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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ََلُة َعَلی َسیِدنَ  ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ د   ااْلَحْمُد ِللَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 همان لیطورکبه که غیبت عصر در فرمانروایی برای منصدوب عنوان مصددا  تعیین نحوه درباره بیان شد که
 ییعن شددرعیه  قضددایای . همچنین بیان شدددکرد مراجعه خبره اهل به باید هسددت  الشددرای جامع فقیه عنوان

 هک موضوعی یعنی است  حقیقیه شدصصیه قضدیه صدور به یا اسدت  آمده شدرعی حکم هاآن در که قضدایایی
 .است کرده مشصص کامَلا هم  ومعین  هم را آن مصدا  شارع خود و برده آن رویبر  را خود حکم شارع

 تعالم خدای که است قبیل این از حضور عصر در معصوم امام و نبی نصب حاکم  نصب مسئله در بیان شد 
ِطیُعوا: »فرموده که درجایی. است کرده مشصص کامَلا  را موضوع آن مصددا 

َ
هَ  أ ِطیُعوا الَلَّ

َ
ُسوَل  َوأ وِلی الَرَّ

ُ
  َوأ

َ
 ْمرِ اْل

 عنوانبه نصب نصب  چون غیبت عصر در اما است. کرده مشصص را معصوم اولواالمر هم و رسول هم 1«ِمْنکْم 
ْن  ِمْنُکْم  کاَن  َمْن  َیْنُظراِن »   فرمود:است کلی حکاَمنا َعَرف َو  َحراِمنا َو  َحَلِلنا ِفی َنَظَر  َو  َحدیَثنا َروی َقْد  ِمَمَّ

َ
 و 2«أ

ا َو . »اسددت کلی صددور به َمَّ
َ
 کلی عنوان روی به نصددبپس  3«َحِدیِثَنا ُرَواةِ  ِإَلی اَه ِفی َفاْرِجُعوا اْلَواِقَعةُ  اْلَحَواِدُث  أ

( کنیممی رتعبی حقیقیه قضددایای به هاآن از ما که) هسددتند قبیل این از که قضددایای تمام در بنابراین اسددت  رفته
 ]نصب به عنوان کلی است.[

با هم  شودمی حثب فلسفه یا منطق در که حقیقیۀ قضیه و اصولی حقیقیۀ قضیه در نشدود  اشدتباهنباید  البته
 وقتآن هک برود کلی عنوان یک رویبر  حکم که است این ما منظور حقیقیه  قضدیه گوییممی وقتی. فر  دارند

 یداپ را شمصددداق و برود باید مکلف خود یعنی اسددت  مکلف خود عهده به مصدددا  بر کلی عنوان این تطبیق
 اینجا که در «مواله علی و مواله کنت من» مثل رودمی معینی شصص روی حکم شدرعی احکام در گاهی. کند

 آن رویبر  حکم و شدددهمشددصص موضددوع. اسددت نمانده باقی مکلف خود تفحص و تحقیق برای جایی دیگر
ِإن: »فرمایدمی قرآن کریمه آیه در کههمین مثل  است کلی موضوع موقع یک . امااسدت بارشدده ْرَض  نُتمکُ  َو  ی  مَّ

                                                           
ُسوَل  95 ء:. نسا1 ِطیُعوا الَرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلَّ ُیَّ

َ
ْمِر مِ  َیا أ

َ
وِلي اْل

ُ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ْنُکْم َوأ ِه َوالَرَّ وُه ِإَلی الَلَّ ِه َواْلَیْوِم ُتْؤِمُنوَن بِ َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشيْء  َفُرُدَّ الَلَّ

لِ اْلِْخِر  ِویَلا َذ 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
 َك َخْیٌر َوأ

ْو  .2 حکاَمنا... َفْلَیْرضددَ
َ
ْن َقْد َروی َحدیَثنا َو َنَظَر ِفی َحَلِلنا َو َحراِمنا َو َعَرف أ . فَیْنُظراِن َمْن کاَن ِمْنُکْم ِمَمَّ . فاذا ا ِبِه َحَکماا ی َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم حاِکماا إنَّ

 .لی الله و هو علی حد الشرک باللهحکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استصف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد ع
 55  ص ۸۱وسائل الشیعه  ج 

ا اْلَحَواِدُث . 3 مَّ
َ
 اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیَها إِ  َو أ

َ
ِتي َعَلْیُکْم َو أ ُهْم ُحجَّ ِه َعَلْیِهْم َلی ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإنَّ ُة اللَّ  .َنا ُحجَّ

 4۱4ص   ۸ج کمال الدین و تمام النعمة  
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ْو 
َ
َفر   َعَلی   أ ْو  سددَ

َ
َحٌد  َجاَء  أ

َ
نکم أ َن  مِّ ْو  اْلَغاِئِ   مِّ

َ
ُتُم  أ اَء  اَلَمسددْ سددَ ُموا َماءا  َتِجُدوا َفَلْم  النِّ ِعید َفَتیمَّ  دوم مثال .1«اا َطیب اا صددَ

ُلوا»
َ
أ ْهَل  َفاسددْ

َ
کرِ  أ که  هم درجایی گفتیم. دارد وجود تفاو  مثال دو این بین هم اینجا در منتها اسددت  «الِذَّ

 ینا مصددا  تحلیل که کلی عنوان یک  داریم کلی عنوان نوع دو اسددت  کلی عنوان یک شدرعی حکم موضدوع
 «رابت»با « ماء» حکم موضوع برای مثال .اسدت عادی عامه عناوین از یعنی ندارد  خبرگی به نیاز کلی عنوان
 .ندارد خبرگی به احتیاج خیلی آن مصدا  تشصیص و چیست خاکداند می مردم همه. است

 همیندر  عنیی دارد  وجود تفاو  مصدا  تشصیص و مفهوم تشصیص بین  کنیم عنوانباید  را نکته این البته
ِعید» عبار   جعهمرا لغت اهل عرف به باید صددور  این در بشددناسددیم که را آن مصدددا  باید باریک «اا َطیب اا صددَ
 .باشد شارع وسدیله حجت جعل حجیت  از مراد اگر دارد  وجود بحث هم لغویین قول بودن حجت در. نماییم

 صاحبان هک ببینیم باید بشناسیم  را لغتی هر معنای بصواهید اگر  است لغت اهل عرف از کاشدف لغوی اما قول
 هب باید واژه هر مفهوم تشددصیص برای که ندارد هم عرب زبان به اختصدداص این. فهمندمی چه لفظ این از لغت
 به رجوع لذا مَلک است. لغت اهل عرف زبان یعنی است  لغوی  لغت اهل آینه. شدود مراجعه لغت اهل عرف

 هر تشددصیص طبیعی راه که نظر نآ از این البته. اسددت لغت اهل عرف به رجوع یعنی لغت اهل به رجوع لغوی 
 جعل شددارع کهباشددد  اماره و بینه مثل حجت اینکه نه بود  خواهد حجت اسددت  لغت اهل به رجوع مفهومی
 به وطمرب این. شناخت توانمی لغت اهل به رجوع وسیلهبه عرفا را لغت که جهتازاین لکهاست ب کرده حجیت

 .نیست مفهوم تشصیص به مربوط ما بحث ولی است  مفهوم تشصیص

ْن  ِمْنُکْم  اَن کَ  َمْن  َیْنُظراِن » :اسددت مشددصص فقیه مفهوم که اسددت این بر فرض  ِفی َنَظَر  َو  َحدیَثنا َروی َقْد  ِمَمَّ
حکَ  َعَرف َو  َحراِمنا َو  َحَلِلنا

َ
 این اگر. اسددت مصدددا  تعیین سددر بر ما بحث و اسددت مشددصص آن مفهوم «اَمناأ

 برای عقَل عرف همه و مردم همهدر این صور   که باشد عادی مفاهیم از رفته  آن رویبر  مصددا  که مفهومی
 واهناخخواه اینجا در. دهندمی تطبیق مصدا  بر را کلی عنوان آن موضدوع و ندارند مشدکلی موضدوع تشدصیص

ُموا: »فرمود. نیست شارع حکم کلی موضدوع مصددا  تشدصیص برای خبره اهل به مراجعه به نیاز  اا ِعیدَص  َفَتیمَّ
 راگ اما کنند می تیمم آن با و کنندمی پیدا را خالص خاک و روندمی اسددت  خالص خاک معنی به که «َطیباا 

 برگیخ به نیاز آن مصدا  تشدصیص که باشدد عنوانی اسدت باید رفته روی شدرعی حکمبر روی  که کلی عنوان

                                                           
ْیِدَیُکْم ِإَلی اْلَمَراِفِق َوامْ  6 ة:. ماند1

َ
ََلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َوأ ِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلی الصدَّ َها الَّ یُّ

َ
ْر  َسُحوا ِبُرُءوِسُکْم َیا أ

َ
ِإن اْلَکْعَبْیِن  ُجَلُکْم ِإَلیَوأ ا ُکنُتْم ُج َو ُنبا

ُروا  هَّ َساَء َفَلْم َتِج َفاطَّ ْو اَلَمْسُتُم النِّ
َ
َن اْلَغاِئِ  أ نُکم مِّ َحٌد مِّ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َعَلی  َسَفر  أ

َ
ْرَضی  أ ِإن ُکنُتم مَّ ُموا َصِعیدَو ب اا ُدوا َماءا َفَتَیمَّ ْیِدیُکم وِهُکْم َو ُوُج َفاْمَسُحوا بِ  اا َطیِّ

َ
أ

ْنُه  َرُکْم َوِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ مِّ یُد ِلُیَطهِّ ِکن ُیِر ْن َحَرج  َوَل  ُه ِلَیْجَعَل َعَلْیُکم مِّ یُد اللَّ ُکْم َتْشُکُروَن َما ُیِر  ْیُکْم َلَعلَّ
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ُلوا: ». ماننددارد
َ
أ ْهَل  َفاسدْ

َ
کرِ  أ  جای دانایی صاحبان تشصیص در اینجا. است دانش صداحبان معنی به که 1«الِذَّ

 هاوقت بعضی. آیدبرمی دانا افراد عهده از فق  دانایی مصدا  تشصیص اوالا  اینکه دلیل به است فراوانی خطای
 .اما درست نیست دارد زیادی ادعای کسی

 موقع آن در بود نصوانده هم زیادی درس و بود کشاورز و هداشت دوری نسدبت ما با که اراک سدادا  از یکی
 خیلی علمایی هیئت. انداختمی هم عبا او بسددتندمی کمر به سددبزی شددال و سددر به بزرگی عمامه سددادا که 

در  .رفتم اصفهان به کاری برای کردمی نقل. داشتهم  خاصی نورانیتاو  چهره و بلند محاسن  داشدت جالبی
 خیلی و گرفت آغوش در و دید نماز از بعد را من مسددجد امامت. رفتم یمسددجد به عشددا و مغرب نمازوقت 

 و فقهی مسائل و نشدسدت شدام از بعد. داد شدام ما به و برد خانه به را ما اصدرار با. کرد برخوردبا من  بامحبت
 و :گفتم فرماید؟نمی چیزی شددما چرا: گفت آخرسددر. گفتمنمی چیزی من اما گفتمیاو   کرد مطرح را علمی

 تهریص سرش روی سرد آب سطل یک اینکهمثل هم خدا بنده این گفت. امنصوانده و دانمنمی هم را الفبا من الله
 این منظور. ودب گرفته اشددتباه علما از یکی با را من و بود کرده اشددتباه تطبیق در او .]حالتش تغییر کرد[ باشددند

 ات است بوده مهمی فرد و مسجد یک جماعت امام فرد این  دهدمی رخ اشتباه مصدا  تطبیق در گاهی که است
 یا و اردد ایقیافه که بینندمی را کسددی. خورندمی فریب مسددائل این در هاخیلی. معمولی فرد یک به برسدد چه

 .]اما فرد بزرگی نیست[ زندمی بزرگی هایحرف

. ستا شده فَلنی دکتر هایسصنرانی از پر شهر تمام که دیدیم فق  یک. بودیم خرمشهر ما انقَلب اوایل در
 خدا هبند این که دیدیم. بودیم دکتر همین با شددصصددی منزل در جمعی یک در. بود کرده ایجاد سددروصدددا خیلی

 و رهاتیت آن و شددوندمی حاضددر او منبر پای هااز انسدان همهاین که کردیم تعجب خیلی. معناسدتتمامبه پابرهنه
 چه اب شددوند می حاضددر انسددان این منبر پای که کسددانی. کردندرا برای او می هاتبلیغ آن و عناوین آن و هاطرح

 یاد یچیزهاییک نشسته  علما منبر پای کهازبس و زنندمی حرف قشنگ هابعضی !شوند؟می حاضدر ایانگیزه
 است نصوانده درس هیچ که شد معلوم ای؟خوانده درسی چه پرسدیدم او از. ندارد محتوایی هیچ اما اسدت گرفته

 .بود خوانده درس دیپلم اندازهبه شاید ندارد  علم از ایبهره و

                                                           
ْرَس  44 :. نحل1

َ
وِحی ِإلَ  ْلَنا ِمن َقْبِلک ِإاَلَّ ِرَجاالا َو َما أ کِر ِإن کنُتْم اَل َتْعَلُموَن ُنَّ ْهَل الِذَّ

َ
ُلوا أ

َ
 یِهْم َفاْسأ
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 اشددتباه و خطا جای اا شدددید که اسددت مواردی از مصدددا  بر ذکر اهل عنوان تطبیق که اسددت این من منظور
 مواردی چنین در. باشددد وثو  و اعتماد مورد که کسددیرجوع به  دارد  خبره اهل به مراجعه به احتیاج و اسددت
 .است الزم قطعاا  خبره اهل به رجوع

 منظور اآی. باشد داشته وجود اماره باید کلی عنوان مصدا  تعیین برای فرمودید اول سؤال در :حضار از یکی
 هستند؟ خبرگان همان اماره از

 اماره. جتح دلیل و لغوی  معنای یعنی باشد  داشته وجود بینه باید اصطَلحبه. است اماره این  بله :استاد
 زبان در و نیست الصصوصعلی عدلین شدهاد  معنی به شدارع لفظ در بینه که بدانید را این. اسدت بینه عرفی
 .روشن دلیل یعنی بینه. نیست این به منحصر بینه شارع

 در هشددد معلوم کهبعدازاین که اسددت این کردیم مطرح کلی عنوان مصدددا  تعیین نحوه در که دومی پرسددش
 که تاس ایگونهبه عنوان که درجایی هاآن موضوع تشصیص برای هستند  شدارع حکم موضدوع که کلی عناوین
 راجعهم موضوع به آشنای متصصدص و کارشدناس به باید آن برای و دارد تصصدص به نیاز مصددا  بر آن تطبیق

 ؟است عالم به جاهل مراجعه یا و است مشورتی مراجعه آیا باشد؟ چگونه باید مراجعه این حال .کرد

 برای دیگران به مراجعه و داریم کارشددناس به مراجعه نوع دو ما. اسددت متفاو  یکدیگر با خیلی دو این
متفاو   دوم نوع مراجعه باکه  مراجعه نوع اینو  است مشدورتی مراجعه نوع یک: اسدت نوع دو کَلا  نظرخواهی

 هب مراجعه توانمی دیگرعبار به دارد  وجود بنیادین هایتفاو  دو این بین. اسددت عالم به جاهل مراجعهبوده 
. قوه و مال در گرفتن کمک مثل اسددت  افزاریسددصت مراجعه نوع یک: کرد تقسددیم نوع سدده به را دیگران

 و اسددت اقتصددادی صددور به کمک گاهی. دارید دیگران فیزیکی کمک به نیاز و دهید انجام کاریخواهید می
 فتنگر کمک نوع این. است گرفتن کمک از نوعی هااین همه. است ابزاربه  کمک گاهی و یینیرو کمک گاهی

 .ماست بحث محل از خارج دیگران  از

 و نیرو در گرفتن کمک نه و نظر و رأی در گرفتن کمک یعنی است  افزارینرم گرفتن کمک سدوم و دوم نوع 
 به فزاریانرم گرفتن کمک یکی  اسددت نوع دو افزاری نرم اصددطَلحبه گرفتن کمکنوع  این. هااین امثال و ابزار
 هاآن نبی. است متفاو  یکدیگر با کامَلا  دو این. است عالم به جاهل رجوع گرفتن کمک یک و مشدورتی نحو
 :دارد وجود تفاو  چند
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 در خود اصَلا  یعنی است  گیرندهتصمیم خودش کند مشور  خواهدمی که کسی مشدورتی  مراجعه در: اوالا 
 نیست لجاه و صغیر مثل. دارد گیریتصمیم صَلحیت یعنی است  تصمیم صاحب و خبره اهل  گیریتصدمیم

 باال تصمیم ابتاص نسبت و بیاید پایین تصدمیم در خطا نسدبت کهاین برای اما بگیرد تصدمیم تواندمی خود بلکه
 سانیک تمام با است ممکن. شود کشف او برای آرا وجوه تا کندمی نظر طلب دیگران از و کرده نظرخواهی برود 

 ردک مشور  دیگران با وقتی. نیست این در هم نقصدی و عیب هیچ و کند مصالفت کند می مشدور  هاآن با که
 نظرا  این همه از که دارد وجود دیگری نظر و کنندمی اشددتباه هاآن همه که دید و گرفت را دیگران نظرا  و

 هک نیست مکلف شرعی و عقلی ازنظر مسدتشیر فرد مشدور   موارد در. کندمی اخذ را نظر آن اسدت  ترسدالم
 هب که را المؤمنین علیه السددَلمامیر حضددر  بلند فرمایش آنمانند . کند عمل خود مشددور  طرف رأی به حتماا 

ْن  َلَك : »که خواندیم را فرمود عباس ابن
َ
َری َو  َعَليَّ ُتِشیَر  أ

َ
ِطْعِني َعَصْیُتَك [ َفِإَذا] َفِإْن  أ

َ
 نظر من به توانیمی تو. 1«َفأ

 یندگومی این به. کنی اطاعت من از که اسددت این تو تکلیف کردم  مصالفت تو با اگر ولی بدهی مشددورتی
 که سیک. دارد گیریتصمیم صَلحیت خود که است کسی سوی از دیگران نظر به استیناس مشدور . مشدور 

. ندک مشور  تواندنمی و است خارج مشور  موضوع از اصَلا  نباشد  دارا را گیریتصدمیم اختیار و صدَلحیت
 جاهل رجوع در. است رجوع از دیگری نوع و گوییممی عالم به جاهل رجوع آن به ما که است چیزی همان این

 مصالفت حق و کند عمل نظر آن به که اسددت مکلف این داد  نظری و رأی عالم اگر و اسددت جاهل فرد عالم  به
 .عقل ازنظر نه و شرع ازنظر نه ندارد

 د کنن مراجعه متصصص به که باشد موظف مکلف اگر  اول قسدمت همان به گرددبرمی این :حضدار از یکی
 دیگر  کرد متصصص به رجوع اگر یعنی گفتید  اول که است مطلبی همان این. است عالم به جاهل رجوع قطعاا 

 .ی باشد مهم نیستنحو چه بهاینکه 

. نیدکمی مباحثه یکدیگر با شما که زمانی مثل است  متصصص شدصصخود  موقع یک دارد خیر  :اسدتاد
 شصص از من. داشت وجود مجتهدین بین مباحثه جلسه چند که بود اینوجود داشت  نجف درعاد  خوبی که 

 به کنمیم پیدا بزرگان با مشور  به احتیاج علمی مسائل در که هرزمانی من: فرمود که شدنیدم فیروزآبادی آقای
 البته هک نیرومندی علمی اسددتوانه یک  بودند اکابر از ایشددان. کنممی مراجعه شددیرازی عبدالهادی آقای بیرونی
 مرحومامتیازا   از. بودند اصفهانی محقق مرحوم شاگردان ایشان  شداگردان. اسدت گمنام هم هنوز و بود گمنام

 بین رد ما. کردمی اخَلقی تربیت هم و علمی تربیت هم را خود شاگردان که بود این (اصدفهانی محقق) کمپانی

                                                           
 42۸. نهج البَلغه  قصار شماره 1
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 عرفان قله در اسددت  علمی قله در اینکه عین در که نداریم فرد یک کمپانی اصددفهانی محمد میرزا شدداگردان
 از بعد اصددفهانی محمدحسددین حاج مرحوم مجموعه این تمام. بودند توأم عمل و علم اهل هاآن همه نباشددد 

 مربی یک که داشت وجود هم ایشان در اراده همین چون پیوستند  شیرازی عبدالهادی مرحوم به ایشدان رحلت
 ثبح هاشب و نشستندمی او منزل در ایشان شاگردان  مرحوم اصفهانی رحلت از بعد لذا. بود علمی و اخَلقی

 همه. بود علما مشدور  محل   آنجاکردندمی اسدتفاده و شددندمی جمع اسدداتید و مجتهدین و کردندمی علمی
 خود نظر در گاهی اگر. کردندمی ترپصته رأی خود را و آمدندمی باوجوداین. بودند نظرصدداحب و مجتهد هاآن

 این ند وگویمی مشور  این به. کردندمی را کار این بیاید  پایین خطا احتمال اینکه برای دادند می خطا احتمال
 .است عالم به عالم رجوع بلکه نیست عالم به جاهل رجوع

 مراجعه متصصص به که هسدتند مکلف هاانسدان از عده یک که اسدت اول قسدم همان این یکی از حضدار:
 ددار صائب نظر یا خودش نظر در حاال. کند عمل خود نظر به که اسدت موظف باشدد  مجتهد که کسدی. کنند

 .کندمی مشور  رودمی و رسدنمی اینکه یا رسدمی آن به که

 آن زا یا است قبیل این از موضدوعی تشدصیص در متصصدص به رجوع این آیا که اسدت این ما بحث :اسدتاد
 به لجاه رجوع یا و است مشورتی رجوع کلی  عنوان آن مصددا  تعیین در خبره اهل به رجوع این اینکه قبیل؟

 هک است این در مشاور به رجوع با عالم به جاهل رجوع فر  که اسدت این ثمرا  از یکی. دارد ثمره این که عالم
 حقهم  و اسددت نظرصدداحب هم خودش مراجعه اینجا در چون نیسددت  متعین مشدداور به رجوع در رأی اخذ

 اما کند.یم مشور  باشد  ترمصون خطا از و باشد داشته تریرفته و شسته تصمیِم  اینکه برای اما دارد  تصمیم
 اینکه حاال. اسددت متعین عالم رأی به اخذ. اسددت عالم به جاهل رجوع اسددت  خبره اهل به رجوع که دوم نوع
 ینا مطلب اصددل ولی اسددت  دیگری بحث این کرد  چه باید آمد  پیش آرا تعدد بحث و بودند متعدد علما اگر

 فر  این. کند سددرپیچی عالم رأی از که ندارد حق و کند اخذ را عالم رأی که دارد تکلیف شددصص که اسددت
 .دارد وجود متصصص به مراجعه نوع دو بین که است اساسی

 هب حتی- دانش سددط  ازنظر متفاو  افراد به تواندمی انسددان شددورایی مراجعه در که اسددت این دوم تفاو  
 واندتمی انسددان آیا که کرد خواهیم را آن بحث بعداا  که داریم زیادی روایا . کند مراجعه -خود از ترپایین افراد

 نب موسی امام کند؟ مشور  هاآن با و کرده مراجعه دانش و علم ازنظر خود از ترپایین افراد به خاصی مسائل در
 مشور  هاینا با شما: گفتندمی نظرکوته افراد از بعضی. کردمی مشور  خود بردگان با گاهی السَلمعلیه جعفر
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هَ  ِإنَّ  َفَقاَل : »فرمودمی حضدر  و! کنیدمی َما َتَعاَلی َو  َتَباَرک َاللَّ اِنهِ  َعَلی َفَتَ   ُربَّ  صور  این به مشدور  در 1«ِلسدَ
  سط که کسدی ازنظر توانمی گاهی. نیسدت شدرط آن در خود از داناتر فرد و اعلم فرد به رجوع حتماا  که اسدت
 به داردن حق خبره اهل. نیست چنین خبره اهل به رجوع در اما کرد  اسدتفاده دارد تو به نسدبت تریپایین دانش

 هم انیکسدد اگر حتی. کند مراجعه اعلم به باید بلکه کند  رجوع اسددت ترپایین خود از و دانش ازنظر که کسددی
 نظر ینب و کردندمی تصطئه را یکدیگر هااین و بود ترکارشناس هاآن از کسی بوده اما کارشناس همگی که بودند
 در را اعلم فرد که حالی در بگیرد  را اعلم غیر فرد نظر ندارد حق داشددت  وجود تعارض اعلم غیر نظر و اعلم

 .کندمی تصطئه دارد که نظری

 هلا به رجوع که اسددت این نتیجهبنابراین . اسددت خبره اهل رجوع و مشددورتی رجوع بین دوم تفاو  هم این
 خذا لذا و است عالم به جاهل رجوع بحث از بلکه نیست  مشور  مقوله از کنیم می بحث اینجا در ما که خبره
 دل راگ و کنممی عمل بصواهد دلم اگر کردم  مشور  که حاال بگوید که نیست طوراین. اسدت متعین عالم رأی
 در حتی که اسدددت اشددتباهاتی از این  شدددود جدا یکدیگر از کامَلا  باید دو این. کنمنمی عمل نصواهد من

 عهمراج نوع دو ما اینکه در شددودنمی دقت اینکه درنتیجه افتد می اتفا  فراوان ما خود مملکتی گذاریقانون
 .است دوم نوع از مشورتی مراجعه است. لذا نوع یک از عالم به جاهل مراجعه و داریم

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و

 

 

 

 

                                                           
ْسَباط  . 1

َ
ْصَحاِبَنا َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ة  ِمْن أ

ََلُم َفَقاَل َکاَن َعِن َاْلَحَسِن ْبِن َجْهم  َقاَل: َقاَل: کُ  َو َعْن ِعدَّ َباُه َعَلْیِه َالسَّ
َ
ََلُم َفَذَکَر أ َضا َعَلْیِه َالسَّ ِبي َاْلَحَسِن َالرِّ

َ
ا ِعْنَد أ نَّ

اِوُر ِمْثَل َهَذا  وَداِنِه َفِقیَل َلُه ُتشددَ َوَد ِمْن سددُ سددْ
َ
اَوَر َاْل َما شدَ َما َفَقاَل ِإنَّ َاللَّ َعْقُلُه اَل ُتَواَزُن ِبِه َاْلُعُقوُل َو ُربَّ اِنِه َقاَل َفَکاُنوا ُربَّ َما َفَتَ  َعَلی ِلسددَ َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی ُربَّ

يِْء َفَیْعَمُل ِبِه ِمَن  َشاُروا َعَلْیِه ِبالشَّ
َ
ْیَعِة َو َاْلُبْسَتاِن. أ  َالضَّ

 49: ص  ۸2ج الشیعة  وسائل


