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Abstract 

The main pathology in the field of methodology of jurisprudential and legislative 

ijtihad is that the keywords of methodology, group ijtihad, religious sociability, 
legislative requirements, and the face of social thinking that are presented in this 

writing suffer from the following harms: they are either left unsaid or do not cover all 

dimensions and need to be completed, or their semantic relations are not systematic or 
the rule of adherence to the object is adherence to its accessories and  have no 
quorum in explaining the keywords. This writing, by dividing methodology into 
basic methodology and applied methodology, emphasizes that with a new approach 
to religious sociability and a new explanation of the anthropological and sociological 

foundations of ijtihad and legislation, social thinking is freed from the monopoly of 

matter and precise results and is also decorated on the face. One of the fruits of social 

thinking face is that the requirements of legislation are adorned with new 

requirements, and group ijtihad achieves new dynamism and richness with real 

actualization. With this systematic revival, the legislative process becomes a process in 

accordance with the requirements, and the resulting law becomes destitute from 

structural and substantive discrepancies. Maintaining and strengthening the position of 

the Legislature Power and the Guardian Council as part of the legislature depends on 

the above approach to ijtihad.  
 

Keywords: Methodology, Group Ijtihad, Religious Sociability, Legislative 

Requirements, Social Thinking Face.  

                                                      

 Corresponding Author, Email: dmirkhalili@gmail.com 

Jurisprudential Researches https:// journals.ut.ac.ir/  

Vol. 18, No. 1, Spring 2022  Print ISSN: 2423-6942  

Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jorr.2019.288069.1008585 

 



 

 

با تقریری نوین از « ی در فرایند تقنیناجتهاد گروه»ی شناس روش

 «ی دینیریپذ جامعه»

 2ی، بهاره کرم1زاده یمتول سهی، نف*1یلیرخلیاحمد م دیس

 رانیا زد،ی بد،یدانشگاه م ،یو معارر اسالم اتیاله ۀدانشکد ار،ی. استاد1  

 رانیا زد،ی بد،یدانشگاه م ،یو معارر اسالم اتیاله ۀدانشکد ،ی. دکتر2

 (03/09/1398 :رشیپذ خی؛ تار07/06/1398 :افتیدر خیتار)

 

 چكیده

ی، اجتهتاد گروهت  ی، دناست  روشی هتا  دواژهیکلی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که دناس روش حوزۀی ایلی در دناس بیآس

ی ذیل مبتالست؛ یتا  ها بیآسی تقنین و یورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است، به ها  تهیبای دینی، ریپذ جامعه

نی ت یا اینکه پایبندی بته   مند نظام آنهاو نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی  ردیگ یرنمبابعاد را در  همۀم کوت مانده، یا 

ی بته  دناست  روشاست. این نگارش، با تق یم  نصا  حدفاقد  ها دواژهیکلالتزام به دیء التزام به لوازم آن است، در تبیین  قاعدۀ

ی دینتی و تبیینتی نتوین از مبتانی     ریپذ جامعهبا رویکردی نوین به دارد که  دیتأکی کاربردی دناس روشی بنیادین و دناس روش

نیتز   یتورت   بهی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج دده و مزین دناخت جامعهی و دناخت ان ان

و اجتهتاد گروهتی بتا     دده  راستهآی نوین ها  تهیبای تقنین به ها  تهیبا. از ثمرات یورت تفکر اجتماعی این است که ددو یم

. با این احیاگری رودمند است که فرایند تقنین، فراینتدی منطبتق بتر    ابدی یمفعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست 

. حفتظ و تقویتت جایگتاه قتوۀ مقننته و      ددو یمی ساختاری و محتوایی پیراسته ها یتنافدده و قانون برآمده از آن از  ها  تهیبا

 .بخشی از نهاد تقنین در گرو رویکرد مذکور به اجتهاد است عنوان بهورای نگهبان د

   واژگان کلیدی

  .ی، یورت تفکر اجتماعیدناس روشی دینی، ریپذ جامعهی تقنین، ها  تهیبای، اجتهاد گروه 
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 مقدمه. 1

بیانگر ایتن  ان جام درونی و بیرونی  جمله ازی تقنین ها  تهیبابررسی فرایند تقنین از منظر 

ی ستاختاری و محتتوایی   ها یتنافنامطلو  است و  آنهاو تحقق  ها  تهیبااست که التزام به 

دتورای   خصتوص  اتهام ناکارامدی نهاد تقنین بته  ساز نهیزممتعدد و تکراری در ادوار تقنین 

از منظر رهبران انقال  اسالمی، دورای  که آنجا ازنگهبان و روش اجتهادی آن دده است. 

تردید، بود و  و بی قتاًیحقدستگاه قانونی جمهوری اسالمی است، یعنی  نیتر ح اسبان نگه

نظام اسالمی است، الزم است که تناسب کامل میان عملکرد  نبود و بودنبود دورا به معنای 

ایتلی در ایتن نگتارش، ماهیتت و متدل       م تئلۀ وجود دادته بادتد.   آنهاو جایگاه نهادی 

ختأل   نیتتر  یایتل ی در این زمینته،  دناخت روشی ها پژوهاجود مدیریت تقنین است. با و

ی که رهبر نظام اسالمی تبیین کرده است، یا مغفول مانده یتا  دناخت روش عریۀمفهومی در 

به تعدد قرائت یا تأویل مبتال دده  گرید  عبارت بهفرو کاسته دده یا دچار حذر و اضافه و 

 است.

مقننته و دتورای    قتوۀ  جملته  ازقتوا   همتۀ است و ولیّ جامعۀ اسالمی متولی امر تقنین 

نگهبان که جزء آن است، کارگزاران نهتاد والیتت ه تتند. ایشتان بارهتا تصتریم و تأکیتد        

که به حکم رسالت نهادی خویا، حقیقتت اجتمتاعی و حقتوقی والیتت، ان تان       اند کرده

  کردهمی تبیین ی دینی را جهت تحقق تقنین و قانون اسالریپذ جامعهوالیی و  جامعۀوالیی، 

 .دود ینمبر آن تمرکز  دیدا و دیبا چنانکه، ولی اند دادهو بارها به آن ارجا  

 نیتتر  مهتم ی تقنین، برای ارزیابی مدیریت تقنین الزم استت کته   دناس روشبه اقتمای 

کتارگزار نهتاد    عنتوان  بته مقتنن   کته  آنجا ازی اجتهادی دود. بررسعنصر تقنین یعنی مقنن، 

بایتد تتابع استناد     عتتاً یطبی میان امام و امت م لمان استت،  ا واسطهبوده و والیت، م تقل ن

ی تقنتین کته   هتا   تته یبابادد. مقنن باید در چارچو   دده سرردهی ها تیمأمورباالدستی و 

ی دینتی کته   ریپذ جامعهبنابراین او باید در فرایند ؛ ، حرکت کندکند یمولی جامعه مشخص 

 ی دود.روزرسان به، ردد یافته بادد و به دکل م تمر کند یمامام جامعه تبیین و مدیریت 

ی، مولتود  قانونگتذار پتیا از ورود بته نهتاد     مرحلۀطبیعی است که فعلیت یافتن مقنن در 
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ی، نهادهایی دارد، مانند خانواده، اقتصاد و رسانه ریپذ جامعهی حاکم در جامعه است. ریپذ جامعه

ی از نهادها و فرد منحصربهی دینی نیز تبیین ریپذ معهجاه تند.  مراتب سل لهکه متعدد و دارای 

 ثمترۀ نهادی برخوردار بادند،  نهادی و برون آن دارد. اگر نهادها از هماهنگی درون مراتب سل له

ی کته بتا دیگتر افتراد بته      ا گونته  بته ی دخصیتی جامع و من جم در مقنن استت،  ریگ دکلآن 

. در این یورت است که مقنن پتس  اند ددهو در عین فردیت، گروه  اند دهیرسدخصیت واحد 

تحقتق   اش ثمتره ی از نصا  الزم برای تحقتق اجتهتاد گروهتی کته     قانونگذاراز ورود به نهاد 

 وحدت و ان جام قانون است، وجود خواهد دادت. جمله ازی تقنین ها  تهیبا

ی واحد، ها تیدخصی از افراد با ا مجموعهاکنون این پرسا مطرح است که اگر وجود 

ی ریپذ جامعهی اجتهاد گروهی است، ازهاین ایپی با دخصیت واحد، از ا جامعهبلکه وجود 

 ؟پردازد یم ازین ایپدینی با چه روش و سازوکاری به تأمین این 

نهتادیِ   یتورت  بته تشکیالت والیی و یورت تفکر اجتماعی در اسالم که اولی  ۀینظر

، از نظریتات ابتداعی   پتردازد  یمت  دینتی  جامعتۀ ورزی در  اندیشته  یورت بهجامعه و دومی 

ی رهبر انقال  در تبیتین متدیریت تقنتین استت. ایتن نظریته       دناخت جامعهی و دناخت ان ان

است که بدون این دو فرایند، هیچ جمع واقعی اعتم از گتروه و     قتیحقاثبات این  دریدد

نتین و  ی، اجتهاد گروهی، تقجمع دستهو کارهای جمعی اعم از تفکر  ردیگ ینمجامعه دکل 

ی عالمته  دتناخت  جامعته ی و دتناخت  ان انمدیریت جامعه فاقد حد نصا  است. از نظریات 

. تبیین دقیتق مفتاهیم   دود یممنظور تقویت نظریات استفاده  ی نیز بهمطهر دیدهطباطبایی و 

ی مطابقی، تممنی و ها داللتی است، زیرا نظام معنایی مشتمل بر دناخت روشاز اقتمائات 

ی تممنی و التزامی ریشه در داللت مطتابقی دارنتد، اگتر    ها داللت که آنجا ازالتزامی است. 

معنتایی   و نظتام  ابتد ی یمت ی بعتدی نیتز ت تری    هتا  داللتت داللت مطابقی مختل بادتد، بته   

 .کند یمغیرمن جمی را تولید 

 یشناس روش. 2

نگتارش   در قیمنحصر در روش تحق ق،یاست. روش تحق قیهمان روش تحق یدناس روش

و  نیادیت بن یدناست  . بلکه اعم از روش(18: 1391)پاکتچی،   تیو کتا  ن نامه انیو پا مقاله
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 ن،یادیت بن یدناست  اند. روش ارتباطدر  باهمند که دار ییها گونه زیاست و هر کدام ن یکاربرد

و  پتردازد  یمت  یان ان کنابه  یمنته یها رساختیز دیتول منظور به ینظر یها رساختیبه ز

؛ 10: 1392د )پارستانیا،  تمرکتز دار  کتنا بته   یمنتهت  یهتا  روش ربت  یدکاربر یدناس روش

؛ ی استت ریپتذ  جامعته ی هتا  گونهمعلول  یورز شهیاندی ها گونه(. 403-410: 1397مبلغی، 

ی دتناخت  روشعنایتر   عنتوان  بته ی تقنین ها  تهیبای و ریپذ جامعهی، اجتهاد گروهبنابراین، 

 دوند. ی میبررسبنیادین و کاربردی 

 تهاد گروهی. اج1 .2

آن،  یدناست  بیو آست  یابیت ارزاستت.   یکتاربرد  یهتا  در زمرۀ روش، جیرای روش اجتهاد

و  لیآن در جهت تعد تیریمد جه،ینت آن و در یمداناکار ای یمداکار در خصوصقماوت 

 .دود یم یابیجا نیادیبن یدناس روش طۀیآن، در ح لیتکم

، لیکن موافقان بودن آن است یرادطلم، انفتلقی متعارر جامعه و نخبگان از اجتهاد مص

 یاجتهاد انفراد یا عدهو مخالفان متعددی دارد که مروری اجمالی بر آن به درح ذیل است: 

 یو دتورا  داننتد  یمت  یرا از ابتدا تاکنون گروه ینیو اجتهاد ددان ته عقال  ۀریرا برخالر س

از اجتهتاد گروهتی    ، ولی مراددتان رندیگ یمداهد هر مرجع و دروس خارج او را  یاستفتا

همان اجتهاد انفرادی دورایی است و تصریم دارند که ایل بر فردی بودن است و اجتهتاد  

(، ولی بعمی مانند دتیخ انصتاری آن را   201ق: 1419، نیالد دمسگروهی ممکن نی ت )

و  داننتد  یمت  یایل را اجتهتاد گروهت   گر،ید یا عده (.66: 1385)طباطبایی،  دندان یمممکن 

دلیتل کنترت استتعمال،     که بته  دانند می بودن خالر ایل یانفراد لیدل صطلم را بهاجتهاد م

 عتده  نیت اثبتات دتده استت. ا    ازمندین یکه اجتهاد گروه یا گونه به ،ل به تن کردهلباس ای

، دود ینم افتیاکنون  ،نبوده و آنچه امما دده است گونه نیاند که اجتهاد یدر اسالم ا قائل

 یجتد  کیو فقها تشتک  ناسنخ از مجتهد نیو جواز رجو  مردم به اآن  تیدر حجرو  ازاین

اند که  قائل زین گرید یا . عده(46: 1385؛ طباطبایی، 129،132: 2، ج1344)خمینی،  اند دهکر

بتا    ،یو مکتان  یاقتمتائات زمتان   لیدل زمان، به نیدر ا یول ،است یایل بر اجتهاد انفراد

 لتیو فمت  میبتر تترج   یو بعمت   تتند ین کصتدا یعتده   نیباز دده است. ا یاجتهاد گروه
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 یبعمت  کما اینکه ،کنند یم دیأکت بر لزوم و ضرورت آن یو بعم( 16ق: 1412)بحرالعلوم، 

: 1386د )مبینتی،  نتدار  تیت و لذا حج مییا ضرورت آن ندار فمیلتبر  یلیاند که دل قائل زین

م یتا لتزوم اجتهتاد    اندیشمندانی که حکم بته تترجی   ادلۀ(. بررسی 66: 1361؛ مطهری، 138

کته   انتد  قائلی کارکردهای متعددی اجتهاد گروه، بیانگر این است که برای دهند یمگروهی 

 اهم آنها تقریب فتوا و توحید فتواست. 

در مقتام  ) یقت یتطبدر مقام استنباط فقهتی(،  ) ینییتباجتهاد یعنی  گانۀ سهبا توجه سطوح 

مذکور در  های د گفت که ب یاری از اختالردر مقام مدیریت جامعه( بای) یمیتنظتقنین( و 

سطم اجتهاد تبیینی است؛ آنجا که بحث تقلید است و ارتباطی با تقنین ندارد. اما در ستطم  

دناختی آن است، زیرا فرایند اجتهتاد در   تقنین امری الزم است و لزوما از مقومات ه تی

گروهتی بادتد )خراستانی،     نهاد تقنین فرایندی نهادی و تشکیالتی است و ناگزیر است که

 (.317: 12، ج1396

ی مذکور، ال به دترط استت و لتذا    بند یورتدر این نگارش، ن بت اجتهاد گروهی با 

. آن مرحله عبارت است ندک یمی متقدم تمرکز ا مرحله، بلکه بر پردازد ینمنفیاً و اثباتاً به آن 

دهتد، چگونته ان تانی استت و      فعلی به نام اجتهاد را انجتام  نکهیااز اینکه مجتهد پیا از 

زیرا ادکاالت ساختاری و محتوایی متعتدد کته بته    ؛ دهد یمچگونه افعال دیگرش را انجام 

، متوجه تمام کارگزاران نهتاد تقنتین اعتم از    گردد یمی در فرایند تقنین متوجه اجتهاد گروه

م اجتهتاد  در فرایند اجتهاد گروهی که در ستط  آنها همۀکاردناسان، حقوقدان و فقهاست و 

ایلی در این نگتارش بتر کیفیتت تربیتت      سؤالتطبیقی است، مشارکت دارند. در حقیقت 

 از، زیرا به دالیتل متعتدد   دود یممتمرکز  ا آناجتماعی ان ان اجتماعی و کیفیت گروه ددن 

فردگرایی بر فرایند تربیت یافتن و تربیت کتردن،   آنقدری، دناخت روشضع  مباحث  جمله

نگتاه   غلبتۀ علیم دادن سیطره یافته است که حتی کارهای اجتمتاعی نیتز بتا    تعلیم دیدن و ت

. یکی از کارهای اجتماعی، اجتهاد است که نهاد دین، به عالمتان دیتن   دگیر یمفردی انجام 

و  ها تیواقعی مرجع در جامعه ه تند، مأموریت داده است که برای مدیریت ها گروهکه از 

فردگرایی محض قابلیت تحقق ندارد، مراد  که آنجا ازنند. نیازهای فردی و اجتماعی اقدام ک
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اجترای نتاقص و    گتر ید  عبتارت  بته ی و جمعتی و  کار فترد از فردگرایی، جمع ناقص بین 

ی اجتهاد در فراینتد تقنتین بته ناکارامتدی     ها بیآسبنابراین، ؛ ناب امان کارهای جمعی است

ی ا مجموعهبلکه به فقدان گروه یا ، گردد یبرنماجتهاد و عدم معقولیت این روش در اسالم 

. فقدان گروه یتا همتان   گردد یبرماجتهاد است،  آنها ژۀیکار واز افراد با دخصیت واحد که 

 مقولتۀ ی اجتماعی، معلول فقدان فهم دقیق و التزام م تمر به ها تیفعالفردگرایی در  طرۀیس

 .دود یمی دینی است که در ادامه تقدیم ریپذ جامعه

 یریذپ جامعه. 2 .2

 تیت دهند و بته رعا  لیاجتما  تشک دیبا ،دارندرا خود و ن ل خود  یها اگر قصد بقا ان ان

ی اجتماعی دتود  ا گونه بهباید  تیفرد ،گرید  عبارت ند. بهدوملتزم  یآدا  و اخالق اجتماع

 تیت و هو لو استقال تیدست آورند و هم فرد به یدود و وحدت اجتماع یهم اجتماع که

یورت است که فرد و جامعه هر دو به نظم، وحدت، ان تجام و   نید. در اشونابود ن یفرد

مهم را محقتق   نیکه ا یندی. فراماند یو از تماد و اختالر و تفرقه به دور م رسد یعزت م

دتدن و   یکه از آن بته اجتمتاع   نام دارد یریپذ جامعه ،هاست ما ددن من ندیو فرا سازد یم

انتقتال و  ی متعتددی بترای   هتا  روشن فراینتد در ب تتر   ای .دود یم ادی زین یاجتماع تیبتر

از امور فطری  یهمگ است کهاقنا   و میتعل ن،یتلق د،یتقلاعم از  گرانیفرهنگ به د تیسرا

و  20-22: 1392دارند )حیدری،  تیو حاکم طرهیس تیبشر یبر مناسبات اجتماع ه تند و

 (.73-75: 1386؛ منادی، 147-140

تحقق عملی آن یتا   تیفیک نییو تب نیادیبن یدناس در روش و ضرورت آن قتیحق نییتب

 .است یکاربرد یدناس روش طۀیدر حی، ریپذ جامعه ندیفرا همان

 ایاز آنها کارگزاران  یکیوجود دارد که  یعنایر مشترک ،یریپذ جامعه یهمۀ الگوها در

ه، اقتصتاد،  ختانواد  استت، یسفرهنگ، اند از  است که اعم آنها عبارت یریپذ جامعه ینهادها

از  یبعمت ی عمتومی.  هتا  سیمحت و هم تاالن و   پترورش، گتروه همتاالن    و  رسانه، آموزش

نهادهتا قترار    گتر ید رضو آن را در عت   توجته کترده   زین نیبه نهاد د یریپذ جامعه یالگوها

، بلکته در ذیتل نهتاد فرهنتگ     اند نکردهیک نهاد مطرح  عنوان بهو بعمی نیز دین را  اند داده
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: 1386)منتادی،   ه تتند  استت یس فرهنتگ و  نهتاد  تیتحت حاکمنهادها همۀ . دان دادهقرار 

 .(97-98و 101

 گتر یبتا د  ینید یریپذ است. تفاوت جامعه یریپذ جامعه یاز الگوها ینید یریپذ جامعه

 ستت هادهان گتر یحتاکم بتر د  نهادهتا قترار دارد و    رۀیت دادیتن در  است که نهاد  نیالگوها ا

 ،ختورده استت    به هتم گتره   استیو نهاد س نیالگو، نهاد د نی. در ا(204: 1392)حیدری، 

را نهتاد   استت یو س نیت است و لذا نهاد د یکی استیو نهاد س نینهاد د یکه متول یا گونه به

نهتاد   لیدر ذ ،مصطلم که در رأس همۀ نهادها بود یبه معنا استیو نهاد س نامند یم تیوال

 .نهادهاست گریو در عرض د تیوال

 استت یو س نیمتعدد ن بت به مناسبات د یها نییمعلول تب ینید یریپذ هجامع یها گونه

تبیین دقیق و تفصتیلی   .دود یم یابیجا نیادیبن یدناس روش طۀیو در ح است (تی)نهاد وال

 .دود یمی دینی در ادامه ارائه ریپذ جامعه

 ی تقنینها ستهیبا. 3 .2

 سریع و آسان دستیابی منظور به که قواعدی و راهبردها فنون، ایول، یعنی تقنین های بای ته

 جایگتاه  متورد  در بعمتی (. 17 :1383آبتادی،   ده حتاجی ) دتوند  می اِعمال اهدار به تقنین

 فترض  با: ندیگو یم دوند یم قلمداد تحقیق روش و یا حرفه اخالق یها گزاره که ها  تهیبا

 اختالق  و هتاد اجترابطتۀ   یورت این در معیارهاست، وها  کنندۀ مالک کش  اخالق، نکهیا

منابتۀ   بته  اجتهتاد  در معیارها و مالک و ها  تهیبا که است وقت آن. دود یم چشمگیر خیلی

 .  (130 :1387فر،  ضیایی) ندکن یم ینیآفر نقا لبی مخصص

و مقنتین   ردیت گ یمت تقنین عملی نهادی استت کته ذیتل نهتاد والیتت قترار        که آنجا از

استالمی، متتولی تبیتین     جامعتۀ است که ولی  ، بدیهیدود یمکارگزاران نهاد والیت قلمداد 

 ی تقنین است. ها یمش خسو  ها استیس منابۀ بهی کالن و بنیادین ها  تهیبا

ی کالن در ها  تهیباسازوکاری برای تربیت مقنن از مصادیق  عنوان بهی دینی ریپذ جامعه

نشتده  « روهگت »ی نهتاد والیتت   هتا   تهیبانظام فکری رهبر انقال  است، زیرا اگر مبتنی بر 

کتارگزاران آن نهتاد دتوند و کتاری      تواننتد  ینمبادند و به دخصیت واحد نرسیده بادند، 
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ی هتا   تته یباانجام دهند. بنابراین، اگر به دالیلی به این نهتاد وارد دتده بادتند و    « گروهی»

ی بته آن  درستت  بته فهم درستی از آن دادته بادتند و   توانند ینمتقنین را از او دریافت کنند، 

مل کنند. با توجه به اینکه منطق عمل در اسالم مراحلی دارد که به درح ذیل است: ایتل  ع

ی، سترعت عمتل   کار محکمی یحیم در انجام عمل، ریگ جهتعمل یعنی کار انجام بگیرد، 

که زیتاد استت، نتوعی تخلت       مقدار الزمی که کار نکردن به ا گونه بهو کنرت عمل است، 

؛ بنابراین، اجتهاد گروهی که باید طبق منطق عمل در اسالم (98و  65: 1393است )زارعی، 

، دتود  یمت بر اینکه متتهم بته ناکارامتدی     . در این یورت، عالوهابدی ینمتحقق یابد، تحقق 

انقال  و بعمی دیگتر   انگذاریبن، کما اینکه ردیگ یمپایگاه حجیت آن نیز مورد خدده قرار 

فقها و مجتهاین  نیچن نیاجواز رجو  به  در حجیت نیهمچناز مجتهدان، در حجیت آن و 

(. بررستی ایتن   289 :1385؛ خمینی، 43-44: 1385)طباطبایی،  اند کردهتشکیک یا تصریم 

ی دینی کته بته وحتدت    ریپذ جامعهرویکردهای انتقادی بیانگر این حقیقت است که فرایند 

ی هتا   تته یبا، از ددو یممنظم و پایدار منتهی  جامعۀدخصیت و در نتیجه به قانون واحد و 

و تتالی فاستدهای    انجامد یمرودی اجتهاد است و فقدان آن به تولید و بازتولید اختالفات 

(. 289: 1385)خمینتی،   آورد یمبار  متعددی از جمله گ  ت میان مردم و علمای دین را به

کر تف زۀیغرو  کند یمی است، نابود جمع دستهپایدار را که تفکر  جامعۀاین وضعیت، اساس 

گتری جامعته ناامیتد     ورزی و ایالح و جامعه را از اندیشه خشکاند یمرا در آدمی و جامعه 

 .کند یم

 ی اجتهاد گروهیشناس روش. 3

ی اجتهاد، گتروه و مناستبات فیمتابین اجتهتاد و     دناس روشی اجتهاد گروهی به دناس روش

و مناسبات فیمتابین  ی اجتهاد دناس روشدناسی اجتهاد گروهی بر  . در گونهپردازد یمگروه 

کتار  . آنهاستت دده است و وجود گروه واقعی و معتبر از مفروضتات   دیتأکاجتهاد و گروه 

ی گروه و مناسبات فیمابین آن با اجتهاد است و فقدان دناس روشاین نگارش تأکید بر  ژۀیو

 گروه واقعی و معتبر از مفروضات آن است.

ی و دناست  ان تان ی اجتهتاد در بختا   دناست  روشیافتته بتر    در ادبیات موجود و سیطره
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ولو عترض   -ی، ایل بر فرد بودن فرد است و جمع و اجتما  را حالت عارضیدناس جامعه

رو همیشه در ن بت فرد و جامعه و تبیتین مناستبات فیمتا بتین      و ازاین داند یمبر او  -الزم

ی نظرهتا  اختتالر اجتهاد و گروه یا مجتهد با گروه مجتهتدان و حتاکم استالمی و جامعته،     

 دار تیت اولو ژۀیت و کتار یتک   عنوان به گاه چیهو م تمر وجود دارد و  جمع رقابلیغاساسی و 

روی آوردن  کته  یدرحتال ؛ رسد ینمو به سامان منطقی  ردیگ ینمعلمی قرار  مطالعۀروی میز 

به فقه حکومتی و فقه اجتماعی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسالمی استت )طباطبتایی،   

 واجب باید سامان یابد.  مقدمۀی از با  اجتهاد گروهی دناس روش ( و95: 1385

این وضعیت حاکی از این است که گروه، مفهومی م تقل از فرد و دارای هویتت ختاص   

 ستالۀ چندهزار  طرۀیسحاکمیت اسالمی در جامعه و  سالۀ، زیرا فقدان یدها دیآ ینم ح ا  به

 :1390، یا خامنته ) ب یار کمک کترده استت  حاکمیت غیراسالمی، به رونق و رسوخ فردگرایی 

(. در این وضعیت، رسیدن به وحدت دخصیت و گروه ددن از طریتق پیونتد م تتحکم    144

کته گتروه، همتین یتورت و      رود یمت رو گمان  با ولی جامعه امری باورنکردنی است و ازاین

و دارنتد   ی واقعی یا اعتباری به یکتدیگر ها دباهتدده بر افراد است که  هیأت جمعی عارض

(. در 502: 1392ی، ا خامنته ) دتود  یمرو تحصیل آن و گروه ددن، تحصیل حایل تلقی  ازاین

گ ترده وجتود دارد، ولتی مشتکالتی نیتز دارد کته ستبب        یورت به جا  همهاین نگاه، گروه 

گروهتی فعالیتت کننتد. در خصتوص تحلیتل مشتکالت نیتز،         یورت بههمه نتوانند  دود یم

وجود گتروه بته معنتای واقعتی     ) یمقتمارهای گروهی را به فقدان ی کها بیآسمشکالت و 

تفتاوت روحیتات و ستالیق و افکتار( تلقتی      )، بلکه معلول وجود مانع دهد ینمارجا   (کلمه

و غالتب افتراد،    ردیت گ یمت مباحث تکوینی یا اخالقی قرار  طۀیحبحث در  که آنجا از. نندک یم

نتد، طبیعتی استت کته کتار      ا تی و کتار گروهتی  ی فردی، فاقد اخالق تشکیالها تفاوتدلیل  به

 کته  یدرحتال گروهی و تشکیالتی، یک فمیلت، ارزش و مهارت برای افراد خاص تلقی دود. 

اگر فقدان کار گروهی معلول وجتود مقتمتی بادتد، بیتانگر ایتن استت کته متدل تربیتتی و          

 ایالح دود.ی دینی ریپذ جامعهاست و باید با التزام به  زده آفتی بنیادین ها شهیاند

ۀ ان ان بتا گتروه معلتوم دتود و سترس بته تبیتین        رابطی، ابتدا باید دناس روشاز منظر 
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ی دتناخت  ان تان یک کنا ان انی پرداخت. از حیث مبانی  عنوان بهحقیقت و ماهیت اجتهاد 

ی دینی، امام یاحب والیت، ان انی است که مأمور به مدیریت و هدایت دیگتر  ریپذ جامعه

ی در ظترر  ستاز  ان تان  اش یفکتر م تلمات   از ی است،ساز جامعهالتا ؛ رسهاست ان ان

ان تان را   توانتد  ینمی که تحت والیت و مدیریت اوست، ا جامعهاست؛ یعنی بدون  جامعه

مدیریت و هدایت کند و تمام استعدادهای الهتی او را دتکوفا ستازد و ستعادت فتردی و      

ی است. هر که در آن بیایتد،  ساز ان ان کارخانۀاجتماعی او را به ظهور برساند. این جامعه، 

 (.503-505: 1392ی، ا خامنهحرکت کند ) ها ان انبه رفتار  دود یمیا مجبور  دود یمان ان 

ی دینتی تربیتت   ریپتذ  جامعته یی بادند کته اگرچته در فراینتد    ها ان انمجتهد یا  ب ا چه

، نبتوده استت، بته    دیت آ یمت ی دینی به تقریری که در ادامته  ریپذ جامعه، چون از نو  اند دده

ی، اجترا،  زیت ر برنامته ی، استتگذار یسی دیگر معتقدنتد؛ یعنتی در مقتام    ا گونه بهمعارر فوق 

تقنتین، نگتاهی    حتوزۀ ی هتا  بیآسی اجتماعی از جمله ها بیآسنظارت، ارزیابی و ایالح 

محور و حقوقی به آنها ه تند.  ارزدی و اخالقی به معارر فوق دارند و فاقد نگاه ضرورت

محور این استت کته    ی نگاه اخالقی و حد محور و دوری از نگاه حقوقی و حقها بیآساز 

: 3، ج1377)مطهتری،   دتود  یمت حق به روش وعظ و انتدرز تبتدیل    مطالبۀروش خطابه و 

ی از ریت گ بهتره ی و دناست  روشی تأسیس و رونق گرفتن دانا جا به، جهینت در(. 233-232

. دتود  یمت راه دیگتری طتی    ها  تهیبار تبیین دقیق منظو ی بها ردته انیمرویکرد تخصصی و 

سنن بر فرض کفایت در اجتهتاد مجتهتدان در    ادلۀت امم در  قاعدۀکه گویا  دود یمتصور 

و با رویکرد حجیت و معذوریت به فقه و تم ک گ تترده   کند یماجتهاد مقنین هم کفایت 

تقنتین   عریۀفقه را به  نتوا یمی و غیرگروهی نیز رتخصصیغبه ایول عملیه یا با رویکرد 

اجتهاد مجتهتد بتا اجتهتاد مقتنن تفتاوت       که کشاند و فرایند تقنین را مدیریت کرد. درحالی

 ی دارد و آن اجتهاد در فرایند تقنین کافی نخواهد بود.ا گ تردهب یار 

 ی دینیریپذ جامعه .1 .3

ی جمعت  دستته ر ی دینی فرایندی ویژه است که قواما به تشکیالت والیی و تفکریپذ جامعه

 است:
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 . تشکیالت والیی1. 1. 3

نهاد سیاست مشتمل بر سه قواست و فرایند تقنین در نهاد تقنتین کته جزئتی از آن استت،     

ی هتا  یژگت یو. نهاد سیاست یا دولت اسالمی همان تشکیالت والیی است. از دگیر یمانجام 

والیت را برقترار کترد   مبارزه را ادامه داد و  توان ینمتشکیالت والیی آن است که بدون آن 

دین و والیت در جامعه نیازمند تشتکیالت   اقامۀ(. نهاد والیت برای 103: 1392ی، ا خامنه)

 است. تشکیالت والیی متشکل از افرادی است که دارای والیت ه تند.

. مطرح کردن ابدی یمچیز معنا  همه  آنی است که براساس ا دواژهیکل نیتر یایلوالیت، 

م تائل   آنقتدر عنا ب یار ددوار و بیان و تبیین آن ب ی ددوارتر است، زیترا  والیت به این م

رستوخ پیتدا کترده کته وقتتی آن       ها ذهنوالیت در  نۀیزمی در رمنطقیغضعی  و س ت و 

، یکتی از دو  دود یمتبیین از والیت است مطرح  نیتر  یظرو  نیتر قیدقحرر درست که 

یا ن بت به آن،  هاست ذهنیی که در ها حررمان به ه دود یم: یا ادتباه دیآ یمادکال پیا 

یک ایل مدرنِ مترقی  جالبی است که اگر پیتروان یتک    تیوال. دود یماح اس بیگانگی 

ی، ا خامنته و ستردرگم خواهنتد بتود )    تیت هو یبت مکتب و عقیده آن را دارا نبادند، افرادی 

یلتی ظلتم استت در    بنابراین خ ی ممکن نی ت،ساز ان ان(. بدون ایل والیت، 502: 1392

حق ایل والیت که آن فهم نشود. حاضر هم نی تیم آن را بفهمیم، چرا این ایل اسالمی را 

ی و دوری مانتدگ  عقتب عمیقانه درک نکنیم تا باز هرچه بیشتر در رکود و جمود و خمود و 

 (.552: 1392ی، ا خامنهاز اسالم و دوری از دنیا و آخرت نمانیم. چرا؟ )

ارتباط فکری و عملی م تحکم و نیرومند هریک از آحاد امتت استالم   مراد از والیت،  

 هتا  نایت بی درست از او سرمشق گرفتن، درست در افکار و عنی در همه حال با ولی است؛

(. 531: 1392ی، ا خامنته او را پیتروی کتردن )   ها تیفعالو درست در افعال و  دنبال او بودن

بتا ولتی استت. ایتن      تر روزافزونه بیشتر و والیت، به معنای واب تگی فکری و عملی هرچ

روحیات  لحاظ ازواب تگی بر چهار ق م است: واب تگی فکری، واب تگی عملی، واب تگی 

(، تتا جامعته بشتود یتک     502: 1392ی،ا خامنته راه و رستم و روش )  لحتاظ  ازو واب تگی 

 اریب  ( که یک انمباط جمعی551: 1392ی، ا خامنهخانواده با اعمای یددرید یمیمی )



54  1401، بهار 1، شمارۀ 18دورۀ قهی، های فپژوهش 

 دتود  یمددید و سختی را دارا ه تند و همین باعث تجاذ  آنها و گره خوردن آنها به هم 

 (.507: 1392ی، ا خامنه)

جایگاه رفیعی دارد، الزم و ضروری است که والیتت   گونه نیابا توجه به اینکه والیت  

ادد این این است که ان ان حاضر ب اش الزمهبشری تأمین دود.  جامعۀدر دخص ان ان و 

والیت به این معنای خاص را فهم و عمیق درک کند، زیرا کودا و تالش دارد؛ مجاهدت 

خوردن دارد. در این نظام معنایی، برای والیت جامعه تالش کردن معنایا ایتن   دل خونو 

 برای قدرت دادن به ولی اسالم بادد. ها تالشاست که 

معیارها و ضوابس خایتی دارد و   مراد از ولیّ در تشکیالت والیی آن دخصی است که

 جامعتۀ بنتابراین ولتی در   ؛ دتوند  یمت و بعمی نیز انتخا   اند ددهبا نام معین  آنهابرخی از 

استالمی استت. در    جامعۀی که حاکم طیالشرا جامعاسالمی یا نبی است یا امام است یا فقیه 

نی تت،   حقیقت، آن فقیهی که جانشین امام منصوص است نیز امام استت، ولتی منصتوص   

. امتام یعنتی   دود یمزیرا امام یعنی حاکم و پیشوایی که از طرر پروردگار در جامعه معین 

(. در 531: 1392ی، ا خامنته باید دنبتالا برونتد )   ها ان انآن زمامدار الهی که هر جا برود، 

این یورت است که والیت به معنای ارتباط منظم و پیوند م تحکم با ولی ظهتور و بتروز   

متکامتل،   مراتتب  سل له یورت بهوالیی و تمدن والیی  جامعۀو تشکیالت والیی و  ابدی یم

 .ابدی یمتحقق 

والیی ارتباط و ترتب وجتود دارد. ولتیّ    جامعۀمیان ولیّ، ان ان والیی، تشکیالت والیی و 

والیی به تشکیالت والیی نیازمند است و برای تحقق تشکیالت والیی بایتد   جامعۀبرای تحقق 

والیی تربیت دود. برای تربیت ان ان والیی که بتواند والیت را بفهمد و محقق ستازد و  ان ان 

ی ساز ان انتشکیالت و سرس جامعه و تمدن اسالمی را رقم بزند، الزم است تا مدل خایی از 

، ارائه داد. عنصتر ابتکتاری   آورد یمی را به ارمغان فرد منحصربهرا که ردد کمی و کیفی ویژه و 

 ی است.جمع دستهساختن ان ان دینی، تفکر  ریپذ جامعهی و ساز ان اندر 

 یجمع دستهتفکر  .2. 1. 3

: 1392ی، ا خامنهاجزایا هماهنگ بادد ) همۀبودن یک مکتب این است که  مند نظامالزمۀ 
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(. تشکیالت والیی که بیانگر هماهنگی والیت، ان ان والیتی  460: 1، ج1377؛ مطهری،564

 الزمتتۀعلتتول ستتطم بتتاالیی از اجتمتتاعی بتتودن دیتتن استتت.   و جامعتتۀ والیتتی استتت، م

  وجود بیاید. دین به اقامۀبودنا این بادد که تشکیالت والیی برای  اجتماعی

احکتامی کته    همتۀ تبیین اجتماعی بودن دین باید گفت که یفت اجتماعی بودن در  در

  نیتز  تصور یورت جمعی در آن ممکن بوده است رعایت دده است و امر و ترغیب دار

 همتۀ از  تر مهمممکن و تا حدی است که هدر از اجتماعی بودن را محقق سازد.  اندازۀ  به

قتوانین عبتادی، معتاملی و سیاستی ختود       همتۀ بر اینکته در   که اسالم عالوه این است نهایا

، در معارر ایلی و اساسی خود نیز اجتماعی استت. تبیتین ایتن    کند یماجتما  را مراعات 

، زننتد  یمی دینی را رقم ریپذ جامعهآن با تشکیالت والیی که هر دو فرایند مطلب و ارتباط 

 به درح ذیل است:

. دعوت اسالم به دین فطرت و ادعای قطعی به اینکه دین فطرت، متن حق و حقیقت 1

 همتۀ ی مختل  است، زیرا مردم با ها فهماست. این اولین گام اسالم در راه الفت و انس با 

باید  نکهیایی که به قیود اخالقی و غرایز دارند، در ها یواب تگ همۀم و با اختالفی که در فه

 دارند. نظر اتفاقاز حق پیروی کرد، 

دریافتت   وضتوح  بته . معذور دان تن ک انی که دلیل محکمی پیدا نکرده و استدالل را 2

زی کته  ور ، ولو اینکه به گودشان خورده بادد. در این گام، اسالم بته هتر اندیشته   اند نکرده

و در فهتم   شدیندیبتفکر است، آزادی کامل داده است تا در معارر دینی   تۀیدام تعد و 

 ی کند.نگر ژررآن 

. اختالر در فهم، معلول عوامل متعددی است که اسالم برای هر کدام راه و رودی را 3

 ارائه کرده است:

 ی است.ی اخالقی، نف انی و یفات باطنها تفاوتو  ها ال ( نادی از اختالر

زیرا تربیت استالمی طتوری وضتع دتده      حل این اختالر است، دار عهدهتربیت دینی 

، هماهنتگ استت و اختالق    دهنتد  یماست که با علوم و معارفی که ایول دینی را تشکیل 

تربیتت   الزمتۀ بنتابراین  ؛ که با آن ایول مناسبت دادتته بادتد   آورد یموجود  ی را بها فاضله
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فقهتا و   خصتوص  ینی این است کته رفتارهتای ان تان دینتی بته     ی دریپذ جامعهاجتماعی و 

 است و اختالر آفرین نی ت. بخا وحدتمجتهدان 

تکرار گنتاه،   ریتأثی در عمل است. این علت بیانگر ها تفاوتو  ها  ( نادی از اختالر

 خطا و ادتباه بر دخصیت و دناخت ان ان است.

 از: اند عبارتسه راهکار اسالم برای مدیریت این اختالر 

 ؛دود یم. دعوت دینی به دکل م تمر که سبب تنبیت حق از طریق تلقین و یادآوری 1

که مانع  دود یمو نهی از منکر که موجب جلوگیری از ظهور عواملی  معرور  به امر. 2

 ؛گردد یمرسوخ اعتقادات حق در نفوس جامعه 

 آلود. . دوری از افکار مغرضانه و دبهه3

رجی مانند هوش کم، ذهن ضتعی  و دوری از مراکتز علمتی و    ج( نادی از عوامل خا

 تربیتی.

در دعتوت و   مدارا کتردن راهکار دینی عبارت است از عمومی ساختن تبلیغات دینی و 

 (.125-136: 1387تربیت که این دو از خصوییات روش تبلیغی اسالم است )طباطبایی، 

تشتکیالت والیتی الزم استت.    ی مترقی، ها روشبرای تحقق دین با این اهدار عالیه و 

که گذدت، این تشکیالت بیانگر هماهنگی و وحدت میتان نهتاد والیتت، ان تان     طور همان

والیی است. ایتن همتاهنگی از طریتق والیتت کته ارتبتاط متنظم و پیونتد          جامعۀوالیی و 

کته ارتبتاطی متفکرانته     متدنظر . ارتباط ددو یمم تحکم با ولی و نهاد والیت است، محقق 

ی و جمعت  دستته ددن تفکر  تر دفار. برای دود یمی محقق جمع دستهز طریق تفکر است، ا

 :دود یمورزی عالمان ارائه  ی نادی از فقدان آن توییفی از وضعیت اندیشهها بیآس

 معتارر  فهتم  در و بیندیشند دینی حقایق دربارۀ است الزم م لمانان بر به این معنا که»

. بادتد  گریکتد ی بتا  ارتباط با و یجمع طور دسته به دبای کودششان و تفکر ولی بکودند، آن

 ایتن  بتا  مختال   مطلبتی  یتا  برخوردند، یا دبهه به دینی حقایق و معارر از بخشی در اگر

 ختدا  کتتا   بتر  یجمعت  دسته بحث در تدبر با را مطلب باید کرد، جلوه نظردان در حقایق

 عرضته  وی جانشتین   یتا  رپیتامب  بر را مطلب باز هم مشکل مرتفع نشد، اگر و دارند عرضه



  57 «ینید یریپذ جامعه»از  یننو یریبا تقر «ینتقن ینددر فرا یاجتهاد گروه» یشناس روش 

 .دتود  رودتن  بطالنتا  بادتد،  باطتل  یراستت  بته  مطلب آن اگر یا برود بین از دبهه تا کنند

 عقیتدۀ  و نظتر  به را مردم کس هر که است نیا از ریغ ی،جمع دسته یورت به ورزی اندیشه

 منتشتر  مردم بین دهد، قرار لیوتحل هیتجز معرض درآنکه  از پیا را آن و کند دعوت خود

 تبتاه  را پایتدار  جامعتۀ  استاس  اختتالر،  و انجامتد  یمت  اختالر به کاری چنین زیرا ازد،س

 فکتری  ارتقای درهای جامعه، دخصی زندگی حفظ با که است راهی بهترین این،. سازد یم

 ساحت. دهد یم انجام خاص تدبیر با را اجتماعی مهم کار این و دیگشا یم مردم روی به را

 یا دهیت عق کته  کند تأیید قانونیطور  به یا دود راضی که است نآ از منزه یحیم دین و حق

 در را تفکتر  غریتزۀ « معادرت ترک و گزیدن دوری» یا «تکفیر»و با  کنند تحمیل مردم بر را

 .(135-137: 1387)طباطبایی، « بکشند آدمی

 علمتی  بمتاعت  مقدار بهاند  دریدد برآمده علما از جمعی که است جهت همین به و»

 م تائل  بتین  و دینتی  ظتواهر  بتین  ،انتد  دادته مشر  در که اختالفی عین در واند  هکه دادت

 دیگتر  بعمتی . رهیت و غ عربتی  التدین  محیتی  مانند کنند،برقرار  توافق و آدتی نوعی عرفانی

 و فتارابی  نصتر  ابی مانند سازند،برقرار  آدتی و یلم عرفان و فل فه بیناند  دریدد برآمده

برقترار   آدتتی  «فل تفه »و  «دینتی  ظتواهر »بتین   تااند  برآمده مقام این در دیگر بعمی. غیره

 توافتق  مرام و مشر  سه هر بیناند  خواسته دیگر بعمی. غیره و سعید قاضی چون سازند،

 بتا  ولتی . بودنتد  وی از بعد که دیگر جمعی و دیرازی یدرالمتألهین و نایس ابن چون دهند،

 نیتز  بزرگتان  ایتن  که است دار شهیر و میقعآنقدر  مشر  سه این اختالر احوال این همۀ

 شتتر یب اختتالر  ریتا   قطتع  در هرچته  بلکته  دهنتد،  یتورت  آن رفع در کاری نتوان تند

 ،انتد  برآمتده  اختتالر  کتردن  خاموشدریدد  هرچه و کردند دارتر شهیر را ریشه ،دندیکود

 را م تلمانان  گریبتان  روزی آن در ها یبدبخت این همۀ. ساختندورتر  دعله را آتا این دامنۀ

 معتارر  و حقایق فهم برای کردند، تخل  «یجمع دسته تفکر» به کتا  دعوت از که گرفت

 فرمتوده  کریم قرآن نکهیا با گرفت پیا راهی خود برای یهرک  ندادند، تشکیل لُجنه دینی

 بتود  م تلمین  ۀتفرقت  علتت  یتک  ایتن  البته ،«تَفَرَّقُوا ال وَ جَمِیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ: »بود

 (.459-460: 5، ج1374)طباطبایی، « ه ت وضع این برای دیگری یها علت
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ی ریپذ جامعهی و هماهنگ با جمع دستهی کاربردی که برخاسته از تفکر ها روشیکی از 

، روش خطابه است و روش وعظ و دهد یمدینی است و تربیت اجتماعی اسالمی را سامان 

فردگرایتی و بتروز    غلبتۀ ارد. فقتدان ایتن روش ستبب    ارداد، کارکردهتای الزم دیگتری د  

ی جوامتع استالمی قلمتداد    مانتدگ  عقتب علل و عوامل  زمرۀاختالفات در جامعه دده و در 

ی و روش جمعت  دستته (. بتدیهی استت کته تفکتر     232-233: 3، ج1377)مطهری،  دود یم

، نظارت بر گری، احقاق حقوق ، مطالبه یتکلخطابه که به فهم درست قانون اعم از حق و 

، چقدر با یفت اجتماعی که ویژگی معارر و دریعت اسالمی استت،  انجامد یمعملکردها 

 سازگار است.

ورزی و فهم معتقد  اندیشه طۀیحی در دناخت روشی ها  تهیبانهاد علم الزم است که به 

«. تحیات اجتماعی تعامل است  الزمۀ»اعتقاد به این است که  ها  تهیباو ملتزم بادد. یکی از 

تفاهم این است کته امکتان تفتاهم و مقتمتی بترای آن       الزمۀ«. »تعامل، تفاهم است الزمۀ»

بحتث از امکتان   «. ی که اگر مانعی در کار نبادد تفاهم حایل گتردد ا گونه بهموجود بادد، 

که آیا متفکر و تفکر او قابلیت برای تفاهم دارند یا خیر؛ زیترا اگتر    گردد یبرمتفاهم به این 

و امکان تفتاهم بته امتنتا  تفتاهم      دود یممنتفی بادد، تفاهم سالبه به انتفاء موضو  قابلیت 

که وحدتی در میان کنرت متفکتران نمایتان    است. قابلیت برای تفاهم زمانی ددو یمتبدیل 

حیث   آن ازدود. این وحدت ریشه در ماده که همان متفکر بادد، ندارد، زیرا تکنر متفکران 

تتا اکنتون متکنتر     غالبتاً حینیت مادی دارند، تکنری حقیقی است. آنچته  که ان ان ه تند و 

ی ان تانی استت کته برآمتده از تکنتر      ها تیدخصاست، ولی تکنرش حقیقی نی ت، تکنر 

. یکتی  هاست شهیاندتکنر  اش جهینتورزی است و  ی اندیشهها مدلورزی،  ی اندیشهها روش

لزوم دخصیت واحد نادتی   ی دینی،ریپذ معهجای دناخت ان انی برآمده از مبانی ها  تهیبااز 

(. 461: 1، ج1377از تربیت واحد است تا جامعۀ واقعی استالمی دادتته بادتیم )مطهتری،     

ی خترد منتل تفتاهم و    هتا   تهیبای کالنی است که برای تحقق ها  تهیبادخصیت واحد از 

 تعامل الزم و ضروری است.

 ازیت ن ایپت شکیالت والیی مطترح دتد،   والیی و ان ان والیی که در ت جامعۀبا توجه به 
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کتارگزاران نهتاد    خصتوص  ی این است که افراد جامعته بته  جمع دستهایلی و بنیادین تفکر 

ویژه دورای نگهبان، خود را در هماهنگی کامل با نظام بینشی، انگیزدی و کنشتی   والیت به

ی زیتاد  ها دتمجاهتربیت اجتماعی و خودسازی اجتماعی نیازمند  گونه نیاولی قرار دهند. 

( 115: 1393بر آن، تقوای فردی و تقوای جمعی )زارعی،  و عالوه هاست خوردن دل خونو 

 اش ثمتره ی کته  جمعت  دستههم الزم است. حمور در تشکیالت والیی و فعلیت یافتن تفکر 

یی استت کته نهتاد    هتا   تهیبای دینی است، م تلزم فهم و اجرای ریپذ جامعهتحقق یحیم 

 دود. یمو در ذیل ارائه  ندک یموالیت تبیین 

 ی اجتهاد گروهی در فرایند تقنینها ستهیبا. 2 .3

بخشی  عنوان بهاز قوۀ مقننه و دورای نگهبان  اند از کارگزاران ایلی در فرایند تقنین عبارت

 دتده  مطترح ی هتا   تهیبا از آن قوه. در این نگارش، تمرکز و تأکید بر دورای نگهبان است.

امور الزم و ضروری استت کته متتولی ایتن نهتاد، در مقتام نظتارت،        توسس نهاد والیت از 

را قتانون   ها  تهیباارزیابی و مدیریت کارگزاران خود در نهاد تقنین بیان کرده است. بعمی 

مشخص کرده است و بعمی نیز از وظای  اخالقی است که به داللتت اقتمتا )خراستانی،    

 به درح ذیل است: آنهاکه اهم  ( هر دخصی باید آن را متوجه دود90: 12، ج1396

ی نظری: مراد این است که کارگزاران از حیث بینشی با ولی هماهنگ بادند و ها  تهیبا

ی نظتری  هتا   تته یبای درک کنند، زیترا  خوب بهی موجود در فرایند تقنین را ها منزلتدأن و 

ی هتا   تهیباو ی دینی ریپذ جامعهی دیگر است. بدون مدل ها  تهیبای فهم و استنباط ربنایز

منطقی و رودتمند بته ارزیتابی و قمتاوت در خصتوص       یورت به توان ینمبرآمده از آن، 

 عملکرد دورای نگهبان پرداخت. 

متتین و   کتامالً ایل ایجاد دتورای نگهبتان در قتانون اساستی، کتاری ضتروری، الزم،       

 نیتتر  طمئنم. دورای نگهبان میبر یمحکیمانه بود و هر روز بیشتر به اهمیت حمور آن پی 

ی از کلت  طتور  بهدستگاه و ارگانی است که انقال  به نظام کشور بخشیده است. برای اینکه 

متا همتین    مجموعۀ نیمؤثرترو  نیتر فعال، رساترین، نیتر مهمسالمت نظام مطمئن بادیم، 

(؛ تشکیالتی است که اگر خو  بادد و 269: 12، ج1396دورای نگهبان است )خراسانی، 
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 نبتود  و بتود  قتتاً یحق، این نظام دیگر خطر انحرار از دین نخواهد دادتت.  درست کار کند

نظام جمهوری اسالمی است؛ در این هیچ تردیدی نباید  نبود و بوددورای نگهبان به معنای 

 (.271-274: 12، ج1396نمایید )خراسانی، 

رو باید  است و ازاین فرد منحصربهب یار مهم و بزرگ و  ای هم ئلدورای نگهبان  م ئلۀ

در نظارت بر مصوبات مجلس و تبدیل آن به قانون، هرچه بیشتر عالمانه و فنی عمل کنتد،  

: 12، ج1396ی که در مجامع حقوقی و سیاسی دنیتا قابتل دفتا  بادتد )خراستانی،      ا گونه به

277.) 

اهمیت، باید ابهت، اقتدار، تکریم و حرمتا حفظ دود؛ هم  همه  نیاچنین دستگاهی با 

دتورا ه تتند. اعتتراض     رونیت بای دورا و منت بان به دورا و هم دیگرانی کته  توسس اعم

 قبتول   قابلی کردن و هتک حرمت دورای نگهبان، خطای کوچکی نی ت، احترام یبکردن، 

 قتتاً یحق(.تخریب دتورای نگهبتان   298-299: 12، ج1396نی ت )خراسانی،  تحمل  قابلو 

(. 269: 12، ج1396ی استت )خراستانی،   انقالبریغی و رقانونیغی، ردرعیغکار غیراسالمی، 

اگر افرادی این رفتارها را انجام دهند و تکرار کنند، متن براستاس م تئولیت ختودم آن را     

 (.269: 12، ج1396)خراسانی،  کنم یمتحمل نخواهم کرد و از آن نهاد قانونی دفا  

آن در  اختنجتا انتد  جایگاهی برای دورای نگهبان قتائلیم، پتس حفتظ آن و     نیچن اگر 

یعنتی کارهتا را مرتتب و متنظم     ؛ خود دوراست فۀیوظاول  درجۀهمه و در  فۀیوظ ها ذهن

کتردن و   روز بته پیراستن، آراستن، کامل کردن و  قابل دفا  بادد. بنابراین، زیچ  همهکنند تا 

و فمتای افکتار    هتا  ذهتن را کوتاه کردن از دورا، رواج بخشیدن بته کتار دتورا در     ها زبان

این، یک مقدار  واقعاًاست تا دورا را بشناسند و بدانند که چقدر کارش مهم است. عمومی 

: 12، ج1396)خراسانی،  خواهد یم، یک مقدار هم تبلیغات و بیان خواهد یمکارهای اثباتی 

. میت دار نگهاین نعمت بزرگ فقس به این نی ت که در لفظ و ظاهر احترام آن را  حفظ(.299

ساخت و پرداخت و محصول کار را با اتقان  میتوان یمکه هرچه  حفظ آن به این هم ه ت

 (.324: 12، ج1396دماست )خراسانی،  عهدۀبیشتری همراه سازیم و این به 

دیگتری بترای مخالفتان و      تتۀ یبای مذکور این است کته  ها  تهیباو لوازم  ها داللتاز 
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بیان منطقی را پتاس بدارنتد و   بتوانند هم حرمت آزادی  آنهامنتقدان دورا نیز تولید دود تا 

و منزلت نهاد دورای نگهبتان و اعمتای آن محفتوظ بمانتد. بتا توجته بته تفکتر          دأن  هم

: اگتر  ددتو  یمت ذیتل مطترح     تتۀ یبایورت تفکر اجتماعی در استالم   عنوان بهی جمع دسته

 ناًیقمطرح و مذاکره کنید و ی آنهای از دورای نگهبان ه ت ب یار دای ته است که با ا هیگال

هتیچ مشتکلی نی تت    « انقال  و نظام اسالمی درخشندۀبه حقیقت واال و  مؤمنان» رۀیدادر 

بتدون   هتا  روزنامهدبهات در  گونه نیانبادد. طرح  حل قابلتدبیر و خیرخواهی  ۀیساکه در 

؛ 303: 12، ج1396است )خراسانی،  زیانگ فتنهو  کننده گمراهتوجه به پاسخ ادخاص یالم، 

 (.73: 1393زارعی، 

اعم  -ی عملی: دایان ذکر است که مدیریت دورای نگهبان توسس نهاد والیتها  تهیبا

سازوکاری است کته   -یو عملی نظری ها  تهیبای نظری و عملی و طراحی دناس بیآساز 

ی ثانویته یتا تکمیتل نتواقص فراینتد      ریپتذ  جامعته آن برای حاضران در دورا، تحقتق   ثمرۀ

منظتور تربیتت    ی دینی بته ریپذ جامعهدیگرش ایجاد فرایند  ۀثمری اولیه است و ریپذ جامعه

 ن ل آیندۀ دورای نگهبان است.

ی مکرر و متعدد از عملکرد دورای نگهبان بیانگر این حقیقت است که ها یدناس بیآس

اند، به دای تگی تحقتق   ی نظری که نهاد والیت برای کارگزاران والیی مطرح کردهها  تهیبا

دود، یعنی باید عملکردهتا را نظتم    دنظریتجددر ساختار عملکرد دورا نیافته است و باید 

ی موجتود در ستاختار عملکترد دتورا معلتول      نظمت  یب(. 315: 12، ج1396داد )خراسانی، 

. اگتر  آنهاستت ی آن یا ملتزم نبودن نظری و عملی به ها  تهیباتصویر نادرست از اجتهاد و 

 دده مطرحی ها  تهیبا، ب یاری از دد یمم رعایت ی حاکها  تهیبا منابۀ بهی دینی ریپذ جامعه

 ی بر فرایند تقنین حاکم بود.ا العاده فوقعمل پودیده بود و نظم  جامۀتوسس نهاد والیت 

میان اجتهاد تبیینی و اجتهاد تطبیقی خیلی تفاوت وجود دارد. دما اجتهاد در این نهاد را 

و  کنتد  یمت فقیه آن را در جل ه مطترح   آید و استفتا فرض نکنید که استفتایی می جل ۀمنل 

؛ این نی تت؛ خیلتی تفتاوت     دینو یمفتوا را  جا همانو  رسند یمی ا جهینتپس از بحث به 

برای عمل یک فرد نی ت، یک قانون است و بایتد   نیهمچندارد، زیرا ابعاد مختل  دارد و 
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ان بنتا دادتت   ان ت  که یوقت(. 317: 12، ج1396تمام جهات در آن رعایت دود )خراسانی، 

زنده و احیتا   کند یمیورتی که والیت حکم  قوانین اسالمی و مقررات الهی را در جامعه به

یی را که دنیا ها وهیدو  ها روشو  گردد یمی آن ها وهیدو  ها راهجوی و به ج ت عتاًیطبکند، 

 در ایتل فقته و فتتاوای فقهتی،    . ردیت گ یمت ، یاد گذارد یمبر دوش ان ان و بر گردن ان ان 

تخصص در اجتهاد مطرح دده است. دلیلی هم بر نفی این کار نداریم. اگر این کتار   شۀیاند

در خصوص تقلید محل کالم بادد، در فرایند تقنین دیگر محتل کتالم نی تت )خراستانی،     

بینتی   (. اجتهاد تبیینی با اجتهاد تطبیقتی هتر دو الزم استت کته بتا روش     317: 12، ج1396

: 12، ج1396ورزی استت، همتراه بادتد )خراستانی،      ر اندیشهمجتهدانه که مصداق دقت د

( 177: 21،ج1378کافی نی ت )خمینی،  ها حوزهجاست که اجتهاد مصطلم در  (. همین321

و اجتهاد تطبیقی هم نیازمند تحول است. بنابراین، الزم است بررسی و تحقیتق و پتژوها   

ی ذیتل تقتدیم   راهکارهتا د کته  ، انجام گیردود یمم ائلی که وارد دورا  همۀعمیقی روی 

 :دود یم

. استتتفاده از کاردناستتان حقتتوقی و 2. تشتتکیل مرکتتز تحقیقتتات فقهتتی و حقتتوقی؛  1

-318: 12، ج1396مطالعته )خراستانی،    . پتیا 4ی تخصصتی و  هتا  ونی یکم. 3تخصصی؛ 

315.) 

 منابتۀ  بته ی رودتی نیتز   هتا   تته یبای مذکور این است کته  ها  تهیباتحقق یحیم  الزمۀ

ی کته بایتد و دتاید انجتام گیترد. بنتابراین       ا گونه بهی اجرایی مطرح دود تا کارها ا مهنا نییآ

 :دود یمی ذیل استنتاج ها  تهیبای مذکور، ها  تهیباکه از  کنند یمرهبری تصریم 

 اختصاص  تۀیبا. 1

 کته  آنجتا  ازکار اگر تخصصی دد، الزم است که وقت کافی بته آن اختصتاص داده دتود.    

 ها شهیاندمنظور تفاهم یورت پذیرد، الزم است  ست و باید تبادل اندیشه بهکاری گروهی ا

م تدل، دفار، فاقد ابهام و اجمال بادد و این هم نیازمند اختصاص وقت خواهد بود، کما 

 مادی است: نۀیهزاختصاص  اش الزمهاینکه 

ی یتا  کار دتورا را کتار ایتل    واقعاًال ( اختصاص زمان برای حمور محققانه و علمی: 
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کار منحصر، باالخره داید ممکن نبادد، امتا   مییگو ینمالاقل کار اهمِ خوددان بدانند. حاال 

این درط ایلی این استت کته    الزمۀاین را اهم بدانند و در مقام تزاحم آن را مقدم بدارند. 

کافی انجام دتده بادتد )خراستانی،     مطالعۀجل ات حمور پیدا کنند و از قبل  همۀباید در 

 (.318: 12، ج1396

دتما   اآلنی موافتق و مختال :   هتا  استتدالل اختصاص زمان برای ثبتت و تتدوین     (

مجمع تشخیص هم معلتوم نی تت، مگتر     نیهمچناما گاهی برای مجلس و ؛ استدالل دارید

خودتان حمور پیدا کرده و دفا  کنید. مرکز دما از مراکز دیگر منتل هیتأت عمتومی     نکهیا

دتما   .کننتد  یمت برای یک قانون کوچک عرفی کارهایشان را تدوین  آنهااست.  تر مهمب یار 

بتود،   دده  نیتدوبی ت سال است که به انجام این کار اساسی و مهم مشغولید. اگر ثبت و 

یی کته در آینتده در ایتن    آنهای بود برای کارگزاران کنونی در فرایند تقنین و ا یغنچه منبع 

ی کته نظتر دتما را قبتول نتدارد،      حقوقدانانرای فقها و ب کهنیا از ریغ. رندیگ یمفرایند قرار 

علمی پشت سر کتار دماستت.    پشتوانۀ عنوان بهکه استدالل قوی و محکمی  دود یممعلوم 

 (.319-320: 12، ج1396)خراسانی،  کاهد ینمقبول ندادتن استدالل از ارزش استدالل 

هرچه پول خترج   ج( اختصاص بودجه: برای استفاده از کاردناسان حقوقی و تخصصی

کارهتا را   گونته  نیت انی تت کته    طور نیا ایالً. دود ینماسرار مح و   وجه چیه بهکنید، 

: 12، ج1396اسرار و منافی با زهد و پول خرج کتردن زیتادی تلقتی نمتاییم )خراستانی،      

316.) 

 :  ی مشارکت گروهیساز فعالنیروسازی و   تۀیبا. 2

های دورای نگهبان، پنج نفر فقیه دیگر هم بیاینتد  فق جل ۀهیچ منع قانونی وجود ندارد که در 

بادند که در  البدل یعلعمو  منابۀ به نهایاو مشارکت دادته بادند، منتها نظردان حجیت ندارد. 

. در این یورت، اگر زمتانی الزم دتد تتا    نندک یمی اندوز تجربهجل ات درکت کرده و  همۀ

را به مجموعته اضتافه    البدل یعل رهبری عموی را که مانعی برای حمورش ه ت، حذر و

بترای ایجتاد فمتای     دتود  یمت ی گونتاگون  ها فرمولدده بادد. از این قبیل  کند امکانا مهیا

 (.323: 12، ج1396ی بیشتری کرد )خراسانی، ها استفادهدر دورای نگهبان  تر پرنشاط
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 ییگرا واقعیداقت و یراحت مبتنی بر   تۀیبا. 3

دیدیم که  جیتدر به آن از بعدزمان ریاست جمهوری و چه  ی متمادی چهها سال. در طول 1

که مقداری جتای تردیتد    ام کردهرو همیشه عادت  اعتماد کرد و ازاین ها گزارشتوان به  ینم

ی که ا تجربهتحقق پیدا کند. کما اینکه با  واقعاًخصوییات  همۀبگذارم. باید توجه دود که 

که اگتر یتک متدیر     ام دهیرس، به این نتیجه ام دهکردر کار اجرایی در طول چندین سال پیدا 

ی را که در انجام کار تتأثیر دارد،  ا ردهدارد، باید تا پایین  کار خود را سالم نگه طۀیحبخواهد 

 مراقبت کند.

دلیتل گرفتاریهتای زیتاد و     ، امتا بته  کرد یم. دورای نگهبان باید از اوایل، این کارها را 2

را  آنهتا ال که انجام دده است، باید هرچه ممکن استت،  ی یورت نگرفته بود. حتجربگ یب

 (.66: 1393زارعی، ؛ 325: 12، ج1396تقویت کرد. )خراسانی، 

 ی منظم و مرتب به مردمرسان اطال   تۀیبا. 4

مردم مطلع نی تند از کار عظیم دما و عادت بر این دده است که دورای نگهبان در اوقات 

ی منظم و مرتبتی بادتد   رسان اطال د. الزم است یک روال انتخابات گاهی با مردم حرفی بزن

 (.326: 12، ج1396که مردم در جریان قرار گیرند )خراسانی، 

  جهینت. 4

، فقدان روش و مدل هودمند و کند یمچالا معرفتی که نظام اسالمی را تهدید  نیتر یایل

ی هتا  کتنا و  بینا، انگیتزش  حوزۀتوانمندی است که هماهنگی، ان جام و وحدت را در 

 هتا  اختتالر  بادتد،  روش فاقد اسالمی نظامافراد جامعه در سطوح مختل  ایجاد کند. اگر 

 در. دتود  یمت ناکارامدی فراگیتر   ۀیساکند و  ردد کمی و کیفی پیدا می ای فزاینده یورت به

، سلب اعتمتاد و  دود یمی تلقی رواقعیغو اهدار دین، نظام اسالم و قانون،  ها آرمان، جهینت

ی هتا  روشو حقانیت دیتن،   دود یمبینا، انگیزش و کنا عمیق  حوزۀلتبع گ  ت در با

اجتهاد، نهاد والیت که متولی مدیریت جامعته استت، متورد تشتکیک واقتع       جمله ازدینی 

دین و والیت را  توان ینموضعیت آکنده از اختالر و گ  ت این است که  الزمۀ. ددو یم
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بخشی به جامعه و مدیریت اختتالر و   . اسالم برای وحدتبرقرار کرد و مبارزه را ادامه داد

. فراینتدی کته نهتاد والیتت بتر جامعته       دهد یمی دینی را ارائه ریپذ جامعهگ  ت، روش 

ی میان ایتالت  ا گونه بهی جمع دستهحاکمیت دارد و او با سازوکار تشکیالت والیی و تفکر 

. نهاد والیت دود یمحدت فراگیر که و کند یمدادتن معارر دین و آزادی کامل افراد جمع 

اگرچه کارگزاران نهتاد والیتت    آنها همۀی متعدد است. ا نهادهبرای برقراری والیت نیازمند 

. دتورای نگهبتان   دتود  یمت به دکل م تقیم توسس آن نهاد متدیریت   آنهاه تند، بعمی از 

صتی و علمتی   یتک مرکتز تخص   عنوان بهاست. فرایند اجتهاد و تقنین در این دورا  گونه نیا

ایتن اجتهتاد،    الزمۀی اجتهاد گروهی، دناس روشفرایندی گروهی و پیچیده است. به حکم 

بته معنتای تحقتق گتروه      الزاماًوجود گروه است. طبیعی است که اجتما  فقها در یک نهاد 

 نی ت، بلکه ممکن است به معنای قابلیت یا بیشترین قابلیت برای گروه دتدن بادتد. نهتاد   

ی و عملت ی نظتری  هتا   تته یباق نظارت و ارزیابی بر عملکرد دورا، بته بیتان   والیت از طری

و فرایند  ندک یمی دینیِ فقهای حاضر را تکمیل ریپذ جامعهو از این طریق، فرایند  پردازد یم

. از طریق گتروه دتدن، وحتدت دخصتیت     زند یمنهاد تقنین را رقم  ندۀیآنیروسازی برای 

 اجتهاد گروهی واجد وحدت، ان جام و کارامدی است. و قانون برآمده از دود یمایجاد 
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