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سخن مؤسسه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دو چندان 
کرده است؛ نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه تئوریک خود به منظور تصمیم گیری 
و اجرا باید مبانی علمی الزم را در اختیار داشته باشد، و این عرصه ای است که 
یرا  حوزه  علمیه در کنار دیگر مجامع علمی باید در آن نقش فعال داشته باشد؛ ز
پدید و تولید علوم انسانی  گسترش مرزهای علوم اسالمی به مباحث نو بدون 
یکرد اسالمی، این نیاز پاسخ مناسب نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی  با رو
یی به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه به اثبات  به منظور پاسخگو
یژه  می رسد که در نظر داشت؛ اواًل، تحوالتی جدید در مجموعه دانش بشری، به و
، زندگی انسان معاصر به واسطه پیشرفت در 

ً
علوم انسانی رخ داده است؛ ثانیا

 ،
ً
ثالثا است؛  شده  شگرف  تطوراتی  دستخوش  جدید،  فناوری های  و  علوم 

شکل گیری نظام اسالمی، فرصت مناسبی را فراروی جامعه  دینی قرار داده است 
تا به اهداف خود دست یابد؛ از این رو سرعت بخشیدن به فعالیت های علمی - 

حوزوی به منظور توانمندسازی نظام اسالمی در این باره ضروری می نماید.
مؤسسه اشراق و عرفان« که فعالیت خود را از سال 1386 با نظارت علمی 
بر  کید  تأ عین  در  است،  کرده  آغاز  اعرافی ؟دم؟  علیرضا  استاد  عالی  یاست  ر و 
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اصالت های حوزوی، سعی در رفع نیازمندی های معرفتی انسان معاصر دارد؛ 
فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه   در  »پژوهش  را  خود  مأموریت های  از این رو 
مضاف، بر مبنای روش اجتهادی در راستای نظام سازی اسالمی« ، »پرورش 
پژوهشگران صاحب نظر در عرصه   فقه های نو و فلسفه های مضاف و نظام سازی 
یاست عالی مؤسسه« قرار داده است  اسالمی« و »جمع آوری، تنظیم و نشر آثار ر

تا بتواند به ایفای نقشی مؤثر در این مجال بپردازد.
یر دروس خارج فقه حضرت استاد علیرضا اعرافی ؟دم؟ است  مجموعه حاضر تقر
که طی پنج سال تحصیلی )از سال 1393 تا سال 1398( در حوزه علمیه قم ارائه 
گران سنِگ عروة  شده است. محور بحث در این مجموعه، »باب تقلید« کتاب 
الوثقی اثر مرحوم سید یزدی است، با این وجود عالوه بر تغییر در ترتیب مباحث، 
بعضی مسائل جزئی غیر مهم از مسائل عروة الوثقی مطرح نشده و بعضی مسائل 
مهم دیگر بر آن افزوده شده است که بحث شرط فردیت مرجع )یا مرجعیت شورایی( 
از جمله این مباحث می باشد و یکی از مجلدات مجموعه به آن اختصاص یافته 

است.
مؤسسه بر خود الزم می داند از حضرت استاد علیرضا اعرافی ؟دم؟ که پس از 
یرات را صبورانه  یابی تقر یر دروس، ارز ارائه دروس، در ادامه مراحل مختلف تقر
ادامه دادند، تشکر نماید و از تالش های فاضل ارجمند آقای محمد آزادی و 
یر این کتاب تقدیر نموده و قبول  حجت االسالم دکتر احمد امامی راد به خاطر تقر
یرات فقهی و   تقر گروه  زحمت حجت االسالم احمد عابدین زاده در مدیریت 
یابی این اثر را  حجج اسالم احمد شهامت و سیدرضا روحانی در نظارت و ارز

ارج نهد.
امید است صاحب نظران و اندیشوران حوزه و دانشگاه، مؤسسه اشراق و 
عرفان را به منظور بهبود تولیدات علمی آینده، از نظرات و پیشنهادات سازنده 

خود بهره مند سازند.
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اجتهاد و تقلید از موضوعاتی است که از دیرباز در فقه و اصول فقه عامه و 
امامیه مطرح بوده است. این موضوع در میان امامیه در دوره های پیشین بیشتر 
یژه بعد از سید یزدی؟هر؟  در اصول فقه مطرح می شد، اما در دوره معاصر به و
بیشتر در فقه و در بابی مستقل مطرح می شود. سید یزدی؟هر؟ با طرح اجتهاد 
یژه و ممتاز به این موضوع بخشید که  و تقلید در ابتدای عروة الوثقی جایگاهی و
این جایگاه همچنان پابرجا است. طرح موضوع در ابتدای کتاب فقهی به جهت 
یرا پس از توجه هر مکلفی به وجود  اهمیت و بایستگی آن بسیار به جا است، ز
یاروِی او شناخت راه های به دست آوردن و  تکالیف شرعی، نخستین مسأله رو
دانستن تکالیف یادشده و فروع مرتبط با آن است و این امر در باب اجتهاد و تقلید 

دست یافتنی است.
که چندین سال تدریس درس  استاد آیت اهلل اعرافی؟ظد؟ از فقیهانی است 
خارج خود را به بحث اجتهاد و تقلید اختصاص داده است. ایشان این موضوع 
را در طول پنج سال طی سال های 1393-1398 شمسی القاء نموده است که 
یر مباحث ایشان را به عهده  یرات فقهی تقر عده ای از شاگردان ایشان در گروه تقر

یر مباحث یادشده است. گرفتند و کتاب حاضر حاصل تقر
حضرت استاد در القای مباحث یادشده متن اجتهاد و تقلید کتاب عروة الوثقی 
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را محور درس قرار داده و پس از بیان مقدمات اجتهاد، بیشتر مسائل آن را به 
گاهی این ترتیب را  ترتیب عروة الوثقی القا نموده است. ایشان افزون بر این که 
رعایت نکرده، بعضی مسائل جزئی و تکراری را در انتهای باب القاء نکرده و 

مسائل جدیدی را به آن افزوده  است.
از آن جا که ترتیب مسائل در عروه در مواردی از تنظیم منطقی خارج شده و 
یر مطالب نظم جدیدی به  نیاز به تنظیم جدیدی دارد، با مشورت استاد در تقر
مطالب داده شد و کتاب با ترتیب دیگری نوشته شد که در آن از تنظیمات فقهای 
دیگری مانند شهید صدر؟هر؟ در الفتاوی الواضحة استفاده شده و با تغییراتی 
مرتب شده است. بر این اساس مطالب کتاب در سه قسمت تنظیم شده است: 

مقدمات اجتهاد، راه های تحصیل حکم شرعی و شرایط مرجع تقلید.
که  کتاب حاضر بر اساس تنظیم یادشده در شش جلد مرتب شده است 

فهرست اجمالی مطالب آن ها به شکل ذیل است:
از  مقدمه  سی  حدود  بیان گر  که  است  اجتهاد  مقدمات  شامل  اول  جلد 
مقدمات اجتهاد است. جلد دوم عهده دار بیان راه های تحصیل احکام شرعی 
کلی وجوب تخییری یکی از راه های  است. در این جلد پس از بیان مسأله 
اجتهاد، احتیاط و تقلید، سه راه یادشده و فروع مرتبط با آن ها به ترتیب بررسی 
شده است. جلدهای سوم تا ششم متضمن بیان شرایط مرجع تقلید است؛ جلد 
که نیازی به بحث تفصیلی  سوم شامل دو بخش است: یکی شرایط عمومی 
ندارند و دیگری شرط اعلمیت. جلد چهارم متضمن فروع اعلمیت و جلد پنجم 
شامل شرط زنده بودن و چیستی عدالت و درنهایت جلد ششم شامل شرط 
فردبودن مرجع تقلید است که بحثی نو بوده و در آن روا بودن مرجعیت شورایی 

بررسی شده است.
کتاب های مربوط  یژگی اساسی از دیگر  کتاب حاضر با سه و به این ترتیب 
به اجتهاد و تقلید جدا می شود: تنظیم منطقی مطالب، بیان مقدمات اجتهاد در 
ابتدای کتاب و طرح و بررسی مسأله مرجعیت شورایی که از مسائل مستحدثه 
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شمرده می شود.
یر همه  شایان  ذکر است که نظارت و راهنمایی استاد آیت اهلل اعرافی؟ظد؟ در تقر

دات روشنای راه ما بوده است.
ّ
مجل

که عهده دار بحث مقدمات  کتاب است  د پیش روی، جلد اول این 
ّ
مجل

د سیزده فصل تشکیل شده است که بیشتر آن ها شامل 
ّ
اجتهاد است. این مجل

یکی از مقدمات اجتهاد و بعضی شامل چند مقدمه با مضمون های مرتبط است. 
فصل اول)پیشینه بحث( را حجت االسالم محمد آزادی با نظارت حجت االسالم 
دکتر  را حجت االسالم  اجتهاد  دوم)مفهوم شناسی(  زاده، فصل  عابدین  احمد 
احمد امامی راد با نظارت حجت االسالم سید رضا روحانی و سایر فصول را 
یر نموده  حجت االسالم محمد آزادی با نظارت حجت االسالم احمد شهامت تقر

است.
کرده اند  یاری  را  ما  اثر  این  آمدن  فراهم  در  که  یزانی  عز همه  از  پایان  در 
یر،  سپاس گزاری می کنیم: استاد محترم آیت اهلل اعرافی؟ظد؟، همکارانمان در گروه تقر
یژه حجج اسالم محمد آزادی و دکتر احمد امامی)مقرران مجلد( و حجج  به و
یر(، آقای  اسالم احمد شهامت، سیدرضا روحانی و احمد عابدین زاده)ناظران تقر
یراستار(، حمید بهرامی)صفحه آرا( و همکارانمان در مؤسسه  احمد رمضانی)و

یژه حجت االسالم دکتر سید نقی موسوی. اشراق و عرفان، به و
یرات فقهی مؤسسه اشراق و عرفان گروه تقر
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مقدمه
ْم یوِرُثوا 

َ
ْنِبیاَء ل

َ ْ
ّنَ ال

َ
ْنِبیاِء َو َذاَك أ

َ ْ
َماَء َوَرَثُة ال

َ
ُعل

ْ
: ِإَن  ال

َ
ِبی َعْبِداهلل؟ع؟ َقال

َ
»َعْن أ

َخَذ ِبَشی ٍء ِمْنَها َفَقْد 
َ
َحاِدیِثِهْم َفَمْن أ

َ
َحاِدیَث ِمْن أ

َ
ْوَرُثوا أ

َ
َما أ  َو ِإّنَ

ً
 ِدیَنارا

َ
 َو ال

ً
ِدْرَهما

 ِ
ّ

َبیِت ِفی ُکل
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ُخُذوَنُه َفِإّنَ ِفیَنا أ

ْ
ْن َتأ َمُکْم َهَذا َعّمَ

ْ
 َفاْنُظُروا ِعل

ً
 َواِفرا

ً
َخَذ َحّظا

َ
أ

َجاِهِلیَن.«1
ْ
 ال

َ
یل ِو

ْ
ُمْبِطِلیَن َو َتأ

ْ
 ال

َ
َغاِلیَن َو اْنِتَحال

ْ
یَف ال  یْنُفوَن َعْنُه َتْحِر

ً
ٍف ُعُدوال

َ
َخل

اطهار؟مهع؟،  ائمه  و  الهی  انبیای  وارثان  این  مجتهدان،  غیبت،  شروع عصر  با 
مسؤولیت خطیر استنباط و بیان احکام الهی را بر دوش گرفتند. انجام این مسؤولیت 
خطیر در صورتی امکان پذیر است که سالکان مسیر تفقه، با جنبه های گوناگون اجتهاد 
و استنباط احکام فقهی آشنا شوند و با نگاهی کامل و دقیق، به سرزمیِن »استنباط 
احکام« قدم بگذارند. فقها برای برخورداری از نگاه کامل و دقیق به مباحث فقهی 
و اجتهادی، باید پیش از ورود به اجتهاد در ابواب گوناگون فقهی و اجرای مراحل 

استنباط احکام شرعی، با برخی از مباحث مقدماتی مرتبط با اجتهاد آشنا شوند. 
گستره وسیعی دارد و مباحثی مانند مفهوم شناسی اجتهاد،  این مقدمات، 
یخ علوم دینی و اجتهادی، مبادی اجتهاد، روابط فقه و اجتهاد با سایر علوم،  تار
تأثیرات زمان و مکان در اجتهاد، اجتهاد نظام ساز، برخی از قواعد بنیادین فقهی 

کلینی، الکافی، ج 1، ص 32. 1. محمد بن یعقوب 
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-از قبیل اصل استمرار و بقای احکام شرعی- و فلسفه فقه را شامل می شود.
یر دروس خارج فقه آیت اهلل اعرافی درباره مقدمات اجتهاد  کتاب حاضر، تقر
ین مقدمات اجتهاد می پردازد. این  است و در سیزده فصل به برخی از مهم تر
مقدمات در درس ایشان، حدود سی مقدمه است که در کتاب حاضر، برخی از 

مقدمات، تجمیع و ذیل فصلی واحد بیان شدند:
الف( در فصل پنجم، دو مقدمه »مبادی اجتهاد« و »روابط اجتهاد با علوم 

دیگر از منظر عام« ارائه می شود.
ب( در فصل ششم، پنج مقدمه می آید که عبارت است از: »مقدمات عملی 
و خارجی اجتهاد«، »تأثیر روحیات مجتهد بر اجتهاد«، »دخالت شرایط محیطی 
در  علوم  سایر  به  اشتغال  و  آشنایی  »تأثیرات  شناخت«،  در جهت گیری های 

اجتهاد« و »تأثیر زمان و مکان در اجتهاد«.
که ذیل  ذکر شده است  اجتهاد  بنیادین  قاعده  در فصل دهم، هفت  ج( 

مقدمه های متفاوتی بیان شده بود.
د( در فصل سیزدهم، پنج مقدمه »تقسیم فقه بر اساس منابع«، »رابطه بین 
منابع فقه شیعه و عامه«، »رابطه فقه و حقوق«، »انفتاح و انسداد باب اجتهاد« 

و »آثار اجتهاد و وظایف مجتهد« بیان می شود.
یرا با بیان رهنمودهای جامع و  در پایان، از آیت اهلل اعرافی بسیار سپاسگزارم؛ ز

یر این کتاب، کمک های شایانی نمودند. یش، به حسن تقر دقیق خو
یر شایسته این کتاب بدون یاری همکاران فعال در مؤسسه  بدیهی است که تقر
یر  یژه جناب حجت االسالم احمد امامی راد که تقر اشراق و عرفان، میسر نبود؛ به و
فصل دوم کتاب)مفهوم شناسی( را بر عهده داشته  و حجج اسالم احمد عابدین زاده، 
یر قبول زحمت  احمد شهامت و سید رضا روحانی  که در جایگاه »ناظران« این تقر
یش را خدمت این همکاران گرامی بیان نمایم. نموده اند. بنابراین باید تشکر وافر خو
محمد آزادی
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