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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.
نظارت  با  سال 1386  از  را  خود  فعالیت  که  عرفان«  و  اشراق  »مؤسسه 
کید  کرده است، در عین تأ یاست عالی استاد علیرضا اعرافی؟دم؟ آغاز  علمی و ر
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بر اصالت های حوزوی، سعی در رفع نیازمندی های معرفتی انسان معاصر دارد؛ 
فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه   در  »پژوهش  را  خود  یت های  مأمور 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 راه های تحصیل احکام شرعی 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؟ظفح؟ 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 حجت االسالم احسان خلیلی و حجت 
یر  قسمتی از کتاب و حجت االسالم احمد  االسالم جواد غالمرضایی به خاطر تقر
یرات فقهی تقدیر  گروه تقر کتاب، و مدیریت  عابدین زاده در نظارت قسمتی از 
یابی قسمتی از   نموده و  قبول زحمت حجت االسالم تقی مهری در نظارت و ارز

این اثر را 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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پیشگفتار
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؟حر؟  در اصول فقه مطرح می شد؛ اما در دوره معاصر به و
بیشتر در فقه و در بابی مستقل مطرح می شود. سید یزدی؟حر؟ با طرح اجتهاد و 
یژه و ممتاز به این موضوع بخشید که  تقلید در ابتدای عروة الوثقی جایگاهی و
این جایگاه همچنان پابرجا است. طرح موضوع در ابتدای کتاب های فقهی به 
یرا پس از توجه هر مکلفی به  جهت اهمیت و بایستگی آن بسیار بجا است؛ ز
یاروِی او شناخت راه های به دست  وجود تکالیف شرعی، نخستین مسئله رو
آوردن و دانستن تکالیف یادشده و فروع مرتبط با آن است و این امر در باب 

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

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

نکرده و مسائل جدیدی را به آن افزوده  است.
ازآنجاکه ترتیب مسائل در عروه در مواردی از تنظیم منطقی خارج شده و 
یر مطالب، نظم جدیدی  نیاز به تنظیم جدیدی دارد، با مشورت استاد در تقر
به مطالب داده شد و کتاب با ترتیب دیگری نوشته شد که در آن از تنظیمات 
با  و  الواضحة استفاده شده  الفتاوی  فقهای دیگری مانند شهید صدر؟حر؟ در 
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.
کتاب حاضر بر اساس تنظیم یادشده، در هفت جلد مرتب شده است که 

فهرست اجمالی مطالب آن ها به شکل ذیل است:
از  بیان گر حدود سی مقدمه  که  جلد اول، شامل مقدمات اجتهاد است 

مقدمات اجتهاد است.
راه های تحصیل احکام شرعی  از  اول  بیان قسمت  جلد دوم، عهده دار 
کلی وجوب تخییری یکی از راه های  است. در این جلد پس از بیان مسئله 
با آن ها به  اجتهاد، احتیاط و تقلید، دو راه اجتهاد و احتیاط و فروع مرتبط 

ترتیب بررسی شده است.
جلد سوم، به بیان قسمت دوم از راه های تحصیل حکم شارع اختصاص 
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دارد و عهده دار مسئله تقلید و فروع آن است.
جلدهای چهارم تا هفتم، دربرگیرنده بیان شرایط مرجع تقلید است؛

جلد چهارم، دربرگیرنده ده شرط از شرایط مرجعیت است؛
جلد پنجم، شامل فروع اعلمیت؛

جلد ششم، شامل شرط زنده بودن و چیستی عدالت؛ 
درنهایت جلد هفتم، شامل دو بحث است: یکی شرط فردبودن مرجع تقلید 
که بحثی نو بوده و در آن روا بودن مرجعیت شورایی بررسی شده است و دیگری 

فروع کلی شرایط مرجع تقلید.
یژگی اساسی از دیگر کتاب های مربوط به  به این ترتیب کتاب حاضر با سه و
اجتهاد و تقلید جدا می شود: تنظیم منطقی مطالب، بیان مقدمات اجتهاد در 
ابتدای کتاب و طرح و بررسی مسئله مرجعیت شورایی که از مسائل مستحدثه 

شمرده می شود.
و  اجتهاد  کتاب  با  کتاب  مسائل  ترتیب  اختالف  وجود  با  است  گفتنی 
کتاب عروه اشاره  تقلید عروه، ذیل هر مسئله ای به محل بحث آن مسئله در 
کتاب های  در  به محل بحث  مسئله ای  هر  ذیل  آن،  بر  افزون  و  است  شده 
یر الوسیله امام خمینی؟هر؟ و الفتاوی  منهاج الصالحین آیت اهلل حکیم؟حر؟، تحر
الواضحة شهید صدر؟حر؟ نیز اشاره شده است؛ تا محققین بتوانند به راحتی به 

منابع یاد شده رجوع و از آن ها استفاده نمایند.
یر  که نظارت و راهنمایی استاد آیت اهلل اعرافی؟ظد؟ در تقر شایان  ذکر است 

دات روشنای راه ما بوده است.
ّ
همه مجل

کتاب و قسمت اول از راه های تحصیل  د پیش روی، جلد دوم این 
ّ
مجل

حکم شارع است که عهده دار بررسی راه های اجتهاد و احتیاط برای وصول به 
د از سه فصل تشکیل شده است که عبارت اند از: 

ّ
حکم شارع است. این مجل
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وجوب تحصیل حکم شارع، اجتهاد و احتیاط.
نظارت  با  غالمرضایی  جواد  حجت االسالم  را  کتاب  دوم  و  اول  فصل 
با  احسان خلیلی  را حجت االسالم  و فصل سوم  مهری  تقی  حجت االسالم 

یر نموده است. نظارت حجت االسالم احمد عابدین زاده تقر
کرده اند  یاری  را  ما  اثر  این  آمدن  فراهم  در  که  یزانی  عز همه  از  پایان  در 
گروه  در  همکارانمان  اعرافی؟ظد؟،  آیت اهلل  محترم  استاد  می کنیم:  سپاس گزاری 
و  )مقرران(  خلیلی  احسان  و  غالمرضایی  جواد  اسالم  حجج  یژه  به و یر،  تقر
یر(، حجت االسالم  حجج اسالم تقی مهری و احمد عابدین زاده )ناظران تقر
در  همکارانمان  و  )صفحه آرا(  بهرامی  حمید  آقای  یراستار(،  )و یان  کبر ا علی 
یژه مدیر محترم مؤسسه حجت االسالم دکتر سید  مؤسسه اشراق و عرفان، به و

نقی موسوی.
یرات فقهی مؤسسه اشراق و عرفان گروه تقر
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مقدمه
پس از بیان مقدمات اجتهاد در مجلد پیشین، در مجلد حاضر سه مسئله 
گانه مطرح می شود که عبارت اند  مهم کتاب اجتهاد و تقلید، در سه فصل جدا
آن؛ ب(  امتثال  به  اطمینان  و  به حکم شارع  یافتن  الف( وجوب دست  از: 

اجتهاد؛ ج( احتیاط.


