتوانند كادرا در صورق
 با و ردك غفلت قرآني وجوه، برخي بر بنا حتي و عقاليي و عقلي تهكن

ـ  اطالق به گرايانه نص رديكروي  چنـين  اگـر  ــ  مرتـد  مجـازات  ةادل
 بـاب  تـوان  مـي  مگر نمود؟ كتمسـ   باشد داشته وجود اصوالً اطالقي
 تنهـا  و نمود تعيين پيش از را آن نتيجه اما گشود، را تأمل و تحقيق
 از داشـت؛  انتظـار  انديشـمند  پرسشگر از را معيني نتيجه به رسيدن
 دنيـوي  مجـازات  مكـ ح اصل ارتداد، بودن وهيدهكن رغم به رو همين
 يجـد  بـازنگري  بـه  نيازمنـد  اند، ردهك مطرح قدما هك نحوي به مرتد
 لكمشـ  بسـيار  آن لـوازم  و اويفتـ  آن اطـالق  به التزام امروزه .است
 محقـق  ترديـد  بـه  بـاره  ايـن  در محتـرم  منتقـدان  است خوب .است

 ضـروري  ضـمن  تـا  ننـد ك نظـر  مرتـد  امكـ اح از بسياري در اردبيلي
 از پرهيـز  در فقاهـت  و فقه قداست هك دريابيم مرتد، امكاح ندانستن

  .است شده گر جلوه چگونه خونريزي به فتوا
 ارتـداد  ةدربـار  آنان هك دهد مي نشان معاصر فقهاي آراي مطالعه
 هك حالي در .است نبوده رايج اصالً قدما ميان در هك اند داده نظرياتي
 اسـت  سـي ك او« شـد:  مي گفته معموالً فطري مرتد تعريف در پيشتر

 بـوده  مسـلمان  مـادرش  يا پدر هك شده منعقد حالي در اش نطفه هك
 مرتـد  تعريف به اوانيفر قيود درستي به نونكا معاصر فقهاي ».باشد
 قـدما  آراي در اگـر  يـا  اسـت  سـابقه  بـي  آنهـا  از بسياري هك اند آورده
اهللا ↨آيـ نمونه، براي .است بوده نادر امالًك باشد، شده آنها به اي اشاره

 دانـد  مـي  سـي ك را مرتد خويش، اخير نظريه در )ثراه طاب( منتظري
 جـوهر  در ايشـان  نظر به .ندك مي اركان را آن و شناسد مي را حق هك

 بـر  عـالوه  ارتـداد  در هكـ بل دارد؛ وجود لجاجت و جحد عناد، ارتداد،
 بـه  .خـورد  مي چشم به مسلمانان با محاربه نوعي مرتد، عناد و جحد
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 از فراتـر  Dائمـه  حتـي  و 6رمكپيامبرا عصر در ارتداد ايشان، نظر
ـ  مقايسـه  در رأي اين مطمئناً .است بوده آن ابراز يا و عقيده تغيير  اب
اهللا ↨آيــ  حضرت .است ارتداد ةمقول از نو امالًك تفسيري قدما ديدگاه
 باشـد،  شـده  شـبهه  دچـار  واقعـاً  هكـ  را سـي ك نيـز  اردبيلي موسوي
 فقهـي  تحـوالت  اين بر چشم بايد چرا دانند؛ نمي ارتداد ةادل مشمول

 بـا  ،آنهـا  ةدربار نظر و بحث باب گستردن جاي به و فروبنديم كمبار
 هكـ  اسـت  حـالي  در ايـن  نيم؟ك استقبال آنها از ابداع و فيركت ةحرب
 به نيازمند سخت و گشايد مي را راههايي تنها نيز ها ديدگاه اين طرح

  .است توسعه و تعميق
 صـانعي اهللا ↨آيــ  فتـواي  بـه  همچنين شده مطرح اظهارات در .٦
 برابر .است شده انتقاد مرد، مجدد ازدواج در زوجه اذن لزوم بر مبني
 ثانويـه،  عنـاوين  از نظـر  قطـع  مرد براي زوجات تعدد روف،مع نظريه

 هـر  در مـرد  هكـ  برآننـد  برخي همسران تعداد نظر از .است مستحب
 هميشـگي  عقد به خواه باشد؛ داشته همسر چهار تنها تواند مي زمان
 و دايـم  همسـر  چهار تواند مي مرد ديگر رأيي موجب به اما .موقت يا
  .باشد داشته موقت همسر بخواهد هك تعداد هر

 تـوان  مـي  آنهـا  بـه  اسـتناد  با هك دارد وجود اي مباني حال، اين با
 نخسـت  نمـود؛  تعديل را آن و ردك ايجاد موانعي زوجات، تعدد براي
 فلسـفه  ريمكـ  قـرآن  .ردك استناد »احكن« وجودي فلسفه به توان مي
 را شپرس اين توان مي داند؛ مي مرد و زن »آرامش و ونكس« را احكن

 آيـا  زوجـات  تعـدد  بـودن  مـرز  و حـد  بـي  بـه  فتوا آيا هك ردك مطرح
 نظـر  از آيـا  نـد؟ ك فـراهم  زن و مـرد  براي را آرامشي چنين تواند مي
 در هكـ  دارد اهميـت  انـدازه  همـين  تـا  جنسي انضباط مقدس، شرع

 هـيچ  عنـوان،  ايـن  تحقـق  محـض  بـه  و باشـد  احكـ ن عقـد  چارچوب
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  ؟ندارد وجود جنسي ةغريز ارضاي براي محدوديتي
 رفتـار  نگـران  هكـ  مردانـي  مجيـد،  قـرآن  تصـريح  به هك اين دوم
 بسـنده  زن كيـ  بـا  ازدواج بـه  بايد باشند متعدد همسران با عادالنه

 زوجات تعدد شرط هك عدالتي هك است درست ]۳):۴( ء[النسا .نندك
 هـم  را داشـتن  دوسـت  و محبـت  در عـدالت  هكـ  املك عدالت شده،
 از مراتبـي  هسـت،  چـه  هر اما ؛]۱۲۹):۴( ء[النسا نيست شده شامل
  .است شده مطرح زوجات تعدد شرط پيش همچون عدالت،
 تعدد شرط پيش اجماالً چند هر »عدالت« هرگاه پرسيد توان مي
 آيـا  .نمايـد  احراز را شرطي چنين وجود بايد سيك چه باشد، زوجات

 بـه  اسـت  طرفينـي  امـري  هكـ  را زن بـا  عادالنه رفتار احراز توان مي
 ايـن  در زن نظر و رأي است بعيد رد؟ك ولكمو مرد وريدا و ذهنيت

 سرنوشت و زندگي با هك امري .باشد نداشته مدخليتي گونه هيچ باره
 هكشـوهر،  ذهنيت و داوري به سرهكي توان نمي را دارد تام ارتباط زن

 در بايـد  مـرد  هك اين معناي .سپرد است نفع ذي و دعوا ديگر طرف
 بـه  خـود  همسـران  بـا  بتوانـد  هكـ  دنك زوجات تعدد به اقدام فرضي
 پـيش  زن بـراي  حـق  به شبيه چيزي هك است آن ندك رفتار عدالت
 نخسـتين  همسـران  يا همسر هك فرضي در بنابراين .است شده بيني
 و باشـند  ايمـن  خـود  همسـران  با مرد عادالنه رفتار ةدربار مرد اوليه

 قـرار  عمـل  كمـال  آنـان  ضمني رضايت گويي باشند، نداشته ادعايي
 يعنـي  باشـد،  يكشـا  مسأله اين به نسبت همسر اگر اما .است گرفته
 بـه  وي بـا  مجدد ازدواج صورت در نيست قادر شوهر هك باشد مدعي
 دادگـاه  توسط دعاوي ديگر همچون بايد دعوا اين ند،ك رفتار عدالت
 واقـع  در جامعـه  از نماينـدگي  بـه  دادگاه مداخله .شود بررسي صالح
 در اي گونـه  بـه  قبلـي  همسـران  يـا  همسر رأي هك است آن از ناشي
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 و احكـ ن هكـ  اسـت  آن معنـاي  به اين .دارد دخالت مرد مجدد ازدواج
 نـه  و اسـت  »عمومي« تعبيري به يا و طرفيني امري خانواده يلكتش

 جملـه  از آن جوانـب  همـه  ةدربار بتواند مرد تا خصوصي امالًك امري
 اسـتناد  با .باشد معارض بال گيرنده تصميم يگانه خود همسران تعدد
 پـيش  مـرد  زوجـات  تعدد براي هك موانعي ةهم توان نمي مبنا اين به

ـ  اطالق به استناد با صرفاً را شود مي بيني  شـرع  مـوازين  خـالف  ةادل
  .است شرعي اعتبار و مبنا داراي موانع آن از هايي گونه هكبل دانست؛

 امـري  روايـات  صـدور  محيط در زوجات تعدد هك اين ديگر تهكن
 در حتــي .اســت بــوده مــرزي و حــد گونــه هــر فاقــد و رايــج الًامكــ
 سـوره  سـوم  ةآيـ  نـزول  زمـان  در هكـ  سانيك از برخي نام »المحبر«

 ده داراي اسـت  ردهكـ  محدود نفر چهار به را همسران تعداد هكءنسا
 ازدواج بـه  توصـيه  با مجيد قرآن .است شده شمرده بر اند بوده همسر

 و مـرد  همسـران  تعـداد  ردنكـ  ندم ضابطه قصد بيشتر زن، چهار با
 چنـد  بـه  آنـان  توصـيه  و تشويق نه است داشته را آن ردنك محدود
 آيـه،  نـزول  فضـاي  و بسـتر  مالحظه به فقيهي اگر بنابراين .همسري
 محدوديت ايجاد راستاي در بيشتر را زن چهار با ازدواج به امر ظاهر

ـ  بـا  ازدواج به مردان ترغيب و تشويق نه و ندك ارزيابي  متعـدد،  انزن
 بدعت انگ آن به توان نمي اما رد،ك بررسي و نقد را او فتواي توان مي
 اسـتحباب  به طوسي شيخ فتواي باره، اين در .زد قرآن با مخالفت يا

  .است توجه قابل زن كي با ازدواج
 تعـدد  بـه  ناظر روايات و آيات صدور محيط در هك اين ديگر تهكن

 مسـتلزم  مـرد،  مجدد ازدواج مر،ا اين بودن متعارف دليل به زوجات،
 نبـوده  او پيشـين  همسـران  يـا  همسـر  براي زايدالوصفي آزار و اذيت
 باشـد،  زن ايـذاي  مسـتلزم  امـر  ايـن  اي جامعه عرف در اگر اما است؛
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 زوجـات  تعدد جواز يا استحباب ةادل ندك استدالل هك رسد را هييفق
 اگـر  امـا  نباشد، زن ايذاي مستلزم امر اين هك است فرضي به مربوط
 معتبـر  او اذن شود، قبلي همسر آزار و اذيت باعث مرد مجدد ازدواج
 شـمار  هب نظر اين مؤيد تواند مي هم اخبار برخي مضمون .بود خواهد
 در اي بـرده  غيـر  و آزاد همسر هك مردي هرگاه روايت موجب به .آيد

 عقـد  ند،ك ازدواج نيزيك با همسرش اذن بدون و باشد داشته اختيار
 اسـت،  آزرده را همسـرش  هكـ  ايـن  سبب به و است باطل جشازدوا
 احكـ ن بطـالن  و زوج تعزير علت روايت، اين تصريح به .شود مي تعزير

 اعتبـار  از نظـر  قطـع  هكـ  اسـت  درست .است زوجه ايذاي نيز،ك با او
 سيك است نكمم اما است، نيزك با ازدواج آن مورد روايت، اين سند
 نـد ك اسـتظهار  چنين »تخصص و تعمم ↨ـالعل« ه:ك اين به استناد با
 شود اول همسر اذيت ةماي دوم ازدواج هك است آن حرمت كمال هك
 مـرد  امـل ك توجهي بي .ندارد خصوصيتي همسر، بودن ادآز يا نيزك و
 ضرر و اذيت ةماي است نكمم دوم ازدواج در همسرش نظر و رأي به

 نظر به هك دانيم مي است: سودمند باره اين در مثالي ركذ .شود زوجه
 فـرض  .اسـت  جـايز  هـم  اركـ زنا زن با ازدواج فقها ميان در مشهورتر

 ازدواج نسـب  و حسـب  با خانداني از عفيف امالًك زني با مردي نيمك
 توانـد  مـي  خود اول همسر اذن بدون او گفت توان مي آيا .است ردهك

 آيا دهد؟ قرار خود اول همسر هووي را است اركزنا هك سومي كشري
 اعتبـار  بـه  دوم ازدواج استحباب و جواز موارد، اين در گفت توان نمي
 مرتفـع  الحـرج  بـاب  از شـود،  مي زوجه به اضرار و اذيت ةماي هك اين
 ديگركـ ي بـه  اي گونه به را مرد و زن هويت ازدواج، واقع، در شود؟ مي

 فرومايـه  و پسـت  فردي با ازدواج با مرد گفت توان نمي .زند مي پيوند
 بـه  گفت توان مي هكبل رساند؛ مي زيان خويش يثيتح و شأن به تنها
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 و حيثيـت  بـه  ازدواجـي  چنـين  مرد، و زن ميان كنزدي پيوند دليل
 آن از را قبلـي  همسـر  تـوان  نمـي  و دارد ارتباط هم اول همسر شأن
 مـرد  مجـدد  هاي ازدواج از مواردي بنابراين .ردك قلمداد بيگانه امالًك
  .شود واجهم لكمش با اعتبار اين به است نكمم

 بـا  مـرد  معاشرت هك دهد مي فرمان مجيد قرآن گذشته، ها اين از

�%��+�« .باشـد  معروف به بايد آن جز و خانوادگي محيط در زن� ª���=%�« بايـد  هك معروف عنوان آيا پرسيد توان مي ]۱۹):۴( ء[النسا 

 ةجامعــ در آن صــدق تــابع باشــد زوجــه بــا رفتــار و تعامــل مبنــاي
 گـزارش  روايـات؟  صدور عرف يا است زماني و عصر ره در مسلمانان

 خداونـد  نـواهي  و اوامـر  اوليه مخاطبان هك مردماني از سنت و تابك
 و مـدنيت  داراي آنـان  هك دهد مي نشان اند، بوده 6پيامبر و متعال
 از بسياري ،6پيامبر سنت و مجيد قرآن .اند نبوده مطلوبي فرهنگ
 .اسـت  ردهكـ  وهشكـ ن ختسـ  را مـردم  آن آداب و عـادات  هـا،  عرف

 »جاهليـت « برگزيـده،  مـردم  آن بـه  اشـاره  براي خداوند هك عنواني
 و خلـق  و هـي اال مـدد  بر يهكت با 6پيامبر هك تحولي از جدا .است
 رد،كـ  ايجـاد  عصـر  آن مردمـان  از شـماري  در خـويش  بـزرگ  خوي

 .جاهالنـه  و ظالمانـه  هـاي  عرف از بود انباشته جامعه آن ساختارهاي
 چنان عادت و عرف به را مسلمانان بخواهد متعال داوندخ است بعيد

 عـرف  س،كبـرع  .دهـد  ارجـاع  داننـد  مي معروف آنان آنچه و مردمي
 را همگـان  خداونـد  هكـ  ــ  قرآن در رتدب و تأمل ةساي در هك عقالني
 :معصـومان  و 6پيـامبر  سنت از الهام وـ   است داده فرمان بدان
 باشـد،  ردهكـ ن نهـي  آن از ضـمناً  يـا  صريحاً شريعت و گيرد مي لكش
 اين به عرف هك است پيدا .گيرد قرار عمل كمال مواردي در تواند مي
  .شود مي تغييراتي دچار انكم و زمان بستر در معنا
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 مـواردي  در مجدد ازدواج در اذن اخذ لزوم است نكمم رو هر به
 شريفه ةآي در امر مقتضاي به نتيجه در و معروف به معاشرت مصداق
 از زوجـين  روابط در معروف به معاشرت لزوم .باشد الزامي آن رعايت
 شـناخته  رسميت به فقيهان توسط قاعده و اصل كي همچون ديرباز
 رابطه تنظيم به مربوط فقهي فروعات در را اصل اين آنان .است شده

 هـاي  مصـداق  ةبـار  در نظر اختالف چند هر اند؛ نموده اعمال زوجين
 كيـ  هيچ به فقيهي اگر حال .است طبيعي امري معروف به معاشرت

 اذن همچنـان  توان مي هك است اين ثركحدا ننهد، وقعي وجوه اين از
 بـه  فتوا توان نمي اما نداند، شرط مرد مجدد ازدواج در را قبلي همسر
 بـا  مخـالف  يـا  بـدعت  را آن جز يا شده ياد وجوه استناد به اذن لزوم
 دانـد  نمـي  ارنـده نگ نمكـ  مـي  يـد كتأ .ردك قلمداد مجيد قرآن صريح
 قبلـي  همسـر  از گـرفتن  اذن لزوم در صانعياهللا ↨آيـ حضرت مستند
 در هكـ  است وجوهي شد، گفته آنچه اما چيست، مجدد ازدواج براي
  .آيد مي ذهن به فتوا آن مستند براي امر بادي
 بـر  مبنـي  صانعياهللا ↨آيـ حضرت فتواي به اظهارات برخي در .٧
 پـيش  و موقـت  ازدواج تحديـد  .است شده اداير موقت ازدواج تحديد
 و فقهـي  اي نظريـه  حـد  در آن بـراي  هـايي  چـارچوب  و شرايط بيني
 فاقد را آن توان نمي و رسد مي نظر به موازين و اصول با آن با مطابق
  .دانست فقهي مبناي

 و تشـويق  را موقـت  ازدواج مطلقـاً  ظـاهر،  بـه  هكـ  رواياتية دربار
 بـه  تشويق آيا هك ردك مطرح را پرسش اين توان مي نمايد مي توصيه
 آيـا  ديگـر  عبـارت  بـه  اسـت؟  عملي هاي جنبه به ناظر موقت ازدواج
 بـه  پيوسته مؤمنان است مستحب هك است آن روايات اين از مقصود
 بـا  مخالفـت  به ناظر روايات، لحن هك آن يا آورند، روي موقت ازدواج
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 و اسـت  گرفتـه  صورت دوم ةخليف توسط هك است متعه تحريم اصل
 روي فجور و زنا به مردم باب، اين بستن با هك اند بوده نگران :ائمه

 و خـانواده  يـان ك حفظ بر اقدس شرع يداتكتأ به توجه با آيا آورند؟
 دانسـت  مـوردي  از منصـرف  را متعه روايات توان نمي فرزندان تربيت

 دسـت  آيـا  رساند؟ مي زيان و ضرر خانواده، يانك به موقت ازدواج هك
 همسران زيادي شمار از برخوردار مردي ما جامعه امروز عرف در مك

 در توانـد  مـي  باشـد،  نداشـته  زيادي فرزندان آنان از اگر حتي موقت
 ةادار براي را الزم وجاهت و شخصيت و باشد موفق فرزندانش تربيت
 هكـ  را زراره مثل سانيك 7صادق امام چرا .باشد داشته خانواده امور
 ردهكـ  نهـي  موقـت  ازدواج از است بوده حضرت آن ةبرجست ياران از

 بـا  تنهـا  .دارد نيـاز  تأمـل  و درنـگ  به هك است مطالبي ها اين است؟
 قاطعانـه  ديگر عناوين به توجهي بي و متعه باب ةادل اطالق به ناداست
 اي حاشـيه  و اسـت  مطلـوب  مطلقـاً  موقـت  ازدواج هك گفت توان نمي

 بـه  .اسـت  بدعت ضرورت، موارد به آن تخصيص يا آن ردنك قلمداد
 همـين  از است؛ ردهك نهي موقت ازدواج از هم چند رواياتي حال، هر
 در موقت ازدواج راهتك« نعنوا زير را بابي الشيعه وسائل صاحب رو

 زنـان  در فسـاد  و مرد عار مستلزم هك زماني و آن از نيازي بي صورت
 در هكـ  اي تـه كن همـان  بـه  روايات اين در .است نموده منعقد »شود
 اين يعني .است شده اشاره شده عنوان صانعياهللا ↨آيـ حضرت وايفت
 تبـاهي  و فسـاد  موجـب  هكـ  باشـد  اي گونه به نبايد موقت ازدواج هك

  .شود دايم همسران
 قـوانين  تـدوين  بـراي  ببنـديم  ايـن  از بيش را اجتهاد باب اگر .٨

 بود خواهيم ناگزير زيادي موارد در اجتماعي هاي واقعيت با متناسب
 .شـويم  متوسـل  ومتيكـ ح امكـ اح چـون  مقوالتي به زيادي واردم در



  ١٧٩    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  

 سـازگاري  ةزمينـ  در هكـ  اصـالحاتي  اغلب يا همه هك نيست مناسب
 و زنـان  حقـوق  ارتقـاي  يـا  اجتمـاعي  هـاي  واقعيـت  بـا  فقهي امكاح

 اسـتناد  بـه  صـرفاً  گيـرد،  مي صورت ها حوزه ديگر و ديني هاي اقليت
 ايـن  از .باشـد  ومتيكح مكح و مصلحت اضطرار، مانند ثانوي عناوين
 التكمشـ  حـل  بـراي  معقـول  چارچوبي در توان مي البته هم عناوين
 با مخالفت بر مشتمل راتمقر و قوانين شمار هرگاه اما رد؛ك استفاده
 ـ نهد فزوني به رو مصلحت چون عناويني به دنمست و مشهور فتواي
 راهمفـ  برداشـت  ايـن  بـراي  زمينـه  آياـ   است نهاده نونكا هك چنان
 از زيـادي  شمار يا اغلب يا نوعاً اولي و اصلي امكاح پس هك شود نمي
 امكـ اح در تغييرات هك اين اركآش ةالزم ندارند؟ اجرايي قابليت ها آن

 هكـ  اسـت  آن باشد ومتيكح امكاح و مصلحت به مستند صرفاً شرع
 هـاي  واقعيـت  بـا  متناسـب  اصـوالً  خـود  خودي به اسالم ةاولي امكاح

 تغييـر  ثانويـه  عنـاوين  بـه  استناد با بايد پيوسته و تندنيس اجتماعي
 اذهـان  در را اسالم اجتماعي ابعاد ناتواني خود، نوبه به امر اين .يابند
 بـه  مربـوط  تنهـا  دين هك انديشه اين براي را زمينه و ندك مي تداعي
 .سـازد  مـي  فـراهم  اسـت،  اخالقي صرفاً اي مقوله يا قدسي، امر تجربه
 خرسـند  امـر  ايـن  به نبايد معتقدند اسالم بودن اعياجتم به هك آنان
 دفاع اجتهاد باب بودن گشوده از بايد القاعده علي نتيجه در و باشند

  .نندك
 هـاي  آمـوزه  هك اين به نسبت دينداران حتي همه ما دوران در .٩
 .انـد  حسـاس  اسـت،  ردهك ترسيم چگونه را آنان حقوق فقهي و ديني

 هـر  .يابـد  مـي  دوچنـدان  اهميتي بشر قحقو مقوله به توجه بنابراين
 اي گونـه  بـه  انسـان  حقوق عادالنه تبيين حساسيت، اين از جدا چند
 مسـلمانان  خـود  ويژه هب و سليم هاي ذوق اخالقي شهود و وجدان هك
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 بشـر  حقـوق  مقوله رو اين از .است اهميت با نفسه في نمايد اقناع را
 نوين هاي انديشه و تتأمال راه به چشم ها حوزه ديگر از بيش بسا چه
 مرحـوم  راهگشاي فتاوي برخي از بايد ويژه هب باره اين در .است فقها
اهللا ↨آيــ  حضـرت  كشـ  بـي  .ردكـ  يـاد  )سره قدس( منتظرياهللا ↨آيـ

 و رامـت ك بر يدكتأ .است داشته تكمشار گفتمان اين در نيز صانعي
 جامعـه،  ةادار در مـردم  رأي بـه  دادن اهميـت  ها، انسان ذاتي حرمت
 و برائـت  طاليـي  اصـل  بـه  پايبندي و متهمان حقوق حفظ بر اصرار
 تـالش  مسئوليت، و ليفكت عنصر نارك در مداري حق گفتمان احياي
 هكـ  اسـت  سانيك دغدغه ها اقليت و زنان حقوق عادالنه ترسيم براي
 از گفـتن  سخن .هستند هم ها انسان حقوق مشغول دل خود فقه در

 امكـ اح بيـان  نـار ك در فقهـي  هـاي  تهنوش و ها رساله در انسان حقوق
 گفتمـان  در تكمشار براي فقه هاي ظرفيت به اعتقاد نشانگر ليفيكت

 باب )ثراه طاب( منتظرياهللا ↨آيـ .است مداري حق يعني زمانه مسلط
 مـؤمن  سـب  حرمت جاي به آن در هك اند گشوده را مدار انسان فقهي

 و فرخنـده  يتحـول  اين، .آيد مي ميان به سخن انسان سب حرمت از
 و كاشـترا  ةقاعد به توجه با نيز صانعياهللا ↨آيـ حضرت .است انساني
 شناسـايي  بـه  نـاظر  امكاح از برخي ةادل اليف،كت و حقوق در تساوي
 الزم اعتبـار  فاقد را غيرمسلمان و مسلمان يا مرد و زن ميان تبعيض
 مقتضـاي  به تبعيض، اثبات بر قاطع دليل عدم فرض در و اند دانسته

 مراجعـه  است، اليفكت و حقوق در تساوي و كاشترا همان هك عدهقا
 معـروف  به معاشرت لزوم دانستن مكحا با همچنين ايشان .اند نموده

 امكـ اح از برخي در عرف، معناي از خاصي تفسير و زوجين روابط بر
 نـد ك مي حفظ بهتر را زنان حقوق هك ديگر راهي به خانواده حقوق و

 علمـي  بررسـي  و نقـد  بـه  و ردكـ  طرح بايد را ها ديدگاه اين .اند رفته
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  .ردك رويارويي آنان با بدعت انگ با هك اين نه پرداخت، ها آن
 به شود، گشوده اين از بيش نو فتاوي ناميدن بدعت باب اگر .١٠
 بـه  نـه  اتهـام  ايـن  .گيرند مي قرار اتهام اين معرض در همگان تدريج

 آينـدگان؛  و زندگان به تيح نه و ماند خواهد محدود صانعي اهللا↨ـآي
 بـودن،  مبدع در كمال اگر .ردك خواهد سرايت نيز گذشتگان به هكبل

 گرانسـنگي  فقيـه  به نتوان چرا باشد، فتوا چند يا كي به بودن متفرد
 ـ  خـاص  فتـواي  چند داشتن دليل بهـ   اردبيلي مقدس مرحوم مانند
 مـاعي اج بـه  كنزديـ  هكبل مشهور نظريه هك دانيم مي زد؟ مبدع انگ
 ايـن  از جدا .ندك مي تجويز را آنان اولياي توسط انكودك تزويج فقها،

 انجام در ولي اختيار به ناظر را ءنسا ةسور۲۳۷ ةمفسران،آي برخي هك
 تجـويز  صـريحاً  را مسـأله  ايـن  روايات ها ده اند، دانسته احيكن چنين
 فسـخ  در بلوغ، از پس كودك روايات، برخي موجب به حتي .ندك مي
 ةبـار در نظرهـايي  اخـتالف  چنـين  از جـدا  .ندارد اختياري ولي احكن

 اجمـاعي  امكاح از كودك براي بستن عقد جواز اصل مسأله، جزئيات
 حضـرت  جملـه  از فقهـا  از برخي حال اين با .است نصوص به مستند

 و صـغير  تـزويج  مـا  زمـان  و عصـر  در هك اند داده فتوا صانعياهللا ↨آيـ
 و غبطـه  مطـابق  زيـرا  دارد؛ الكاشـ  قـاً مطل ءاوليـا  ةوسـيل  به صغيره

 مبنا و امكاستح از هم و است بديع هم فتوا اين .نيست آنها مصلحت
 آيـا  پرسـيد  تـوان  مـي  مصـلحت  عنصر از فراتر حتي .است برخوردار
 عقاليـي  اعتبـار  داراي را ازدواجـي  چنـين  عـالم  عقالي اصوالً امروزه
 منشـأ  عقـال  زنـدگي  در هك اعتباري مقوالت و مفاهيم زيرا دانند؟ مي
 بـه  .باشـد  برخوردار الزم اعتبار از آنان نزد بايد پيوسته شود، مي آثار
 ازدواج خصـوص  در تنهـا  نـه  توانـد  مـي  مبناهـايي  چنـين  بستن ارك
 مسـلمانان  بـراي  حتـي  امروز عرف در آن جواز به فتوا هكـ   انكودك
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 مـي مه نتـايج  هـا  زمينه از ديگر بسياري در هكبلـ   است برانگيز بحث
  .باشد داشته
 و فـر ك برچسـب  قالـب  در جديد نظريه هر با رويارويي پيامد .١١
 هـاي  حـوزه  و فقيهـان  پژوهشـي  و ريكف هاي تالش قلمرو به بدعت
 و علمـي  زكـ مرا و هـا  دانشگاه فضاي بر هكبل شود؛ نمي محدود علميه

 را نوآوري و خالقيت تحقيق، روح و دارد نامناسبي اثر هم تحقيقاتي
 پـردازان  نظريه و نوآوران پروا بي نبايد ما .سازد مي تباه يشپ از بيش
 پرپـر  را انديشـه  و ركـ ف هـاي  غنچـه  و سازيم متهم را اي حوزه هر در
 سرنوشـت  مطالعـه  .انيمكبخشـ  را علـم  توليـد  و ركف بوستان و نيمك

 هكـ  تفسـير  و فقه عرفان، مت،كح از گوناگون هاي حوزه انديشمندان
 و بـود  مخالف رايج هاي ديدگاه با آنان رايآ و شيوه و مشي روزگاري

 عنـوان  بـه  زمـان،  گـذر  بـا  امـا  گرفتنـد  قـرار  تفسـيق  و فيركت مورد
 درسـت  اي نظريـه  صـاحبان  يـا  ماندگار اي شيوه و تبكم بنيانگذاران
 سـالح  بـا  تـا  برانگيـزد  مـا  همه در را حس اين بايد اند شده شناخته

  .نپردازيم ويين انديشه هر با رويارويي به تفسيق و فيركت
 اجرايـي  گوناگون مناصب در ها سال هك سانيك از انتظار اين .١٢
 تنگناهـاي  بـه  كنزدي از خود هك آنان .است بيشتر مراتب به اند بوده

 هك اميكاح از شماري هك اند يافته عمل در و اند برده پي فقهي موجود
 دشو مي آن بر اجماع ادعاي حتي يا و شود مي داده نسبت مشهور به

 اجـرا  قابـل  مـا  ةجامعـ  سياسـي  ـ اجتماعي روابط ساختار در امروزه
 نـوين  نظريـات  بـه  بـدعت  اتهام از تا رود مي بيشتري انتظار نيستند،
 عدم معناي به جديد نظريات طرح و نوآوري باب بستن .نندك پرهيز

 نفـي  و التكمشـ  بـه  پاسـخگويي  بـراي  فقـه  هاي ظرفيت از استفاده
 است؛ بحث و درس مجلس صدها و علميه هاي حوزه وجودي فلسفه
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 مسـتحدث  مسـائل  به گفتن پاسخ تنها علميه هاي حوزه رسالت زيرا
 نهمـا  بـر  نوپيـدا  فروع رد و ديگر راتك در خواندن نماز مكح مانند
 صـانعي  اهللا↨ـآي حضرت مانند يهيفق چرا .نيست پيشينيان رياتـنظ
 بـا  و شـده  تهشـناخ  اصـولي  و فقهـي  مباني به پايبندي با ها سال هك
 اصـول  بـر  تحفـظ  با و )سره قدس( خميني امام مباني بر ويژه يدكتأ

 بـه  رايـج،  فقـه  هـاي  چـارچوب  بـه  زايدالوصف تعصب حتي و اجتهاد
 مبـاني  چارچوب در بتواند نبايد پرداخته فاضل روحاني صدها تربيت
 امـام  مرحـوم  رنج و درد خود هك آنان دهند؟ ارايه نو اي نظريه فقهي

 نـون كا انـد،  بوده شاهد را متحجران ديدگاه از شاگردانشان و خميني
 زودگـذر  فوايـد  از نظـر  قطع آن نتيجه هك نندك اتخاذ مواضعي نبايد

 هكـ  اسـت  راهـي  بـه  زدن آسـيب  و تحجرگرا ردكروي تقويت سياسي
 بدون سانيك نيست شايسته .گشودند را آن مرارت و سختي با ;امام
 بـدعت  را هـا  آن نـوين  فتـاوي  نردك ليست با فتاوي مباني به توجه
 در عمـل  در فتـاوي،  ايـن  از برخي هك اين ويژه هب .نندك قلمداد آميز

 تبـديل  قـانون  به و گيرد مي قرار عمل كمال ايران اسالمي جمهوري
 بـه  اخيـراً  هكـ  اسـت  مرد ةكتر جميع از زن ارث آن، نمونه .شود مي

  .رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب
 در را فقهـي  امكـ اح اراييك عدم خود ةنوب به جامعه فضاي بستن

 اگـر  نمايـد؛  مي تثبيت ردهك تحصيل و جوان نسل ويژه هب جامعه باور
 را زمينـه  يـا  نيسـتند  يتنظريا چنين صدور اهل دليل هر به سانيك

 مكـ  دسـت  آورنـد،  نمـي  فـراهم  هـا  آن بـاره  در گفتگـو  و بحث براي
 بسـتر  در فقـه  تـا  ددهن اجازه و نشمرند مبدع و افرك را آن دارندگان
 هـاي  شـهامت  جملـه  از نگارنـده  نظر به .ندك رشد اجتماعي تحوالت
 نظريات طرح اوالً است، تقدير قابل هك صانعي اهللا↨ـآي حضرت علمي
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 هـايي  تابچهك و ها رساله تدوين ثانياً و اند رسيده بدان هك است نويني
 اركـ  البتـه  امـر  ايـن  .اسـت  نظريات اين براي استداللي فقه قالب در

 و فتـاوي  ايـن  هكـ  معتقدنـد  آنـان  اگـر  .سـازد  مـي  آسان را منتقدان
 قرآن صريح مخالف يا و بدعت يا مبنا فاقد شده، عنوان هاي استدالل

 ةجامعـ  براي علمي مباحث قالب در را امر اين توانند مي است، ريمك
 منطـق  به استناد همچنان درست راه پس .نندك تبيين شورك علمي
  .است اتهام ايراد از زپرهي و علمي نقد

 �« آموزه از الهام با ما همه اميدوارم��� خشـم  زبان »6%&!�  �%&48 �
 بـه  همگـان  بـا  و نهيم نارك را ورزي ينك و تنفر گسترش و حذف و
 و خشـونت  و طـرد  منطـق  بـه  را علمي مباحث .بگوييم سخن يكني

 بنـا  اگـر  .نياالييم سياسي هاي حساب تصفيه و تفسيق و فيركت زبان
 هـا  نيكساختارشـ  و هـا  بـدعت  ةهمـ  بـا  بسـتيزيم  هـا  بـدعت  با است

 و مـذهبي  مفـاهيم  سلسـله  كيـ  بـه  استناد مطمئناً .نيمك رويارويي
 .اسـت  بـدعت  روشن نمونه سياسي، رقيب ردنك وبكمن براي قرآني
 مقولـه  ايـن  از نادرسـت  اي چهـره  فقيـه  واليت از حمايت عنوان زير

 نـوآوري  بـردن،  بـاال  خـدايي  مرز ات را فقيه اختيارات و ردنك تصوير
 هـر  بسـتن  براي ضرار مسجد مانند عناويني به استناد .است ناروايي

 مفهـوم  بـر  يهكت شود، استشمام آن از نقد و مخالفت بوي هك انونيك
 و فيـر كت بـه  آوردن روي نقـدي،  هر با رويارويي براي باغي و محارب
 راسـتاي  در ردممـ  براي موانع انواع ايجاد و علمي مباحث در تفسيق
 و ركـ من از نهي و معروف به امر زمينه در هك ليفيكت و حق استيفاي

 ةاستفاد و مذموم نوآوري روشن هاي نمونه دارند، مانكحا نقد ويژه هب
 ةمايـ  هكـ  بررسـي  و نقـد  باب اميدوارم .است ديني مفاهيم از ابزاري
 چـه  هـر  علميـه  هـاي  حوزه ويژه هب و ما ةجامع در است دانش حيات
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 ايـن  در آنچـه  بررسـي  و نقـد  از نيـز  جانـب  ايـن  .شود بيشترگشوده
 بود خواهم سانيك منت رهين ويژه هب و نمك مي استقبال آمده نوشتار

 و أوال هللا الحمـد  و .دهنـد  نشـان  مرا ةنوشت اشتباهات و ها لغزش هك
  .آخرا

  ۱۴۳۱ الحرام محرم ۲۹ـ  ٢٥/١٠/١٣٨٨  
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در خصـوص   صـانعي  العظمـی  اهللا↨ـيآنظريات فقهي حضرت  به نگاهي
  1تساوی حقوق زن و مرد

  
حقوقدانان و مجتهـدين   لزوم تشکيل مجمع« در پي چاپ مقاله   مورد زنان صانعی در اهللا↨ـآيبه نظريات فقهی حضرت  نگاهی

مجلـه وزيـن   ١٢در شـماره  » براي اصـالح قـانون مجـازات اسـالمي    
لماي عظام داشته در صدد بر آمدم استفتائاتي از حضرات ع ،»حافظ«

جنتـي کـه در اسـرع وقـت اظهـار       اهللا↨ـآيـ باشم و تاکنون، عالوه بر 
نياز به وقت و  داشتند که به علت اينکه پاسخ به سؤاالت مطرح شده

ــاد ايشــان اجــازه پاســخ دادن را   ــاد دارد و اشــتغاالت زي فرصــت زي
اهللا ↨حضـرت آيــ   :ای فقيه اهل بيـت عصـمت و طهـارت   ای از فتاو در پی انتشار مجموعه .١                                                 

هـای فقهـی و    ، مقـاالتی در تبيـين انديشـه   »فقه و زنـدگی «العظمی صانعی (مدظله) به نام 
له و جايگاه آن در شـرايط فعلـی در سـطح مجـامع علمـی کشـور در حـوزه و         فتاوای معظم

خته جناب آقـای دکتـر   دانشگاه به چاپ رسيد. مقاله پيش رو توسط يکی از حقوقدانان فرهي
» حـافظ «طی دو شماره در مجله علمـی و وزيـن    ١٣٨٤باشد که در سال  نعمت احمدی می

منتشر شد. از آنجا که اين مقاالت در جهت تنوير افکار عمومی مؤثر و ثمر بخش بود، لذا در 
  گذرد. اين قسمت مقاله حاضر  از نظر خوانندگان گرامی می
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هـاي مفصـل و قابـل تـوجهي      چند تن از آيات عظام پاسخ دهد، نمي
مجله وزين حافظ ـ کـه خـود     . اگر مدير مسئول صاحب ذوقاند داده

هـا   جوابيه و ءمجتهدزاده هستند ـ رضايت داشته باشند، متن استفتا 
  هاي آتي چاپ شود. در شماره

العظمـي يوسـف صـانعي کـه مـدتها       اهللا↨ـآيـ اما پاسخ حضرت 
مصادر مهم قضايي داشتند، در نوع خـود جالـب توجـه اسـت کـه      

آن ـ بـا    ی هاستفتائيه، اصل پاسخ و به ضـميم  عالوه بر فکس متن
مجموعـه اسـتتفائات آن    از ءاسـتفتا  ٣٩گزينش دفتر معظم لـه ـ   

از  اند. ايشان در هريک بزرگوار را براي نويسنده مقاله ارسال نموده
انـد. ضـمن    اين استفتائات با ديدي جديد به مسايل روز نگاه کرده

اي از ايـن   اضـر، بـه نمونـه   ترتيب، در مقالـه ح  تشکر از اين نظم و
صـانعي   اهللا↨ـآيـ پردازم که حاصل اجتهاد حضـرت   ها مي استفتائيه

است. به علت مفصل بودن نظريات در مقاله حاضر، نظريات فقهي 
  کنم. در مسائل زنان جامعه را بررسي مي ايشان
   دينی عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت .١

  )١٠، س  ٢٠، ص  ١ج( مجمع المسائل،   
اجتهـاد   ه بحث تاريخي اين موضوع و اينکه چه زناني بـه درجـة  ب
دانـيم قبـل از انقـالب اسـالمي      پردازم، هـر چنـد مـي    اند نمي ه رسيد

اصـوالً کالسـهايي مخـتص بـانوان چنـدان وجـود        دروس حـوزوي و 
مدارس جديـد و حضـور    نداشت و با توجه به اينکه تا قبل از تشکيل

 بانوان به صورت متعارف در حد دختران در اين کالسها، سطح سواد

هاي قديم بود، اما بودند زناني که با تکيه بر هوش و دانـش   مکتبخانه
و استعداد ذاتي خود پا به پاي مردان پيش رفتند و به درجة اجتهاد 
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مرجع بتواند زن باشد و از بـاب   رسيدند، مانند بنت الهدي. اما اينکه
نوع خـود   ديدي است که درتقليد مردان مقلّد زن باشند، فتح باب ج

  قابل توجه است.
   مناصب حکومتی عدم شرطيت مرد بودن در کليه .٢

 )٧٥٥، ص  ٢٦١، ص  ٣جالمسائل،  (مجمع  
فقهي شماره  اين نظر نيز همانند نظر اول است، هر چند نظريه

نياز به کسب مدارج خاص فقهي دارد و اعلميـت و مرجعيـت    يک
روشـنايي و تأللـو پيرامـون خـود را     که بايد با  به مثابه نوري است

شـود و   مردم کشف مـي  روشن کند و اصطالحاً مرجعيت به وسيله
قرنهاست که مرجع را مردم، با تکيه بر توان فقهي مجتهد، کشـف  

اند. اعالم مرجعيت به وسيله هر گـروه و نهـادي قابـل قبـول      ه کرد
مقلّـدين هسـتند کـه مرجـع خـود را       مردم واقع نشده است و اين

کنند. اما مناصب حکومتي مبحثي جداگانه اسـت، نمونـه    يدا ميپ
قـانون   ١١٥آن رياست جمهـوري اسـت کـه حسـب اصـل       اعالی

ميـان رجـال مـذهبي و سياسـي      اساسي، ريـيس جمهـور بايـد از   
اي آن محـل بحـث    و تعريـف واژه » رجـال «انتخاب شود و مبحث 

 داننـد کـه بـه مـردان اطـالق      و گروهي آن را جمع رجل مـي  شده
خاص دارند که جنسـيت را در   شود و گروهي اعتقاد به اوصاف مي

 گيرد و حتي مشروح مـذاکرات مجلـس خبرگـان قـانون     نظر نمي

صـانعي در   اهللا↨ـآيـ باشد. نظر  اساسي نيز در اين مورد راهگشا نمي
تازه باز کرده اسـت و تصـريحاً عـدم شـرط      بحث و بابي ،اين مورد

اسـت. بـه    در نظـر داشـته  جنسيت را در کليه مناصـب حکـومتي   
تواند مرجع ديني باشـد، پـس مناصـبي     طريق اولي، وقتي زن مي
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رياست جمهوري نيز در اين نظر فقهي لحاظ شده  مانند رهبري و
  است.
   عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت. ٣

 )٧٥٤، ص  ٢٦٠، ص ٣ج(مجمع المسائل،   
 اهللا↨ـآيـ به حضور چندين سالة حضـرت   اين نظر فقهي، با توجه

عـالي قضـايي،    در شـوراي  ايشـان صانعي در قوه قضاييه و عضـويت  
باشد که از ذهن  صرف نظر از انديشه فقهي، تصميمي قضايي نيز مي

يکــي از اعضــاي شــوراي عــالي قضــايي کــه در زمــان امــام  و زبــان
توانـد   متبـادر شـده اسـت و مـي     (ره) عضو قوه قضـاييه بـود،   خميني

 دام قضـات و منصـب قضـايي بـه    انقالبي قابل تعمق در نحوه اسـتخ 

  وجود آورد.
دانيم که امروزه تعداد زنـان دانـش آموختـه رشـته حقـوق از       مي
بيشتر است. جالـب اينجاسـت کـه بسـياري دختـران از شـم        مردان

ــد.   ــاالتري از پســران در زمينــة دروس حقــوقي برخوردارن   قضــايي ب
حسب  ،اما ميزان جذب زنان در قوه قضايي بسيار پايين است و هنوز

قانون استخدام قضات، شرط مـرد بـودن از شـرايط اوليـه اسـتخدام      
  قبــل از انقــالب و يــا آزمونهــاي بعــد از  قضــايي اســت و زنــاني کــه

اند در مناصبي غيـر   ه انقالب و در سالهاي اخير جذب قوه قضاييه شد
  از قضـاوت مشــغول بــه کارنـد و آن گــروه کــه پايـه قضــايي دارنــد،    

ــاه در ســمت ــور   مشــاور دادگ ــا حــداکثر دادســرا و ام   خــانواده و ي
صـانعي   اهللا↨ـآيـ نظر فقهي  کنند. طبيعي است که سرپرستي کار مي

منصـب   تواند به يکي از اشکاالت و موانع قديمي حضـور زنـان در   مي
  قضايي پايان بخشد.
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اطراف و تساوی ديـه زن و   تساوی زن و مرد در قصاص نفس و. ٤
  مرد در ديه نفس و اطراف  

   ؛ ١٠١١، س ٣٧١، ص ٣جالمسائل،  (مجمع  
  ،  ٣٧٤ـ  ٣٧٣صص ، ٣مجمع المسائل، ج   

 )١٠١٨، ١٠١٧، ١٠١٦، ١٠١٥س   
تسـاوي   صانعي موضوع اهللا↨ـآيترين نظريات فقهي  يکي از عميق 

زن و مرد در قصاص و ديـه، اعـم از قصـاص نفـس و اطـراف اسـت.       
ن گفـت  تـوا  از فقهای عظام نديده بودم. مي تاکنون چنين نظر فقهي

قانون مجازات اسالمي را  اين نظريه، انقالبي عظيم در نحوه نگرش به
زماني  در پي خواهد داشت. صاحب اين قلم قادر به بيان شادي خود،

که اين دو نظر فقيهانه را ديد، نيسـت. بـه عنـوان مسـلماني کـه دو      
در بين اعضاي خانواده خود دارد، از تفـاوت ديـه،    جنس زن و مرد را

يکسان، قادر به فهـم تفـاوت    به علقه به پسر و دختر به طور با توجه
 ٩٢ ةآي ديه فقط دو بار در ةسهم هر يک نبودم. در قرآن مجيد، کلم

آمده است، بدون اينکه جزئيات و مقدار آن معين  ءنسا ةسوره مبارک
�%�  شود.   �  S�qN �%�&�|� *��� ��� � S�qN 0 �%&�|� *�#2 - ��|= -%�|� ���$ �2�F���2. � �&� � ��!4� ¢P  -%�� -%�� ���g2 - 0 5!+ ��|� �+ � R�� ��
 j�� �� �&�|� ���$ �2�F�� j�� �� -%� - � � ��!4� �2�� �%� � RZ& � � R�& � ¢P  ���� �&�|� ���$ �2�h � 5!+ j% g� �� I  �W �8 �W !
 C -%� � C �� ���7 s��%��� �2�Z<؛� 

ندارد که مـؤمني را بـه قتـل     حق يعني: و هيچ مؤمني
مگر آنکه به خطا مرتکب آن شود و در صورتي  ،برساند
ايـن خطـا)    ةخطا هم مؤمني را بکشد (بـه کفـار   که به
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به صاحبان  اي يک برده مؤمن آزاد کند و خونبها و ديه
 یمگــر آنکــه اوليــا ،دم) تســليم نمايــد یخــون (اوليــا

قتول با آنکه پس اگر م ؛ببخشند مقتول، ديه را به قاتل
 ،از گروهي باشد که دشـمن شـما هسـتند    ،مؤمن است

اي مؤمن بايد آزاد کنـد (و چـه    فقط برده صورت در اين
بين شما  بسا ديه ندارد) و اگر مقتول از قومي باشد که

بايد ديه و خونبها را به اهـل   ،و آنان ميثاق برقرار است
ه کـ مؤمني نيز آزاد کند و کسي  او پرداخت کند و برده

 ،دو ماه روزه پي در پي بگيـرد  ،تواند برده آزاد کند نمي
شرط بازگشت از جانب خداست و خداوند به همـه   اين

    1».امور دانا و حکيم است
 مکارم شيرازي چنين نظري دارند: اهللا↨ـآيمورد تقسيم ديه،  در
زيـرا خـون انسـان بـا چيـزي برابـري        ،ديه پول خـون نيسـت  ... 
در خانواده  اقتصادي است که ءي پر کردن خالکند، بلکه ديه برا نمي
اقتصادي بـر اثـر    ءم است که خالآيد و در اين راستا مسلّ وجود مي به

ناشي از فقدان زن است  اقتصادي ءمرد به مراتب بيشتر از خال فقدان
  2زن است. ةبرابر دي مرد دو ةو به همين جهت دي

اظهار نظري  نگارنده در جايگاهي نيست که از باب فقهي هر چند
مکارم شيرازي موافـق نيسـتم.    اهللا↨ـآيبا نظر  ،کند، از نظر اجتماعي

صـورت   گيرنـد، بـه   امروزه زن و مرد به صورت مسـاوي حقـوق مـي   
خوانند و به تناسب امتيـازات حاصـله پسـتهايي را     مساوي درس مي

توان پذيرفت که ارزش فالن خانم دکتر  چگونه مي کنند. تصاحب مي
انتشـارات خـط سـوم، چـاپ      ،، تهران١٤١و  ١٤٠علي آقايي، صحقوقي، محمدآيات االحکام .١                                                 

  .١٣٨١ ،دوم
  .سلسله مقاالت ضمانت عاقله ،٢٨/٢/٧٧ ،روزنامه اطالعات .٢
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خـانواده کمتـر از فـالن دکتـر      در» اقتصادي ءخال« متخصص از نظر
از  مکارم شيرازي آماري سـاده  اهللا↨ـآيمتخصص است؟ کاش حضرت 

آور خـانواده هسـتند مطالبـه     مراجع قابل توجه خود از زناني که نان
اين نظريه غيرقابـل دفـاع تمسـک نجوينـد. مهمتـر       نمودند تا به مي

، در خصوص يکساني ١٤تا  ١٢اينکه خداوند، در سوره مؤمنون آيات 
 انـد و کـالم   ه ذات انسان تصويري زيبا از خلقت آدمي ترسـيم نمـود  

�s#�%aهي اال �48 C À$%����    پايان بخش اين آيات اسـت، جـايي
�� ���r  که خدا به خود آفرين گفته و خود را بهترين آفريننده دانسته است.   -0)%4 %&#!N �#� �� �� ( "%&!�Y Ry s^ $��� D �Vq  ��#!
 �Vq&� %&#!N R�y s�� �#!�� %&#!1��A�= %&#!1� �A��  ��48 C À$%��� �N: �%#!N "%(S�( Ry �W} j%¦�� %(�4�� �%�%¦
s#�%��aآينــه، بــه تحقيــق، انســان را از  : هــريعنــي ؛�

اي از گــل بيافريــديم، پــس آن را بــه صــورت  خالصــه اسـتخوانها را بـا    گوشت را اسـتخوانها نمـوده و سـپس   گوشت جويده يـا قابـل جويـدن) بسـاختيم، پـس آن      پـاره  ( نطفـه را علقـه (خـون بسـته) و علقـه را مضـغه      توار بنهـاديم، سـپس   در جايگـاه محکـم و اسـ    اي نطفه اي ديگر، ممتـاز از   گوشت بپوشانديم، پس آن را آفريده ها، پديد آورديم، پس آفـرين بـر خداونـد،     ساير آفريده  1» آفريننده.بهترين 
نظر فقهي آنـان   ،اند ه جزئيات و مقدار ديه آورد آنچه بعداً فقها در

است. حال بايد ديد آيـا   است که در قانون مجازات اسالمي هم آمده
بنيـادين در   صانعي، با تکيه بر زمان حاضر و تغيير اهللا↨ـآينظر فقهي 

  .١٣٨٣نشر ميزان، چاپ دوم،  ،، تهران١٩٨ابوالقاسم گرجي، صحکام، دکترآيات األ .١                                                 
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سب تـر  نحوه تأمين اقتصادي خانوار با حقيقت زندگي امروزين، متنا
تفاوتي است بين دست خانم دندانپزشک متخصصي کـه   نيست؟ چه
دندانپزشـکي کـه در همـين     شود با دسـت مـرد متخصـص    قطع مي

 حادثه دست او نيز قطع شده اسـت؟ فقاهـت و اجتهـاد مبتنـي بـر     

تواند بستر ساکن و ساکت نظرياتي که شايد در  واقعيتهاي جامعه مي
مکـارم شـيرازي    اهللا↨ـآيد نظر اقتصادي، که مور گذشته حتي از ديد
اقتصـادي زن در بسـياري از    ولي امـروزه جايگـاه   ،است، همسو باشد

نمونـه،   ها، اگر بيشتر نباشـد، کمتـر از مـردان نيسـت. بـراي      خانواده
پردازد  جانب، عليرغم تحصيالت عاليه، به امور خانواده مي همسر اين
تنظيم دخل و خـرج  که نقش وي در اداره امور خانواده و  و باور دارم

موفقيــت آنهــا و حتــي تحصــيالت  و تــأثير او در تربيــت فرزنــدان و
به تشـکر   اي است که قادر به اندازه ،جانب بعد از ازدواج تکميلي اين

باشم و تنها از پيشگاه خداوند شکرگزار چنـين مـوهبتي هسـتم     نمي
يز نمود تا مأمن و پناهگاهي داشته باشم و فرزندانم ن ءکه به من اعطا

  مدارج عالي طي طريق کنند. در سايه اين امنيت در مسير
و  لکن اگر زن مهريه خود را ببخشد ،طالق در دست مرد است .٥

   بر مرد واجب است او را طالق دهد ،تقاضای طالق نمايد
 )١٢٨٩، س  ٤٨٢، ص  ٢(مجمع المسائل ، ج  

 اهللا↨ـآيـ بتوان گفـت نظـر فقهـي     شايد ،»واجب«با آوردن کلمه 
قـديمي و،   المثـل  تنها به ضرب ،بيايد نعي اگر به صورت قانون درصا

ايم. وقتـي   نزديک شده» مهرم حالل، جانم خالص«در هر حال، تازه 
قضاييه در سخنراني معروف خود در بازديـد عيـد    قوه رياست محترم

به وسيله دوربينهاي مخفـي   سالها قبل در حضور قضات اعالم کردند
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زد و  مـي  اند که زني سر خود را به ميز قاضـي  ه در دادگاه خانواده ديد
ولـي   ،نموده، حال اينکه سالها از هم جدا بودنـد  درخواست طالق مي

گونه برخورد کردن با مسـئله   نمود. طبيعي است اين نمي قاضي توجه
گناه اصرار بـر حفـظ ظـاهري عقـد      طالق و زنان عواقب سوئي دارد.

تأسـف بـه    که در مـواردي بـا  ازدواج، بدون در نظر گرفتن تبعات آن 
تواند از بـاب   شود، بر گردن کيست؟ اين نظر فقهي مي گناه آلوده مي
هم قابل توجه باشـد، چـه مهريـه عندالمطالبـه و حـق       عسر و حرج

گـذرد،   خـود مـي   ةاوليـ  طبيعي زن است. وقتي زن از حقوق حقـه و 
يـن  ا کند. اگـر  يعني منتهاي عسر و حرج را با زبان بي زباني بيان مي

، شـود  نمـی نظر به صورت قانون درآيد، نه تنها نظام خانواده سسـت  
خود را بخشـيده اسـت و وجـوب     ةوضع زن که مهري بلکه با توجه به

آورد و از افـراط مـرد در    وجود خواهـد  طالق، تعادلي بين خانواده به
 عدم طالق و تفريط وي در نپرداختن مهريـه و درخواسـت اعسـار و   

  هيم.ر مرد مي ةيپذيرفتن طالق از ناح
نه بـه عنـوان    باشد و ازدواج موقت مختص به شرايط خاص می .٦

دل ازدواج دائمع   
 )٧٩٥، س ٣٠٦، ص ٢(مجمع المسائل، ج  

دارد و  دانيم که ازدواج موقـت تنهـا در مـذهب تشـيع مجـوز      مي
خليفه دوم ازدواج موقت را تعطيل نمود، که بحثي تـاريخي و فقهـي   

ج موقت امروزه به عنـوان خـوش گـذراني و از    ازدوا است. اما موضوع
رايج است. جوانـاني   ،فرزند هستند ناحيه افراد پولدار که داراي زن و

روي  موقـت ازدواج  بـه  ،که قادر به تهيه امکانات ازدواج موقت باشند
توان گفـت يـک    آورند و از ميان صدها ازدواج موقت به جرئت مي مي
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ج موقـت و شـرايط شـرعي آن    آن منطبق بر شـأن نـزول ازدوا   ةنمون
ي کـه مـورد اخـتالف شـيعه و سـنّ      نيست. با تأسف، از ازدواج موقت

مـوارد   شود و يکـي از ايـرادات در بسـياري    استفاده مي ءباشد سو مي
 اهللا↨ـآيهمين ازدواج موقت است که با نگرش خاص  ،غير قابل دفاع
ت نگاهي تازه به ازدواج موقت و ايجـاد شـرايط سـخ    توان صانعي مي

  براي آن رسيد.
جنين قبل از چهارماهگی به واسطه حـرج و   رفع حرمت سقط .٧

   مشقت غيرقابل تحمل مانند بيماری جنين
 )٢٠٦س ،١١٢ص پزشکي،استفتائات  (  

اي بـه ظـاهر مـورد     هرچند ظاهراً اين نظر فقهي در قالب اليحـه 
قرار گرفته است، بايد پذيرفت که ايـن نظـر فقهـي     توجه قوه قضاييه

جنين يا مـادر و تبعـات بعـدي،     تکيه بر عمق واقعه، يعني بيماري با
  باشد. مي اهللا↨ـآياصدار يافته و نشانگر نگرش خاص 

صانعي  اهللا↨ـآيعالوه بر نظريات ذکر شده در باال، نظريات ديگر از 
سـال   سـيزده  ،بلوغ دختران که با نبـود سـاير شـرايط    ـ همانند سن
از رحم و انتقال آن بـه   وعي در خارجيا جواز تلقيح مصن ؛قمري است

از  يا ارث بردن زن ؛رحم، که در نوع خود از نظريات قابل توجه است
يـا ارث بـردن زن از    ؛تمام اموال شوهر، در صورت نبودن وارث ديگر

عين منقـوالت و از قيمـت غيرمنقـول ـ نشـانگر       همه اموال شوهر از
 ـ  نظريـات ديگـر  از  درايت و تيزبيني و شگرف نگـري ايشـان اسـت.   
شوهر، در مـواردي   ةمانند عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجاز

عدم حرمـت   ؛استمتاع مرد نباشد خالف شئون مرد يا خالف حق که
روشــهاي جلــوگيري (کنتــرل جمعيــت) و عــدم حرمــت روشــهاي  
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 براي کساني کـه چنـدين   ،جلوگيري که منجر به عقيمي دائم گردد

 گذرم. فرزند دارند ـ مي
 ظريات قابل توجـه ديگـري را در خصـوص ارتـداد و قصـاص و     ن

تساوي غيرمسلمان و مسلمان در قصـاص و ارث بـردن غيرمسـلمان    
مقالــه هــاي بعــدي خــواهم آورد؛  هماننــد مســلمان از مســلمان در

در جهـان   نظرياتي که راز پويايي فقه شـيعه و مانـدگاري اجتهـاد را   
  1کند. پرمسئله امروز اثبات مي

در خصـوص   صـانعي العظمی  اهللا↨ـآينظريات فقهي حضرت به  نگاهي 
 2ر مسلمان)يمسلمان و غ برابری قصاص (زن و مرد،

 يقصـاص نظـر فقهـ    يبرابر ةدربار يوسف صانعي اهللا↨ـآيحضرت 
زن ، (برابری قصاص ٢ يدارند که برگرفته از کتاب فقه و زندگ يجالب

 نيلثقلـ ا فقـه  يفرهنگـ  ةچاپ مؤسسـ  )و مرد، مسلمان و غيرمسلمان
 :پردازم يشان ميا يدگاه فقهيد  انيبه ب، ن مقالهيدر ا. است

 يبرابر  نده بهيقصاص زن و مرد و در آ يبه برابر، حاضر ةدر مقال
قصـاص    ينـابرابر . م پرداخـت ير مسلمان خـواه يقصاص مسلمان و غ

، گـر سـخن  يبـه د . شود يساز م حکم مسأله يمرد و زن در زمان اجرا
ـ ، شـود  يصـادر مـ  ، را کشـته اسـت   ينکه ز يحکم قصاص مرد  يول

 يعنـ ، يزن  ةخانواد ةيه از ناحيحکم منوط به پرداخت نصف د ياجرا
اهـل   يعنـ ، يهان عامـه يفقي، صانع اهللا↨ـآي ةبه گفت. دم اوست ياياول

هـان  يشـمرند و فق  يه را الزم نمـ يـ به اتفاق پرداخت نصـف د ، تسنن
 يفقهـا   لـب اسـت کـه   داننـد و جا  يآن را الزم م، به اتفاق آرا، عهيش

  .١٣٨٤، فروردين ١٣دکتر نعمت احمدی، مجله حافظ، شماره  .١                                                 
  ه دوم جناب آقای دکتر نعمت احمدی.مقال .٢



  ١٩٧    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  

نقـل   7يامـام علـ   يزن و مـرد را بـه نقـل از رأ    ةيـ د يبرابر ،عامه
 .  اند کرده

در   ه را قابل پرداختيکه نصف د يکسان ةبه ادل، در نوشتار حاضر
 اهللا↨ـآيـ ات يـ ه بـر نظر يـ بلکه با تک م؛يپرداز ينم، دانند يزمان اجرا م

تنهـا  . داخـت م پريخـواه  ين نـابرابر يـ ن ايات مخـالف يبه نظر يصانع
 ةيـ آ، کننـد  يه به آن اسـتناد مـ  ين پرداخت نصف ديکه موافق  ای  هيآ

0)��� :ديفرما يکه م ييجا آن، باشد يبقره م ةسور ١٧٨ �P �(0%��P� '
ه اسـت و  ين بخش از آيه هميطرفدار پرداخت نصف د ياجماع فقها
   1.دانند که مرد در برابر زن قصاص نشود ين ميل بر ايآن را دل
، اتيـ گـر آ يه و مسـتفاد از اطـالق و صـراحت د   ين آيقت در ابا د
  بـر عـدم   يحيشـود و اگـر نـص صـر     يدر قصاص استنباط م يتساو
 .  فرمود يان مين شارع مقدس بيقيبه ، بود يتساو

  مخالفـت قصـاص زن در مقابـل   ، قصاص زن در مقابل زن يمعنا
 بـه   ليـ کـه جمـع قت   »يقتلـ « ةه از کلمـ ين آيبلکه در ا، ستيمرد ن
. در خود مفهـوم قصـاص نهفتـه اسـت     يبرابر، کشتگان است يمعنا

  د دارند:يحکام تأکات األيدر کتاب آي، استاد دکتر ابوالقاسم گرج
دقيقـي ايـن برابـري را بيـان      ةشريفه به گون ةآي«. . .  

که فقها از ايـن برابـري بـه مماثلـث      فرموده است و اين
قيق نيست و چندان د  جانب اند، به نظر اين تعبير کرده

رسـاند.   طور که بايد مفهـوم دقيـق قصـاص را نمـي     آن
شود اين است که در رابطه با  چه از آيه استنباط مي آن

 هر کدام از حريت و رقيت، رجوليت و انوثيت و احيانـاً 
شريفه در سـه   ةامور ديگر، قتل بر چهار نوع است و آي

  .٣٠، ص برابري قصاص : ، به نقل از١ ة، مسأل١٤٥، ص ٥الخالف، ج  .١                                                 
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  1قصاص داللت دارد.  مورد از هرکدام بر مشروعيت
 ةيـ آ  طور اخص بـه قصـاص پرداختـه    که به قرآن ةيکه تنها آحال 

ه يـ آ  نيـ از ا يبـر عـدم تسـاو    يحيبقره است و نص صـر  ةسور ١٨٧
 .م پرداختيخواه يگر منابع فقهيبه د، شود ياستنباط نم

 روايات

  پـانزده ) ، ٣٥ـ   ٣٢قصاص(صص  يدر کتاب برابر يصانع اهللا↨ـآي
ن يـ اند که از ا برشمرده قصاص زن و مرد يث در خصوص نابرابريحد
ث آن از سـند  يک به ده حدينزد، شانيا ةث به گفتير پانزده حديتعب

وارد  يراد اساسـ يـ هـا دو ا  تيـ ن روايـ معتبر برخوردار است کـه بـر ا  
 يهـا را مبنـا   تـوان آن  ين علّت معتقدنـد کـه نمـ   يهم  اند و به آورده

قـل و  و ع تسـنّ ، ل مخالفت با قـرآن يک دل. ياستنباط حکم قرار داد
گـر  يات ديگر معارضه با روايل ديمسلّم است و دل  ير قواعد و اصولسا

 .  است

 مخالفت با کتاب، سنّت و عقل .١

  يل و نظـر فقهـ  يـ ن دليتـر  مهـم ، ذکر موارد مخالفت با کتاب اللّه
ث معتبر وجود دارد يش از چهل حدين نکته که بيذکر ا. شان استيا

بـا قـرآن مخـالف و     يتـ يواهـر ر  ن مضمون داللت دارد کـه: يکه بر ا
  د آن را کنار نهـاد و علمـش را بـه   يت ندارد و بايحج، ناسازگار است
ت يـ ن روايـ به ا، نمونه يبرا) . ٣٦ص ، قصاص ي(برابر اهلش واگذارد

  بسـنده ، نقـل شـده   7هشام بن حکم که از امـام صـادق   ةحياز صح
 .کنم يم

  .١٩٠ـ ١٨٩حکام، نشر ميزان، چاپ دوم، ص آيات األ .١                                                 
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T�&� EqN6 �&�P6%&� %¨ :O%#� ,�2 T�&
 R�X%Y %� , 9�� C �%����  %��(S�C �%���� M�%��± R�X%��Y %��� � 5���!� ;5��!� R��!�  
اي مـردم،   در مني سخنراني فرمود و گفت: 6پيامبر
چه از جانب من به شما رسـيده کـه موافـق کتـاب      آن

چه رسيده و مخـالف کتـاب    و آن ام؛ خداست، من گفته
  1ام. خداست، من نگفته

قصـاص زن و   ياز نـابرابر  يات حاکيرواي، صانع اهللا↨ـآيبه اعتقاد 
  ات بـه ين روايها را کنار گذارد و ا د آنيمرد با قرآن مخالف است و با

، اول ةدسـت . مخـالف اسـت   يات قرآنـ يشان با سه دسته از آياعتقاد ا
  قتيعدالت و حق ةيکه داللت دارد سخن و احکام خداوند بر پا ياتيآ

ن يا. ستيروا ن خداوند ةياست و ظلم و ستم نسبت به بندگان از ناح
نمـود   ،عيتشـر   ةتواند در عرص ينم، ن استيتکو ةکه در عرص يبرابر
و سخن پروردگارت به ، �/��% � 
�0 _� ¹, �!�, $�� :دا نکنديپ

  2.است  و داد سرانجام گرفته يراست
�0 �  :ةيا آي R�} -C 9} e#2�،      حکـم و دسـتور بـه دسـت

  3.کند يان ميخداست که حق را ب
W!t �2�2 C �!���%.�  :ةيز آين %�و خداوند بر بندگان خود سـتم   ,�

   4.خواهد ينم
  .١٥، حديث ٩باب ، ٢٧، ج ↨ـل الشيعئوسا .١                                                 

  .١١٥ ة، آي)٦(انعام .٢
  .٥٧ ة، آي)٦( انعام .٣
  .٣١ ة، آي)٤٠( غافر .٤
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  کـه خداونـد    آيات متعـدد ديگـري بـر عـدالت و انصـاف و ايـن      
  کنـد نـازل شـده اسـت. حـال چگونـه       سـتم نمـي   ای ذره ةبه انداز

  کـه خداونـد   ـ   تـوان پـذيرفت کـه در قصـاص بـين مـرد و زن       مي
کـه   حال ايـن  تفاوت قائل باشد؟ـ   ستآنان را مساوي خلق کرده ا

ها نفس واحدي دارند و خداوند تقـوا را تنهـا دليـل برتـري      انسان
 دانسته است.  

  هـا آيـه از آيـات     صـانعي کـه ده   اهللا↨ـآيـ کـه،   سخن آخـر ايـن  
  انـــد،  مربـــوط بـــه عـــدالت و جلـــوگيري از ظلـــم آورده  قرآنـــي

ــا   آخــرين اســتدالل بعضــي ــاوت قصــاص مي ــه تف ــا را ک   ن از فقه
مرد است و مرد پايه  ةزن بر عهد  ةزن و مرد را بدان جهت که نفق

  رود، نـه تنهـا بـه لحـاظ      و ستون اقتصـاد خـانواده بـه شـمار مـي     
بهــا)  (يعنــي خــون  معنــاي لغــوي ديــه کــه در برابــر خــون اســت

پذيرند، بلکه آن را در خصوص کودکان خردسـال، پيرمردهـا،    نمي
يـا   ــ   ده وابسته به آنـان نيسـت  اقتصاد خانوا که ـگير مردان زمين

  الجمـع ↨ـشـوند، مانعـ   آور خانواده محسوب مـي  زنان شاغل که نان
دانند و به همين اعتبار، ارتباط قصاص با اقتصاد و معشـيت را   مي

 دانند.   مردود مي

 مخالفت با روايات .٢

  که اين اخبار با آيات قـرآن  صانعي، گذشته از آن اهللا↨ـآي ةگفت به
هايي کـه عـدل و حکمـت را بـراي خداونـد       ست، با روايتناسازگار ا

کرده و ظلم و ستم را از آن نفي کرده نيز مخالفـت دارد. ايـن     اثبات
ها ترديدناپـذير   اند که ادعاي تواتر و قطعيت در آن بدان اندازه  روايات
 ). ٦٠ص   برابری قصاص،است. (
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 مخالفت با عقل .٣

  کنـد. وقتـي   م مـي عقل حکم کنـد، شـرع نيـز بـدان حکـ      هرچه
خداونـد بـر    ةپذيرفتني نيست که خداوند ظالم باشد، صدور از ناحيـ 

زن و مرد، هم با عقل ناسـازگار اسـت و هـم بـا      ةتفاوت قصاص و دي
و شارع نيز برخالف عقل حکمي صـادر   قواعد مسلّم عقلي و حکمي؛

���' نکرده است: 5� R�8 *#�� 5� R�8 %�  

 معارضه با روايات ديگر .٤

نقـل    تيچند روا يصانع اهللا↨ـآيحضرت ، قصاص يبرابر کتابدر 
قصـاص زن و مـرد    يبرابـر  يحکم شرع، اتين رواياند که بر ا فرموده

ـ   ، ن اعتباريبه هم. آمده است ، اتيـ ن رواياعتقاد دارند کـه تعـارض ب
. متناسب باشـد  يکه با عقل فقه يتيرش روايست بر پذ ا يليخود دل

 .کنم يت بسنده ميک رواينمونه به  يبرا
نقـل   7، روايتي از حضرت امام صـادق 1↨ـعيل الشئدر کتاب وسا

Cشده است با اين مضمون، ��
 G �
 £��4� 5#y��7  ?��%�� rY$ *��
' قتلها���
 r�Y$ ,�!�� ?���� *�� � ��
 فرمايـد:  مـي  7امـام صـادق    

د، اميرمؤمنان مردي را که زني را از روي عمـد بـه قتـل رسـانده بـو     
 کشت و زني که مردي را از روي عمد به قتل رساند نيز کشت. 

 اجماع .٥

ن يبا ا. ل قائالن به تفاوت در قصاص زن و مرد اجماع استياز دال
 .  اجماع رد شده است يصانع اهللا↨ـآي ةينظر

ـ   «...  آن بيـان   ةبايد گفت در مسايل اجتهـادي کـه ادل
  .١٤، حديث ٣٣، باب ٢٩ ، ج↨ـائل الشيعوس .١                                                 
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اجماع شده و نيز مختلف است، جايي براي استدالل به 
شـود کـه    دليـل شـمرده مـي     نيست و اجماع در جايي

(برابـري  » مدرکي از قـرآن و سـنّت در دسـت نباشـد.    
 ).  ٦٣ قصاص، ص

توان به يکي از اشکاالتي  بر موارد فوق، اين نظر فقهي مي تکيهبا 
قصاص زن و مرد بر حقوق اسالمي  ةحقوقي جهاني با نحو ةکه جامع
 نصـريحي در قـرآ    دهد. وقتي نص ای  کننده کند، پاسخ قانع وارد مي

در مورد تفاوت زن و مرد در قصـاص نيسـت و بـا تکيـه بـر اجتهـاد       
وقتـي در   بـرد؛   توان به رمز و راز نظـر شـارع پـي    اسالمي ميپوياي 
مساوي پذيرفته شـده    امروز حق رأي زنان با مردان به صورت ةجامع

 کننـد؛  ح مـي هاي علمي را به صورت يکسان با مـردان فـت   و زنان پله
است که مـديريت در نهـاد زنـان همـان انـدازه       وقتي مشخص شده

کـه بـا تکيـه بـر       تواند قوي باشد که در مردان، پذيرفتني نيست مي
هم مخـالف آن    توان روايت ديگري رواياتي که برابر نوشتار حاضر مي

روايت باشد تا اثبات کند با تکيه بر قواعـد عقلـي و واقعيـت موجـود     
 1در نظام حقوقي داده شود.تغييراتي 

ـ به نظريات فقهي حضرت  نگاهي ن يدر تـدو صـانعي  العظمـی   اهللا↨ـآي
  2نيقوان

يحـه قـانون    آن بين زن و مرد از بدو تهيه ال تفاوتموضوع ديه و 
مورد مناقشه جامعه حقـوقي و فقهـي كشـور بـوده     ، مي مجازات اسال

 است. نص صريحي در قرآن درخصوص تعلـق نصـف ديـه بـه زن در    
  .١٣٨٤ ، ارديبهشت١٤دکتر نعمت احمدی، مجله حافظ، شماره  .١                                                 

  مقاله سوم از جناب آقای دکتر نعمت احمدی. .٢
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 اهللا↨ـآيدر عوض بنا به فتاوي حضرت . مقابل دو برابر ديه مرد نداريم
2% �. ..ةصانعي آيات متعددي درخصوص تساوي حقوق داريم مانند آي %¨ �( � ��d �� R�%&#!N %( 6%&�P�1 ـ آدم  بني ـرد و زن به عنوان  ـكه م 

ي انـد و در آيـات ديگـر    مورد خطاب قرار گرفته و گرامي داشته شده
��8" � �شريفه  ةآي خصوصاً� [�V( �� R�#!N ��� R��$ �#7 6%&�%¨ %2 %�ZY�m %Z&� 9!N�2  كه از خلقت مساوي زن و مرد ياد شده است و لذا

ارث پسـر كـه دو برابـر ارث     هئلمسـ تا جايي كه نص صريح هماننـد  
قائـل بـه نصـف تعلـق     ، توان درخصوص مورد ديه باشد نمي دختر مي

   .ديه به زن شد
اعم از بيمه عمـر   سيسات جديد مانند بيمهأتوان به ت درعوض مي

 شخص ثالث و بيمه حوادث اشـاره كـرد كـه بـدون در نظـر      هيا بيم

شود امـا در زمـان تعلـق     حق بيمه مساوي اخذ مي، گرفتن جنسيت
اي كـه در   كننـد و زن نصـف مـرد از بيمـه     نگاه مي بيمه به جنسيت

. شود برخوردار مي، ت نموده استپرداخ ابتداي امر به صورت مساوي
يحـه قـانون    زمـان تصـويب ال   در، صـانعي  اهللا↨ـآيبنا به نظر حضرت 

ايـن مطلـب    عالي كشور به دكتر بهشتي رياست وقت ديوان، مجازات
آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شـود در مقابـل    زن نان ـكه  
اوي ديـه  استناد نمودند و باعث تصـويب عـدم تسـ   ، آور است نان مرد

صانعي باور دارند كه اگر مرحوم بهشـتي زنـده بودنـد     اهللا↨ـآي. شدند
كردند زيرا كه ديه مربوط بـه جـان آدمـي     مي از اين نظر عدول قطعاً

. بـر آن وارد گرديـده اسـت    است و جبراني براي خسارتي اسـت كـه  
كردنـد و   رفسنجاني از تساوي ديه يـاد  آقاي هاشمي، چندي قبل هم

  .١٣)، آية ٤٩حجرات ( .١                                                 
  .١)، آية ٤( ءنسا .٢
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كه آيـات عظـام ديگـري هـم معتقـد بـه تسـاوي ديـه         معتقد بودند 
، وه بـر ديـه قتـل    عـال . شرايط تصـويب قـانون مهياسـت    باشند و مي

رويـه بـه   ، رغـم نبـود نـص صـريح     علـي  درخصوص ديه جراحت هم
و مرد برابـر اسـت و    اي شكل گرفته كه ديه تا ثلث در مورد زن گونه

ـ    وارد قـانون   ر زنمازاد بر ثلث مجدداً قاعده دو برابر مـرد و يـك براب
چه تفاوتي بين چشم و گوش زن و مـرد   حال اينكه واقعاً. شده است

شـود و   يكديگر است و آيا هزينه درمان هم در مورد زن نصف مـي  با
. ل و تحليل فقهي پايان بخشيد اين نابرابري با تكيه بر استدال بايد به
رار م در چـالش بـا دنيـاي بيـرون قـ      قواعد فقهي اسـال  مسألهامروزه 

بايد تنها در مورد نص صريح قائل بـه ثبـات    گيرند و در اين مورد مي
هـايي كـه    رفـت از رويـه   برون صانعي براي اهللا↨ـآيحضرت . قواعد شد

بـا نظريـات    تـوان  باعث رواج متدهاي فقهي خاصي گرديده كـه مـي  
ش گذشته به وجـود  روتغييرات كلي در ، فتاوي ديگر فقهي خصوصاً

ر سهولت و نفي حرج با تكيه بـر كتـاب و سـنت    به قواعدي نظي آورد
دارد كـه   ر مـي قانون اساسي مقر چهارطرفي اصل  از  . كنند اشاره مي

وقتـي  . مـي باشـد   اساس موازين اسال رات بايد برتمامي قوانين و مقر
تـوان   است پس نمـي  مي قاعده سهولت و نفي حرج جزو موازين اسال

 راي نيمي از جمعيت كشورقانوني را تصويب كرد كه باعث سختي ب

 ً زنان تحصيلكرده رشته حقوق را از قضاوت منع كند و باشد و يا مثال
بـه اينكـه راز    مضـافاً  ،ضانت فرزند خـود محـروم نمايـد   حاز  يا زن را

پويايي اجتهاد در فقه است و اگـر در گذشـته   ، ماندگاري فقه شيعي
ي صـادر  نسـبت بـه موضـوعي فتـواي     فقيهي با تكيه بر استنباط خود

تـوان بـه    فتـوا مـي   ف فتوا يا فوت صاحب كرده باشد در صورت اختال
 موضـوع  ـ  مي بايد موازين اسال. فتاوي جديد توسل و تمسك جست
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اصل چهار قانون اساسي را تنها در نـص صـريح قـرآن دانسـت و در     
بايد به روايات مختلف رجوع نمود و روايتي را كه بـه   مورد سنت هم

ايـن مهـم در   . نزديك است اسـتناد جسـت   وزسهل شدن زندگي امر
بهره بانكي در هر صـورت   زماني. شوراي نگهبان هم ديده شده است

الزامـات   متعاقب آن بـا تكيـه بـر   . شد مخالف شرع تشخيص داده مي
 ها مجـاز بـه دريافـت    حكومتي با تغيير بهره به كارمزد در آغاز بانك

قـانون چـك و ايـن     دوكارمزد شدند و متعاقب آن برابر تبصره ماده 
قانون آيين دادرسي مدني مطالبه خسارت ناشـي از   ٥٢٢اواخر ماده 

. ايـم  نسبت بـه اشـخاص هـم پذيرفتـه     عدم پرداخت به موقع دين را
خصـوص   پرسش اين اسـت كـه وقتـي فقهـاي شـوراي نگهبـان در      

خير تأديه به لحاظ الزامات زماني با چنين وسـعت نظـري   أخسارت ت
آيا ارث بردن زن از تمامي ماترك مـرد و يـا    ،اند نگاه كرده به موضوع

بـه فرزنـد يـا موافقـت زن اول در خصـوص       حق حضانت زن نسـبت 
كه در امـر قضـا متخصـص     ازدواج دوم و سوم و يا حق قضاوت زناني

توجـه   مهمـي  مسـأله صـانعي بـه    اهللا↨ـآيـ تر اسـت؟   شوند مشكل مي
تنباط قواعـد  اند كه بايد اين مطلب را دكتـرين ايشـان در اسـ    نموده
، م نظـام حكـومتي دارد   ايشان معتقد است چون اسال. دانست شرعي

خواهـد كـه معنـاي آن     مجريـه و قـوه مقننـه مـي     پس دادگاه و قوه
نظر گرفت نه فتاوي مختلف  لذا بايد سند فقهي را در ،حكومت است

فقهي خودش حكومت  حاكم بايد بر مبناي متد، را و به همين اعتبار
وجـود   ست كه سند فقهي با تكيه بر الزامات زمانه بـه كند و طبيعي ا

ف نـص صـريح قـرآن نباشـند و      آيد و تنها بايد اين متـدها خـال   مي
مـي اسـت كـه از     كه متد فقها خود جزو مـوازين اسـال   طبيعي است

بايـد نظريـات فقهـي مختلـف را در نظـر       گردد و ناحيه فقها ارائه مي
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ياده كرد كـه بـا سـهولت    پ گرفت و نظر فقهي مجتهدي را در جامعه
اجتمـاع و مـردم    مي و نيز نفي حرج منطبق و در آن نفع قواعد اسال

 صانعي بـه نكتـه ظريفـي اشـاره     اهللا↨ـآيحضرت . وجود داشته باشد

هـاي مبنـايي در شـيوه     ف الخطـاب اخـتال   توانـد فصـل   دارند كه مـي 
ايشـان معتقـد اسـت برابـر نظريـه فقيـه مشـهور        . قانونگذاري گردد

اختصـاص بـه زمـان حضـور امـام       شيرازي اجراي حدود تنها ميرزاي
اما در زمـان غيبـت    ،آگاه است دارد كه از چند و چون آن 7معصوم

تكيـه بـر تعزيـرات    ، هـا  تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات
 تواند بـا اسـتفاده از كارشناسـان    است كه در اين صورت مجلس مي

، تناســب بــين جــرم و جــزا شــناس و رعايــت شــناس و جامعــه روان
اگر اين باور كـه اجـراي حـدود بـه گفتـه       ،كند را تعيين ،ها مجازات
امـام معصـوم باشـد مـورد      شيرازي مربوط بـه زمـان حضـور    ميرزاي

مي بـاز   اسال دست فقها در تغييرات قانون مجازات؛ پذيرش واقع شود
 مـي  است و اين تغييرات به لحاظ ضرورت در قـانون مجـازات اسـال   

صانعي را بايد  اهللا↨ـآيترين نظريه فقهي  مهم. ست نه به دليل نسخروا
ايشـان بـا تكيـه بـر     . دانست» عدم حجيت علم قاضي در حدود« در

تواند موجب پذيرفته شود امـا تسـاوي    يك نوبت هم مي اينكه اقرار با
و چهـارم آن هـم اقـراري كـه از روي      آن را بـه دفعـات دوم و سـوم   

فرار از عذاب آخـرت باشـد    ايمان به قيامت و ثر ازأوجدان ديني و مت
اقرار اسـت   را كافي ندانسته و اين نوبت چهارم است كه موجب قبول

اسـت در مـورد حـد،      ــ  امام معصوم ـ  7و يا با اينكه حضرت علي
اقرار، آن هم اقرار در كمال آزادي بودند و بعد از چهار نوبـت   قائل به

متـي او   ق در مورد عقل زن و سالنشدند و دستور تحقي اقرار هم قانع
توانـد   در حـدود نمـي   ـ علم قاضـي  ـ باور ايشان   را صادر نمودند و به
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صانعي با تكيه بـر احاطـه    اهللا↨ـآيحجيت داشته باشد. به هر صورت 
مـي و حضـور در دسـتگاه     و مـوازين اسـال   وسيع خود بر اصول فقـه 

ينـي در ظرايـف   ب مي، بـا نكتـه   اسال قضايي از باب اجراي عملي قواعد
فقهـي مناسـبي كـه هـم      قواعد فقهي در راه ايجاد متد امور خصوصاً
سعي وافري  م باشد و هم الزامات زندگي امروزي، رنج و موافق با اسال
  1.كنيم طول عمر ايشان را از خدا آرزو مي ...كنند  را تحمل مي

   

  .١٣٨٧ارديبهشت  ٧دکتر نعمت احمدی، روزنامه اعتماد ملی، شنبه  .١                                                 
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  1زنان ةحوز در شيعه فقه جديد رويكردهاي
  لميالدنويسنده: زکی ا  
  ينيام هللاعبد :ترجمه  

  شيعه فقه در نو حركتي .١
 انـدك  شـيعه،  اسـالمي  فقـه  در بيسـتم   قـرن  پاياني ةده دو طي
 ايـن  .يافـت  ظهـور  زنـان  ةحـوز  در جديدي حركت هاي نشانه اندك
 جلـوه  اسـالمي  فقه و انديشه عمومي ةحوز در هنگام، آن در حركت
 در روزگـار  آن در سـي سيا امـور  بـه  اشتغال كه چرا نداشت؛ چنداني

 ايـن  .بود داده قرار خود الشعاع تحت را ها حوزه ديگر و بود شدت اوج
زبان عربی، به قلم آقای زکي الميالد، نگـارش يافتـه اسـت. وی پژوهشـگر در      مقاله حاضر به .١                                                 

باب مسائل اسالمي و انديشه اسالمي، در عربستان سعودي ديده به جهان گشود. وي دروس 
حوزوي را تا مراحل عالي گذرانده و آشنايي با علـوم و جريانهـاي معاصـر را از راه مطالعـات     

هـا و نوآمـدهاي انديشـه اسـالمي را در      تحـوالت و دگرگـوني   گسترده و مداوم ادامـه داده و 
اي از تأليفـات   چارچوب رابطه آن با جهان معاصر پيگيري نموده است. در اين زمينه مجموعه

هاي وي منتشر شده و مقاالت فراواني نيـز   را عرضه کرده که تا کنون چهارده عنوان از کتاب
نده است. برخـي از ايـن مقـاالت بـه انگليسـي      هاي مختلف به چاپ رسا در مجالت و روزنامه

رسد منتشر شده است. برخي  که در واشنگتن به چاپ مي» دراسات«ترجمه شده و در مجله 
آمـده اسـت. گذشـته از ايـن فعاليتهـا،      » پگاه حـوزه «ديگر هم به فارسي ترجمه و در مجله 

شـود ـ بـر     منتشر مـي را ـ که در زمينه انديشه اسالمي  » ↨ـالکلم«مسئوليت سردبيري مجله 
 عهده دارد.
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 و نخبگان و افتاد اتفاق ايران در كه بود اسالمي تحولي ةنتيج مسئله
 سياسـي  هـاي  فعاليـت  دل به سياست حاشيه از را اسالمي هاي گروه
 بـر  سياسـي  هـاي  كوشش شد باعث سياست، هائل چيرگي و كشاند
  .گردد مقدم آن ءجز و فقهي و فكري هاي فعاليت ديگر

 در شـيعه  فقـه  جديد تحوالت آنچه براي كوشيدند مي كه كساني
 قابـل  را زمـاني  دوره ايـن  بيابند آغازي ةنقط ناميدند مي حاضر عصر
 ايرانـي  پژوهشـگر  كه است چيزي همان اين .دانستند درنگ و تأمل
 در جديد فقهي تحوالت بررسي هنگام مهريزي مهدي االسالم↨حجـ
 ديـدگاه « نويسـد:   مـي  وي .كنـد  مي اشاره آن به دختران بلوغ مسئله
 بلـوغ  بـه  سـالگي  نـه  در دختـران  كـه  بـود  ايـن  شيعه فقه در حاكم
 نگرفته صورت نظري تجديد هيچ ديدگاه اين در ها مدت تا .رسند مي
 .كـرد  نمي خطور كس هيچ ذهن به هم ديدگاه اين خالف اصالً و بود
 .گرفـت  صـورت  نظـري  تجديد نظريه اين در گذشته هاي سال در اام

 ايـن  در .كـرد  تحديـد  م١٩٨٠ سال به را تغيير اين زمان بتوان شايد
 و شـد  ايجـاد  ديـن  علمـاي  از برخي ذهن در اي انديشه چنين زمان
 از برخـي  .خوانـد  فرا آن در تأمل و مسئله اين ةدربار بحث به را آنان
 بلـوغ  بـراي  مشخصي سن تعيين كه رسيدند نتيجه اين به افراد اين

 حـيض  بـه  رسيدن دختران بلوغ در مالك تنها و نيست واقعي امري
  1.»است
 ةدهـ  هـاي  سـال  بـه  مربـوط  كه ـ سياست چيرگي كاهش پي در
 ةانديشـ  در تـوازن  و تعـادل  نـوعي  آمـدن  وجـود  بـه  و ـ بود هشتاد
 ميـادين  در تـر  پـيش  كـه  انديشـمنداني  مجـدد  بازگشـت  و اسالمي
 رشد كم كم شيعه فقه در جديد حركت اين بودند، رفته فرو سياسي

 .٢٢٥م، ص  ٢٠٠٢، بيروت، دار الهادي، ↕يواكب الحيا ↕مهدي مهريزي، نحو فقه للمرأ .١                                                 
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  .يافت تكامل و نضج گذشته قرن آخر ةده در و يافت بيشتري
 ↨ـحرجيـ  مسـائل  كتاب ـ م١٩٩٤ سال در دقيقاً و ـ دوره اين در
 محمـد  شـيخ  نوشـته  زنـان)  فقـه  در پيچيده (مسائل ↕المرأ فقه في

 مهمـي  ةنقطـ  توان مي را كتاب اين .يافت انتشار الدين شمس مهدي
 بـه  شـيعه  اسـالمي  فقـه  شدن  نزديك و دوره اين فقهي تحوالت در

 را آنهـا  الـدين  شـمس  مهـدي  محمـد  شيخ كه كرد توصيف مسائلي
 بـا  زن ةرابطـ  بـه  جملگـي  مسائل اين است؛ كرده قلمداد »پيچيده«

  .دارد ارتباط آن احكام و دولت و جامعه و سياست
 بـاب  در نوانديشـي  و نقـد  بـه  كتـاب  اين رد الدين شمس اهللا↨ـآي
 و پرداختـه  خـانواده  و زن ةحـوز  در فقهـي  اسـتنباط  و نگرش ةشيو
 مـورد  را زمينـه  ايـن  در متـداول  و مطرح هاي ديدگاه و آرا از برخي
 مبنـا  و معنا در كه را ديگري مستدل هاي ديدگاه و داده قرار مناقشه
  .است پذيرفته باشد مي گذشته مغاير
 رشد يكم و بيست قرن به ورود با شيعه فقه در جديد حركت اين

 جديـدي  فقهـي  اجتهادات گفت توان مي .كرد حفظ را خود پويايي و
 و اهميـت  از بسـا  چـه  يافت ظهور زنان خصوص در دوره اين در كه

ــتگي ــتري برجس ــوردار، بيش ــن از و برخ ــر اي ــر نظ ــادات ب  و اجته
  .باشد داشته برتري گذشته هاي نوآوري
 از قـم،  در فعلـي  دينـي  مراجـع  از صـانعي،  يوسـف  شيخ اهللا↨ـآي
 .دارنـد  بيشتري بروز و ظهور دوره اين در كه رود مي شمار به كساني
 هـاي  ديدگاه و آرا استداللي، فقه در استنباط شيوه اصول پايه بر وي

  .است نموده مطرح زنان ةحوز در برانگيزي توجه و جديد
 و اجتهـادات  كـه  انـد  هرسـيد  نتيجـه  اين به پژوهشگران از برخي
 مطرح زنان فقه ةحوز در تاريخي مقطع اين در كه فقهي هاي نوآوري
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 مهـدي  االسـالم ↨حجــ  .دهـد  مـي  خبر جديدي مرحله ظهور از شده
 در معاصـر  ايران ديني هاي  گرايش تحوالت تاريخ بررسي در مهريزي
 كنـد  مـي  تقسـيم  دسته سه به را ها گرايش اين زنان مسئله خصوص

 بنـا  گيـري  جهت سه اين .دارد تعلق زماني مقطع سه به دامك هر كه
 اساسـي  قانون تصويب با كه تيسنّ گرايش است: چنين او ديدگاه به
 ةدهـ  از كه اجتماعي ـ كالمي گرايش شد؛ آغاز بيستم قرن مطلع در

 ابتداي از او نظر به كه حقوقي ـ فقهي گرايش و شود مي آغاز شصت
 را سـوم  گـرايش  ايـن  آغـاز  نقطـه  او .اسـت  گرديده آغاز سوم ةهزار
 فقهـي  هـاي  ديـدگاه  طـرح  پيشـاهنگ  را او و داند مي صانعي اهللا↨ـآي

 در فتـوا  هيئـت  در را خـود  آراي كـه  دانـد  مي حاضر عصر در جديد
  1.است نموده مطرح عمليه ةرسال
 همگـي  كه ديگري افراد سوي از جديد حركت اين مرحله اين در
 بـه  توان مي افراد اين ميان از .شد يبانيپشت داشتند نوگرايانه رويكرد

 از را او مهريـزي  االسـالم ↨حجـ كه كرد اشاره جناتي ابراهيم اهللا↨ـآي
 و اجتهاد هاي شيوه در كه داند مي اي نوگرايانه گيري جهت پيشگامان
 مجـال  ايـن  در .كردنـد  ايجاد تحولي اسالمي فقه از دفاع راهكارهاي
 ديوان سابق عضو بجنوردي محمد دسي اهللا ↨ـآي از توان مي همچنين

  .كرد ياد ايران در كشور عالي
 از سـطح  ايـن  بـه  و يافـت  گسترش و رشد كه جديد حركت اين
 و پايـداري  كـه  رسد مي نظر به انجاميد زن فقه در تحول و پيشرفت
 بنيادهـاي  و قواعد بر كه اين ويژه به .كرد خواهد حفظ را خود حضور

 از كـه  دارد تعلق علمي ةحوز آن به و است متكي برهاني و استداللي
، ترجمه حيدر »↕في تاريخ ايران المعاصر: الموقف من مسئله المرأ ↨االتجاهات الدينيـ«همان،  .١                                                 

 .٨٠م)، ص ٢٠٠٦ (ربيع ٦، بيروت، سال دوم، شمارة ↕حب اهللا، فصلنامه نصوص معاصر
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 ةهمـ  از و رود مـي  شمار به اسالمي مطالعات هاي حوزه ترين برجسته
 همـان  معرفتـي  ةحوز اين .است تر غني و دارتر ريشه ديگر هاي حوزه
 بـه  ديگـر  علمي ةرشت هر از بيش اسالم تمدن كه است اسالمي فقه
 تمـدن  را ياسـالم  تمدن كه جايي تا شود مي مشخص و شناخته آن
  .اند ناميده فقه

 امـر  ايـن  و دارد ارتباط زن مسئله به ها نوآوري اين اين، بر افزون
 خيـره  بـدان  را هـا  چشـم  و كنـد  مي تشديد را حركتي چنين به نياز
 بود زماني دير زيرا كند؛ مي كمك آن پايداري و مانايي به و سازد مي
 صورت جديد يِاجتهاد بازبيني و تحول زنان به مربوط مسائل در كه

 در كـه  فراوانـي  و گسـترده  هـاي  دگرگـوني  به توجه با و بود نگرفته
 در بـازنگري  و نظـر  تجديد ضرورت است، داده رخ زنان امروز زندگي

  .شد مي احساس پيش از بيش آن
 بـاب  در فقهـي  هـاي  نوآوري كه كنيم اشاره نكته اين به دارد جا
 نيـز  اكنـون  هم و بود نرسيده سطح اين به گاه هيچ اين از پيش زن،
 فقـه  ةعادالن ارائه و زنان حقوق و كرامت تضمين و حمايت منظور به

 چنـان  هـم  زنـان  عليـه  تبعـيض  و سـتم  برداشتن ميان از و اسالمي
 كـرده  حفـظ  كيفـي  و كمي نظر از را خود ةفزايند و شتاب پر آهنگ
  .است
 هـاي  نگـرش  نظر از امروزه شيعه فقه گفت توان مي ديگر سوي از
 پيشـي  اسـالمي  فقهـي  مذاهب ديگر از زن خصوص در فقهي دجدي

 داشـته  مـتالزم  امر دو در ريشه گرفتن پيشي اين شايد .است گرفته
 تجربه با شيعه فقه ارتباط به و دارد واقعي طبيعتي نخست امر .باشد
 و نيازها به پاسخگويي براي كه اي تجربه گردد؛ مي باز ايران در دولت

مقتضيات هـاي  افـق  دولـت،  و جامعـه  كردن اسالمي دهگستر جريان 
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 امـر  .گشـود  شـيعه  فقـه  برابر در را نوانديشي و اجتهاد از اي گسترده
 شـيعه  فقـه  در اجتهاد باب بودن مفتوح به و دارد ذاتي طبيعتي دوم
 سـاختار  در پويـايي  و حركت عنصر بقاي باعث امر اين .گردد مي باز

 همراهـي  در شيعه فقه است شده موجب و گرديده شيعه فقه دروني
 بيشـترين  آن بـه  پاسـخگويي  و جهـان  حـوادث  و زمـان  تحـوالت  با

 بـا  كـه  شـبهاتي  با همگامي در و باشد داشته را شايستگي و آمادگي
 و رويـدادها  بـا  همراهـي  نيـز  و دارد ارتبـاط  اسـالمي  معارف و علوم

 كسـب  بـااليي  تـوان  معرفت و انديشه ةحوز دستاوردهاي و تحوالت
  .كند

 هـاي  گـرايش  ظهور ةزمين كه است چيزي همان دقيقاً باز داجتها
 طـور  بـه  اسالمي معارف در و ـ اسالمي فقه در را نوآورانه و اصالحي
ــ كلــي ــد مــي ايجــاد ـ ــين از پشــتيباني و تشــويق ضــمن و كن  چن
 را آن كارآمـدي  و نمايد مي تضمين را آن استمرار و بقا هايي، گرايش
  .دهد مي افزايش
 كـه  را جديـد  فقهـي  تحـوالت  ايـن  كـه  ايـن  توجـه  شايان ةنكت

 تحـوالت  سـير  از بخشـي  تـوان  مـي  است دادن رخ حال در همچنان
 از سطحي به موضوع اين زيرا دانست؛ زن موضوع با شيعه فقه ةرابط

 از نيـز  و اسـت  نداشـته  سـابقه  تـاكنون  كـه  رسيده تحول و نوآوري
 كـه  كنـد  مـي  حكايـت  شـيعه  معاصـر  فقه درون در جديدي جنبش

  .دارد را خود خاص فكري ةشيو و شگامانپي
 حفـظ  را خـود  بقـاي  و رشد جديد حركت اين كه رود مي انتظار

 بـين  از سادگي به يابد، ظهور حركتي چنين مانند هرگاه اساساً .كند
 به را خود مسير اگر حتي شد نخواهد رفت پس دچار و رفت نخواهد
 آماج و باشد تهداش خيرأت با توأم گسترشي و رشد يا بپيمايد، كندي
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 ظهـور  تـا  پاييد زماني دير حركت اين زيرا گيرد؛ قرار مخالفت و نقد
 احسـاس  آن بـه  نسـبت  فراوانـي  و شديد نياز كه بود ها مدت و يافت
 نـوعي  و شـتاب  حركتي چنين به كه است فراوان نياز همين .شد مي

  .بخشد مي پايداري
 و وختـه آم فرهنگ و خوانده درس كه معاصر مسلمان زن وانگهي

 آن تـاب  ديگر ،است يافته حضور زندگي و  دانش هاي ميدان ةهم در
 از كـه  اي چهـره  نـدارد؛  شـد  مـي  تصـوير  او از كه را اي گذشته ةچهر

 روا ترديــد او ديــن و خــرد در و كاســت مــي زن انســانيت و كرامــت
 مـوازين  خـالف  بـر  كه را هايي تبعيض مسلمان معاصر زن .داشت مي

 ديگـر  شـد،  مي اعمال او عليه گذشته در حقوقي، هاي نظام و عادالنه
  .تابد برنمي

 دشـوار  و پيچيـده  مسائل و ها پرسش با معاصر تحوالت همچنين
 بـا  بايـد  كـه  اسـت  برخاسته اسالمي فقه ةمحاصر و مقابله به فراوان
  .نمود برخورد صحيح شكل به و مقابله هايي پرسش چنين
 و اسـت  زنان تظاران در جديدي وضعيت كه است معني بدان اين

 مـدت،  كوتاه يا مدت دراز در بالفعل، يا بالقوه صورت به وضعيت اين
  .است تكوين شرف در نظري حد در خواه و عملي صورت به خواه
  زن از شده تحريف اي چهره ارائه .٢
 از برخـي  در و شده ترسيم زن از قديمي اي چهره اسالمي فقه در
 معاصـر  مسلمان زن كه است فتهيا نمود و ظهور فقهي احكام و فتاوا
 را آن زيـرا  شـود؛  مي خاطر رنجيده شدت به آن  با مواجهه صورت در
 گيري خرده اي گونه آن در و يابد مي ناسازگار خود كرامت و جايگاه با
را  خـود  حقوق نهادن پا زير و ستم و تبعيض نوعي و جويي برتري و
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  .كند مي مشاهده
 كتـاب  در كـه  را ماحكـا  و تـاوا ف اين امثال مهريزي االسالم↨حجـ

 بـه  خـود  كتاب در و داده قرار تتبع مورد آمده فقهي مصنفات و فقها
  است: كرده اشاره آنها از برخي به زنان براي دآم روز فقهي سوي
 آيـا  كـه  اند كرده مطرح را پرسش اين فقها ،حضانت مسئله در .١
 كـافي  او بودن امين صرف يا باشد عادل دايه)( حاضنه زن است الزم

 نيسـت؛  شـرط  عـدالت  جا اين در اند گفته آنان از برخي آنگاه است؟
  .فاسقند زنان بيشتر زيرا
 جـايز  آيـا « كـه  پرسش اين به پاسخ در و ميت نماز مسئله در .٢
 كـه  دارنـد  ديدگاه دو شافعيان »بخواند؟ نماز مرد ةجناز بر زن است
 زيـرا  خوانـد؛ ب نماز آن بر مرد است واجب است: چنين دو آن از يكي
 شود مي مستجاب زنان از زودتر دعايشان و ترند نزديك خدا به مردان

 مـرده  به توهين ةمثاب به كار اين بخواند، نماز مرد ةجناز بر زن اگر و
  .است
 كـه  انـد  كرده مطرح را پرسش اين فقها خنثي، ارث مسئله در .٣

 اجـ  ايـن  در »زن؟ يـا  اسـت  مرد سهم مانند ارث از خنثي سهم آيا«
 ابتـدا  انـد:  گفته القرآن احكام جامع در قرطبي از نقل به فقها از برخي
 او جنسـيت  و نبخشـد  سودي كار اين اگر ولي كرد، وارسي ار او بايد

 مـرد  بـود  كـم  هـايش  دنده اگر .شمرد را هايش دنده بايد نشد معلوم
 هـايش  دنده اگر و شده آفريده مرد هاي دنده از يكي از زن زيرا است؛
  .است زن بود بيشتر
 ايمان اند گفته فقها زكات، مستحق افراد هاي ويژگي مسئله در .٤

 ايـن  در كـه  عدالت برخالف .باشد مي زكات استحقاق شروط از فقر و
 و هستند زن زكاتند مستحق كه افرادي بيشتر زيرا نيست؛ شرط جا
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  .فاسقند زنان تربيش
 فتـوا  فقهـا  مـوال  اجـازه  بدون آزاد زن با بنده ازدواج درمسئله .٥
 در زنـا  حد كه تفاوت اين با زناست همان ازدواجي چنين كه اند داده
 زن، و اســت بنــده مــرد مــورد ايــن در زيــرا شــود؛ نمــي جــاري آن

  .عقل سست
 صـلح  بـه  جنگ هرگاه كفار و مسلمانان ميان جنگ مسئله در .٦

 مقابل طرف پناهندگان سپاه دو از يك هر كه كردند اتفاق و انجاميد
 شـامل  فقط حكم اين اند گفته فقها از برخي جا اين در گرداند، باز را

 از مسـلماني  زن اگـر  و دارد ضـعيفي  عقـل  زن زيـرا  شود؛ مي مردان
 گردانند؛ باز را او نيست جايز آورد پناه اسالم سپاه به مشركان سوي
  1.شود مي مرتد و گردد برمي اسالم از زيرا

 فقـه  در زن كـه  را اي هـره چ كـه  بـود  انـدكي  هاي نمونه تنها اين
 زن شـك  بـي  .دهد مي نشان دارد آنان از برخي يا فقها نزد و اسالمي
 نيست اي چهره چنين بقاي و پذيرش به حاضر هرگز معاصر مسلمان

 آن حـذف  و نقـد  و چهـره  ايـن  بـا  مبـارزه  بـه  توان تمام با امروزه و
 زن شخصـيت  بـر  سـوادي  بـي  و جهل گذشته مانند ديگر .پردازد مي
 از منـدي  بهره به سوادي بي از زن تغيير مقدار همين و ندارد يرگيچ

 كه نگرشي است؛ كافي زن به دنيا نگرش تغيير براي سواد و آموزش
 و هـا  گيـري  موضـع  طبيعـت  و گـذارد  مـي  اثر زن انديشه منظومه در

  .كند مي دگرگون زندگي و جامعه در را رفتارهايش
 زن شدة ياد تصوير كه اند هرسيد باور اين به جديد رويكرد پيروان

 اسـالم  نگرش با كه چرا است؛ نقد و بازنگري نيازمند اسالمي فقه در
 او بـه  را زن شخصيت كرده، تكريم را زن اسالم .نيست سازگار زن به

 .٢٣١، ص ↕يواكب الحيا ↕همان، نحو فقه للمرأ .١                                                 
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 مـردان  تنيِ برادران را زنان و نموده تضمين را وي حقوق بازگردانده،
  .است كرده قلمداد
 قـوانين  مشـكل « كه است معتقد عيصان اهللا↨ـآي زمينه همين در
 سـطح  بـه  تـاكنون  كـه  است اين دارد ارتباط زن با كه فعلي موجود

 تحوالت با قوانين اين كه طور همان .است نرسيده اسالم با سازگاري
  1.»است نشده سازگار و همراه نوين جوامع
 و پـدر  بـه  كـه  دينـي  متـون  از برخـي  بررسـي  به صانعي اهللا↨ـآي

 اسـت؛  پرداختـه  دهـد  شـوهر  را نابالغ دختر دهد مي اجازه پدربزرگ
 امـام  از نابـالغي  بچـه  دختر ةدربار كه الصلت بن عبداهللا سؤال مانند
 امـام  از وي .است داده شوهر را او پدرش كه كند مي سؤال 7صادق
 اختيار خود از آيا رسد مي بلوغ به شده ياد دختربچه وقتي پرسد: مي
ــميمي] [و ــن در تص ــوص اي ــد خص ــت؛د خواه ــام اش ــخ در ام  پاس
 صـانعي  اهللا↨ـآيـ  .نـدارد  اختياري خود از پدرش وجود با فرمايند: مي
 فرهنگ از برخاسته نيز ها پرسش اين]«[ است: گفته روايت اين ذيل
 شـوهر  را دخترانشـان  مادران، نبود مرسوم كه است زمان آن عرف و

 را مـادران  دخالـت  ةاجـاز  حاكم، مردساالري ديگر، سخن به .بدهند
 .نداشـتند  جايگـاهي  زنان و بودند زندگي كارة همه مردان و داد نمي

 بتوانـد  و باشـد  داشـته  رأي حـق  زن كـه  نبود كنوني روزگار همانند
  2.»شود پزشك يا وزير وكيل،
 منتقدانه اي شيوه به بجنوردي محمد سيد اهللا ↨ـآي ديگر سوي از
 و فقهـا  خـي بر نزد زنان به مربوط فتاواي بيشتر كه است باور اين بر
 ايـن  در فقهـا  بيشـتر  ـ او ديد از ـ و است اجحافي ها زمينه برخي در

م، ٢٠٠١جدار، ترجمـه سـرمد الطـائي، دمشـق، دارالفكـر،       ءمن ورا ↨يـرو ↕جميله كديور، المرأ .١                                                 
 .٢١ص

 .٤٣اهللا صانعي، قيومت مادر، ص ↨ـآي .٢
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 و فقهــا اگــر اســت معتقــد رو ايـن  از 1.دارنــد قــرار تنگنــا در زمينـه 
 شـهادت،  مسـئله  مانند زنان با مرتبط مسائل خصوص در حقوقدانان

 ديـات،  مسائل قصاص، چون و چند متوفا، همسر از زوجه بردن ارث
 كيفـريِ  و مـدني  فقه مسائل ديگر و قضاوت، منصب تنگرف عهده بر

 ايـن  از بسياري نمايند، مواجهه آن با باز ديد با و كنند بازنگري زنان
 در كـه  دارد وجـود  امكـان  ايـن  و يافـت  خواهـد  تغيير مسائل قبيل

ــامي از بســياري ــه احك ــروزه ك ــه ام ــان علي ــه زن ــي شــمار ب  رود، م
  2.شود ايجاد هايي دگرگوني
ــود ــين وج ــويري چن ــث زن از تص ــده باع ــت ش ــده اس  در اي ع

 حقـوق  فقهـا  چگونـه  كه كنند مطرح را شبهه اين ديني هاي محيط
 ايجاد مرد و زن ميان بسياري فاصله و گرفته ناديده را زنان اجتماعي

 در زن جايگـاه  ةدربار مهريزي االسالم↨حجـ با گفتگويي در .اند كرده
 پرسـش  ايـن  چند هر د،ش مطرح او نزد شبهه اين وقتي اسالمي فقه
 و فقهـا  كنـار  در گفـت:  پايـان  در امـا  نديـد،  تهي مغالطه نوعي از را
 زنان اجتماعي حقوق به مرتبط مسائل در كه معاصري فقهاي ويژه به

 حقـوق  تـرين  كـم  فقـط  فقهـا  آراي از برخـي  اند، كرده هايي بازنگري
  3.است آورده شمار در و داشته نظر مد را زنان اجتماعي
ــار ايشــان زا وقتــي ــا كــه احكــامي ةدرب ــدگي ب  زن امــروزين زن
 پايـان  در شـد،  سـؤال  فقهاسـت  بـازنگري  نيازمند و ندارد هماهنگي

 است؛ بازنگري نيازمند زن با مرتبط مسائل ةهم داشت: اظهار جواب
منطلـق الجديـد،   ، فصـلنامه ال »نموذجـاً  ↕تجديد االجتهاد: فقه المـرأ «سيد محمد بجنوردي،  .١                                                 

 .١٠٢م، ص  ٢٠٠٤، پاييز و تابستان ٧شماره 
، ص »↕المـرأ  المعاصر:الموقف مـن مسـئله   في تاريخ ايران ↨ـمهدي مهريزي، االتجاهات الديني .٢

٩١. 
 .٢٢١، ص ↕يواكب الحيا ↕همان، نحو فقه للمرأ .٣
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 بايـد  ـ ارث ةقاعد مثل ـ كنيم مي دفاع آنها از امروز، كه مسائلي زيرا
 را آنهـا  تـوان  مـي  چگونـه  امـروزه  نـيم ببي و گيرد قرار بازنگري مورد
  1.گفت پاسخ آن پيرامون شبهات به يا كرد تبيين
 شـكل  زن ةدربـار  فقهـا  از برخي ةانديش در كه تصويري ترديد بي
 شـريفه  تسـنّ  در كـه  گـردد  مي باز رواياتي و متون به اساساً گرفته،
 و گونـاگون  هاي تأويل و تفسيرها كه رواياتي و متون است؛ شده وارد

 بيش لذا و هست آن در پيچيدگي و غموض نوعي و دارند ناهمگوني
 شـان  مـتن  و سـند  در است الزم كنيم تكيه و عمل آنها به كه آن از

 طبيعـت  بايـد  اين بر افزون .دهيم انجام بيشتري پژوهش و جستجو
 چارچوب در و شود معلوم آنها اخالقي و تاريخي ارزش و روايات اين

 آن به زن به اسالم كلي نگاه چارچوب ويژه به و اسالم به كلي نگرش
  .شود نگريسته
 پيـروان  خصـوص  به و معاصر فقهاي سوي از روايات و متون اين
 وقتـي  نمونه براي .است گرفته قرار داوري و بازنگري مورد نو رويكرد

 وارد روايـيِ  متـون  طبيعت ةدربار الدين شمس مهدي محمد اهللا↨ـآي
 تقسـيم  دسـته  دو بـه  را متـون  ايـن  گويد مي سخن زن باب در شده
 مرفـوع  و مرسـل  يـا  ضـعيف  سـند  بـا  روايـاتي  دسـته  يـك  كند: مي
 ةدسـت  و شوند، واقع شرعي حكم دليل ندارند صالحيت كه باشند مي
 حسـن  يـا  موثق يا صحيح روايات كه است شرعي معتبر نصوص دوم
 شـرعي  حكـم  دليـل  كه دارند را شايستگي اين دوم ةدست .باشند مي
 شـرعي  حكـم  بيـان  بـراي  شود ثابت كه صورتي در البته شوند، واقع
 آمـد  پـيش  يـك  بـا  مواجهه براي راهكاري صرفاً و اند شده وارد هياال

  .ندارند اختصاص معيني حالت و خاص شخص به و نيستند
 .٢٦٣همان، ص  .١                                                 
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 دأب« گويـد:  مي نصوص اين با فقها تعامل ةشيو نقد مقام در وي
 لحـاظ  بدون نصوص به نكرد عمل زن، فقه ةحوز در فقها از بسياري
  1.»باشد مي معتبر احاديث متن بررسي و ضعيف احاديث داشتن
 مشـهور  نظريه مستندات و مباني بررسي و نقد در صانعي اهللا↨ـآي
 كودكـان  بـر  مادر واليت نفي و بزرگ پدر واليت اثبات بر مبني فقها
 بـه  شـگفتي  كمال با و شود مي رواياتي چنين متعرض صغير، و يتيم
   كـه  كنـد  مـي  اشـاره  ↨ـالوصيـ  كتاب در شده وارد روايات از اي دسته
   نويســد: مــي او .دانــد مــي »ســفيه« مصــداق را الخمــر شــارب و زن

ــ آنچــه ــه و اســت تعجــب و تأســف ةماي ــيچ ب ــوان نمــي وجــه ه    ت
ــذيرفت را آن ــت ســه پ ــاب در رواي ــوان مــي كــه اســت وصــيت ب    ت

 مفـاد  .انـد  تهسـاخ  را آنها خود ءسو اغراض با جعل دست داد احتمال
� شـريفة:  ةآيـ  در »ءسـفها « مصاديق از يكي كه است اين روايات اين�7|70� X%ZV4� R���� آنـان  و زناننـد  الخمـر  شـارب  رديف در و �2
  .گيرند قرار وصي نبايد

 از سـكوني  ةموثقـ  آنهـا  از يكي كه روايت سه اين به ادامه در وي
 و بزرگوارشـان  درانپ از نقل به كه كند مي اشاره است gصادق امام
�?[ فرمود: كه اند كرده روايت gعلي امام از نهايتاً�= 0 Á��2 %�Z �) -� C *Y�`
 :O�#2 � 0 �7|7 X%ZV4� ;R����� كسـي  وصـي  توانـد  نمـي  زن 
 .»نسـپاريد  سفيهان به را اموالتان فرمايد: مي متعال خداي زيرا باشد؛

 اصول خالف ها روايت اين مفاد« افزايد: مي جا اين در صانعي اهللا↨ـآي
 از برخـي  كـه  ايـن  رغم علي لذا و است عقل و تسنّ و قرآن مهمسلّ

للدراسات و النشـر،   ↨ـالدولي ↨ـوسسالدين، الستر و النظر، بيروت: الم شيخ محمدمهدي شمس .١                                                 
 .٢٤م، ص ١٩٩٤

  .٥)، آية ٤( ءنسا .٢
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 گفـت  تـوان  مي آيا .پذيرفت را آن توان نمي .معتبرند سند نظر از آنها
 تاريخ در بزرگوارِ بانوان ةهم به آيا !هستند؟ »ءسفها« جزو زنان تمام
  1»!داد؟ نسبتي چنين توان مي اسالم تاريخ و اديان
 صـانعي  اهللا↨ـآيـ  كـه  اسـت  روايـات  همـين  ةپاي بر و جا همين از
 ايمـان  و عقـل  كه البالغه نهج از فقره آن صحت در و نهاد فراتر گامي
 از را مسـئله  ايـن  وي .نمود تشكيك است كرده قلمداد ناقص را زنان

 البالغـه  نهج در كه آنچه است روشن« گويد: مي و شمارد مي واضحات
 نسـبت  زنـان  ايمان نقص و عقل نقص دربارة gيرالمؤمنينام به نيز
 بـه  را علمـش  يـا  و شود طرح ديبا هكبل ،ستين حيصح شود مي داده
 اسـت  ــ  اجمعـين  علـيهم  اهللا صـلوات  ــ  معصومين همان كه اهلش
 چگونـه  .اسـت  قواعـد  خالف و قرآن خالف مسلماً چون نمود، واگذار
 نمـاز  هـي اال امـر  امتثال باب از و خداوند دستور به زنان كه شود مي

 هـي اال امر اطاعت آيا !گردد آنان ايمان نقص موجب همين و نخوانند
  2»شود؟ مي ايمان نقص موجب
 فقهـي  هاي پژوهش در زن از كه كهني ةچهر تغيير اساس اين بر
 و است گذشته به متعلق كه اي چهره دارد؛ ضرورت است مانده جا به

 زنـان  بـه  توهين موجب فقط رهچه اين .ندارد ماندن شايستگي ديگر
 زنـدگيِ  زيـرا  اسـت؛  فقيهان نيز و اسالمي فقه وهن ةماي بلكه نيست
 بـه  كـه  دهـد  مي دست به زن از تصويري و چهره امروز مسلمان ِ زن
 تصـوير  بايـد  جديد ةچهر اين و است مغاير گذشته تصوير آن با كلي
  .بنشيند آن جاي در و نهد كنار را گذشته كهن

 دسـت  بـه  زن از كـه  تصويري كه است اين جديد درويكر ويژگي
 .٥٦اهللا صانعي، قيمومت مادر، ص  ↨ـآي .١                                                 

 .٥٧همان، ص  .٢
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 آنچـه  برخالف باشد، مي زن امروزين زندگيِ و حقايق ةپاي بر دهد مي
 از كنـد  مـي  تصـوير  زن از كـه  اي چهره و است حاكم اسالمي فقه در

 جملــه از مطلــب ايــن .اســت يافتــه انتقــال آن بــه كهــن واقعيــات
 ايجاد فاصله فقه در قديم و جديد رويكرد ميان كه است هايي تناقض

    .كند مي
  گذشتگان نظريات از رهايي. ٣
 در كه است اي برجسته ويژگي گذشتگان هاي ديدگاه از شدن رها
 يافتـه  نمود و ظهور زن موضوع با مواجهه در و جديد رويكرد پيروان
 هـيچ  در و مكـان  و زمـان  هـيچ  در نـوآوري  و تجـدد  معمـوالً . است
 كنـار  و گذشـتگان  نظريات از شدن اره با مگر، دهد نمي رخ اي حوزه
 و فكري شجاعت آوردن دست به و وابستگي و فروتني روحيه نهادن
 در آنان. انسانيم نيز ما و بودند انسان پيشينيان بگويد: آدمي كه اين
 اجتهـاد  بـه  دسـت  خـود  زمـان  در هم ما و كردند اجتهاد خود زمان
  .زنيم مي

 از رهـايي ة زمينـ  هك است چيزي همان اجتهاد باب بودن مفتوح
 دهد مي رشد را اي روحيه چنين و كند مي ايجاد را اننيپيشي نظريات

  .كارد مي انسان دل در را شجاعت تخم و
كنـيم كـه    اهللا بجنـوردي احسـاس مـي    ↨چنين نگرشي را نزد آيـ

معتقد است يكي از شروط ذاتـي و واقعـي بـراي آن كـه يـك فقيـه       
ه آراي فقهـاي گذشـته و رهـا    نوانديش به شمار رود پايبند نبودن بـ 

افزايـد:   شدن از سـلطة معرفتـي و فقهـيِ پيشـينيان اسـت. وي مـي      
تـر و دانـاتر    هرگاه فقيه بر اين باور بـود كـه گذشـتگان از او فقيـه    «

كنـد و او را ـ كـه     اند همين باور قيد و مانعي اجتهادي ايجاد مي بوده



  ٢٢٣    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  

الش خـود را  دارد تـا تمـام تـ    ا ميومتأثر از سلطة پيشينيان است ـ  
  1».براي اثبات درستي نظريات آنان معطوف دارد

 فقهـي  مواضع كه كند مي مالحظه رسد مي زن موضوع به او وقتي
 نظريات و فتاوا و است گذشتگان هاي ديدگاه از متأثر زنان مسائل در

 هـا  تسنّ و محيط نيز و آنان به ظن حسن و پيشينيان آراي از فعلي
 ناشـي  فقهـا  مشـهور  بـا  مخالفت براي ننداشت جرأت و آنان رسوم و

 مفتـوح  اجتهـاد  بـاب  كـه  است معتقد ديگر سوي از وي. است شده
 بايـد  فقيـه  و اسـت  حـرام ، مجتهد از مجتهد تقليد اساساً و باشد مي

 تشـخيص  خود كه چيزي همان به ديگران، هاي گفته به توجه بدون
  2.كند عمل مستقل استنباط و اجتهاد در و دهد فتوا دهد مي

 مســئله بررســي در نيــز الــدين شــمس مهــدي محمــد اهللا↨ـآيــ
 از پـس  كشور، در باال هاي منصب و قدرت يتصد براي زن صالحيت
 فقهـا  اتفـاق  مـورد  ديدگاه كه رسد مي نتيجه اين به ادله در پژوهش
 كه است ادعايي زنان سوي از قدرت يتصد مشروعيت عدم بر مبني
 فقهـا  در بحـث  ايـن  كه كند مي اميدواري اظهار و ندارد معتبر دليل
 بـازنگري  بـه  قـدما  فهم بر تكيه و توجه بدون تا كند ايجاد اي انگيزه
  3.بپردازند آنة ادل بازخواني و فقهي ماتمسلّ از برخي

سيد محمد حسـين فضـل اهللا معتقـد     اهللا↨ـآيدر همين خصوص 
دانـيم   اجتهاد پيشينيان بر پاية فرهنگ آنان بود و مـا مـي  «است كه 

ها و  همان پيشينيان به دليل تفاوت فرهنگي بين خودشان تفاوتكه 
هايي با آنـان   توانيم تفاوت هايي داشتند. از اين رو ما نيز مي گوناگوني

 .٩١نموذجاً، ص  ↕سيد محمد بجنوردي، تجديد االجتهاد: فقه المرأ .١                                                 
 .١٠٤و  ١٠٣همان، ص  .٢
 ↨ـالدوليـ  ↨ـ، بيـروت، الموسسـ  ↨ـلطلتولي الس ↕المرأ ↨ـشيخ محمد مهدي شمس الدين، أهلي .٣
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داشته باشيم و برخالف كساني كه پـيش از مـا بودنـد بـه بـازخواني      
متون بپردازيم و البته براي تعميق فهم خود، فهم گذشـتگان را نيـز   

  1».دهيم مد نظر قرار
 نــوعي فقــه، اجرايــي و كــاربردية حــوز در نيــز صــانعي اهللا↨ـآيــ

 در كه داده نشان خود از پيشينيان نظريات از رهايي و رأي استقالل
 يافتـه  نمـود  زن فقه باب در شان امروزين و جديد فقهي هاي پژوهش
 مشـهور  رأي بـا  مخـالف  اجتهـاداتي  و آرا به مباحث اين در او. است
 ورود ضمن و پرداخت آنان آراي مستندات نقد به و يافت دست فقها
 خـود  ديدگاه استداللي، و برهاني اصول با استداللي، هاي پژوهش به
 مشـهور  ديدگاه در موجود اشكاالت و  ناهمگوني و ضعف و تثبيت، را

  .نمود تبيين را فقها
 ديـدگاه  با كه جديد اجتهادات و آرا اين از برخي  ةدربار آينده در
 اگـر  كـه  بـدانيم  قدر همين. گفت خواهيم سخن است غايرم مشهور
 فقـه  در امـروزه  نبـود  آنـان  هيبـت  و پيشـينيان   ةسلط از رهايي اين

  .ديديم نمي نشاني جديد فقهي رويكرد اين از اسالمي
  جديد رويكرد در مداري قرآن. ٤
 در جديد فقهي رويكرد پيروان بارز و اساسي هاي ويژگي جمله از
 در كـريم  قرآن به آشكارشان اتكاي زن به نسبت نديدگاهشا تكوين

 بـه  اسالم كلي نگرش كشف و روايات، نقادانه بررسي فقهي، استنباط
 دهنـده  تشـكيل  عناصر و ها نشانه چنين هم و جهان و جامعه، انسان،
  .است زنة حوز در نگرش اين

، فصـلنامه  »فـي االجتهـاد االسـالمي المعاصـر     ↕قضـايا المـرأ  «سيد محمد حسين فضل اهللا،  .١                                                 
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 و كنـد  مـي  ترسـيم  زن از كريم قرآن كه اي چهره ميان گروه اين
 دسـت  بـه  زن از شـريفه  تسـنّ  در روايـات  از سـياري ب كه تصويري

 از هـايي  نمونـه ة دربـار  كـريم  قرآن. اند ديده آشكاري تفاوت دهد مي
 زن بـه  روايـات  برخـي  در كـه  هـايي  نقص از كه گويد مي سخن زنان

 هـا  نمونـه  ايـن  از يكي. هستند امبر و عاري كلي به شده داده نسبت
 نياز و او كار عظمت به اشاره براي كريم قرآن كه باشد مي فرعون زن

 بـراي  مكـان،  و زمـان  هر در آن از آموزي عبرت و يادآوري به فراوان
 متعــال خــداي .اســت زده مثــل را آن انــد آورده ايمــان كــه كســاني

�Â C ��  فرمايد: مي r�� �2�!� �&�: ?��� -��
�� d) ,��%� �$ ��� ¯ «�&
  �%� � D ��&v � T& �f( �� -�
�� � �
5�! � T�& �f( ��� j��#� s=%¦� زن اند آورده ايمان كه كساني براي خداوند و ;�1
 بـراي  ! پروردگارا گفت: كه آنگاه زند مي مثل را فرعون
 فرعـون  از مرا و كن بنا اي خانه خود نزد بهشت در من
  .برهان ستمكار مردم از مرا و ده نجات عملش و

 اسـت  ممكـن  ونـه چگ كـه  دهد مي نشان مثال اين در كريم قرآن
ــي ــاه و مقــام و قــدرت كــانون در زن ــي هــاي نعمــت و رف  و ماننــد ب
 ولـي  نيست آسان آن از كندن دل كه باشد داشته قرار ناپذيري وصف
 است اي گونه به زن طبيعت. باشد آكنده ايمان از دلش حال عين در
 زن. دارد گـرايش  هـا  آرايه و زيبايي و آسايي تن و نعمت به نسبت كه

 ضعف خود از آن در زنان طبيعي طور به كه فضايي چنين در فرعون
 در حقيقي نيرويي از پرده و كرد آشكار را خود ايمان دهند مي نشان

 هـاي  ويژگـي  بارزترين از كه ضعفي بر را او كه برداشت زن شخصيت
  .١١)، آية ٦٦تحريم( .١                                                 
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  .بخشيد چيرگي است زنان
خوانـده تـا او را   » زن فرعـون « را زن ايـن  عمد سر از قرآن شايد
در ! پروردگارا «زدني قرار دهد. وقتي زن فرعون گفت:  ي مثالا نمونه

گويـا خواسـته اسـت ميـزان     » بهشت نزد خودت برايم خانه بنا كـن 
نعمت و رفاهي را كه از همه سو پيرامونش بود بيـان كنـد و از خـدا    
بخواهد به جاي آن خانه در بهشت بـه او بدهـد. وقتـي زنـي چنـين      

دهد و در چنين جايي كـه خـدا بـراي     ايمان وااليي از خود نشان مي
ــده اســت   مثــال زدن و عبــرت آمــوزي و هشيارشــدن مــردم برگزي
وجودش آكنده از ايمان باشد آيا باز هم درست است كه ادعـا كنـيم   

  زن ناقص االيمان است؟!
 سـبا ة ملك بلقيس است گفته سخن آن از قرآن كه ديگرية نمون

ة دربـار  هرجـا . اسـت  شده تصوير زن عقل برتري آن در كه باشد مي
 در زيـرا  شـود؛  مـي  ياد هم ماجرا اين از شود گفته سخن زن موضوع
. شـود  مـي  آشـكار  زن خـرد  و حكمت حساسي اوضاع چنين و اينجا

 باشـد  مـي  دولت و حكومت با زنة رابط به ناظر كه ماجرا اين وانگهي
 است مواردي ترين مهم از يكي به مربوط و قرآن جاهاي ترين بليغ از
  .دارد برمي پرده زنان نقش و جايگاه با مغاير راتتصو نادرستيِ از كه

ة دربـار  قـرآن  كـه  اسـت  اي قصـه  تـرين  مهم چنين هم ماجرا اين
%��,� �  فرمايد: مي متعال خداي. است گفته باز دولت و حكومت با زنة رابط �� % �2 % � Ã̈ ��  �=��²  �£�)  �T �#��B�  n �̄ �)  Ä�%����  ÄR2 �� �� *  B5 n(�)  �� ��  �- �W� �! B�  B5�n(�) ��  �R �4��  C ��� �� n��  �R �8 n�� * 0�� �B! ���7  n �	 �
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 ��n��d��  �_�� �� �� ��  �-�B! �� �V �2 *  �£�) ��  Ä� �! �� �� B�  �R �Z� ���)  ³� n2 ��� �L  Ä? ���t%��& ��  �R���  �� �2 B�� �Y  �=B� �-�B! ��  گرامي اي  نامه بزرگان، اي گفت: سباة ملك ؛���1
 چنـين  آن در و شـده  افكنـده  مـن  سوي به سليمان از

 مـن  بـر . مهربـان  بخشـاينده  خداوند نام به است: آمده
ــري ــد برت ــا و مجويي ــن ب ــد تســليم درِ از م  اي. درآيي
 حــال بــه تــا كــه چــرا دهيــد؛ نظــر كــارم در بزرگــان،

 سخت ما گفتند:. ام نداده فيصله را كاري شما حضور  بي
 چـه  بنگـر . توست با كار اختيار ولي دالوريم و نيرومند
 بـه  چـون  پادشـاهان  گفـت:  ملكـه  دهي؟ مي دستوري
. سازند مي خوار را عزيزانش و تباه، را آن درآيند شهري
 بـه  ارمغـاني  من اينك. است گونه همين آنان كار آري،

 بـا  مـن  فرسـتادگان  كه نگرم مي و فرستم مي سويشان
  .گردند مي باز چيزي چه

 بـه  قصه اين بررسي در الدين شمس اهللا↨ـآي كه اي نكته نخستين
 كـه  بابـت  ايـن  از شـده  يـاد  آيات در كه است اين دهد مي توجه آن

 همچنـين . است نشده وارد نكوهشي و نقد هيچ است پادشاه بلقيس
 بلقـيس  همـان  كه زن يك فرمان پذيرش بابت از سبا سرزمين مردم
 ايـن  ذيـل  الـدين  شـمس  اهللا↨ـآيـ . اند نشده نكوهش و سرزنش باشد

 هيچ در كه كنيم مي مالحظه اينجا« است: آورده حاشيه در يادآوري
 يـا  زن سـوي  از قـدرت  زمام گرفتن دست به خصوص در قرآن جاي
  2.»ندارد وجود نكوهشي و منع زن فرمان به مردم نهادن گردن
 بـه  گونه اين قصه اينة دربار را خود ايه ديدگاه و مالحظات وي

 .٣٥ـ  ٢٩)، آيات ٢٧نمل( .١                                                 

 .٣٤خ محمد مهدي شمس الدين، الستر و النظر، ص شي .٢
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  رساند: مي پايان
 مـرد  مثـل  نيز زن دهد نشان تا است كافي مثال اين«

 مـرد  چـون  هـم  و دارد رهبـري  و حكومـت  شايستگي
 سـمت  به يا برد راه نيكي سوي به را مردم است ممكن
 مربوط فكري كوته و ترس و ناتواني و كند رهبري بدي
 خـاص  تربيت نوعي رهاورد بلكه، نيست زن سرشت به
 انـدر  نسـل  جوامـع  از برخـي  كه است نمعي فرهنگ و

  1.»اند گرفته خو آن به نسل
 زن چگونـه  كـه  اسـت  داده نشـان  مـا  به قصه اين در كريم قرآن

 خـود  انحصـار  در انـد  كوشـيده  مـردان  همـة  كه چيز دو در تواند مي
 و عقـل  :از عبارتنـد  چيـز  دو ايـن . كنـد  پيـدا  برتري آنان بر درآورند
 چيـز  دو ايـن  دهنـد  نشـان  اند كرده تالش هميشه مردان كه، قدرت
و معرفـت  انـد  كوشـيده  و دارنـد  مردانگـي  با استواري اندازه بي پيوند 
 از پـرده  آيـات  ايـن  امـا . گيرنـد  خدمت به امر اين اثبات در را تاريخ

 يي،أخودر جاي به بلقيس كه هنگامي و دارد مي بر امر اين نادرستي
 معلـوم  ورزي خـرد  به او گرايش پردازد، مي خردمندان با زني يأر به
%��,� �  شود: مي �� % �2 % � Ã̈ ��  �=��²  �£��B� ����  �D � ��� ���� %� ��  B,��& B�  ��� ���^% ��  ��� ���� »�n� �8  �-� B� �Z  حـال  به تا كه دهيد نظر دركارم بزرگان، اي ;����7

  .ام نداده فيصله را كاري، شما حضور بي
 تظـاهر  و نيرومندي به را مردان گرايش گرايشي، چنين مقابل در

�  كنيم: مي مشاهده آن به�B�% ��  B� �F�( �B��B�  ³? n� B� �B��B� �� �  ³6�S��  ³�2 �� �<  B� ��� ��  �_� ���) � ��B¦�(% ��  �d% �� 
 .٣٦همان، ص  .١                                                 
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 ��2 �� B��S  ولـي  دالوريـم،  و نيرومنـد  سـخت  مـا  گفتند: ;��7
  دهي؟ مي دستوري چه بنگر. توست با كار اختيار

 است درست آيا كند مي تصوير برتر عقلي داراي را زن قرآن تيوق
 الدين شمس اهللا↨ـآي هدف كنيم؟  متهم عقل نقصان به را زنان ما كه
 خـود،  كـه  است چيزي بر كيدأت ها قصه و ها مثال اين به پرداختن از
 معتقـد  او. است ناميده فقهي استنباط فرايند در محوري قرآن را آن

 و هـا  ارزش نظـام  در زن جايگـاه  به را اسالم نگرش ها مثال اين است
 تشـريعي  فضـاي  قرآنـي،  نگرش اين او ديد از و دهد مي نشان حقوق
 فلسـفه  و چـارچوب  فاقـد  و ريشـه  بدون احكام اين زيرا. است احكام
 قرآنـي  نگـرش  همـين  كـه  دارند تكيه كلي قواعدي بر بلكه. نيستند
 متـون  تفسـير  و فهـم  در ما مرجع نگرش، اين لذا و است آن گوياي
  1.بود خواهد ديني
 خـانواده،  و زن بـه  مربوط متون به پرداختنة شيو خصوص در او

 نظـر  مـد  قرآني نگرش پرتو در بايد شده ياد متون كه كند مي كيدأت
 موجـب  اوــ ة عقيد به ـ قرآن به توجه بدون آنة مالحظ و گيرد قرار

  .شد خواهد استنباط فرايند در خطا و آسيب
 اهللا↨ـآي نزد زنانة حوز فقهيِ هاي پژوهش در مداري قرآن مسئله
 همـين  اساس بر وي. شود مي لمس بيشتري وضوح با و بهتر صانعي
 سـنجش  و روايـات  تـرجيح  و تحليـل  و نقـد  بـه  دست قرآني اصول
 و هـا  ديـدگاه  نهـادن  بنيـان  در و زده قـرآن  با آن موافقت يا تعارض

  .است كرده عمل قرآني شيوه همين به خود اجتهادي استنباطات
بر اساس آنچه گفتيم، تفاوت رويكرد قديم فقهي ـ كه بـه متـون    

 شـود؛ رويكـردي كـه    سنّت تكيه دارد ـ با رويكرد جديد معلـوم مـي   
 .٣٨همان، ص  .١                                                 
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 را آن و كنـد  تكيـه  قرآنـي  متـون  به اولة درج در و اساساً كوشد مي
 قرار مرجع را قرآني آياتة هم و دهد قرار آن مفسر و تسنّ بر حاكم

  .است آيه پانصد حدود كه را االحكام آيات فقط نه هد،د
 گرفـت،  مـي  قـرآن  از را االحكـام  آيات فقط فقه كهن رويكرد اگر
ة همـ  مفسر و مرجع آياتش تمام با را قرآن دارد تالش جديد رويكرد
  .دهد قرار زنان مسائل جمله از فقهي مسائل
  فقها سخنان و شريعت ميان تفكيك. ٥
 و ثابت ميان تمايز ضرورت به نسبت انسان هك اي لحظه همان در
 يـك  از دين گوهري و اصيل امور ميان تفكيك و شود مي آگاه متغير
 بينـد،  مـي  ضروري ديگر سوي از را ديني اجتهادات و ها انديشه و سو
 شـود؛  مـي  ايجـاد  تجديـد  انديشـه  برآمدن فرصت اي لحظه چنين در

 و نقـد  مـورد  را ريبشـ  فكـر  محصول اساسي، شكل به كه اي انديشه
 و ابـداع  بـا  تـا  كنـد  مـي  ويران را آن و دهد مي قرار تفكيك و كاوش
  .بپردازد آن بازسازي به دوباره، كشف و نوآوري

   اســت ديــن آنچــه ميــان كــه اســت ايــن اينهــاة همــ از هــدف
   نوانديشـي  تـا  شويم قايل تفكيك است بشري فهم به مربوط آنچه و
   شـمرده  آن بـر  خـروج  و ديـن  سـاحت  بـه  تجاوز دين، در نوآوري و

 تا. نگردد تلقي هم آن به درازي دست و دين به خدشه حتي و نشود
 مـانع  و تابنـد  نمـي  بـر  را شيوه اين كه معترضاني بر راه وسيله بدين

 ديــن ســاحت بــه درازي دســت و اهانــت را آن و كننــد مــي تراشــي
  .شود بسته شمارند مي

 خودشـان  بـه  ردممـ  كه شود مي باعث تفكيك اين ديگر جهت از
 نقـد  و كـاوش  بـه  بشـري  نظريـات  و اقوال در كه بدهند را حق اين
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 خطـا  است ممكن كه است اجتهادهايي بشري نظريات اين. بپردازند
 مقتضـيات  از و دارد قـرار  كمـال  و نقـص  معرض در و باشد صواب يا

 پـذيرد؛  مـي  تأثيري فرهنگي محيط و جامعه طبيعت و مكان و زمان
 زمـان،  متغيـر  و شـتابناك  گذر در امور اين شود مي باعث كه چيزي
  .كند تغيير شان پويايي و ارزش
 ضروري كه هاست روش و انديشه در تحولي از حاكي تفكيك اين

 با تعامل و فهمة شيو و راهكارها تا شود حاصل بايد و رسد مي نظر به
 گـذر بـا   و اسـت  ازلـي  نتيجه در و ـ دارد قرار دينة مجموع در آنچه
 ـ باشد مي بشري معرفت به مربوط آنچه نيز و ـ كند نمي غييرت زمان

  .شود معلوم ـ است متغير و نسبي لذا و
 مـبهم  و پيچيـده  تجديـد،  و نوانديشـي  تحول، اين حصول بدون
 داشـت؛  خواهـد  قـرار  تفسير ءسو و بدفهمي معرض در و بود خواهد
 معلـوم  و نيست روشن آن هدف و چون و چند حالتي چنين در زيرا

  .ديني معرفت يا است دين به مربوط نوسازي اين نيست
ة انديشـ  و مسيحيت در ها پرسش ترين غامض از يكي پرسش اين
 زمـان  دير از بشري دينيِ معرفت مسيحيت، جهان در. است مسيحي

 آنهـا  ميـان  تفكيـك  و دو اين تمييز كه طوري به شد آميخته دين با
ة نتيجـ  كه نيز متعدد تتأويال و تفسيرها آمد؛ دشوار مسيحيان براي

 الهـوت  علـم  و اسـت  وضعيت همين از ناشي باشد مي متعدد اناجيل
 شـده  ايجاد اين براي اساساً، شود مي شناخته مسيحية انديش در كه

 كه تعددي و اختالفات چارچوب در را مسيحي دينيِ معرفت تا است
  .بخشد نظام است داده رخ ها  تأويل و تفسير در

 شـريعت  ميان كه جديد رويكرد پيروان نيز مياسال فقهة حوز در
 و بـرده  پـي  تفكيكـي  چنـين  بـه  انـد  شـده  قائـل  فـرق  فقهـا  اقوال و
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 بـه  كـه  آن براي است شده اي مقدمه آنان نزد تفكيك اين. اند  رسيده
 و نباشند محض تسليم آن برابر در و بپردازند فقها اقوال فحص و نقد
 و آرا اسـت  متعـارف  فـن  ايـن  اهل نزد كه اصولي و قواعد بر تكيه با

  .دهند دست به روزآمد و نو اجتهاداتي
 برخـي  در وضوح به نوانديشي با آنة رابط و تفكيك اين به توجه
 شـوهر  اگـر  دانيم مي كه چنان. است ملموس صانعي اهللا↨ـآي مباحث
ارث هـم بـه او    مـازاد  خـود  سهم بر عالوه باشد همسرش وارث تنها
 بـه  سهمش بر مازاد باشد شوهرش وارث تنهارسد ولي اگر زوجه  مي
 ياد نابرابري و اختالف سببة دربار صانعي اهللا↨ـآي. گيرد نمي تعلق او

آيا مستند آن، حكم شرع است  كه كند مي مطرح را پرسش اين شده
گونـه خواسـته و بـراي آن مصـالحي دقيـق و عميـق        و شريعت ايـن 

رع درآميختـه و  انديشيده است و يا استنباط گروهي از فقيهان با شـ 
  منشأ اين حكم شده است؟

بر اين اساس وي معتقـد اسـت كـه مـدارك و مسـتندات ايـن       
  تري است. وي در مقدمه مسئله نيازمند بازنگري و بازخواني عميق

چيني براي اين مطلب نكـاتي را آورده اسـت؛ از جملـه ايـن كـه:      
تمييز بين رأي فقيه و شريعت واقعي، ضرورتي اسـت كـه بـدون    «

ايجاد هر گونه تحول در نظام فقهي و نيز نظام حقوقي مبتني  آن،
پذير نيست؛ يعني تا زماني كـه ايـن تصـور در اذهـان      بر آن امكان

عين شريعت و سـنّت  » فتوا«وجود دارد و اين فكر حاكم است كه 
فقيه اسـت و مخالفـت   » فتواي«است و شريعت واقعي منحصر در 

ت و احكام خداونـد تبـارك   عملي و نظري با آن، مخالفت با شريع
وتعالي انگاشته شود و هر گونه كنكاش در ايـن زمينـه تجـاوز بـه     
حريم ممنوع تلقي گردد، امكان هر گونه اصالح و يا تحول در فقه 
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را از ما خواهد گرفت و بـه معنـاي انسـداد بـاب اجتهـاد و مـرگ       
هاي علميـه ـ صـانها اهللا عـن      تحقيق و ختم تفقه و تعطيلي حوزه

  1».ان ـ استالحدث
 تـوان  مـي  هـم  بجنـوردي  محمـد  سـيد   اهللا↨آيــ  نزد را توجه اين
 مرد و زن حقوق اختالف در بازنگري امكان بحث در او. كرد مشاهده
 دين از جزئي هست فقه در چه هر كه نيست طور اين« است: معتقد
 اجتهـاد  در اسـت  ممكـن  مجتهد كه معتقديم شيعيان ما زيرا است؛
 از كـه  داريـم  بسـياري  مـوارد  فقه در. بپيمايد ابصو راه يا كند خطا
 مـرد  و زن بـراي  يا رود مي شمار به زن يا مردة ويژ حقوق فقهي نظر

 چـون  مسـائلي . اسـت  بـازنگري  قابـل  همگي و شود مي تلقي تفاوت
 قصـاص،  هـاي  شيوه و كيفيت متوفا، شوهر از زوجه ارث زن، شهادت
 از بسـياري  و زن سـوي  از قضـا  منصب گرفتن برعهده ديات، مسئله
 و بررسـي  و بحـث  مـورد  نـو  از كـه  دارند را قابليت اين ديگر مسائل
  2».گيرند قرار بازنگري
 بـه  بـراي  زن صـالحيت  مسـئله  وقتـي  نيـز  الدين شمساهللا ↨آيـ
 بحـث  بـه  ورود از پـيش  كند مي بررسي را قدرت زمام گرفتن دست
 شود مي ائلق تفاوت نامد مي دين بديهيات و فقه بديهيات آنچه ميان

ترديد بسياري از بديهيات فقه ـ   بي«گويد:  آغاز كتاب مي همان در و
داستانند ـ   به خصوص مسائلي كه مذاهب و فقهاي اسالمي بر آن هم

تواند قاطعانه بگويـد همـة    از بديهيات دين هم هست، ولي فقيه نمي
 كـه  اسـت  شـده  ثابت زيرا هستند؛ نيز دين بديهيات بديهيات فقه از

 و نيسـت  ديـن  بديهيات از فقهي مذهب دو يا يك بديهيات از برخي
 .١٢و  ١١اهللا صانعي، ارث زن از شوهر در صورت انحصار، ص ↨آيـ .١                                                 

، ↕في تاريخ ايران المعاصر: الموقـف مـن مسـئله المـرأ      ↨مهدي مهريزي، االجتهادات الدينيـ .٢
 .٩٠ ص
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 بـه  بـديهي  فقهـي  مـذاهب ة هم در كه اي مسئله حاالت از برخي در
  1.»دارد ملأت جاي بلكه نيست، دين بديهيات از رود مي شمار
  زمانه روح و فقهي نوانديشي. ٦

 زمـان  مقتضـيات  درك و زمانـه  روح به شدن نزديك با نوانديشي
 كـه  اسـت  درك و شـدن  نزديـك  همين با و دارد نگاتنگت ارتباطي
 اسـت  صـورت  ايـن  در زيرا شود؛ مي زاده نوانديشي گرايش يا انديشه

 تمـدنيِ  و معرفتية فاصل و كرد مقايسه حال با را گذشته توان مي كه
  .دانست را حال و گذشته
 كـه  مـدني  و علمي فاصله چون و چند كه است مقايسه همين با

 كند مي جدا پيشرو جوامع از را مانده عقب جوامع و حال از را گذشته
 عبور و تدارك جا اين در نوگرايي و نوانديشي رسالت. شود مي معلوم

 بـه  روزگـار  كه ترقي و دانش از سطحي به را ما تا است فاصله اين از
 يـا  بدهـد  مـا  بـه  را آن بـا  همگـامي  قدرت يا برساند يافته دست آن

 برايمـان  را آن فهم و كند ايجاد ما در را قدرتي چنين ايجاد آمادگي
  .سازد ممكن
 معاصران مشهورقاعدة  به توجه با اسالمي شريعت و فقهة حوز در
 هـا  مكـان  و هـا  زمانة هم در اسالمي شريعت بقاي و صالحيت بر كه
  .دارد چندان دو ضرورتي نوانديشي و نوآوري كند، مي كيدأت

 شريعتة رابطة دربار مستمر و دائم بحث شده يادة قاعد مقتضاي
 بـدين  تـا  اسـت  زمانه و دين ديگر عبارت به يا مكان و زمانة قاعد با

 در و روزگـار  الينقطـع  و پيوسـته  تحوالت همپاي بتواند دين طريق
 را خود پويايي و استمرار ديناميسم هميشه مكان، تغيير و زمان گذر

 .٥، ص ↨لتولي السلطـ ↕المرأ ↨ليـشيخ محمد مهدي شمس الدين، أه .١                                                 
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  .كند حفظ
 و فقـه  رد مكـان  و زمـان ة قاعـد  بـه  نسبت آگاهي اخيرة دور در
 قاعـده  ايـن  كـه  جايي تا است يافته گسترش بسيار اسالمي شريعت
 نظـري ة حوز در احكام استنباط در اعتماد مورد فقهيِ مباني از امروز

  .رود مي شمار به عملي و
 مفهـوم  و اصل به استناد فقه، در نوانديشي ضرورت بر ديگر دليل
 اسـالم  رد حركـت أ مبـد  اقبـال  محمـد  دكتر ديد از كه است اجتهاد

 و زنـدگي  و دين ميان پويا و مستمر پيوندي تا است آمده و باشد مي
 مقتضـيات  همپـاي  ديـن  ترتيـب  بدين و كند ايجاد زمانه و دين نيز

  .گويد مي پاسخ زمانه متغير نيازهاي به جديد، زندگي
پيوند با زمانه از مقدمات اساسي بـراي فهـم و تفسـير ابعـاد و     

  باشـد و ويژگـي   د در حوزة زن مـي حتي فلسفة رويكرد فقهي جدي
اي قـوي و دائـم    طبيعي پيوند ياد شده اين است كه بسان انگيـزه 

خواند؛ زيرا ما در روزگاري  افراد را به پذيرش رويكرد جديد فرا مي
ــي  ــر م ــه س ــزرگ  ب ــه در آن ب ــريم ك ــاتي   ب ــار اطالع ــرين انفج   ت

 رخ داده و معارف بشري به طرزي شتابناك رو به تراكم اسـت. در 
در   ها به طـرز دهشـتناكي پـي    اين روزگار تحوالت در همة عرصه

شـوند و كشـورها و نقـاط دور از هـمِ جهـان در هـم        پي ايجاد مي
هـايي كـه دانشـمندان دربـاره اكتشـافات و       انـد و گـزارش   آميخته

انگيز و  كنند شگفت هاي مختلف ارائه مي دستاوردهايشان در حوزه
  زاست. دهشت
 تخيل از جهاني دارد بيشتري نزديكي زمان باكه  كسي رو اين از

 بـازنگري  و نقـد  و كـاوش  سـوي  به را او كه، دارد  گسترده تأمالت و
 انديشـه ة شيو بر آشكاري ثيرأت زمان با آشنايي اين، بر عالوه. راند مي
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  .نهد مي جا به آدمي فني ذوق طبيعت و
 كـه  اسـت  كسـاني  از يكـي  صانعياهللا ↨آيـ شيعه، فقهاي ميان در

 سـخن  فقـه  در نوانديشـانه  رويكـرد  بر زمان ثيرأت از ديگران از يشب
 از كـنم  مـي  گمـان  كـه  دارد سـخني  خصـوص  ايـن  در وي. اند گفته

 در او سـخن،  اين رسايي و تاهمي دليل به و باشد او مشهور سخنان
ة رابطـ ة دربار كه كساني و شد خواهد شناخته سخن همين به آينده
 ايـن  يـادآوري  بـه  شـديدي  نيـاز  دازنـد پر مي پژوهش به زمان با فقه

  گويد: مي وي. داشت خواهند آن به مراجعه و سخن
 موازين و منابع رعايت و فقهي نظام در سير و حركت«

 همـراه  زنـده  و پويا اجتهاد پذيرش با اجتهادي صحيح
 اسـت؛  آن مقتضـيات  و زمـان  با حركت الزمة زمان، با

 تهـادي اج نيازمنـد  نـو  تحوالت و جديد فضاي كه چرا
 اجتهـاد  در را مكـان  و زمـان  عنصـر  دو ثيرأت كه است

ــ و بپــذيرد ــن ثيرأت ــد اجتهــاد، در عنصــر دو اي  نيازمن
 فتـوا  و نظـر  اجتمـاعي  آثـار  پذيرش و اجتماع شناخت
 تـازة  مشـكالت  از بسـياري  گـوي  پاسخ امر اين و است
 روي بـه  را فقـه  از جديدي آفاق آن به توجه كه ماست

 از مانـدگي  عقب به آن، به جهيتو بي و گشود خواهد ما
  1.»انجامد مي جامعه حركت حال در چرخة

 سلسـله  او كـه  بـس  همين زمانه روح از صانعياهللا  ↨آيـ درك در
 دليـل  بـه  و نهـاده  نـام  »زندگي و فقه « را خود فقهي جديد مباحث
 همـين  بـه  مباحـث  ايـن  مقدمـه  در رويكرد، اين به استوارش ايمان
 معاصر انسان زندگية ادار در را فقه توانايي تا است كرده اشاره معني

 .١٢اهللا صانعي، ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)، ص  ↨آيـ .١                                                 
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  .كند نفي آن از را جمود و ناتواني و اثبات،
 بـه  و فقهاسـت  نگرانـي ة مايـ  معاصـر  رويكرد اين كه داند ميوی 

  :او  ةگفت
 آگاه و دمتعه فقيهان يجد هاي دغدغه از يكي امروزه«
 يـك  از است؛ اسالمي فقه كارآمدي و خلوص زمان، به

 قواعــد چهــارچوب از فقــه كــه بــود راقــبم بايــد ســو
 ديگر، سوي از و نگردد خارج وحياني منابع و اجتهادي
 نـاتواني  كـه  نباشند اي گونه به ها برداشت و ها استنباط

  1.»گذارند نمايش به آدمي زندگيِ ادارة براي را فقه
 شـده  نهاده بنيان اساس همين بر ها پژوهش اين ة فلسف او ديد از
 ميـان  جمـع  براي يجد تالش ـ وي ديد از ـ كه يهاي پژوهش است؛
 نوپديـد  موضوعات و مستحدثه مسائل لذا و دارد گرايي واقع و اصالت

 و يجـد  هـاي  پـژوهش  راهگشاي رود مي اميد و است گرفته هدف را
  .باشد اسالمي فقه در جديد
  داند . اجتهادهايي كه زن و مرد را يكي مي٧

 رويكـرد  ايـن ة دهند تشكيل عناصر و اساسي هاي ويژگي كه حال
 از دســته آن طبيعــت بــا كــه دارد ضــرورت شــد، مشــخص جديــد

 يافتـه  نمود آنها در جديد رويكرد كه مصاديقي و اجتهادي محتويات
 به اساسي شكل به ما خصوص اين در. شويم آشنا شود مي شناخته و
 آرا ايـن  زيـرا  داشـت؛  خـواهيم  توجـه  صانعياهللا ↨آيـ اجتهادات و آرا

ة كننـد  بيـان  مشابه آراي از بيش و دارند بيشتري نمود و گيبرجست
 بـه  ايشانة ويژ توجه خصوص اين در ما ديگر دليل. جديدند رويكرد

 .٩همان, برابري ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان), ص  .١                                                 
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ة شـبك  در ايشـان  الكترونيكي وبگاه در كه جايي تا است زنان مسائل
  .است يافته تخصيص موضوع اين به خاصي بخش اينترنت جهاني
 پيوسته بازنگري را كارش اساس ـ  خود گفته به ـ صانعياهللا ↨آيـ

 تواند مي كه احكامي بسيارند او نظر به زيرا است؛ داده قرار احكام در
 و ايمـان  آنكـه  بـي  شـود  منطبـق  زمـان  با و گيرد قرار بازنگري مورد
 بـا  او نظـر  بـه  كـه  ايـن  بـا . شـود  دگرگـون  مسلمانان اساسي احكام
 احكـام  ايـن  يولـ  شـود،  مـي  دانسـته  موضوع اين اي مطالعه ترين كم

  .است مانده باقي نخورده دست همچنان
 اصل رعايت با فتوا، صدور مجال در كه دارد مي اظهار همچنين او

 نظـر  اسـتنباط  اصـول  نيز و روايات و آيات فهم در اسالم، در سادگي
 كه دارد نظر در را نجفي حسن محمد شيخة توصي هميشه و كند مي
 بكاهـد؛  خود هاي احتياط زا كرد مي سفارش انصاري مرتضي شيخ به
  .است آسان) (آيين سهله شريعت اسالم كه چرا

 عنـوان  تحت اي مجموعه در را خود جديد ديدگاه صانعياهللا  ↨آيـ
 و بيـان  اقـدام  ايـن  از هـدف  شـايد . است داده شرح »زندگي و فقه«

مسـائلي  باشد؛ زنان با مرتبط مسائل درويژه  به ها ديدگاه اين فيمعر 
  .است شده ايجاد آن بيان براي اساساً گويا عهمجمو اين كه

 فقـه  حـوزه  در را آنها توان مي ها پژوهش اين اندك حجم وجود با
 كتابة ادل براساس مختلف هاي ديدگاه آن در كه داد جاي استداللي

 و نفي و بررسي و نقد مورد اجتهادي اصول و اجماع و عقل و تسنّ و
  .گيرد مي قرار اثبات
اهللا ↨آيــ  هاي ديدگاه كه اي اندازه به فقط ها ديدگاه ناي ارائه در ما
 مباحـث  جزئيـات  و تفاصـيل  در و كنيم مي بسنده شود بيان صانعي

 كـه  ترتيبي همان با ها ه ديدگا اين از برخي. شويم نمي وارد استداللي
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  است: چنين آمده شده ياد مجموعه در
  قصاص در مرد و زن برابري. يك
 قصـاص  مسـئله  در را اساسـي  هاي پرسش از يكي صانعياهللا ↨آيـ
 بر فقها مشهور ديدگاه. داند مي قصاص در مرد و زن برابري به مربوط

 اگـر  كـه  معنـا  بـدين  اسـت؛  مرد و زن قصاص نبودن برابر اصلة پاي
 قصاص را قاتل توانند نمي زن دم اولياي برساند قتل به را زني مردي
 را انسـان  يـك  كامـل  ةديـ  نصف قاتل مردة ورث به كه اين مگر كنند

 دم اولياي برساند قتل به را مردي زن يك اگر كه حالي در بپردازند،
 بـراي  فقهـا  گـويي  ايشـان،  نظـر  به. كنند قصاص را او توانند مي مرد

 برابـر  قصـاص  در را مـرد  و زن لـذا  و قائلنـد  برتـري  نـوعي  ذكوريت
  .دانند نمي
 كه رود مي شمار بهموضوعاتي  جمله از مسئله اين ايشان نظر در
 مخـالف  را حكـم  ايـن  برخـي  كه چرا است؛ درگير آن با اسالمي فقه

  .شمارند مي انصاف و عدالت و بشر حقوق
 در بشـر  اصـناف ة هم برابري يافته دست آن به وي كه ديدگاهي

 يـا  جـنس  نظـر  از اي تمايزدهنده ويژگي هيچ كه اين و است قصاص
 توجيـه  را آن بايـد  باشـد  معنا اين مخالف چه هر و ندارد وجود دين
 را هـا  انسـان ة همـ  كـريم  قرآن. واگذاشت اهلش به را آن علم يا كرد

 بشري نهان نيروهاي و آفرينش اصل در و دانسته حوا و آدم فرزندان
 نـابرابري،  لـذا  و است نشده قائل ها انسان ميان تمايزي و  تفاوت هيچ

 ويـت ه اصـلِ  در زن كه چرا است؛ عدالت و حقيقت از دور به ستمي
  .است برابر مرد با اقتصادي و اجتماعي حقوق در و انساني
 و عقاليـي  ممسـلّ  قواعـد  با را قصاص در تمايز او هم عقلي نظر از
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 قبيح خدا براي را ظلم عقل زيرا بيند؛ مي ناسازگار عقل يقيني احكام
 نـابرابريِ  كه است روشن و داند مي محال تعالي حق از را آن صدور و

  .است ظلم روشن و بارز مصداق صقصا در شده ياد
 اسـت  اين شده ياد تمايز علت اند گفته حكم اين توجيه در برخي

. است خانواده اقتصاد ستون مرد و باشد مية مرد عهد برة زن نفق كه
 و علمي اساس كه است توجيهي صانعياهللا ↨آيـ ديد از سخن اين اما

 صـغير،  هـاي  بچـه  بـر  كه است آن سخن اينة الزم زيرا ندارد؛ ديني
 نيست وابسته آنها به خانه اقتصاد كه كساني و كارافتادگان از پيران،
 فراواننـد  امـروزه  كـه  هـم  را شاغل زنان سوي آن از و كند صدق هم

 قبـول  را چيـزي  چنين رايج ديدگاه پيروان كه حالي در نمايد لحاظ
  .ندارند

ف اما روايات وارد شده در اين خصوص با توجه به ايـن كـه مخـال   
اند و ايرادات ديگري كه از نظرگاه فقه الحديث دارند، از ديدگاه  قرآن

تر از آن هستند كه مرجع فتوا و اظهار نظر فقهـي قـرار    ايشان ناتوان
  1گيرند.
  ديه در مرد و زن برابري. دو
 در يجـد  هاي پرسش از يكي كه است باور اين بر صانعياهللا ↨آيـ
  .شود مي مرد و زن در آن رينابراب و ديه به مربوط اسالمي فقه

 جـز  بـه  اسـالمي  فقهـاي  تمـام  گفت توان مي بلكه ـ فقها مشهور
در و است مردة دي نصف زنة دي كه معتقدند ـ شمار انگشت اي هعد 
 بـاز  ثلث از بيشتر در و يكسانند مرد و زن ديه، ثلث تا هم اعضا قطع
  .بود خواهد مردة دي نصف زنة دي هم

 همان. .١                                                 
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 مقـام  در كـه  روايـاتي  است معتقد مشهور ديدگاه اين برخالف او
 داللـت  بهـا  خـون  برابـري  بـر  اسـت  شـده  وارد آن مقدار و ديه بيان
 تسـاوي  عـدم  اصـل  بـر  كـه  نـدارد  وجود شاهدي قرآن در و كند مي

 ايـن  گـواه  نيـز  اسـالم  كلي قواعد و اصول كه طور همان. كند داللت
  .است تساوي
 و پرداخته آن به مرد و زن برابري مسئله در وي كه آياتي از يكي

�% �2%�  است: آيه اين پرداخته تأمل به آن در Ã̈ ��  B6%n&� �B#n7  BR B�n� �$ � ��n�  �R B��#�! �N  �� ��  ³[� �V�(  ³? ��� �8 ��  �9��! �N �� % �Z�& �� %� �Z �Y �� �m  nH��� ��  �W BZ�&� �� 0%� �Y �$  �@��� ��  �X%� �4�( �� �� B#n7 �� C � ���n�  �-�B� �X% �4�7  �5�اي مـردم از پروردگارتـان كـه شـما را از      1;��
نفس واحدي آفريد و جفتش را نيز از او خلق كرد و از 
آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده نمود پروا بداريد 

كنيد  و از خدايي كه به نام او از همديگر درخواست مي
  پروا نماييد.

 يـت ماه در مردم كه است اين بيان مقام در آيه اين ايشان نظر از
 فرقي ضعيف و قوي بزرگ، و كوچك مرد، و زن بين و برابرند انساني
 مـردم  اي كه شود مي گفته حكم اين مطلب، اين بيان از پس. نيست
 بزرگ نه و نگذارد، پا زير را ديگري حق كس هيچ و كنيد پيشه تقوا

 مـرد  به زن نه و بنده به موال نه ضعيف، به قوي نه كوچك، به نسبت
 اند شده موظف مردم آيه، اين مدلول به توجه با و براينبنا. نكند ستم
 بنـابراين . كنند دوري است ظلم عقل و عرف ديد از كه چيزي هر از

 ايـن  بر. است سزاوارتر همه از ظلم از گزيدن دوري در متعال خداي
 كنـار  و مـردم  برابـري  بـر  شـده  يادة آي كه ندارد ترديدي وي اساس

 .١)، آية ٤( ءنسا .١                                                 
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  .دارد داللت قوانين و كاماح در تبعيض انواعة هم نهادن
 فلسـفة  كـه  پـردازد  مـي  كساني ديدگاه نقد به هم جا اين در وي
 مرتبط مرد و زن گوناگون اقتصادي هاي جايگاه به را قانون اين وضع
 اسـت  بدني جنبه به مربوط ديه مسئله گويند مي افراد اين. دانند مي
 كارهـاي  حوزه در بيشتري توان زن به نسبت مرد جسم كه آنجا از و

 نيـز  اوة ديـ  لـذا ، اسـت  برخوردار بيشتري كاري بازده از و دارد بدني
  .است بيشتر
 و ناتمام خودة گفت به را آن ديدگاه اين نقد ضمن صانعياهللا ↨آيـ
 آن بـه  اي اشـاره  ترين كم ديني متون در كه داند مي استحساني صرفاً
 مرد و زن توليدي فعاليت و اقتصادي بازده ايشان نظر از. است نرفته
 هم مختلف هاي فرهنگ و جوامع در و نيست ثابتي امر و است متغير
 ديگـري  شـكل  خانواده نظام كه بيينيم مي امروزه. ندارد ثابتي شكل
 بـه  يـا  مـرد  از بـيش  زن، مـا  با همروزگار جوامعِ از برخي در و يافته
  .است سهيم خانواده اقتصاد در اوة انداز
 بـر  را فلسـفه  ايـن  چـرا  پرسـد:  مـي  نظريـه  اين به معتقدان از او

 كـه  كسـاني  و افتاده كار از پيرزنان و پيرمردان اناث، ذكور، كودكان،
 دسـت  بـه  وكالنـي  سرشـار  سـودهاي  شـان  اقتصادي هاي فعاليت در
 توليد ميانگين هرگز ها گروه اين كه حالي در كنيد نمي اجرا آورند مي

  ندارند؟ يكساني اقتصادي
 ديـه  اصـل  پرداخـت  بـر  قرآن آيات او رنظ از كه اين سخن كوتاه

 روايـات  همچنـين . دارد داللـت  مـرد  و زن ميان نهادن تفاوت بدون
 داللت اصل همين بر قرآن مانند به هم اسالم در ديه قانون با مرتبط
 در مطلـب  ايـن  عين. شوند نمي قائل امتيازي مرد و زن ميان و دارند
ـ  و اسـت  جاري نيز اسالم كلي قواعد و اصول  در را مـرد  و زن ريبراب
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  .كند مي اقتضا ديه
 را شـواهد  و ادلـه  ايـن  بـا  مخـالف  روايات توان نمي اساس اين بر

  1.آورد شمار به فقهي نظريه يك سيسأت براي مدركي
  مادر قيموميت. سه

 دارنـد  نظر اتفاق نكته اين بر صانعياهللا ↨آيـة گفت به فقها مشهور
 (پدرِ پدري جد به در،پ مرگ از پس صغير كودكان بر واليت حق كه

 كـه  رسد مي مادر به نوبت نباشد حيات قيد در او اگر و رسد مي پدر)
 جـايي  وي نـزد  نـزاع  محل اما. گيرد عهده به را فرزندانش امورة ادار
 و تـدبير  داراي حـال  عـين  در و امـين،  پـدر  مانند هم مادر كه است

 ورتيصـ  در. باشـد  او مصالح و طفل تربيتي مسائل به نسبت شناخت
 و داشـت  نخواهـد  واليت مادر نباشد موجود شرط دو اين از يكي كه

 هـيچ  باشـد  شـرط  دو ايـن  از يكي فاقد كه صورتي در نيز پدر اساساً
  .داشت نخواهد واليتي

 عدم بودن مادرزن يا  صرف آيا كه است اين اينجا در بحث محل
  خير؟ يا كند مي اقتضا را قيموميت

 صـغيرش  فرزندان بر پدر مرگ از پس مادر صانعياهللا ↨آيـ نظر از
 كه فاتيتصر و است مقدم پدربزرگ واليت بر او واليت و دارد واليت

  .باشد مي نافذ دهد مي انجام آنان حقوقي امور و كودكان اموال در
 ايـن  در مشـهور  نظـر  مستندات بررسي از پس نخست مقام در او

 شـواهدي  به دوم مقام در سپس و پردازد مي آن رد و نقد به مسئله،
 و رسـاند  مـي  اثبـات  بـه  را مـادر  واليت تقدم او نزد كه كند مي اشاره
 بودن مقدم بر شاهدي تواند مي ديني و عقاليي اعتبارات است معتقد

 اهللا صانعي، برابري ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان). ↨آيـ .١                                                 
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 و رمـدب  امين، مادر اوة گفت به انساني عرف و عقال كه چرا باشد؛ مادر
 محبـت  زيـرا  دهـد؛  مـي  ترجيح ديگر افراد بر را فرزندان امور ِ گير پي
 آنـان  بـا  شـديدش  قرابـت  و فرزنـدان  به نسبت او خيرخواهي و مادر
 ــ  پـدر  جـز  بـه  ـ خويشاوندان در ديگري طبقه هر از شود مي باعث

 پـدر  بـا  را مـادر  ما اگر و. باشد داشته فرزندانش به بيشتري نزديكي
 كه است طبيعي دهيم قرار جا يك در ديگري خويشاوند هر يا بزرگ

 تـر  سـزاوار  و تـر  شايسـته  را او هـا  انسان جمعي عقل و بشري فرهنگ
  .داند مي

 گونـاگون  هـاي  شـيوه  بـه  هم سنت و كتاب ديني متون او نظر از
 از پس كريم قرآن. كند مي ييدأت را مادر احساس و عواطف به احترام
 در انسـان  بـه  زايمـان،  و بـارداري  هـاي  دوره در مـادر  هاي رنج شرح

 در عينـاً  توصـيه  ايـن . كنـد  مـي  يرخ سفارش مادرش و پدر خصوص
 شهيدكه  جايي تا است شده تكرار بارها :بيت اهل و پيامبر روايات
 نمـاز  مشـغول  فرزندي اگر كه است نظر اين بر مكي، بن محمد اول،

 پاسـخ  تواند مي بزند صدا را او پدرش نماز اثناي در و باشد مستحبي
 فرزنـدش  مادر هك صورتي در اما باشد، نماز مشغول همچنان و ندهد

 كـه  اسـت  مسـتحب  فرزند براي بزند صدا مستحبي نماز اثناي در را
  .دارد كار چه او با مادر ببيند و بشكند را نمازش
 متـون  در هـا  نمونـه  و شـواهد  اين مانند افزايد: مي صانعياهللا ↨آيـ
 دريافـت  آنهـا  مجموع از او ديد از و است فراوان اسالمي فقه و ديني
 مـادر ة عاطفـ  و احساس به اي ويژه توجه اسالمي شريعت كه شود مي
 سـابق  و پدري جد بر مادر تقديم با هم بحث مورد مسئله در و دارد

  .يابد مي تحقق شرع اهتمام و توجه همين او دانستن
 عمومـات « گويـد:  مي باب اين در خود سخنان بندي جمع در وي
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 آنچـه  و كنـد  مي اثبات را فرزندان بر واليت مادر، براي تسنّ و قرآن
 پـدري  جـد  بـه  نسـبت  عمومـات  ايـن  تقييـد  و تخصيص در مشهور
. كـرد  صـادر  فقهي رأي آن اساس بر توان نمي و است ناتمام اند گفته
 قراينـي  و شـواهد  و ادله به نوبت خاص،ة ادل اين بودن ناتمام از پس
 تقـدم  و مـادر  واليت به فتوا پس. دهد مي ترجيح را مادر كه رسد مي
  1.»باشد مي فقهي هاي منهج و قواعد مطابق جد، واليت بر واليت اين

  انحصار حالت در شوهر اززن  بردن ارث. چهار
 و زن ارث خصـوص  در ايـران  مـدني  قانون در اي ماده كه آنجا از
 باشـد،  مـي  مطـابق  شـيعه  فقهـاي  مشهور يأر با و دارد وجود شوهر
 مـاده  متن. ستا داده قرار مناقشه مورد را مسئله اين صانعياهللا ↨آيـ
  است: چنين شده ياد

 يـا  زوج از غيـر  بـه  ديگر وارث هيچ نبودن صورت در«
، بـرد  مـي  را خـود  متوفـاي  زن تركه تمام شوهر زوجه،
 در، شـوهر ة تركة بقي و را، خود نصيب فقط زن وليكن
  .»است وارث بال مال حكم

 ايـن  قـانوني  ماده اين ديدن محض به است معتقد صانعياهللا ↨آيـ
 نـابرابري  و اخـتالف  ايـن  سـبب  كـه  شود مي متبادر ذهن هب پرسش
  چيست؟
   تنهــا كــه ـــ را مــردي االرث ســهم بــر مــازاد اگــر افزايــد: مــي او
   زن مــورد در چــرا دهــيم مــي او بــه ـــ اســت خــويش همســر وارث
   شـوهر  يـاري  بـا  خـود  كـه  را ميراثـي  و شـود  نمـي  اتخاذ ترتيب اين
 بـه  وارث بـي  تركـه  هماننـد  دباي آورده، فراهم سختي به او كنار در و

 .٦٧ت مادر، ص همان، قيموم .١                                                 
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  بسپارد؟ ديگري
 بتوانـد  كـه  پاسـخي  كنـد:  مي اضافه پرسش اين طرح از پس وي
 بـه  پرسـش  ايـن  براي، كند ساكت و قانع را انسان جوي عدالت ذهن
 و اسـالم  اسـتواري ة پاي را عدالت كه فقيهي، رو اين از؛ رسد نمي نظر

 ايـن  مسـتند  راغسـ  بـه ، دانـد  مي عدالت تحقق براي استوار را اسالم
  .رود مي حكم
 در حقوقـداني  و فقيـه  هـيچ  كـه  نـدارد  ترديـدي  صانعياهللا ↨آيـ

 نظـام  درون در بايد او هاي آرمان بلكه نيست، آزاد عدالت جستجوي
 چنـان  ارث بـه  مربـوط  قواعـد  غالب و يابد تحقق حقوقي يا و فقهي
 يـا  و حقـوقي  هـاي  انديشـه  در سنجي مصلحت هيچ كه است صريح
 را فقيهيچ هي و، ندارد زمينه آن در را تحول ايجاد توان قهيف احكام
  .نيست باب اين احكام در فر و كر ياراي

 دسـت  موضـوع  ايـن  مطالعـه  از صـانعي اهللا ↨آيـ شد موجب آنچه
 مسـئله  ايـن  در كـه  اسـت  مستنداتي و مدارك خود، گفته به نكشد
 و خوانيبـاز  به وي نظر از كه مستنداتي است؛ گرفته قرار كار اساس

 و بررسـي  از پـس  او مختـار  ديـدگاه . دارد نيـاز  ژرف فقهـي  پژوهش
 اسـت؛  ارث انحصـار  حالت در مرد و زن تساوي مختلف، اقوال كاوش
 عنـوان  به را خود سهم ـ زن خواه و مرد خواه ـ همسر كه معنا بدين

  .كند مي دريافت »رد« عنوان به را ماترك بقيه و »فرض«
ترين آنها به واقع است  رين آرا و نزديكت از ديد وي اين رأي قوي

دارد  و در صورتي كه اين ديدگاه را نپذيريم او ديدگاهي را مقدم مـي 
داند. لذا  كه در زمان غيبت، زوجه را مستحق مقدار زايد بر فرض مي

نتيجة بحث اين خواهد بود كه رد مازاد از فـرض بـه زن در صـورت    
تـر   و بـه احتيـاط نزديـك    انحصار، نظري است كه با عـدالت سـازگار  



  ٢٤٧    �   نو هاي پرسش و اجتهاد  

  1است.
 و دينـي  بـاالي  هـاي  منصـب  درمردبـودن   ندانستن برتمع. پنج

  سياسي
 معتبـر  بـر  كيـد أت فقهـي  جديد رويكرد پيروان مشتركات از يكي
 سياسـي  و دينـي  باالي هاي منصب يتصد در ذكوريت صفت نبودن
 خـود  انحصـار  در را آن مـردان  زمـاني  ديـر  كـه  هـايي  منصب است؛

 بسـته  زنـان  بـر  را آن بـر  رسيدن راه زنان، بر آن تحريم با و داشتند
 واليـت،  در را ذكوريـت  صـفت  صـانعي اهللا ↨آيــ  زمينه اين در. بودند

 معيـار  تنهـا  و دانـد  نمي شرط فقيه شئون ديگر و مرجعيت حكومت،
 در خصوصــيتي مردانگــي او نظــر از. تقواســت و فقــه او نــزد معتبــر
 اطـالق  و نـداريم  خصـوص  اين در شرعي حجتي و ندارد هم قضاوت

 كـه  همـانطور . اسـت  شـموليت  و عموميـت  بر دليلي او نزد قضاة ادل
 بـه  هسـتند  قضـا  يتصـد  بـه  مجـاز  :معصوم امامان قبل از مردان
 حقـوق  و مسـائل  در خصوص به و آنان سوي از نيز زنان سان همين
  .مجازند زنان

 تقليد مرجع رد و دارد را اعتقاد همين نيز جناتي ابراهيماهللا ↨آيـ
 داراي زنـان  كـه  نـدارد  مـانعي  او نظر از و داند نمي شرط را ذكوريت
 هاي منصب يتصد همچنين. شوند قضا منصب يمتصد الزم، شروط

 كـه  صورتي در مديريت و اداري فرهنگي، علمي، سياسي، اجتماعي،
 از حجـاب  نظير شرعي موازين رعايت ضمن باشند داشته را آن توان
 آورده خـود  عمليه رساله در را ها ديدگاه اين او. ندارد لياشكا او نظر
 عمـل  آن بـه  كننـد  مـي  مراجعـه  او بـه  تقليـد  در كه كساني تا است

 .٤٢همان، ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)، ص  .١                                                 
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  .نمايند
 كـه  داليلـي  همان است معتقد بجنوردي محمد سيد اهللا ↨ـآي اما

 داللـت  مـرد  سـوي  از اجرايـي  يا تقنيني هاي منصب يتصد جواز بر
  .كند مي داللت نيز زن سوي از ها منصب اين يتصد جواز بر  دارد،
 روايـات  در دقيق  پژوهش از پس گويد: مي قضاوت خصوص در او

 كه قضاوت طبيعت فهم و عقال بناي بر تكيه با و فقها اقوال و آيات و
 در حـق  احقـاق  يـا  متخاصـمين  بـين  خصـومت  رفع از است عبارت
 ايـن  بـه  كيفـري  مسـائل  در حـدود  اجراي يا مالي و حقوقي دعاوي
 شود نمي حاصل عادالنه حكم و علم با جز معنا اين كه رسيدم نتيجه

 كـه  معنـي  اين به. ندارد جنسيت به ارتباط كه است اي مسئله اين و
 صـراحت  بـا  لـذا  بـالعكس  يـا  زن نـه  و باشـد  مرد قاضي باشد واجب
  1.شوند قضا امر يمتصد كه دارند را حق اين زنان گوييم: مي

 امـري  افتا يا اجتهاد كه است معتقد نيز تااف و اجتهاد خصوص در
 اجتهـاد ة ملكـ  تحصيل و استنباط در انسان قدرت به كه است واقعي
 او. مـرد  يك يا ، باشد زن يك در ملكه و قدرت اين خواه دارد، ارتباط
 هـيچ  مردو  زن ميان فتوا صدور و اجتهاد اصل در كه ندارد ترديدي
  2.ندارد وجود تفاوتي
 در كتـابي  و اسـت  موافق شيوه همين با نيز لدينا شمساهللا ↨آيـ
 زنـان  بـراي  جمهـوري  رياسـت  حتـي  بـاال  هـاي  منصب يتصد جواز

  .است نگاشته
كتاب ياد شده بر اين پيش فرض استوار است كه ميان دولـت در  

گـذار و قضـايي در    مفهوم قديم آن ـ كه تمام قـواي اجرايـي، قـانون    
 .١٠١سيد محمد بجنوردي، تجديد االجتهاد...، ص  .١                                                 

 .١٠٤همان، ص  .٢
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كـه قـوا و اختيـارات در     دست يك نفر بود ـ با مفهوم جديـد دولـت   
  شود تفاوت وجود دارد. ميان نهادهايي در چارچوب قانون توزيع مي

كند كه آيـا در شـرع اسـالمي جـايز      وي اين پرسش را مطرح مي
است زني كه داراي شايستگي علمـي و ذهنـي و توانـايي اخالقـي و     

باشد ـ به صرف نظر از وزارت يا شغل دولتي ديگر ـ    رفتاري الزم مي
مت و قدرت را به دست گيرد و مثالً ريـيس جمهـور يـا ريـيس     حكو

مجلس شود؟ از سوي ديگر جامعه و مردم حق دارند زمام امورشـان  
را به دست يك زن بسپارند و پسـت رياسـت جمهـوري يـا رياسـت      

  كابينه را به او بدهند؟
 ملـت  اگـر  كه معنا بدين دارند؛ تالزم او نزد مسئله دو اين ظاهراً

 هـم  بانوان براي باشند، داشته بانوان به را ها منصب ناي سپردن حق
 مشـروعيت  ميـان  تفكيك چون بود؛ خواهد جايز ها منصب اين قبول
 را ها سمت اين بتواند زن كه معنا بدين نيست؛ رتصو قابل امر دو اين

 يا نباشد، جايز جامعه براي بانوان به ها پست اين تسليم ولي، بپذيرد
 ها منصب اين نداشته حق زن ولي باشد داشته را كار اين حق جامعه

 ثابـت  مسئله دو اين از يكي شرعي دليل با اگر بنابراين. كند قبول را
  .است ثابت قطعي مالزمت با نيز دومي جواز شد

  كند: مي بررسي جهت دو از را مسئله اين الدين شمساهللا ↨آيـ
 منعـي  زمينـه  ايـن  در زن بـراي  شرعي نظر از آيا كه اين نخست

 داشـته  دسـت  در معتبـري  شـرعي  دليل كه معنا بدين دارد؟ وجود
 زنـان  بـراي  و ذكوريـت  بـه  مشـروط  را ها مقام اين يتصد كه باشيم
. كنـد  قلمداد وظايف اين يتصد شايستگي فاقد را آنان و بداند حرام
 ايـن  سپردن هم مردم براي كه شود مي ثابت مالزمه به حالت اين در

 و باطل ،دهد رخ چيزي چنين اگر حتي و تاس حرام زنان به وظايف
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  .است شرعي غير
 منعـي  زمينـه  ايـن  در مـردم  بـراي  شرعي نظر از آيا كه اين دوم
 كـه  باشـد  دست در معتبري شرعيِ دليل كه معنا بدين دارد؟ وجود
 ايـن  از را مـردم  و منـع  زنـان  بـه  شده ياد مناصب سپردن از را امت
 مالزمـه  دليـل  بـه  حالت اين در. بداند خودشان بر واليت فاقد جهت
 جـايز  زن بـراي  هـايي  منصـب  چنـين  پـذيرفتنِ  كه شد خواهد ثابت
 انتخـاب  ايـن  برگزيدنـد  كار اين براي را زني مردم اگر حتي و نيست
  .است شرعي اثر فاقد و باطل،
 بـه  فقهـا  كـه  اسـت  كـرده  مشـاهده  فرض دو اين بررسي در وي
 مباحـث  در ساسـاً ا و نپرداختـه  زن سـوي  از حكومت يتصد مسئله
 سـان  همين به. اند نشده حاكم در ذكوريت شرط متعرض خود فقهي

 را موضـوع  ايـن  امامـت  بـا  مـرتبط  كالمـي  مباحـث  در نيز متكلمان
  .اند نكاويده
 و كاويـده  را حكومـت  مسـئله  كـه  امـامي  معاصر پژوهشگران اما

 بايـد  والـي  يـا  امام كه اند عقيده اين بر اند شده حاكم شروط متعرض
 اسـاس . اند نداده را وحكومت رياست يتصدة اجاز زن به و باشد دمر
 تسـالم  مـورد  كـه  گـردد  مي باز اي مسئله به فقهي گيريِ موضع اين

 مشـروط  از اسـت  عبـارت  آن و شـده  اجماع ادعاي آن بر و فقهاست
 از قضـاوت  يتصـد  بـودن  نامشـروع  و ذكوريـت  به قضا منصب بودن
 و دارد شـهرت  كـه  مفتي در ريتذكو شرط اين بر عالوه. زنان سوي
. اسـت  شـده  يـاد  ديدگاه مباني ديگر از شده هم اجماع ادعاي آن بر

 اشـتراط  دليـل  داند مي شرط قاضي در را مردانگي كه را اي ادله آنان
 ايـن  بـر  عـالوه  و انـد  كرده قلمداد هم رياست و حكومت در مردانگي

. انـد  كرده تداللاس تسنّ و كتاب در نصوص اي پاره به عامد اين براي
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 نـزد  شـده  ياد گيري موضع كه نيست بعيد حتي الدين شمس نظر از
 بـه  ــ  دانـد  مـي  شـرط  حكومت و رياست در را ذكوريت كه ـ اماميه
  .گردد باز است مذكر كه معصوم واليت كالميِة زمين

ـ  در دامن دراز بحثي از پس وي  ايـن  بـه  ذكوريـت  اشـتراط ة ادل
 و نيست دست در شرط اين بودن برمعت بر دليلي كه رسد مي نتيجه

 اشـتراط  دليـل  بـه  زن بـراي  قضـاوت  بـودن  ممنـوع  ديگـر  سوي از
 و كنـد  نمـي  سـرايت  حكومت و رياست مسئله به قاضي، در ذكوريت
 لـذا  و باشـد  نداشـته  حكومـت  اهليت زن كه بود نخواهد آن مستلزم
  1.نداريم دولت رياست در مردانگي اشتراط بر دليلي
 نيـز  فقهـا  از ديگري شمار و اهللا فضل حسين مدمح سيداهللا ↨آيـ

  .همسويند فوق مبناي با و باور همين بر
 است فقهي مطالعات در تحول ترين بزرگ بيانگر آرا اين ترديد بي

 بـا  و دهد مي زنان به عمومي حيات در را مشاركت گونه هر  فرصت و
 هـاي  منصب به رسيدن موانع زنان، براي سياسي حقوق ةهم تضمين

  .دارد برمي آنان راه سر از را دولتي اليبا
 بـه  اسـالمي ة حـوز  در زن از درخشـاني  چهـره  همچنـين  آرا اين
 مطالعات تاريخ در زن از چهره ترين درخشان شايد كه دهد مي دست
 زنـي ة چهر كند مي تصوير زن از آرا اين كه اي چهره. باشد شيعه فقه
 نفـس  از مـرد  و زن زيـرا  اسـت؛  برابـر  مـرد  بـا  انسانيت در كه است

 هم با قصاص و ديه احكام در نظر اين از لذا و اند شده آفريده واحدي
 در كه است همسرية كنند ترسيم همچنين چهره اين. ندارند تفاوتي
 لـذا  و اسـت  شوهر همدوش آن اقتصاد تكوين و خانواده نهادن بنيان
 او. نــدارد او بــا فرقــي هــيچ انحصــار حالــت در ارث حــق تبــادل در

 .٤١، ص ↨لتولي السلطـ ↕المرأ ↨محمد مهدي شمس الدين، أهليـ .١                                                 
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 فرا را او بر و نيكي و معروف و احسانة ادل كه است مادري ينهمچن
 واليت خود صغير فرزندان بر همسر، درگذشت صورت در و گيرد مي

  .داشت خواهد
 ترسـيم  را امينـي  و مجتهـد  و عـالم  زن آرا ايـن  كـه  ايـن  چهارم

 و قضـاوت  يمتولّ تواند مي و دارد افتا و اجتهاد شايستگي كه كند مي
  .گردد باال هاي منصب ديگر و رياست

 تواند مي درخشان و برجستهة چهر اين آيا كه جاست اين پرسش
 كـه  است چيزي اين بزدايد؟ را آن و شود زن قديمي تصوير جانشين

 جديـدي ة چهـر  برابـر  در آنان زيرا كنند؛ اثبات را آن بايد زنان خود
 آن غنـاي  بـر  كننـد،  دفـاع  آن از و حفـظ،  را آن بايـد  كه دارند قرار

 و كهـن ة چهـر  آن تـا  بگذارنـد  نمـايش  بـه  را آن پيوسـته  و بيفزايد
 رسـانده  بسـياري  آسـيب  زنـان  منزلـت  و جايگاه به كه شده تحريف
 خـود  به امر اين اساساً بنابراين. شود مضمحل و متالشي كامالً است
 ارائـه  ذهنـي  تصوير آن از واقعي و زنده مصداقي تا دارد بستگي زنان
  .كنند
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گر نگـاه مراجـع معظـم تقليـد،      بخش پاياني اين مجموعه، روايت
آنهـا  ها و احزاب سياسي، اجتماعي است.  علما، فضال و برخي از گروه

 فقيـه  و نوانديش مرجع با را دردمند مردم و خود حاداتّ و همبستگي
 و تقـوا  عـدالت،  اجتهـاد،  بر و ردندك ابراز طهارت و عصمت بيت اهل
  .دادند شهادت وي بودن مردمي و زيستي ساده
هاي ارائه شـده، از حوصـله ايـن كتـاب      شك درج تمام ديدگاه بي

به هر روی، تمام ايـن   شود. میخارج است و مثنوي هفتاد من كاغذ 
رسـانی   عهـای اطـال   اظهارنظرها که ما بدان دسـت يـافتيم از پايگـاه   

مربوطه و به صورت گسترده در رسانه هـای مجـازی انعکـاس يافتـه     
است و ما نيز به صورت گزينشی برخی از آنها را جهت تنـوير افکـار   

  خوانندگان محترم در اين قسمت آورده ايم:
  عظام آيات و تقليد معظم مراجع نظر

  : 1سيستانياهللا ↨آيـ دفتر
 ايـن  در. نيست جعمرا صالحيت تشخيص مرجع مدرسين ةجامع

 ).٩٦٠١٩) و عصر ايران (کدخبر ٩٣٤٤٦پايگاه های اطالع رسانی آفتاب (کدخبر  .١                                                 
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  .است ارجح دمقلّ شخص نظر مورد
  : 1اردبيلي موسوياهللا ↨آيـ دفتر
  .است بالمانع صانعياهللا ↨آيـ از تقليد ةادام
  : 2همداني نورياهللا ↨آيـ دفتر
  .برد الؤس زير را تقليد مرجعك ي صالحيت توان نمي سادگي به

  : 3شيرازي ارمكماهللا ↨آيـ دفتر
  .نيست وارد ايرادي صانعياهللا ↨آيـ از پيروي ةادام در

  : 4جوادي آملياهللا ↨آيـدفتر 
 ةجامعـ  حـرف  و قـول  اگـر  .اسـت  فلّـ كم خـود  ةعهد به موضوع
 صـانعي اهللا ↨آيــ  از پيـروي  از بايـد  ،است حجت دمقلّ براي مدرسين
  .برگردد
 در متمـادي  سـاليان  طـي  جوادياهللا ↨آيـ حضور عدم به توجه با
 از ايـت كح ءاسـرا  سايت در وجودم جواب و الؤس و مدرسين ةجامع
 عليـه  مدرسـين  ةجامعـ  اخيـر  موضع با جوادياهللا ↨آيـ موافقت عدم
  .دارد صانعياهللا ↨آيـ

 اخيـر  نظـر  اظهـار  درباره اليؤس به پاسخ در آملي جوادياهللا ↨آيـ
  فرمودند: قم علميه حوزه مدرسين ةجامع

 ).٩٦٠١٩پايگاه اطالع رسانی عصر ايران (کدخبر  .١                                                 
 ).٩٦٠١٩پايگاه اطالع رسانی عصر ايران (کدخبر  .٢
 ).٩٦٠١٩پايگاه اطالع رسانی عصر ايران (کدخبر  .٣
 ).٩٦٠١٩پايگاه اطالع رسانی عصر ايران (کدخبر  .٤
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ــب ايــن«  ةجامعــ در هكــ اســت متمــادي ســاليان جان
  ».ندارم و شتهندا حضور مدرسين

  آملي جوادياهللا ↨آيـ حضرت دفتر  
  ١٣/١٠/٨٨  

***  

 نظر بجز آنها همه نظر هك شديم باخبر مراجع نظر انتشار متعاقب
 چـه  هكـ اين. گرديـد  ذيبكـ ت اردبيلـي،  و سيستاني عظام: آيات دفتر

 جـاي  در هكـ  طلبد مي ديگري تحليل گرديد تغيير اين باعث عواملي
 برخي نظرات به نگاهي عمومي اركاف تنوير براي اما ،آمد خواهد خود
  نيم:كاف مي حوزه علماي و مراجع از

سيستاني با اشاره به اينكه جامعه مدرسـين مرجـع   اهللا ↨آيـدفتر 
تشخيص صالحيت مراجع نيست گفت: در ايـن مـوارد نظـر شـخص     

  د ارجح است.مقلّ
 از تقليـد  ةادامـ  نيـز  تقليـد  مراجـع  از اردبيلـي،  موسـوي اهللا ↨آيـ

  .ردندك عنوان بالمانع را صانعياهللا ↨ـآي
 صـحت  معيار اند: فرموده چنين نيز آملي جوادياهللا ↨آيـ حضرت

  .اوست دانمقلّ تشخيص ،مرجع از تقليد
 عظـام:  آيـات  تكپربر و معنوي سراسر پاسخهاي حين همين در
 تأييـد  زنجـاني  بيـات  و گيالني محمدي دستغيب، اصفهاني، طاهري
 تقـواي  و عدالت هكمل و مرجعيت شرايط و لميع ابعاد بر بود ديگري

 در سياسـي  نهادهـاي  دخالـت  هرگونه نفي والعظمي صانعي اهللا ↨آيـ
  .مرجعيت و فقاهت مقدسة حوز

***  
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  العالي) مدظله ( طاهرياهللا ↨آيـ حضرت مبارك محضر
  ،مكعلي سالم

 توجـه  بـا  است خواهشمند حضرتعالي سالمتي و توفيق آرزوي با
 عدم پيرامون آن تبعات نيز و قم مدرسين ةجامع دبير اخير بيانيه به

 مرجعيـت  همچنـين  و شـيعه  مرجعيـت  و علميههاي  حوزه استقالل
 گشـاي  ره حضـرتعالي  نظـر  العـالي)  ظله (مد صانعي العظمياهللا ↨آيـ

  .باشد مي اخير حوادث
  له معظم دانمقلّ و شاگردان از جمعي  

  رحيمال الرحمن اهللا بسم
 تـاريخ  طـول  در همـواره  هكـ  ميـدارم  اعالم مزبور الؤس پاسخ در
و علميـه هـاي   حـوزه  شـيعه  مرجعيت تشخيصك مال و معيار عتشي 
 ننـده ك تعيين آنان تحقيقات و تأليفات و ديني بزرگان درس رسيك

  .است بوده
 حضـرت  دانمقلّـ  و اعتبـار  فاقـد  مدرسـين  ةجامعـ  بيانيه عليهذا

  .مأجورند له معظم فتاواي از پيروي در )همدظل( صانعياهللا ↨آيـ
  طاهري الدين جالل سيد  

  ١٤/١٠/٨٨  
***  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  زنجاني بياتاهللا ↨آيـ حضرت بزرگوار مرجع رمكم محضر

  ،تحيت و سالم با
اخيراً شاهد اتفاقات ناگواري از قبيل وقايع تلخ روز عاشورا، حمله 

هـاي افراطـي و سـيل     ضـع گيـري  به حسينيه جماران و از طرفي مو
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تهمتها و تخريبهـا در برابـر علمـا و مراجـع روحـاني آزاد انـديش و       
اهللا ↨آيــ اي از آنها پس از ارتحـال حضـرت    مستقل هستيم كه نمونه

ناجوانمردانه به مجمع محققين و  هرخ داد و پس از هجم ;منتظري
مستقر بينيم كه يكي از نهادهاي  قم، امروز مي هعلمي همدرسين حوز

صانعي بـراي  اهللا ↨آيـعلميه سخن از عدم صالحيت حضرت  هدر حوز
گويند. مستدعي است نظر مبارك خود را در اين زمينه  مرجعيت مي

  مرقوم فرماييد. أدام اهللا عزّكم
  علميه حوزه زبان آذري روحانيون و طالب از جمعي  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 ايـران،  شـيعي  ةجامعـ  يبـرا  افتخـار  بزرگترين تحيت؛ و سالم با
 و عاقـل  انسـان  هـيچ  و اسـت  7حسـين  امام حضرتك مبار وجود
 را حضـرت  آن سـاحت  به حرمتك هت و ورود اجازه خود براي  آزاده
 و انكهتا با بايد شود، مي نقل هك اقداماتي وجود فرض بر و دهد نمي

 هموطنــان ازاي  عــده قتــل مباشــران و آمــران و ننــدگانك هجمــه
  .گيرد صورت برخوردها اشد حسيني، عزاداري ريانج در مظلوممان

كيـد اسـت كـه روحانيـت و     أاز طرف ديگر ايـن موضـوع قابـل ت   
مرجعيت شيعه در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود وامدار هيچ گـروه  
و نهاد دولتي، حكومتي و رسمي نبوده و به ياري خداوند متعال پس 

دينـي هـم پـس از    از اين هم نخواهد بود. يگانه پشتيبان مرجعيـت  
خداوند تبارك و تعالي، مردم و عموم مؤمنـان و متشـرعان هسـتند.    
مجراي تأييد اجتهاد يك فقيه شيعي نيز روندي مشخص دارد كه در 

هاي علميه شكل گرفته است و بحمداهللا رد اين صالحيت  بطن حوزه
هم وابسته به نظر يك ارگان يا نهاد فكري يا سياسي خاص حـوزوي  

  وي نيست.و غير حوز
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جانب ضمن تأكيد مؤكد بر شأن و منزلت اجتهـادي و فقهـي    اين
مقلّدان  ةتعالي ـ هم  اهللا صانعي ـ ايده اهللا ↨آيـمرجع عاليمقام حضرت 

دانم و يقـين دارم كـه    ايشان را در پيروي از فتاواي ايشان مأجور مي
هـاي اخيـر عليـه برخـي مراجـع تقليـد و        خلقـي  ها و كـج  بدرفتاري
ستقل حوزوي مانند مجمع محققين و مدرسين حوزه كـه  نهادهاي م

ترين حالت ناشي از جمود و كج فهمـي اسـت، راه بـه     در خوشبينانه
ــار  جــايي نخواهــد بــرد و نتيجــه اي خــالف انتظــار بانيــان آن بــه ب

ايـن قبيـل مواضـع، تضـعيف      ةآورد. اميدوارم بدانند كه نتيجـ  خواهد
  هاي علميه است. حوزه

ـ  بهتـرين  هك معتقدم حقيقتاً  در دينـي  مسـتقلّ  مرجعيـت  ةنمون
 هكـ  بـود ـ   عليـه  تعـالي  اهللا رضـوان ـ   خميني امام خود هم ما روزگار
 زمان مغزانك خش و انديشان جك متحجران، چشم در خاري همواره
 او، از گونـاگون  ءانحـا  بـه  تـا  وشـند ك  مي اي عده هم هنوز و بود خود

  .بگيرند انتقام رانشكهمف و بازماندگان
  زنجاني بيات سداهللا  

*** 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  اتهكبر دامت گيالني محمدياهللا ↨آيـ حضرتك مبار محضر

 امضـاي  بـه  مدرسـين  ةجامع سوي از منتشره اطالعيه به توجه با
 حضـرت  مرجعيـت  شـرايط  احـراز  عـدم  خصـوص  در يزدي،اهللا ↨آيـ
 قـوم مر خصوص اين در راك مبار نظر است مستدعي صانعي،اهللا ↨آيـ

  .فرمائيد
  حضرت آن شاگردان از جمعي  
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  تعالي بسمه
 از اتـه كبر دامـت  صـانعي  يوسـف  شـيخ  حاج آقاياهللا ↨آيـ جناب
 آن ةعالقـ  مـورد  و الشـريف  سـره  قـدس  امام حضرت زمبر شاگردان

 و قـم  مقدسـه  حـوزه  اسـاتيد  از ايشـان  .انـد  بـوده  الشأن عظيم رهبر
  .باشند مي التقليد جايز و مجتهدين

  گيالني مديمح محمد  
  ١٤/١٠/١٣٨٨ 

***  

  تعالي باسمه
 دسـتغيب  محمـد  علـي  سـيد  حاجاهللا ↨آيـ حضرت محترم حضور
  افاضاته) (دامت
  ،التحيه و السالم بعد
اهللا ↨آيــ  حضـرت  مرجعيـت  دربـاره  منتشرشـده  نظـر  به توجه با

 نظـر  است خواهشمند مدرسين، ةجامع دبير طرف از صانعي العظمي
 اشـخاص  آيـا  هكـ  ايـن  و گيـري موضـع  ايـن  پيرامون را خودك مبار
 خداونـد  از. فرماييـد  بيـان  نماينـد،  نصـب  و عزل را مراجع توانند مي

  .ميخواهان را عاليحضرت سالمتي و صحت متعال
  

  تعالي باسمه
 هكـ  آن از پـس  و نيست اشخاص موقعيت در مراجع نصب و عزل
 خارج درس سال سي قريب مدت به صانعي العظمياهللا ↨آيـ حضرت
 صالحيت به شهادت هستند، خبره اهل هك ايشان شاگردان و اندداده
 مـورد  ايـن  در هـم  جانباين و است افيك اند،داده را ايشان از تقليد
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  .عدالت و تقوي هم و اجتهاد و علميت جهت از هم دهم؛ مي شهادت
  محمد دستغيبسيد علي  

  ١٤/١٠/٨٨ 

***  

    1يرفسنجاني هاشماهللا ↨آيـ
 نشـده  عزل يا نصب جايي توسط مرجعي گاه هيچ تشيع تاريخ در
  .است
 دانشـجويان  از يكي الؤس به پاسخ در رفسنجاني هاشمياهللا ↨آيـ

 مدرسـين  ةجامعـ  اخير اقدام و شيعه فقه در مرجعيت نقش مورد در
 همـواره  مرجعيت گفت: مرجع، يك صالحيت رد در قم علميه ةحوز
 سياسي و ديني ةعرص در ثيرگذارأت و پرنفوذ هاي شخصيت عنوان به

 هميشـه  ولـي  ،انـد  داشـته  انكـار  غيرقابـل  و ارزشـمند  حضـور  مردم
 بـه  ءاتكـا  بـا  و هـا  دولـت  به غيروابسته و كرده حفظ را خود استقالل
  .اند داشته حضور مردم

 عتشـي  تـاريخ  در مراجـع  زنـدگي  ةمطالعـ  در كـرد:  كيدأت ايشان
ـ  مـردم  بلكـه  ،نشـده  عـزل  يـا  نصب جايي توسط مرجعي گاه هيچ  اب

 را مجتهـد  عنـوان  به مناسب فرد وجوهات پرداخت و خود تشخيص
  .اند كرده انتخاب

***  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  2العالي) (مدظله بجنوردي موسوياهللا ↨آيـ حضرت كمبار محضر

 ).١٩٢٧١٢پايگاه اطالع رسانی آيت اهللا هاشمی رفسنجانی (کد خبر  .١                                                 
 ).٧٤٥٦ايگاه اطالع رسانی راه سبز (کدخبر پ .٢
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  ،مكعلي سالم
 بـا  اسـت  خواهشـمند  عـالي،  حضـرت  سالمتي و توفيق آرزوي با
 آن تبعـات  نيـز  و قـم  مدرسـين  ةجامعـ  دبيـر  اخيـر  ةبيانيـ  به توجه

 هـم  و شـيعه  مرجعيـت  و علميـه هـاي   حـوزه  استقالل عدم پيرامون
 نظـر  العالي) (مدظله صانعي العظمياهللا ↨آيـ حضرت مرجعيت چنين
  .فرمائيد مرقوم را خود شريف

  قم علميه حوزه فضالي و طالب از جمعي  
  ١٥/١٠/٨٨  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 فقيهـي  )العالي مدظله( صانعي آقاي العالمين فياهللا ↨آيـ حضرت

  .است بالمانع له معظم از تقليد ةادام بنابراين. مقلَّد و ممسلّ است
  بجنوردي موسوي محمد سيد 

 ١٩/١٠/٨٨  
***  

  يتعال بسمه  قم علميه حوزه محققين ومدرسين  مجمع هيانيب
 بـاب  در قم هيعلم حوزه نيمدرس ةجامع محترم ريدب رياخ هيانيب
. ديگرد سفأت و تعجب موجب يصانعاهللا ↨آيـ رتحض تيمرجع اركان
 نگـران  دگاه،يـ د اخـتالف  نيعـ  در هكـ  يحـوزو  لكتش كي عنوان هب

 ميهسـت  تيـ روحان و حـوزه  ميحـر  حفظ و محترم جامعه آن گاهيجا
  :ميسانبر عموم اطالع به را يركتذ ميديد الزم

 و نـام  از هاي كـ  نهيشـ يپ بـا  هيـ علم حوزه نيمدرس محترم جامعه
 مـا  حوزه ياجتماعهاي  هيسرما از رد،يگ مي اعتبار آن سانمؤس نشان
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 و ردكـ عمل مكـ  مكـ  ديـ جد ياعضا حضور ايگو هك شود مي محسوب
 هكـ  ميشـاهد  سـوگمندانه . زنـد  مـي  رقـم  آن يبـرا  را يديجد چهره

 از پـس  هكـ  رديـ گ مـي  صـورت  يتيشخص تيمرجع درباره اظهارنظر
 اعـزام  و هيـ عمل هرسـال  نشر و ءافتا اصول، و فقه خارج سيتدر سالها
 يسـو  از سـمت  دو يتصـد  ةسـابق  با و هيشهر ميتقس و حج به بعثه
 مرجـع  عنـوان  بـه  اسـت  عدالت و اجتهاد بر موقوف هك 1راحل امام
 دييـ تأ يگـواه  يحت و شده رفتهيپذ نيمؤمن ازاي  هعد يسو از ديتقل
 بـوده  ياسـالم  يجمهور مقامات از يبرخ اجتهاد احرازك مال شانيا

 و هـا يريگ موضع از ريغ يليدال ايآ روزها نيا در يموضع نيچن. است
  دارد؟ ياسيس قيعال

 يهمـواره رونـد   هيهاي علم مستمر حوزه ةريسلف صالح و س تسنّ
كـه بـا    يهانيرجوع به مراجع عظام بوده است. عالمان و فق يبرا يمردم
 ابنـد، ي حضور مـي  يو پرورش شاگردان در ساحت علم فيو تأل سيتدر

با مردم شـناخته شـده و مؤمنـان پـس از      شيرتباطات خوكم كم در ا
ـ    نف نياز متخصص قيفحص و تحق  فـه يعنـوان وظ ه و مـورد اعتمـاد، ب

  كنند. مي ديتقل يكرده و از و ييخود را شناسا ديمرجع تقل يشرع
 يسو از ههايي ك يمعرف هك است داده نشان دور چندان نه ةسابق
 چنـدان  اسـت،  گرفتـه  صـورت  ياسيس ةصبغ باهايي  لكتش و نهادها
 مراجـع  به مردم از ياديز هعد هك داده نشان تجربه زين و نبوده مؤثر
  .اند نموده مراجعه شده ارائههاي  فهرست از خارج ديتقل

 شـخص،  هكـ  سـت ين يومتكـ ح مناصـب  مثـل  تيمرجع تيموقع
. باشـد  قائل آن عزل و نصب در يحقّ خود يبرا يلكتش و نهاد گروه،
 يبـرا  تيصـالح  واجـد  افـراد  شـناخت  1حـل را امـام  هكـ  ييجا در
 يفـ معر يشخصـ  ةفـ يوظ را يجمهـور  اسـت ير و مجلـس  يندگينما
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 افـراد  تيئولمس مسقط احزاب وها  گروه يفمعر :ديفرما مي و ندك مي
 هكـ  اسـت  دمقلّ فرد فيلكت ياول قيطر هب تيمرجع مسئله در. ستين

  .دينما احراز را خود مرجع تيصالح
 نيچنـ  ننـده ك نگـران  عواقـب  بـه  نايـ آقا حضرات است يمقتض
تـرين   مكـ مح از تيـ مرجع نهـاد  هكـ  چـرا . نـد يفرما تيـ عنا ياقدامات

 عيتشـ  جهـان  مانـدگار هـاي   هيسرما از و يحوزو و ينيد يگاههايپا
 از عـدول . ماسـت  ةعهـد  بـر  سك هر از شيب آن ميحر حفظ و است
 و حـوزه  از خـارج  ليمسـا  وهـا   اراده بـه  يروآور و صالح سلف تسنّ
 را ننـده ك نگـران اي  نـده يآ آن، در ياسـ يسهـاي   يريگ جهت لتدخا
 هيـ علمهـاي   حـوزه  و تيـ روحان يبـرا  است نكمم و ندك مي ميترس

  .آورد بار به جبران قابل ريغ عواقب
  قم هيعلم حوزه نيمحقق و نيمدرس مجمع  

���*  الرحيم الرحمن اهللا بسم مبارز روحانيون مجمع بيانيه X%&� X%Z#V�  6رمكا پيامبر ...
 دربـاره  روحـانيون  از بعضـي  اظهارنظرهاي و اخير حوادث پي در

 اطـالع  بـه  دانـيم  مي الزم صانعياهللا ↨آيـ حضرت مرجعيت صالحيت
 مـورد  فقهـي  لحـاظ  به له معظم هك برسانيم عزيز مؤمنان و متدينان
 حضـرت  آن و انـد  بـوده  )سـالم اهللا عليـه  خميني( امام حضرت تأييد
  ند:ا فرموده ايشان ةدربار

 اين ام، ردهك بزرگ فرزندك ي مثل را صانعي آقاي من«
 هكـ  مباحثي در طوالني سالهاي هك وقتي صانعي آقاي
 بالخصــوص ،ايشــان آوردنــد مــي تشــريف داشــتيم مــا
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 بـردم  مـي  حظ من و ردندك مي صحبت من با آمدند مي
 دراي  برجسته آدم نفرك ي ايشان و. ايشان معلومات از

 متوجـه  و اسـت  عالمي مرد كي و است روحانيون بين
 شـور ك اين در هك انحرافاتي اين مخالف و است مسايل
 وـ   دانـم  ـ نمـي   منـافقين  قبيـل  از اسـت،  بوده موجود
  ».آنهاست سرسخت مخالف ايشان و غيره،

  )٢٣١ صفحه ،١٧ جلد ،امام (صحيفه  
  

 برجسـته  عالمـان  تأييـد  مـورد  صـانعي اهللا ↨آيــ  اخالص و عدالت
 ايشـان  و هسـت  و بـوده  دانمقلّـ  از عظيمي خيل و علميههاي  حوزه
 در 6محمـد  آل فقـه  برجسته استاد عنوان به هك است سال دهها
 و انـد  نموده تربيت را زيادي متعهد و فاضل شاگردان قم علميه حوزه

 مطـرح  ايـران  اسـالمي  جامعـه  در تقليد مرجع عنوان به هك زماني از
 جـاي  امـروز  و اسـت  هشـد  افزوده ايشان دانمقلّ بر همواره گرديدند

 بيانيه با مرجعيت اين و نيست ايشان مرجعيت در ترديدي گونه هيچ
 گروهي بيانيه با هك است نگرفته قرار دانمقلّ پذيرش مورد گروهك ي

  .بيفتد اعتبار از ديگر
 مراجـع  حرمت حفظ بر همواره علميههاي  حوزه برجسته عالمان

 دارد انتظـار  نيـز  مبارز نروحانيو مجمع. اند داشته يدكتأ تقليد بزرگ
 مقـدس  نهـاد  گروهـي  منازعـات  شكشـا ك در سياسيهاي  گروه هك

 نفـع  بـه  مطمئناً هك نندكن اختالفات گونه اين دستخوش را مرجعيت
  .نيست شورك متدين جامعه و عظام مراجع علميه،هاي  حوزه

  مبارز روحانيون مجمع  
  ١٣٨٨ دي ١٣  
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  تعالي بسمه  اشانك مبارز روحانيون مجمع بيانيه
 در عتشـي  مـذهب  چگونـه  هكـ  ايد انديشيده خود اب حال به تا آيا
 وبندههاي ك موج و برانداز بنيان حوادث گزند ازها  قرن وها  سده طول

 در بـه  سـالم  جان تعصب و جهالت و ناداني نيز و تزوير و نفاق و فرك
  است؟ رسيده ما دست به فتصر و تحريف از دور و صحيح و برده
 عليـه)  اهللا (سـالم  عصر امام غيبت قرن دوازده مدت رد چگونه و

 مـواج  درياي و نيفتاده خروش از :بيت اهل معارف جوشان چشمه
 بـه  پـرتپش  و طوفنـده  خود روزافزون ژرفاي و تالطم با جعفري فقه
 مطهـر،  شريعت و هياال امكاح طيبه شجره و داده ادامه خود تكحر

  است؟ نموده حفظ را خود طراوت و سرسبزي
 عتشـي  مذهب اصالت حفظ در عظام يفقها و بزرگ عالمان نقش
 صاحب انسان هيچ بر جعفري پوياي و سنتي فقه و حسيني و علوي

  .نيست پوشيدهاي  انديشه و ركف
 و آزادانديشي يعني خود خاص امتيازات با شيعه علميههاي  حوزه
 و ومتكح به وابستگي عدم مرجع، در حيات شرط نيز و آزاد اجتهاد

 رسـالت  شـناس،  مسئوليت عالمان زيستي ساده و زهد و قدرت هادن
 فتصـر  و علمـي  تحريـف  گزنـد  از مذهب صيانت در را خود تاريخي
  .اند رسانده انجام به عملي
 فقهاي و متعهد عالمان نارك در هميشه نيز زكمرا همين در تهبال
 گـاهي  هكـ  داشته وجود نيز مدار تعصب و محور تحجر عوامل عظام،
 و مـؤمن  مـردم  و رانكـ متف و نخبگان. اند ردهك تنگ آنان بر را عرصه
 مراجـع  از تقليـد  طريـق  از را حرام و حالل مسائل همواره هك شيعه
 درها  حوزه علمي گردش و سير در هك دانند ك ميني اند، گرفته عظام
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 به سال دهها اركپشت با توانستند هك بودند عالماني معدود عصري هر
 شـبه ك ي سيك هك نيست گونه اين و آيند نايل يتمرجع و افتا مقام
 سـي ك بـه  شـبه ك يـ  هك نيست تشريفاتي مقام يا برسد مقام اين به

  .نمايند سلب او از يا بدهند
 دسـت  نوانـديش،  و نوآور و محقق فقيه به نسبتها  روز اين آنچه
 شـاگرد  و امـام  حضـرت  اصولي و فقهي تبكم يافته تربيت و پرورده
 جهـان  الشـأن  عظيم مرجع يعني رده،كسفر يار نآ برجسته و نمونه
هكـ  داد رخ العـالي)  ظلـه  (مد صانعي العظمياهللا ↨آيـ حضرت ع،تشي 

 انـد،  داشـته  اعالم مدرسين ةجامع از نمايندگي به يزدي آقاي جناب
  .هاست حوزه تاريخ در زيانبار و برانگيز تأسف تيكحر

 بـا  امـام  حيـات  زمـان  در مدرسين ةجامع حضرات از برخي البته
 يادگـار  و ممتـاز  شاگرد اين باك اين و اند داشته لكمش نيز امام خود
 فرمودند: امام حضرت خود هك شخصيتي. اند درافتاده او علمي تبكم
، ١٧ ج ،امـام  (صـحيفه  .»بردم مي حظ صانعي آقاي معلومات از من«

  )٢٣١ص 
 از بعضي هك اند نبرده ياد از امام انقالبي و فاضل فرزندان و طالب
 فقهـي  مبنـاي  امـام  حضـرت  فتاواي برخي بودند گفته آقايان همين
  .ندارد
 جنتي آقاي قبل، سال چند هك اند ردهكن فراموش ما مردم هنوز و
 حـال  در هك را ديگر بزرگوار مراجع از يكي جمعه نمازهاي  خطبه در

 انگليسي مرجع است برخوردار جهاني شهرت و باال موقعيت از حاضر
  .ندارد تازگي حضرات از اهانت و تخريب و تخطئه براين،بنا. خواندند
 چنــين باعــث صــانعياهللا ↨آيـــ حضــرت فتــاواي و نظــرات اگــر

 صادر ايشان سوي از هك سالهاست فتاوا اين است، شده العملي سكع
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 ليـف كت احساس دوستانشان و يزدي آقاي حال به تا چرا است، شده
 را اتكـ حر ايـن  معنـاي  خوبي به انقالبي هوشيار امت بودند؟ ردهكن

  .فهمند مي
اهللا ↨آيــ  مرحـوم  قـدر،  عـالي  فقيـه  و بيـر ك مرجـع  رحلت از بعد
 و راه بـه  وفـاداران  و منـدان  عالقـه  طبيعي طور به منتظري العظمي
 رهبـر  عنوان به اميدشان چشم جوانان از عظيمي خيل و امام آرمان
 خيلي آقايان حضرات و است صانعياهللا ↨آيـ به ديني مرجع و معنوي
 امـام  دوسـتان  و ملـت  ميان در ايشان محبوبيت و موقعيت به خوب
  .آگاهند و واقف

داريـم ايـن    به عنوان انجام رسالت تاريخي و تكليف شرعي اعالم مـي 
حركت صـرفاً سياسـي بـوده و فاقـد هرگونـه وجاهـت شـرعي اسـت و         

مدرسين نبوده اسـت   ةصانعي از اول نيز از طريق جامعاهللا ↨آيـمرجعيت 
دي كه ايشان در داخل و خارج از كشور دارند، از طريق زاران هزار مقلّو ه

اند، همان گونـه كـه برخـي از مراجـع      معتبر شرعي به اين نتيجه رسيده
كنوني نيز مانند حضرات آيات عظام سيستاني و صافي گلپايگاني از سوي 

  مدرسين به مؤمنين شيعه معرفي نشده بودند. ةجامع
ــان در ــذ از پاي ــن رك ــهكن اي ــاگزيريم ت ــ ن ــ هك ــين ةجامع  مدرس
 از بزرگـان  از تعـدادي . است داده دست از را خود علميهاي  استوانه
 مهـدي  سـيد  يزدي، خاتم يني،كمش آقايان آيات حضرات مانند علما

 فضـل  بني پناهي، حرم مازندراني، صالحي ميانجي، احمدي روحاني،
 حضـرت  ننـد ما ديگـر  بزرگـان  از برخي و اند نموده رحلت 4پاياني و

ـــ ــوادياهللا ↨آي ــي ج ـــ حضــرت و آمل ــياهللا ↨آي ــن از امين ــع اي  جم
 بـه  مدرسـين  عـة جام فعلـي  اعضـاي  از برخي و اند نموده گيري نارهك

  .شوند مي محسوب صانعياهللا ↨آيـ شاگرد سني لحاظ
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 هـيچ  ايشـان  از تقليـد  صحت در صانعياهللا ↨آيـ حضرت دينمقلّ
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  اشانك مبارز روحانيون مجمع  
  ١٥/١٠/٨٨ 

  تعالي بسمه  مشهد مبارز روحانيون مجمع بيانيه
 حضـرت  مرجعيـت  ةدربار قم علميه حوزه مدرسين ةجامع بيانيه

  .است شگفتي و تأسف ةماي )اتهكبر دامت( صانعياهللا ↨آيـ
 راه تقويـت  و علميه حوزه اسالم، از دفاع هدف با درسينم ةجامع

 يلكتشـ  اسـالمي  انقـالب  و عليـه)  تعـالي  اهللا (رضوان امام انديشه و
 خـاص هـاي   گـرايش  از آن اسـتقالل  و جايگاه اين حفظ. است يافته

 از پاسـداري  و ديـن  عالمـان  حرمـت  حفظ عاملترين  اصلي سياسي
 و حوزه مردمي پايگاه. است تقليد مراجع وها  حوزه صالح سلف ةسير

 مرجعيـت  و علميـه هـاي   حـوزه  حيات عنصرترين  ضروري مرجعيت،
 و مـردم  نفـع  به هميشه مرجعيت، و دين عالمان موضع. است ديني
 را مردمـي  پيوستگي دين اتكبر و آثار. است بوده آنان حقوق احقاق

 تجربه بارها نونك تا مشروطيت از مخصوصاً شورك حساس مقاطع در
 تنـگ  ةمحدود در ردنشك مختص و جايگاه اين دادن تنزل. ايم هردك
 وهـا   حـوزه  بـه  بزرگـي  جنايـت  خـاص،  سياسي جناحك يك تاري و

  .است آن مردمي پايگاه تضعيف و ديني مرجعيت
 ةبار در نندگانكاستفتا دانند مي خوبي به مدرسين محترم ةجامع
 از بـل قهـا   آن هسـتند؟  سانيك چه صانعياهللا ↨آيـ حضرت مرجعيت
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 حملـه  آنـان  دفاتر و علما بيوت به بارها نند،ك استفتا شما از هك اين
هـا   آن امـوال  غـارت  حتـي  و بتخريـ  تـوهين،  ترس، موجب و ردهك

 بيـت  به راهايي  حرمتي يا در تاريخ مرجعيت، شما چنين بيآ. اند بوده
 را آن آميـز  وهـن  شـعارهاي  و ناسـزاها  آيـا  ايـد؟  ديده مراجع و علما

 بيانيـه  آن دادن بـا  و قرارگـرفتن  جريـاني  چنين نارك در ؟ايد شنيده
 مدرسين ةجامع شأن خور در ردن،ك ضمني حمايتها  آن از همزمان
 .نيست قم علميه حوزه

 صالحيت احراز دانند مي سيك هر از بهتر مدرسين محترم ةجامع
 ركـ ف گرفتـه،  انجـام  روالـي  چـه  بر حال و گذشته در ديني مرجعيت

 و اسـت  لكتشـ  آن انحصار در مرجعيت الحيتص تشخيص نيدك مي
 ندارند؟ مسئله اين در نظر اظهار صالحيت و حق ديگران
 اسـت؟  ركمنك ي فقهي مسائل در مباني اختالف و نظر اظهار آيا
 مشخصـه  آميزتـرين  افتخـار  وتـرين   عـالي  اجتهاد، هك دانيد مي شما
 گرو درها  حوزه نشاط و بالندگي و رشد. است عتشي علميههاي  حوزه
 و حـوزه  اساس ةنندك منهدم اجتهاد، باب انسداد و است اجتهاد اصل

 بـا  همگـام  نـوآوري،  اجتهـاد، ها  حوزه وجودي ةفلسف. است مرجعيت
 تحقيـق هاي  حوزه در ترس جو ايجاد محدوديت،. است انكم و زمان

 براي خطرترين  اصلي هك دهد مي نتيجه را تحجر و جمود تدريس، و
 قشرهاي مخصوصاً دين از گرداني روي عاملِترين  همم و هياال اديان

 و نـو هـاي   انديشـه  بـا  برخورد آيا. گردد مي فرهيخته و ردهك تحصيل
 صـدور  بـا  اسـت،  اجتهاد وها  حوزه وجودي فلسفه هك پردازي نظريه

 مرجعيـت  و حـوزه  صالح به خاص، زماني طيشرا در هم آن اطالعيه
 سياسـي  طيشرا در التهاب و اختالف تشنج، به عمل اين با آيا است؟

 شود؟ نمي زده دامن شورك
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم اسالمي انقالب مجاهدين سازمان بيانيه
مدرسين حوزه علميه قـم در اعـالم عـدم برخـورداري      ةاقدام جامع

آميـز   العظمي صانعي از شرايط مرجعيت اقدامي بـدعت اهللا ↨آيـحضرت 
مدرسـين حـوزه    ةزدي دبير جامعـ رود. آقاي ي در نوع خود به شمار مي
اطالعيه مذكور و در توجيه غير سياسـي بـودن    رعلميه قم پس از صدو

هـاي   انـد كـه آشـكارا از اغـراض و انگيـزه      اقدام جامعه اظهاراتي فرموده
  اند: سياسي پنهان در پس آن حكايت دارد. ايشان فرموده

 در خصـوص  ايـن  در ميسـيون ك گـزارش  قبـل  چندي
 ...شد تصويب اتفاق به مدرسين ةجامع عمومي اجالس
 مدرسـين  ةجامع اعضاي موضوع اين رسمي اعالم براي
 آن اعالم لذا و نيست مهيا شرايط ناآل هك بودند معتقد

 در اتفاقـات  از برخـي  به اشاره با يزدي ...افتاد خيرأت به
 اظهـار  هـا  اسـتان  برخـي  در صانعياهللا ↨آيـ دفتر مقابل
 اعـالم  بـراي  هكـ اين و اتاعتراض اين به توجه با داشت:
 تـرين  مناسـب  داشـت،  بهمصو مدرسين ةجامع رسمي،
 در خوشبختانه و ديديم اخير روزهاي را زمان و شرايط
 اعضـاي  از تـوجهي  قابـل  تعـداد  حضور با هك اي جلسه
 هكاين با شد برگزار رسمي صورته ب و مدرسين ةجامع
 ردنـد ك موافقت اعضا نبود جلسه دستور در موضوع اين
  .گيرد قرار جلسه رسمي ارك دستور در بحث اين هك

  )١٣/١٠/٨٨ ايلنا (خبرگزاري  
 در مدرسـين  ةجامعـ  موضع اند ردهك تصريح يزدي آقاي هك چنان

 بـه  مدرسـين  ةجامعـ  عمومي اجالس در پيش چندي« خصوص اين
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 اعـالم  »نيسـت  مهيا شرايط« هك آن دليل به اما »شده تصويب اتفاق
 انـد  فرمـوده  يـزدي  آقـاي  هكـ  چنان آن. دافت مي تأخير به موضع اين
 بيتويژه  به مراجع بيوت به اخير حمالت به توجه با مدرسين ةجامع

 و شـرايط تـرين   مناسـب « را جـاري  وضعيت صانعي،اهللا ↨آيـ دفاتر و
 هكـ  ايـن  رغـم  بـه  و يافتـه  خـود  موضع »رسمي اعالم« براي »زمان

 بـا  است، دهنبو مدرسين جامعه اخير جلسه دستور در وركمذ موضوع
 بهتـر  عبـارت  بـه . انـد  رسـانده  جامعه تصويب به و مطرح را آن عجله
 سياسـي  غير و شرعي امالًاي ك مسئله به پاسخ براي مدرسين جامعه
هـاي   الؤسـ  موضوع يزدي آقاي ادعاي به هك تقليد و مرجعيت يعني

 مهيـا  شـرايط « هكـ  ايـن  دليـل  به است، بوده نهاد اين از مردم رركم
   بـيش  اسـت،  نرسـيده  فـرا  »زمـان  و شرايطترين  اسبمن« و »نيست

   خداونـد  رضـايت  و شـرع  بـرخالف  مـردم  تـا  ردهك وتكس سالكي از
 تمهيـدات  و تهـران  در اخيـر  تظـاهرات  هكـ  آن از بعـد  و نندك عمل

   مراجـع  بيـوت  بـه هـا   شخصـي  لبـاس  حمله و سيما و صدا تبليغاتي
   »زمـان  و شـرايط تـرين   مناسـب « گرگـان،  و شيراز و مشهد و قم در
 احسـاس  مـردم  آخـرت  بـه  نسـبت  مدرسـين  جامعه آورد، فراهم را
اهللا ↨آيــ  مرجعيـت  قبـال  در را خـود  موضـع  و ردهكـ  شـرعي  ليفكت

 انـد  نداده توضيح يزدي آقاي البته. است نموده اعالم صانعي العظمي
 جامعـه  عمـومي  مجمـع  در پـيش  چنـدي « وركمـذ  موضـع  اگـر  هك

 و اضطراري طرح به نيازي چه است »شده تصويب اتفاق به مدرسين
 بـوده  مدرسـين  جامعـه  اخيـر  درجلسـه  موضوع اين دستور از خارج
 موضـع  بـودن  سياسـي  در را ترديـدي  هرگونه فوق تصريحات. است
  .سازد مي منتفي جامعه اخير

ماهيت سياسي رفتار جناب آقاي يـزدي بركسـي پوشـيده نيسـت.     
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ي افراطي و عجيب ها هاي تند سياسي ايشان و حمايت عالئق و گرايش
وي از دولت نهم و دهم موجب شده جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم   
در دوره دبيري ايشان بيش از پيش از جايگاه علمي و ديني خود فاصله 

  گرفته و به هويت يك حزب سياسي را به خود بگيرد.
 يـزدي  آقـاي  جنـاب  آن دبيـر  و قم علميه حوزه مدرسين جامعه

 هكـ  نيسـت  مقـامي  مرجعيـت  هكـ  دانند مي ديگري سك هر از بيش
 چند ديني تسنّ در. ندك سلب وي از يا ببخشد سيك به را آن سيك
 ميـان  واسـطه  اي روشـن و بـي   رابطه براساس مرجعيت شيعيان ةقرن

 ،شـيعي  تسـنّ  در. اسـت  گرفتـه  مي لكش مردم عموم و دين عالمان
 شوراي محل از سفيد دود برآمدن ،انكواتي مسيحيت تسنّ برخالف
. اسـت  نبـوده  خـود  تقليـد  مرجـع  شناخت در مردم راهنماي اساقفه
 حسـنه،  تسـنّ  اين در بدعت با تواند نمي و نبايد هم مدرسين جامعه
 شكدود به دوختن چشم به خود تقليد مرجع شناخت براي را مردم
 نقـش  از اگر البته مدرسين جامعه نقش ثركحدا. بخواند فرا خود مقر

 هكـ  اسـت  عـادلي  خبـره  دو نقـش  انهمـ  بگيـرد،  فاصله خود حزبي
 بـراي  الشـرايط  جـامع  فقيـه ك يـ  شايستگي يا اعلميت به توانند مي

 تواننـد  مـي  ديگـر  عـادل  خبرگـان  هك همچنان. دهند شهادت تقليد
 و مرجـع ك ي يا عالمك ي قدح. باشند داشته ايشان با متفاوت نظري
 شرعي نه و است عقالني نه ،دينداران جامعه ميان در وي عليه تبليغ

  .است ديني هويت عيمد هك نهادي زيبنده نه و
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران ضـمن احتـرام بـه سـاحت     

العظمي صانعي كه ايـن روزهـا   اهللا ↨آيـويژه حضرت  مرجعيت شيعي به
هـا قـرار    هـاي سـازمان يافتـه لبـاس شخصـي      ها و هتـاكي  آماج اهانت

وزه علميـه قـم را اقـدامي    اند، اطالعيه اخير جامعه مدرسـين حـ   گرفته
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دهـد   دانـد و هشـدار مـي    ناشايست و مغاير با موازين عقلي و ديني مي
اتخاذ مواضع سياسي در قبال امور صرفاً ديني كه بـا اعتقـادات جامعـه    
سروكار دارد اقدامي بس خطر ناك است كه به مصداق بر شاخ نشستن 

  آن خواهد شد.گير عامالن  و بن بريدن، نتايج آن بيش از همه گريبان
  ايران اسالمي انقالب مجاهدين سازمان  

  ١٦/١٠/٨٨  
 تعالي بسمه  بيانيه مدرسين دانشگاهها

  مراجع عظام تقليد لت شريف ايران،م
 پـس  طـوالني  دوران طول در ما معظم روحانيت تاريخ، گواهي به

 و علمـي  توسـعه  و اسـالم  تـرويج  و حفظ براي معصوم(عج) غيبت از
 تحـوالت  در همواره و اند شده متحمل فرسا تطاق زحمات آن، عملي

 و حق حمايت از اي لحظه حاكم، سياسي فضاي در تاريخي گوناگون
 ملـي  پشـتوانه  و عظـيم  اي سرمايه به نتيجه در و نكرده غفلت عدل،
 و شـيعه  مرجعيـت  .اسـت  شـده  تبـديل  اسالمي جامعه براي محكم

 در اجتمـاعي  و سياسـي  تالطم و ها بحران در همواره اصيل روحانيت
 اعتقـادي،  گونـاگون  تهاجمـات  قبـال  در آنان از و اند بوده مردم كنار

 بـه  و كـرده  حمايـت  سياسـي  و نظـامي  اقتصادي، فرهنگي، اخالقي،
 عامـل  يـك  عنـوان  بـه  روحانيـت  و مردم مثبت تعامل  جهت، همين

 راهنمـايي  و حفـظ  گونـاگون  خطرهـاي  برابر در را جامعه قدرتمند،
 سـيس أت مشـروطيت،   تنبـاكو،  قضيه در معاصر ندورا در. است كرده

 ايـن  از اي برجسته هاي نمونه اسالمي، انقالب پيروزي در و عدالتخانه
 قطعـاً . كرد مشاهدهتوان  مي را انكار قابل غير متقابل اعتماد و تعامل
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 و اخـالق  بـه  آنـان  عملـي  التـزام  شـريعت،  موازين به روحانيت تقيد
 از مـردم  حرمت و كرامت رعايت و اييگر دنيا و محوري خود از پرهيز
  .است بوده ديني علماي خطير موقعيت دوام علل جمله

 سـال  در سـيس أت بـدو  از كه ها دانشگاه مدرسين اسالمي انجمن
 گونــاگون حــوادث و مختلــف موضــوعات و مســائل در رســماً ١٣٦٥

 و حـوزه  وحـدت  ضـرورت  به اعتقاد با فرهنگي، و اجتماعي  سياسي،
 هـاي  آرمـان  و اسـالمي  جمهـوري  از دفـاع  درسنگر رههموا دانشگاه،
 هايي روش قبال در اكنون است، داشته حضور ;خميني امام حضرت

 گرفتـه  پيش در روحاني كسوت و عنوان با اشخاص بعضي توسط كه
 ايـن  ادامـه  كه دهد مي هشدار و كرده نگراني احساس شدت به شده
 و ملي عظيم رمايهس اين روحانيت، و مردم تاريخي تعامل براي روند
 زيـان  و خطرنـاك  بسـيار   عزيـز،  اسـالم  به مردم پايبندي براي حتي
هـاي   حـوزه  بزرگـان  و علمـا  تقليـد،  محتـرم  مراجع از و است بخش
 از. جويد مي استمداد ها شيوه اين رواج از جلوگيري جهت در علميه،
 العظمياهللا ↨آيـ حضرت براي اخيراً كه است مسائلي ما نگراني جمله
  .است گرديده ايجاد تقليد محترم مراجع از نعيصا

 توجـه  تقليـد  عظـام  مراجـع  و علما خصوصاً و ايران شريف مردم
 شـدن  پيـدا  و جامعـه  تحـوالت  بـه  توجـه  بـا  اسـت   ها قرن كه دارند

 در مكـان  و زمـان  نقـش  بـه  توجـه  با عظام فقهاي  جديد، موضوعات
 شـرعي  نيازهـاي   اجتهاد، موازين رعايت با و شريعت احكام باطناست

 جديـد  نظـرات  البتـه  اند، ساخته مرتفع خود فتاوي صدور با را مردم
  .است شده بررسي و نقد پويا و اجتهادي فقه در همواره فقهي

 فتوا هر كه بوده چنين تاريخ طول در بزرگ فقهاي مستمر سيره
 و كشـيده  چـالش  بـه  علمـي  نقد و استدالل با را جديد فقهي نظر و
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 از شـيعه  اسـتداللي  فقهـي  كتـب  كـه  اسـت  نينچ و زدند مي محك
 جـواهر  چـون  كتبـي  و شهيدين ي،حلّ مهعلّا ، طوسي شيخ آثار جمله
 هـر  در متفـاوت  قـول  نقل چندين از است مشحون مكاسب و الكالم
 را فتواها از بعضي كه است اين حداكثر. »نظر فيه« چندين و صفحه
 و كـرده  علمي نقد را آنها احترام، و نيت حسن با و ناميده نادر و شاذ
 ديـده  اخيـراً  سـفانه أمت. انـد  ردهك بيان را خود فتواي و نظر نهايت در
 در جـاي  بـه  صانعياهللا ↨آيـ حضرت مورد در آقايان از بعضي كه شد
 خوانـدن  بـدعت  بـا   علمـي،  ةسير و حسنه  تسنّ همان گرفتن پيش
 در يا و علمي اثر يك در حداقل آنكه بي ايشان فقهي نظرات از بعضي

 علمـي  بررسـي  و يققتـد  مـورد  را نظرات آن فتوا اصحاب از مجمعي
 و كـرده  تشـكيك  ، ايشـان  مرجعيـت  صالحيت به نسبت دهند، قرار

 مشـهد  تهـران،  در ايشـان  دفـاتر  و قم در له معظم بيت آن، متعاقب
 كـه  مسـائلي  از يكـي . اسـت  گرفتـه  قرار حرمت هتك مورد وگرگان
اهللا ↨آيــ  بـه  را دينـي  احكـام  رد بـدعت  عنـوان  آن، اساس بر آقايان
 بـا  ايشـان  فتـواي  و لهأمس اصل به اينكه بدون اند داده نسبت صانعي
 كـه  است خواندگي فرزند به مربوط لهأمس بنگرند علمي و فقهي دقت
 مأتو بسيار، هياهوي با فقها، نظر خالف فتوايي صدور عنوان به را آن
  .اند كرده علم مرجعيت حريم رعايت عدم و حرمت هتك با

 كتـاب  از مورد اين در را ايشان فتواي موضوع، شدن روشن جهت
  .كنيم مي نقل له معظم المسائل مجمع

ال زوج جــواني اســت كــه ؤفتــواي ايشــان در پاســخ ســ
 دار شوند و قصد دارند از مراكز رسمي پسر توانند بچه نمي

خوانـده تحويـل    اي را بـه عنـوان فرزنـد    بچه يا دختر بچه
له شـرعي هسـتند   أحال نگران دو مسـ  بگيرند و در عين
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صانعي اهللا ↨آيـديگري نگاه به نامحرم.  له ارث وأيكي مس
ضمن تشويق اصل اين عمل به عنوان اينكـه از مصـاديق   

تواننـد در   آنـان مـي   اند؛ اوالً احسان و نيكي است، فرموده
خوانـده   حال حيات خود بخشي از اموال خود را به فرزنـد 

توانند بخشي از ثلث  ند و نيز ميببخشند و يا مصالحه كن
ــه نفــع    ــراي بعــد از حيــات خودشــان ب مــال خــود را ب

، در مورد نگاه بـه نـامحرم   خوانده وصيت كنند. ثانياً فرزند
خوانده، پـس از رسـيدن    اند حرمت نگاه به فرزند نيز گفته

به سن تميز و يا بالعكس نگاه فرزندخوانده به مادرخوانده 
 و ايت احكام مربـوط بـه عسـر   خود، از باب ضرورت و رع

گردد و اسالم دين سهولت و آساني است  مرتفع مي جرح
  حرج، رافع حرمت است. و و ضرورت و عسر

  )٩٣١ مسئله، ٣٥٧ ص ،٢ ج ،المسائل (مجمع  
 در كنـد  بررسي را لهأمس دو اين اگر مطلعي و منصف شخص هر
 حقيقـي  دفرزن مشابه را خواندگي فرزند اينكه بدون ايشان كه يابد مي

 كـه  دهنـد،  مـي  نشان مسئله اين براي فقهي يحلّ راه باشند، دانسته
 گونـه  هـيچ  و بـوده  شـرعي  و فقهـي  ضوابط بر منطبق قسمت دو هر

 اعـم  ديگري به آن مصالحه يا مال بخشيدن. است نشده بيان بدعتي
 نـدارد،  شريعت احكام با منافاتي هيچ ديگر شخص يا فرزندخوانده از

 يـا  و ببخشد ديگري به را آن از بخشي يا خود موالا دتوان مي هركس
 مورد در ثانياً و نمايد وصيت مال ثلث محل از خود فوت از بعد براي
 قبيـل  از جرح و عسر و ضرورت موارد در نامحرم به نگاه حرمت رفع

 يـا  خـوردن  حرمـت  شـدن  مرتفع همچنين آن، جز و پزشكي اعمال
 يـا  واجـب  روزه وجـوب  شـدن  برداشته يا و حرام چيزهاي آشاميدن
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 ضـرورت،  يـا  و حـرج و  ت و عسرقّمش وجود صورت در واجب، غسل
 مجيـد،  قـرآن  آيـات  از امر اين مستندات و فقهاست نظر اتفاق محل

 فقهي معتبر منابع در فقهي، فتاواي و :معصومين از وارده احاديث
 بجنـوردي اهللا ↨آيــ  مرحـوم  فقه قواعد كتاب در جمله از فقه قواعد و

 آمده تفصيل به آن امثال و )٢٢٤ـ   ١٧٦ صص ،١ ج ،الفقيه اعد(القو
ك در تشـخيص مـوارد   مـال  اينكـه  بـه  عنايت با و ترتيب بدين .است

 كـردن  نگاه بگويد كسي اگر است، عرف نظر ،جرحضرورت و عسر و 
 باشـد،  داشـته  لذت قصد اينكه بدون خود فرزندخوانده به پدرخوانده
 مرتكـب  باشد، نمي رامـح ضرورت، باب زا و بوده بيسنَ فرزند همانند
 ديگـري  شـخص  اينكـه  حـداكثر  است؟ شده شريعت در بدعت كدام
 حـرج  و عسـر  يـا  ضـرورت  مصـاديق  از موضـوع  ايـن  بگويد دتوان مي

 ضـرورت  و جرحـ  و عسر باب در فرعي احكام نوع اين از ولي ،نيست
 ممكـن . شود مي يافت نمونه صدها عمليه هاي رساله و فقهي دركتب

 بـه  بار يك حتي اند كرده بپا هياهو همه اين كه كساني از برخي ستا
  شند.با نكرده مالحظه را لهئمس اين دقت
 قم علميه حوزه مدرسين جامعه وزين عنوان كه اي مجموعه از ما 
 برخـورد  شـائبه  كـه  باشـيم  شـاهد  را مواضـعي  نداريم انتظار دارد را

 ايـن  از ما انتظار. ازدس متبادر اذهان در را مرجعيت حريم با سياسي
 اجتهادهـاي  پويـايي  و علمـي  بررسـي  و نقـد  روحاني، نهادهاي گونه
 و روحانيـت  حرمـت  و حريم كه است مسير اين از تنها و است فقهي
 بـه  عنايـت  بـا  اميـدواريم . گـردد  مي حفظ مردم با آن مطلوب تعامل
 نحـوي  بـه  اخير مسئله بيشتر، نظر دقت و نأالش عظيم مراجع نصايح
  تكرار آن در آينده پيشگيري گردد. از و انجبر

 ها دانشگاه مدرسين اسالمي انجمن مركزي شوراي  
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    گفتگو
 مجمـع  اعضـاي  از ميبـدي  فاضـل  المسـلمين  و االسالم↨حجـ مصاحبه

  قم عليمه حوزه محققين و مدرسين
  

    .عزل قابل نه و است نصب قابل نه مرجعيت
 روحـانيون  از بكـ مر عضـاً ب هكـ  قم علميه حوزه مدرسين جامعه

 يوسـف اهللا ↨آيــ  هكـ  ردكـ  اعالم است ايران مذهبي قدرت بهك نزدي
 فاقـد  ايـران  مـذهبي  ومـت كح منتقـد  و متنفـذ  روحانيون از صانعي

  .است مرجعيت تصدي براي الزمهاي  كمال
انيون در قـدرت يـا نزديـك بـه قـدرت      ـرا روحـ ــچـ 
حيت كوشند آن دسته از همتايان خود را فاقد صـال  مي

خواهنـد در واقـع نقـش     مرجعيت نشان بدهند كه مـي 
تيشان يعني نقد حكومت را انجام دهند و در عـين  سنّ

  بگيرند؟ حال از آن فاصله
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 مـن  هكـ  سـاني ك و مدرسين جامعه محترم اعضاي نمك مي تصور
اهللا ↨آيــ  بـا  رابطـه  در امـروز  هكـ  اقدامي با هك است بعيد شناسم مي

 مرجعيـت  بحـث  چون باشند بوده قمواف است، گرفته صورت صانعي
و  دارد خـودش  بـه  خـاص  تسنّك يها  حوزه در هك است بحثيك ي

هـاي   روش اسـاس  بـر . عـزل  قابـل  نه و است نصب قابل نه مرجعيت
 تـدريس  را خـارج  درسهـا   سال هك سيك به علميههاي  حوزه تيسنّ
 درس آن و تـب كم آن شـاگردان  و هشـد  موفق تدريسش در و ردهك

 شـخص  آن خود و است اجتهاد حد در استاد اين هك دادند تشخيص
 شـود  مـي  ايـن  حـال  هـر  بـه  است اعلم هك داد تشخيص هم مجتهد
 ايـن  از هـم  صانعياهللا ↨آيـ بنده نظر به .رساله صاحب و فتوا صاحب
 ةبرجسـت  شـاگردان  از ايشـان  نبـوده،  خـارج  تسـنّ  اين از و گردونه
 خـارج  درس ،هحـوز  دركـه   سالهاسـت  و بوده ;خميني امام مرحوم
 مرجع عنوان به را ايشان هستند حوزه در هك سانيك از خيلي و دارد
 مشـغول  نظـام  خود در هك آقاياني از خيلي آن بر مضاف شناسند مي
 .انـد  گرفتـه  صـانعي اهللا ↨آيــ  از را اجتهادشان برگه مجوز هستند ارك

 ظـاهر  بـه  ناآل مدرسـين  ةجامعـ  هك روشي اين بنده نظر به بنابراين
 نـين ه چعـ جام معتمـد  افـراد  هكـ  ام عقيده اين بر من اوالً ،ردهك طي
افراد دسـت بـه ايـن كـار      ازاي  پاره فرض بر هم اگر، نندك نمي اريك

ك ي نيست حوزه تيسنّ روشك ي و معمول و معقول ارك ،زده باشند
  .نندك عزل يا و نندك نصب بنشيند نفر چهار را مرجعي

  يد؟دان مي چه را بدعت اين داليل شماـ 
اي  يا پاي چنين نامه ندبز ارك اين به دست بايد سيك حال هر به

 برتريهاي  كمال يا و باشد مرجع آن بر اعلم خودش هك ندرا امضا ك
 .باشد داشته
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  رپوي محتشم نيوالمسلم االسالم↨حجـ
 برانگيـز  تعجب و سابقه دامي بياق در مدرسين ةجامع هكآن از پس  .اي شده است هصانعي موجب پرخاشگري عداهللا ↨آيـچهره تابناك 

ي مرجعيت تشخيص نـداده  برا را صانعياهللا ↨آيـ صالحيت ردك اعالم
خصوص اين اقدام  درها  نظر اظهار و مواضع ازاي  سابقه موج بي ،است
 بـه  مراجـع  و سياسـي هـاي   لكتشـ  وهـا   شخصيت سوي از سابقه بي

 پور شميمحتوالمسلمين  االسالم↨حجـ رابطه همين در .افتاد جريان
�&% �%O  داشت. نسبت به اين اقدام اظهار گفتگويي طي%� ��Rt%7:  BX%Z�# BV� - B�g B8 jr� �0 مكمسـتح  دژهـاي  فقها ...

 بزرگ مراجع از يكي صانعي العظمياهللا ↨آيـ حضرتو  .هستند اسالم
هاي  درحوزه را شريفش عمر از سال شصت حدود هك باشند مي تقليد

ــه ــرف علمي ــيل صَ ــقت و تحص ــدريس و حقي ــوده ت ــاگردان و نم  ش
 فقهاي و محققان بزرگترين از حق به و اند ردهك تربيت رااي  برجسته

 شـيعي  اجتهـاد  رفيـع هـاي   قُلّه برفراز و روند مي شمار به حاضر عصر
 و زمـان  شـرايط  خدشـه  غيرقابل اصل به يهكت با لَه معظَم. دارند قرار
 معضَـالت  گُشـاي  گـره  اسـالم،  فقـه  راهگشايهاي  استنباط و انكم

 اســالمي جامعــه ...و اقتصــادي و اجتمــاعي سياســي، امــور پيچيــده
 علمـي  اُسـتوانه  و مكمسـتح  پشـتوانه  و سند صانعياهللا ↨آيـ. هستند
 اسـت،  عيتشـ  علمي زكمراك تابنا اُفق در نورافشاني اوج در و فقاهت
. است شده برخي پرخاشگري و عصبانيت موجب ايشانك تابنا چهره

 تقليـد  بزرگـوار  مراجـع  و فُقهـا  نـوراني  و رفيع ساحت به هك نيساك
  .دارند مي سايرين زحمت و برده خود عرض نندك مي ادب اسائه

  الصالحين عباداهللا علي والسالم  
  ۱۳۸۸ دي, ۱۸ جمعه,  
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  موسوي تبريزياهللا ↨آيـ

 بـه  نشكـ وا در قـم  هيعلم حوزه نيمدرس و نيمحقق مجمع ريدب  .است انتيحفظ قدرت، خ ياهانت به مراجع برا
هـاي   اهانـت  جمله از و ديتقل مراجع به دولت انكينزد ياپيپ حمالت

  :ديگو مي ،يصانع وسفياهللا ↨آيـ بهها  رسانه از برخي رياخ
 را تيـ مرجع ،قـدرت  حفظ يبرا كه است نيا انتيخ نيبزرگتر«
 را كشور در دخالت قصد يخارج يها دولت اگر قطعاً و ميكن فيتضع
  .»است راه نيبهتر نيا باشند، هداشت
 يها نيتوه ليدل خصوص در يزيتبر يموسو نيدحسيساهللا ↨آيـ

  :گفت ديتقل مراجع به رياخ
 هاست انسان در يطانيش صفات يسر كي به مربوط رفتارها نيا«
 و پندارنـد  يمـ  مطلق باطل ار گرانيد و مطلق حق را خود يا هعد كه
0
 يندا فرعون مانند كه رسند يم ييجا به R��$ %( و دهند يم سر ¶
  .»كشاند يم ضاللت به را ها انسان كه است خصلت نيهم

 است نيا زين خيتار طول در ينيد يها حكومت يها آفت از يكي«
 امــا انــد، شــده سيســأت نيمعصــوم و امبرانيــپ توســط اگرچــه كــه
 نيچنـ  در لـذا  و انـد  شـده  يمـ  دهيكشـ  انحـراف  بـه  آنهـا  نانيجانش
 كـار  بر مجلس و مطبوعات هم رياخ دوران در و مردم ديبا ييها نظام

 منكـر  از ينهـ  و معـروف به  امر جامعه و كنند نظارت ها حكومت آن 
 نكنـد،  اليـ خ حـاكم  شود يم آن باعث عمل نيهم كه بورزد اهتمام
است مطلق حق«.  
 نيـ ا بـه  اشاره با قم هيعلم حوزه نيمدرس و نيمحقق مجمع ريدب
ــه ــام ك ــان تم ــه يكس ــا ك ــومنيام ب ــ 7نيرالم ــام اي ــ ام  7نيحس
  :گفت نزدند، كارها نيا به دست پول طمع به دند،يجنگ يم
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 بزرگـواران  آن كه كردند يم اليخ يناآگاه يرو از آنها از يبرخ«
 كنـد،  يرتصـو  نيچنـ  يكسـ  يوقتـ  و هستند حق خودشان و باطل
  .»ستين قائل يگاهيجا هر در و يقشر هر از گرانيد يبرا يحقّ

 اوضـاع  از مراجـع  انتقـادات  به تند يها واكنش به اشاره با ايشان
  :ردك ديكأت كشور يفعل

 نداشـته  وجـود  جامعـه  در منكـر  از ينهـ  و معروف به امر يوقت«
 ينـ يد حكومت ما كشور در كه اكنون هم و شود يم اديز فساد باشد،
 م،يكنـ  منكـر  از ينهـ  و معـروف  بـه  امـر  را حاكمان ديبا دارد، وجود
 بضـاعت  كـم  سـابقه  نظر از كه يافراد يبرخ انيم نيا در كه هرچند
 ديشا تا كرده كينزد حاكمان به را خود تملق و يچاپلوس با هستند،

  .»ابنديب خود يبرا يگاهيجا
  :گفت زين مراجع به كنندگان نيتوه خاستگاه خصوص دروي 
 ياسـالم  انقالب يروزيپ انيجر در كه افراد يبرخ امام زمان در«
 طلبكار دائما افتند،ي ينم حضور زين مقدس دفاع در و نداشتند ينقش
 گـروه  همان و انداختند يم جلو يواقع ونيانقالب از را خود و شدند يم

  .»اند كرده ليتبد يعاد يامر به را اجعمر حرمت هتك اكنون هم
  گفت: انيپا در موسوي تبريزياهللا ↨آيـ
 بـه  مختلـف  يهـا  بـون يتر و مطبوعـات  در كـه  ياناتيجر اگرچه«
 يرو از ايـ  كـه  هسـتند  يگروهـ  دو شـامل  كننـد،   يم نيتوه مراجع
 امـا  زننـد،  يمـ  كـار  نيا به دست قدرت به يابيدست يبرا اي و ينادان
  .»است كساني تيمرجع نهاد به آنها يرسان بيآس زانيم



  ٢٨٥    �   سياسيون و دانشگاه اساتيد علما، مراجع، واكنش  

  
  
  

  طاهري الدين جالل سيداهللا ↨آيـ نظر
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  دستغيب محمد علي سيد اهللا ↔آيـ نظر
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  گيالني محمدي اهللا ↔آيـ رنظ
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  زنجاني بيات اهللا ↔آيـ نظر

    


