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هاي فقهظرفیت
با مسائل دنیاي معاصررویارویی در 

10/3/1395تاریخ تأیید: 7/8/1394تاریخ دریافت: 

*ابوالقاسم علیدوست_____________________________________________________________

چکیده
پدید در عین حال دنیاي معاصر، مسائلی نوپیدا ؛شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفتاحکامبراي کشف

هاي از این رو باید به ظرفیت؛نیستکهنهاي قاعدهواطالقاتعمومات،ازآورده که به راحتی مصداقی
عقل، نصوص:ند ازهستها عبارتنهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت

هایی است که با تکیه به ظرفیتهامنبع واره انگاشته شدهدر میان برخی از .سازو قاعدهو روایی عامقرآنی
مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع ؛شودمنابع استنباط شکوفا می

مانند ؛شریعت دارندمبین. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیري براي نصوص گردندبرمیاستنباط 
گو به پاسخوار دیدن شریعت، دانش فقه رامقاصد. شکوفایی این نیروهاي نهفته در کنار نظاممبیننصوص 

ترمیم،استنباط قابلجتهاد باشد. نظامامسائل دنیاي معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط 
است. توسیعوتکمیل

گویی، مسائل نوپیدا، فقه کشف، فقه عذر.صر، منابع فقه، پاسخظرفیت فقه، دنیاي معا:واژگان کلیدي
,JEL:Z19بنديطبقه Z12.

. ت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیئو عضو هیاستاد دروس خارج فقه و اصول.*
Email: salsabeal@gmx.com.



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/
ست

دو
علی

سم 
القا

ابو

62

مقدمه
کاشف حالل و حرام و اعتبارات االهی است و شریعت است.مبینفقه، دانش کاشف و 

هايو اجتهاد فقیه از منابع استنباط و مستندکوشش یی است که با هاهحاصل آن قضی
شود. به عبارت دیگر فقه آینه شریعتی جامع، جهانی و جاودان است. میشرعی استخراج

یکی از .داشته استدر پی را هایی شدن فقه، براي شریعتی چنان در طول تاریخ پرسشآینه
هاي قدیمی عبارت از این بود که منابع فقه محدود و مسائل مورد ابتالي بشر، پرسش

طرح مسائل نامحدود است؟ با پیشرفت دانش وگوي نامحدود است، چگونه محدود پاسخ
هاي ظرفیتمسائل جدید، این پرسش جاي خود را به پرسشی دیگر داده است و آن اینکه 

چه نیرویی در فقه نهفته است که گویی به مسائل نامحدود و نوپیدا چیست؟فقه براي پاسخ
ر دنیاي معاصر یکی پس از گویی به مسائل نوپیدا را دارد؟ مسائل نوپیدایی که دتوان پاسخ

پیچیدگی و چندالیه یند گذار از بساطت و سادگی بهافرگذارند ومیدیگر پا به عرصه گیتی
پیمایند. در این میان وظیفه مجتهد است که حکم این دست از فراوان میبودن را با سرعتی 

پیدا به راحتی ویژه آنکه برخی از مسائل نوشریعت، کشف و بیان کند بهدید مسائل را از 
هاي پیدا و پنهان فقه مصداق عموم و اطالق ادله کهن نیست. اینجاست که شناسایی ظرفیت

زند.رقم میفقهفلسفهکند و فصلی مهم را در موضوعیت پیدا می

مد و فنیآپاسخی کارهاي الف) ویژگی
آمد واند کارتپاسخ داد اما پاسخی میهاي گوناگون توان به گونهمی،گفتهپیشپرسش از

را داشته باشد:زیر شرایط باشد که 
.مطابق هنجارهاي اجتهاد باشد. 1
درصدد کشف شریعت باشد.. 2
.بینجامدسازي نظامبه. 3

سار در توضیح این سه شرط باید گفت دانش فقه در طول تاریخ کهن خویش در سایه
هایی رسیده است ضرورتها و ببه چارچوو اوصیاپیامبران وحی و سخنان هاي آموزه

و تحول باید مطابق گوییزند، هرگونه پاسخهنجارهاي اجتهاد را رقم میدر مجموعکه 
مهري به میراث گذشتگان و گنج رنج گرنه با بیجارهاي ضرور اجتهاد صورت گیرد وهن
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توجهی به میراث اي از این کمگو دست یافت. نمونهتوان به فقهی پاسخهزاران فقیه نمی
دوختن به ها و چشمبردن به منبع وارهتوان در پناهگویی به مسائل نوپیدا را میراي پاسخب

گرفتن از امامان فاصلهعلت اهل سنت به کشف شریعت از هر آبشخوري جست. 
شدن با فقر سند رو روبهو حضراتنیمندى از اکردن خود از بهرهو محروممعصوم

درپى با حوادث و برخورد پىىیبودن با مسائل حکومتى و اجراریدرگعلت در اجتهاد و به 
ناچار به اصولراجعهاز جهت متسننضعف حاکم بر اصول فقه اهل علت گوناگون و به 

از منابع و عهیشهانیشدند در استنباط احکام به امورى مراجعه کنند که در نگاه عموم فق
هاى خُرد احکام و حکمتها علتاز ایتعیکلى شراصدبلکه از مقستیاَسناد استنباط ن

پوشانده لیبوده که بر آن لباس دلأمثال آنو ـآنهايبنا بر برخی تفسیرـ استحسانای
مصالح مرسله و ـ استصالحمانند شده و سند استنباط قرار گرفته است. حضور مصادرى 

در شهیاهل سنت، رهاياز مذهبارىیو استحسان در اجتهاد بساسی، قـعتیمقاصد شر
همین واقعیت دارد.

شود باید ادله این در حالی است که آنچه به عنوان سند و مصدر کشف قانون مطرح می
باشد و نبود سند معتبر براي دانسته کافی براي احراز کارایی استقاللی در کشف شریعت 

، سنت، عقل کریمناعتبار منبعی، در نفی اعتبار آن کافی است. حصر منابع استنباط در قرآ
اندیشه صحیح و مشهور شیعه است.جماعاو 

زیرا نگاه به فقه را ؛ویژگی دیگر پاسخ کارآمد این بود که در صدد کشف شریعت باشد
ریزي کرد:هتوان پایمیبه دو صورت

فقه کشف .1
گونه دشواري را بر خود هموار به دنبال کشف شریعت است و هرهدتجدر این اندیشه م

توان در روش اجتهادي را میکوشش اي از این کند تا بتواند به شریعت برسد، نمونهمی
آور یا در حکم تراکم ظنون و اطمینان دریافت، در این روش هر گاه مجتهد با سندي یقین

نشیند و به منظور نمیباشد، از پايرو روبهاي از ظنون رو نباشد بلکه با دستهیقین، روبه
امید که در نظام حلقوي یا به آن شود میکنار هم گذاشتن ظنون مشغولکشف شریعت، به
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ظف ؤخود را ميزیرا و؛اطمینان حاصل کندمتعالقانون خداوند هرمی از این ظنون به
داند.میبه کشف شریعت

فقه عذر .2
ن از عقاب ه آکه در صورت عمل باست ي اکشف وظیفهدر پی هدتجم،در این اندیشه

داشته باشد. در این روش اگر به يو سخنی مورد پذیرش ودر امان بودهمتعالخداوند 
دهد را مورد تمسک قرار میطور یقینی یا گمان خاص یا اطمینانی به حکم شارع رسید آن
از ه ککوشد نمیزند و نمیو گرنه براي به دست آوردن اطمینان خود را به آب و آتش

زیرا به پدیداري عدد (اطمینان) از کنار هم آمدن صفرها ؛ه اطمینان برسدتراکم ظنون ب
(ظنون)، باوري ندارد.

گویی به مسائل نوپیدا، پویایی و اگر فقه بخواهد به رسالت خود عمل کند و با پاسخ
راه فقه عذر. ظرفیت خود را نشان دهد، راه فقه کشف را باید پیش بگیرد نه

شده، حضور با ساختارى منطقى و حسابعهیدر اصول فقه شهیعملهر چند اصول 
اما کاربست آن در فقه بردمىنیاز موارد از بارىیرا در بسرتیجدى دارد و شک و ح

با وجود تاریخدر طولاصولىگوناگونهايتبدر مککشف، کمتر از فقه عذر است. 
در فقط و محدود بودهعملیهاربرد اصولقلمرو کطور کلىها، بهشیوهدر بسیارياختالف

. استیافتهسابقهبى، گسترشىمتأخر امامىاصول
بینجامد بیان مطلب اینکه سازي نظامآمد عبارت از این بود که بهویژگی پایانی پاسخ کار

شمول، انعزال، شهیاند:وجود داردشهیدر مجموع، چهار اند» گستره شریعت«در مسئله 
ویجهانعتیدر شریاست که هر حرکت و سکوننیبر انخست شهیاند. و اعتدالابهام

یطرفیبه انعزال و بشیگراه،ینظرنیابرابر حکم است. نقطه -اسالمعتیشر-جاودان 
کهاست نیابهام بر اشهیانداست.ها انسانییایشؤون دنگذار اسالم دربارهمطلق قانون

در امور خرد و ياز ویدخالتنکهیشده، بدون اانیشارع بلهیوسکالن و عام بهیاصول
و به دیمایپیرا مانهیمیکه راهياشهیاندان،یمنیدر اساختارها صورت گرفته باشد.

و ناموفق یرکافیغزیو ابهام را نزالانعشهیاما اندباور نداردوجود حکم در هر واقعه 
دیاز جعل مورد تردفارغ يااعتدال، وجود منطقهدگاهیدر داعتدال است.شهیاندند،یبیم
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یو نقلیبه عقلیاحکام شرعمیرد و بر تقسیو شرعیاحکام به عقلمیقرار گرفته و تقس
.)199ص، ب1383(علیدوست، شده استپافشاري 

) نزدیک به اندیشه شمول، گستره شریعت را 333، صالف1385، انهماندیشه اعتدال (
مندي و هماهنگی داند، در این نگاه واسع به شریعت، نظامري واسع میبر بیشتر شئون بش

، از لوازم نظام استنباط باشدمیچنانکه از لوازم ضرور شریعت جامع، جهانی و جاودان 
کند، مسائل را به صورت فردي و اتمیک بررسی میتمام نگاهی که ؛ بنابرایناست
زیرا در دید ؛نوپیدا به خوبی تبیین کندهاي فقه را نسبت به مسائل تواند ظرفیتنمی
است که هماهنگی ابواب فقه، آینه واضحی براي نشان شریعت است. مند نظاموار و نظام

ها ب) ظرفیت
آن بیان شد، به رصد زیر هایی که پاسخ کارآمد و فنی و دیدگاههاي ا توجه به ویژگیب

گوي مسائل توان پاسخمرکز بر آنها، میپردازیم که با توجه و تفقه میهاي برخی از ظرفیت
دنیاي معاصر و فراتر از آن شد.

ظرفیت عقل . 1
، نخستدر کاربرد .غیر استقاللی؛ ب)استقاللیالف) عقل در اجتهاد دو نوع کاربرد دارد: 

کل ما ـ جماع کارایی دارد. قانون مالزمه اعقل در قالب منبع مستقل در کنار کتاب، سنت و 
ثابت و مقبول فقه است و عقل و نقل بر صحت هاي قانوناز ـقل، حکم به الشرعحکم به الع

دهند، روایتی که استفاده از عقل در استنباط احکام را منع کند، وجود ندارد، آن گواهی می
غیر علم، استنباط با ه شود، ممنوعیت قیاس، إفتاي باستفاده میهااز روایتباره آنچه در این

مانند آن است.عقول ناقص و 
ترین دلیل مخالفان این قانون، ناتوانی عقل از درك مناطات احکام شرعی است. آنها مهم

،یاصفهان/62صتا]،، [بیيانصار(دانندنمیرا بیش از ظنباره آورد عقل در اینره
، ق1412،یفاضل تون/55، ص2جو 34ص،3ج، 1386بهسودي، /130، ص2ج، 1418م
).172، ص1ج

عقل را يفهم مناطات احکام شرع از سوییخوو یمحقق اصفهان،يانصارخیش
اند که جز بر عمل کردهيابه گونهشیدر استنباط خويدر مواردهیسه فقنیااما رفتندینپذ
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ها و را در گفتهگفته یه پیشو رورهی. سستینهیامکان فهم، قابل توجدگاهیاساس د
). 127و125ص،1383دوست،ی(علکرد مشاهده توانیمزینگریدهانیفقيهانگاشته

نیالفقاهه، جز بر اساس امناط و شمحیتنقمانند یفقهجیراتعبیرهاي از ياریاصوالً بس
).7، ص1388(عشائري، رسدیظهور نمهبه منصشهیاند

قانون مالزمه يمناطات احکام و صغرا و کبراقطعی، تصور امکان فهمندهنگارباور به
آن باز يخارج از محتوایبه جهتحقیقت همراه است و مخالفت با آن در قشیبا تصد

قطعریبه فرض غایشود میریفرض شود، تفسدیعقل جز آنچه بابه طور مثال، گردد؛یم
!شودینظر م

مهري به ادراك عقل چه در مقام کبراي استدالل و چه در مقام صغریات و بی
موجود در عقل به عنوان منبع استنباط و کارایی آن در هاي ، ما را از ظرفیتهامصداق

*کند.میاستنباط اول و استنباط دوم (تزاحم) محروم

یی عقل، به کارایی استقاللی منحصر نیست؛ عقل در تفسیر نصوص اضمن اینکه کار
وفاق همه فقیهان که مورد ـشرعی نیز نقش تفسیري و ابزاري دارد. در سایه این کارایی 

نصوص معتبر شرعی، ظرفیتی ) ـ19، ص1383(علیدوست، امامیه حتی اخباریان است
کند.وسیع پیدا می

نصوص عام قرآنی و روایی قاعده ساز. 2
منظور از نصوص عام، اسناد معتبر شرعی است که صالحیت براي استنباط قانونی عام از 

کُمیو علَکُمیإِلْقَاء الْأُصولِ إِلَنَایعلَ«هایی مانند روایتدر امامان معصومآن وجود دارد. 
ـ40ص،1398عاملی،حرّ (»إِنَّما علَینَا أَنْ نُلْقی إِلَیکُم الْأُصولَ و علَیکُم أَنْ تُفَرِّعوا«و »عیالتَّفَر
اند، در این ادله امکان بند بودهن پايبه آ) شیوه خود را بیان ادله عام، اعالم داشته و 41

االحکام و قواعد هاي مربوط به آیاتعام وجود دارد. فقیهان در کتابهاي قانوناستنباط 
اري بر ذگاند، ضمن ارجهاي فقهی خود بر این دسته از ادله تمرکز کردهفقهیه و در کتاب

دوسـت، یعل(ر.ك بـه: ، کندمی. از آنجا که پرداخت بیشتر به این مهم، ما را از مسئله پژوهش حاضر دور *
.)ب1385و الف1383
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ها قانونو ها دهقاعهاي علمی صورت گرفته، باید گفت که پژوهش براي استخراجشکوش
در ادامه خود دارد.فراوانی از ادله هنوز راه 

از سوي فقیهان در استنباط احکام هاو روایتکریمعام از قرآنياسناد،نمونهطور به 
آیه به عمل نیامده است.آنها بحثی مستقل و جامع ازاما قراردادها به کار گرفته شده است

اختصاص به ،داردهاهمرتبط با معاملیمضمون) 1(مائده: »أَوفُوا بِالْعقُودآمنُوا یا أَیها الَّذینَ«
بدون اینکه بحث جامعی ،گیر داردچشميدر متون فقهی حضور،موردي خاص ندارد

.صورت گرفته باشدآندرباره 
خود را مکاسبانصاريیمرتضجاي تعجب است که برخی فقیهان بزرگ چون شیخ

دیگر شروع روایت و چند العقولتحفیم مکاسب، معروف به حدیث تقسروایت با 
ها را در دهآنها مورد قبول همگان که استفاده ازهايهآیبارهدر،و از ارائه بحثی عاماندکرده

العقولتحفمنقول از روایت اند! در حالی که کار دارند، خودداري کردهرمورد در دستو
مرسل، مضطرب، منقول به معنا و برخی فقرات آن مورد اعراض اصحاب است، باالتر از 

برخی .شده از معصومتر است تا حدیثی روایتبه یک متن فقهی شبیهروایت همه، این 
مناسب بود ،را داردالعقولتحفوضعیت مشابه روایت ،دیگر هم که نقل کردههايروایت

چند به شیوه بیان ، هرهاهان امامیه در آغاز بحث از احکام معاملو دیگر فقیهيانصارخیش
که ما اشاره هایی هدفجامع به این اسناد کرده و به تحقق هایی اشارهمسائل جزیی آن، 

دند.کرکردیم کمک می
تواند بسیاري از جامع و مستقل میهاي پژوهشارائهتمرکز بر اسناد عام وتردیدبی

هاي اندیشهکردن بر نزدیکافزون موجود در اطراف این اسناد را روشن سازد و هايابهام
*.کند، ظرفیت نهفته در این ادله را بیش از پیش شکوفا گوناگون

رصد تجسدهاي منابع.3
است و افزودن منبع استنباط، منحصر منابع استنباط در منابع چهارگانه گذشتطور که همان

ویژه عقل، بازتاب ی از عقل و نقل است. منابع چهارگانه بهمتوقف بر داشتن حجت شرع

بررسی ادله عام روایی قراردادهاو بررسی ادله عام قرآنی قراردادهاهاي نادو کتاب با عنوباره. در این*
از نویسنده در آستانه چاپ و نشر قرار دارد.
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هاست اما هنگامی که وارهگاه در منبعها مصداقدارند که نمود آن هایی مصداقدر 
شود. در میگیرد، بازگشت آن به یکی از ادله اربعه روشنمیتحلیل صورتوتجزیه

دیگر رصد کند و وجه بازگشت آن هاياینجاست که مستنبط باید بازتاب منابع را در قالب
:کنیممیشدن این مهم، چند مصداق را بررسی ، براي روشنکندرا تبیین 

عرف هاي تجسد عقل در قالبالف)
عرف منبع شریعت یا سند کشف آن نیست، عرف ابزاري است که در خدمت اسناد کشف 

و ـ اسناد معتبر پذیرفتنی نیست دیگر این بنیان نشاندن عرف در کنار گیرد. برقرار می
به کاربرد فقط عرف را باید باور دارند ـ گونه که شیعه و طیف وسیعی از اهل سنت همان

شناسی و نچه مهم و بایسته دقت است، کالبدشکافی، مبدأآاما نگه داشت اشآلیکالن 
ست که سیسات عقالست. بر متصدي استنبِاط شریعت اأها، هنجارها و تکاوي عرفپسینه

سیس أجتماعی و مدنی، یک تادر برخورد با یک عرف، سیره، روش حکومت، پدیده 
با ابزار مناسب، عینیتی که وجود دارد، تحلیل کند و مانند ...سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و

و اسباب آن را شناسایی کند . علل کندشکافی کالبدکنند، آن رامیآن را بازاي کهبسته
تردید در شناساندن بیکاوي). (پسینهآن بیندیشدهايهدر پیامدها و نتیجوشناسی)(مبدأ

تواند موافقت و مخالفت عرف را با اسناد معتبر درك کند با مطابقت این سه مرحله می
و شکی در این نیست که کند موافق با آن اظهار رأي و با مخالفت آن را از صحنه حذف 

به طور ـ هاي جهانی و جا افتاده، موافقت یک یا چند سند شرعی را با خود غالب عرف
کردن و سند انگاشتن عرف، مجال بروز ندارد.ـ دارد؛ از این رو دیگر امضاعام یا خاص

گو نبودن آن را دارند، الزمو پاسخهاماندن فقه از سیر تحولکسانی که وحشت از عقب
. الزم است با اجتهاد کنندبا سند انگاشتن عرف بر طرف نیست که نگرانی را-بلکه روا-

در چارچوب همان اسناد، فقاهت و اجتهاد را سامان دهند. اگر طرفداران اندك اندیشه 
دادند، ناچار نبودند، از تري نشان میمهر بیش*چهارگانه عقلهاي سندیت عرف، به کارایی

مرجعیت عرف سخن به میان آورند.

به تفصیل توضیح داده شده است.فقه و عقلها در کتاب . این کارایی*
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هاي جامع، عرفتمام و ـ هاي جهانی و جاافتاده که عرفانستند از اینتواین گروه می
با اینکه بهره برند و ضمنداردصحیح و معتبر شرعی خاستگاه از ـجهانی و جاودانه

دیدگاه همگانی فقیهان و اصولیان شیعه مخالفتی نداشتتند، دغدغه خویش را نیز بر طرف 
).207ـ206ص، الف1385علیدوست، (کرده باشند

شکافی بناي عقال و عرفب) مشکل کالبد
آلود فضایی است که عرف در ها و تحلیل عقالست، غموض و مهروي عرفمعضلی که فرا

ست اما آیا علت، مالك و رو افقیه با عرفی جهانی روبهکهشود. فرض کنیدمیآن پیدا
طور به ؛ )114ص، 2ج، ق1408حائري، (ر.ك:جوامع یکی است؟ تمام مناط این عرف در 

مثال، در عصر حاضر احترام به حقوق معنوي و مالکیت فکري افراد یک بنا و عرف 
تواند گوناگون میگوناگون پیدایش این عرف در جوامع اما خاستگاه جهانی استوبیش کم

اند، برخی مراعات ها عدم مراعات این حق را ظلم پنداشتهباشد، در برخی جوامع و اندیشه
؛ جمعی شودمیبیشتر مبتکران، نویسندگان باعث کوشش ش اخالقی دانسته که آن را ارز

گروهی نیز به تقلید از بقیه سرانجام هم به اقتضاي احساس و عاطفه و هنر دوستی و 
اند؛ با این زمینه و ظرفیت متصدي استنباط چگونه هشدبند به این عرف و هنجار پاي
تواند به نقطه مشترکی دست یابد؟!می

اند،سیس کردهأاي که تافزون بر این با فرض اشتراك جوامع بر مالکی واحد در سیره
استنباط حکم شرعی مبتنی بر احراز اتحاد شارع با صاحبان این سیره در دیدگاه اثبات و 

وران هو چنین احرازي مشکل است. حتی برخی اندیشباشد مینفی نسبت به این مالك 
با موقف عقال را کافی براي استنباط ـ هت که عاقل است از آن جـ اتحاد موقف شارع

هاي بر همین بنیان در حجیت سیرهدانند،نمیـاز آن جهت که شارع استـ حکم شارع
گرایش » مضاء و احراز عدم ردعا«قائل نبوده، به لزوم » عدم احراز ردع«عقال به کفایت 

). 245ـ244ص،4، جق1405اند (شاهرودي، نشان داده
ها و چند ضروري است که در تحلیل عرفدر پاسخ به این معضل باید گفت هر

به گرفته شده جویی به کار رود و متصدي استنباط، سیسات عقال نهایت دقت و پیأت
سیسات عقال نباید داشت. اگر أاي و شکننده با تبرخورد مدرسهنشود اما شوکت و صولت 
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را در نظر بگیریم، در برخورد با تأسیسات ها تبحث کنیم و عینینخواسته باشیم در خأل
به علت یا علل آنها پی برده و براي ـماندگاربه نسبتسیسات جهانی و أتویژه به ـ عقال 

فقیه که مسلط بر متن و حواشی اسناد اربعه است، فقه فرد و جامعه، احکام خرد و نظام 
سیس یا رد آن أوفق آن عرف یا تداند، اصدار حکم بر االهی و حکومتی را میهاي فرمان

طور که هست در نظر بگیرد. نیست، کافی است رابطه فقه و عقل را آننشده معضل حل 
در ؛ستي اتفکیک موقف عقالنی شارع و موضع شرعی وباشد،میتعجب باعث آنچه 

دو از یکدیگر عبارت مرسوم و مشهور ثبات دو شأن براي شارع و تفکیک ایناحالی که 
شود: برائت شرعیه و میگفته،لامث؛ به طور نامبارك عقل و شرع از یکدیگر استگسست 

بهتر ....برائت عقلیه، اصول عقلی و شرعی، به حکم عقل و شرع، ادله عقلی و شرعی و
به ـ » نقلی«است به این گسست حتی در حد تعبیر پایان دهیم و در موضع لزوم از تعبیر 

بدانیم (علیدوست، » شرعی«بهره بریم و مجموع را » عقلی«برابر در ـ»شرعی«جاي 
).210ـ 209ص،الف1385

که شود میها معلوم کاوي عرفشناسی و پسینهبر این اساس با کالبدشکافی، مبدأ
صحیح عقالنی داشته و از این جهت معتبر است. متصدي استنباط ها خاستگاه بسیاري از آن

این ظرفیت نیز بهره کافی ببرد البته حزم و احتیاط را در باید با کشف این مهم بکوشد و از
.این پیوند از دست ندهد

مصداق تجسد عقل در قالب استصالح ج) 
به سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم ـدر اندیشه و نظرکم ـ دستاهل سنت 

الب شرعی قائل نیستند، آنچه از این گروه به ما رسیده است، کارایی سندي مصلحت در ق
شرایطی استصالح (مصالح مرسله) بابه طور عمده قیاس، عقل، سد ذرایع، استحسان و 

خاص است.
ن (عام یا خاص) نص معینشده اما یعنی مصالحی که در شرع مقدس رد ،مصالح مرسله

یید آن نیز وجود ندارد. این واژه گاه بر استدالل به چنین مصلحتی در استنباط أدال بر ت
است. » استصالح«و در این صورت مرادف شودمیاطالق
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صرف نبود دلیل بر اعتبار استصالح به عنوان سند استنباط براي رد آن کافی است. 
، 1388میه مردود است (علیدوست، استصالح و تمسک به مصالح مرسله نزد فقیهان اما

ع اعتماد بر مالك و مصلحت قطعی مورد نظر شارع در فتوا صحیح و بدون قط).852ص
و احکام نیست، معیار قطع است نه چیز دیگر (همان، ها ناصحیح است، فرقی هم بین مالك

بنابراین مراد از مصالح مرسله در اندیشه حاضر، مصالحی است که حتمی و ؛)582ص
است.شده بودن آن احراز تام

مدرکات عقل عملی، راهی براي حضور هاي انگاري مصالح مرسله با عینیتیکسان
است و عتیشريمصالح بندگان و مکلفان مبنابه این بیان که ؛ح در استنباط استاستصال

که در قالب ـمصلحت را که باشد میبر متکفل استنباط در استخراج و کشف حکم 
که در اجرا و چنان.قرار دهدشیمطمح نظر خوـابدییمتینیعیعقل عملهاي گزاره

امصالح رصیتشخدیاهم بر مهم نبامیقانون تقدتزاحم احکام مکشوف با جلب نظر به 
مرحله نیشرع در اییهم بر اساس مصلحت به استنباط حکم نهابلکه بازردیبگدهیناد

).454ص،همان(بپردازد
توان بازتاب و تجسدي از درك عقل را کشف بر این اساس حتی در استصالح هم می

شکار کرد.یتی نهفته در فقه را آاساس آن ظرفکرد و بر

. نصوص مبین مقاصد 4
مقاصد تقسیمگر بیانشریعت و نصوص گر بیانبندي به نصوص نصوص در یک تقسیم

گربیاننصوص االهی است و هاي قانونشریعت متکفل بیان گر بیاننصوص .شوندمی
االهی افزون بر هاي قانوناز هاییهاي هدفمقاصد، متکفل بیان هدفمندي شریعت و گونه

هاي آیهدر میقرآن کراست. هاباو انزال کتارسال پیامبران در متعالبیان هدف خداوند 
را هایی هدفو هاهجی، نتهاباو انزال کتپیامبران ارسال تیکليتنها برانهياریبس
انیرا بیاغراض خاصایغرض زیو خُرد نییاحکام جزيشمارد، بلکه گاه برایبرم
ییهاکتابنیدارند. نگارش و تدوپافشاري اصل نیبر ازینیفراوانهاي روایت. کندمی

و ابرام است. پافشاري نی... حاصل اوعۀیمقاصد الشر، العللاثبات، علل الشرائعچون 
فهماند. شعار یرا معتیداربودن شرهدفده،یکه از گذشتگان به ما رسیمتوننیهمچن
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الواجبات الشرعیۀ ألطاف فی «و عیاحکام از مصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشرتیتبع
است که به صورت مکرر ياشدهشناختهيشعارهازانیمانند ایهایریو تعب»الواجبات العقلیۀ

خورد.یبه چشم مهامتننیدر ا
یزرگ اسالم حتاز امت بهاها و مذهبفرقهتمام را به یهاالعتیدار بودن شرهدفیبرخ

اند.دانند نسبت دادهنمیرا معلّل به غرض و تابع هدفمتعالاشاعره که افعال خداوند 
است، نیاز بیو میحکمتعالچون خداوند کهکندیك مادراگونه نیازینمیسلعقل
کند.یرا دنبال ميمقاصدایمقررات، هدف داشته و مقصد عیدر تشر

علت نیکشف حکم را ندارد و به همياستناد براتیصالح، مقاصدگرانینصوص ب
از عتیکشف و استنباط شراتیاجتهاد، عملزیرا شمرده شود؛ از مصادر اجتهاد دینبا

حکم است گر بیاننکهیاحکام به حکم اگر بیانکننده احکام است. نصوص انینصوص ب
در هیدارند تا فقتیصالح،تعلنیدهند. به همیواضح ارائه مياروشن و برنامهییمحتوا

کننده مقاصد که به انیخالف نصوص بو اعتماد کند، برکرده استناد آنها استنباط احکام به
د. نرا ندارتیصالحنیخاص، آن وضوح و ایبرنامه و حکمنییعدم تبعلت 

از یکیاست که نجی. اشوندشمرده میعتیروح و خالصه شرشریعت، گر بیاننصوص 
ادله نیکه چگونه بشود میو مستنبط مطرح هیفقهايهفیوظنیترقیو دقنیتریاصل

رابطه برقرار کند؟عتیمقاصد شرکننده بیانادله و عتیکننده حکم و شرانیب
حجت و يشارع با مقتضایهدف قطعنیشود که بیمشتریبیموضوع وقتنیاتیاهم

ایلیدليمقتضا؛ به طور مثال، دیآپدید يناسازگار،یمعتبر کاشف از حکم شرعلیدل
رفتن روح نیاز بیحکمياقتضاایاطالق و عموم آن مخالف مصلحت و عدالت باشد 

با دیباایکرد؟ آدیچه بانجای... در اباشد ولهیو حیپرورش بخل، تنبلاییعبادت و بندگ
اجتهاد پرداخت حکم و اخذ به اطالق و عموم آن، به کننده بیانمعتبر به نصبسنده کردن 

مقاصد را با توجه یو با اعتماد بر نص، دغدغه مخالفت با مقاصد را کنار نهاد و به عبارت
شارع را مد نظر داشت و یاصلهدفدیبرعکس باایکرد ریبه اطالق نص مفروض تفس

و در کرد هیو توجریکه با مقاصد سازگار باشد تفسياحکم را به گونهکننده بیاننص 
آن را کنار گذاشت؟ه،یو توجریعدم قبول تفسصورت 
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تمام حکم در اجتهاد در کننده بیانبه نصوصِ بسنده کردن باره، نیدر احیصحشهیاند
هیتوجه فقاما ردیدادن قرار گدر فتواهیمستند فقدینصوص در همه جا بانیو ااست موارد 

لحاظ و فهم مجموعه هیمقاصد و در ساهیحکم در ساکننده بیاننصوص ریبه مقاصد و تفس
که در ظاهر محدود است علتی دهد. گاه به یرا از ادله شکل ميادله، برداشت وونید

مطلق است ایکه در نگاه اول عام یلیاطالق دلایکه گاه از عموم بخشد، چنانیتوسعه م
شود که میعث) گاه بانی(و مجموعه دسخن توجه به مقاصدگریکند. به دیميریجلوگ

و شود معتبر مطرح تیچون رواياطالق سندایمانند عقل در کنار عموم يگریسند معتبر د
شود. از آنجا که درك عقل مانند مضمون تیدر مرحله حجتیاطالق رواایمانع انعقاد عموم 

، در فرض تعارض با شودشمرده میاز ادله چهارگانه یکیاست از اسناد و يسندت،یروا
).150ص، 1384(علیدوست، عموم نص، بر نص مقدم خواهد شدایاطالق 

وار دیدن شریعتنظام.5
نگاهنهشریعتکلیساختمانبهتوجهازاستعبارتشریعت،بهمند نظاموار و نظامنگاه

هاي برخی حلقهتواند یوار به شریعت مدید نظام.شودمییادنگاه اتمیکبهآنازکهجزئی
طور که بیان شد، فقه آینه شریعتی جامع، جهانی و جاودان مفقوده را پوشش دهد. همان

گذاشتن فرع فرع ند که از کنار هم هستبر آن-مجتهدان–رو، کاشفان شریعت است؛ از این
است که فقیه در اسالم برسند. در اینجنما از شریعت اي تماماستنباطات خود باید به آینه

وسوي کار خود را نماي کار بیندازد تا سمتیند آن باید نگاهی به تمامایند استنباط و برارف
کند یا میرا به نظامی منسجم و هماهنگ رهنمونوي شده طیراه دریابد و توجه کند که 

انجامد. در صورت دوم خود قرینه به نظامی گسیخته و گاه متعارض میيیند کار وافر
توان میحقیقت شود براي آنکه در استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجدید نظر کند. در می

د در برداشت از اسناد ملفوظ توانوار به شریعت و هماهنگی فقه با آن میگفت که دید نظام
شکنی داشته باشد و این ظرفیتی بزرگ در فقه است. ظهورسازي و ظهور

اند، وي بر به دنبال کشف نظام همگن بودهصدرنظران مانند شهید برخی از صاحب
، ق1401صدر، (ن دست یافت ه آتوان بمیاسالم، مذهب اقتصادي دارد وآن است که

دهد پایه از اهمیت است که پیشنهاد میوي به آن ). ساختار همگن در اندیشه 138ص
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به بگیرد، مجتهدان کمکدیگر محقق اقتصاد اسالمی در موارد ناهماهنگ از احکام مستنبط 
احکام دیگر که احکام مستنبط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادي با این صورت 

دیگر شده مستنبط خود ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جاي آن، احکام هماهنگ
مجتهدان را قرار دهد. مجموعه به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با 

).406ـ 369ص، 1375(همان، داشته باشدواقع تشریع اسالمی
قابل دفاع نباشد. توضیح اینکه فتواي یک مجتهد صدررسد، فرمایش شهیدبه نظر می

و مقلدانش حجت است و براي فقیه يبراي وفقط جتهادي خویش، ابا توجه به مبانی 
نظام؛ مگر دیگر و حاکم شرع، هیچ اعتباري ندارد، نه به تنهایی و نه در یک مجموعه و 

است.وي اینکه فقیه فهمنده و کاشف نظام، خود به این نظریه برسد و این خالف انگاره 
و مدافعان، عدم توجه به درك عقل و استصالح صدرشهیدمشکل بنیادین در کالم 

انگاشتن مسو و عدم توجه به مقاصد شریعت، مجموعه شریعت و مسلّمبتنی بر آن از یک
اساس برـحاکمـ حاکم و غیرگاه فقیهیسوي دیگر است و گرنه هراز » منطقۀ الفراغ«

اسناد اربعه از جمله عقل و لحاظ مصالح و با در نظر گرفتن مقاصد و مجموعه شریعت به 
کند تا مجبور باشد از آنچه نمیاستنباط بپردازد، در هیچ زمینه به نقطه کور و مبهم برخورد

حجت نیست و اگر مطرح است به عنوان اضطرار و به این دلیل يندارد و بر وباور به آن 
).801ـ800ص، 1388علیدوست، (بهره برد » شودنمیراه بهتري پیدا«مطرح است که 

اصول عملیه .6
اصول عملیه، اصول و ضوابطی است که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، 

مجتهدي است که بر دلیل و طریقی دست سازد و ملجأ نهایی میتکلیف مکلفان را روشن
رسد و با نمیـبه معنایی که گذشتـ خویش به شریعت کوشش فقیه گاه در نیافته است. 

، در اینجا شودنمیمکشوف يو اجتهاد، پدیده مجهولی از شریعت براي وکوشش وجود 
تدارك است که فقیهان متکفل استنباط، اصول و قواعدي را براي اجتهاد در چنین فرضی

اند؛ هر چند حاصل آن اصول، تحصیل عذر است نه کشف شریعت. بر این بنیان الزم دیده
هدف دیگر در تکون اصول فقه کننده بیانکه » تحصیل عذر«است محور دیگري چون 

کشف شریعت و «است، در کنار محور کشف شریعت قرار گیرد و محور اصول فقه 
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اي امی موجه که گاه ناکامی از کشف، عمل به وظیفهقرار داده شود. داشتن نظ» تحصیل عذر
زدنی در فقه است. در را نتیجه دهد که مورد رضاي شارع مقدس است، خود ظرفیتی مثال

اصول عملیه را تشکیل،اصول متأخر امامیه، چهار اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر
در ؛ر فقه اسالمی دارنداي دیرین ددهند، در نگرش تاریخی دو اصل نخست سابقهمی

خر است أحالی که شناختن روش اشتغال و تخییر به عنوان مکمل اصول عملیه، امري مت
گوناگون اصولی در طول تاریخ با وجود اختالف در هايدر مکتبالبته گفتنی است

خر أدر اصول متفقط و و کاربرد اصول عملیه محدود بودهها، به طور کلی قلمروشیوه
). 285، ص1ج، 1385سابقه یافته است (پاکتچی، گسترشی بیامامی، 
به آن کار اصول عملیه، ظرفیتی متعالی است اما باید به وقت و به مقدار نیاز وساز

د، محور اصلی نظام استنباط، کشف شریعت است نه شطور که گفته مراجعه کرد، همان
ین مهم، به این ظرفیت آسیب روي در کاربست ارو زیادهمی از عذر. از اینیجویی داپی

... ضرورت اصولی در بنیان، گستره وهاي کند. این در صورتی است که پژوهشمیوارد
با تمرکز بر اصول االصولفرائددر کتاب انصاريدارد و باید به قوت ادامه پیدا کند. شیخ
وك، ریزي دستگاهی جامع و مانع براي رفع شکعملیه، در چینش اصول عملیه، طرح

گذشتگان، بر پاالیش و پیشرفت هاي کوششگیري از ابتکاري ویژه به کار آورده و با بهره
افزون بر یک سده مورد شرح و تدقیق برخی ياین ظرفیت، همت کرده است و پس از و

از اصولیان امامیه قرار گرفته است.
دنیاي معاصر و رویارویی با مسائلفقه امامیه در هاي ، بخشی از ظرفیتشدآنچه بیان 

یا به یکی از سرانجام ها وجود دارد که دیگر از ظرفیتهاي عنوانتردید است. بیحل آنه
،مثالطور به شود؛ تواند به عنوان ظرفیتی مستقل مطرح گردد یا میگذشته بر میهاي عنوان

شناسی به نهادهاي تشخیص واگذاري مصداق،شمار فقهیهاي بیوجود قواعد و ضرورت
به » هاي اجراییشیوه«و » هامدیریت«هایی از زندگی به عنوان کردن بخشتعریف،مصداق

وجود احکام منعطف و در حد اقتضا در ،هاخردمندان و عدم دخالت شارع در آن حوزه
انفتاح ،انگاره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد،کنار احکام موقت و دائم در صحن شریعت

هایی هستند که به فقه امامیه توانی در قامت حکومتی نیز از واقعیتنهاد حکم،باب اجتهاد
هاي عنواندهد. نگارنده مقاله، ها میدورانتمام مسائل نوپدید در تمام گویی به پاسخ
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توضیح فقه و مصلحت، فقه و عرف، فقه و عقلرا به تفصیل در سه کتاب خود گفته پیش
نجایش آن را ندارد.گرو پیشداده است. توضیحی که مقاله 

ج) اجتهاد در اجتهاد در کشاکش مرادي صحیح و ناصحیح
هاي نهفته در فقه است که با حفظ هنجارهاي اجتهاد، اي از ظرفیتد گوشهشآنچه گفته 

آورد تا با نیرویی بیش از زند و فقهی پویا به ارمغان میدفتر این دانش را ورقی دیگر می
جتهاد در ا«توجه به آنچه گذشت نوعی نوپیدا بپردازد.گویی به مسائل پیش به پاسخ

به معناي صحیح آن است که گریزي از آن نیست. » جتهادا
هاي پیشین به منظور نواندیشی فنی و کارآمد در داشتهاجتهاد در اجتهاد به معناي

مهري شکنانه با بیاما رویکردي ساختارپاالیش و پیشرفت دانش فقه، معنایی صحیح است 
هاي ضرور که برخاسته از نصوص دینی است، سیر قهقري و ویژه بخشه آثار گذشتگان بهب

انجامد.اي عقیم خواهد داشت که به پسرفت و انحالل دانش فقه، مینتیجه

گیرينتیجهبندي و جمع
دانش فقه پذیراي ترمیم، تکمیل و توسیع از سوي صاحبان تخصص و تمحض است و در 

وري از آن با انضباط فقه جواهري، پنهانی وجود دارد که کشف و بهرههاي آن ظرفیت
:گیریمپی میمورد کند، نتیجه مقاله را در چند میگوي مسائل نوپیدادانش فقه را پاسخ

هاي پیدا و پنهان فقه، فصلی مهم در فلسفه فقه است.شناسایی ظرفیت. 1
وار بـا دیـد نظـام   هدف کشـف شـریعت و  را باید مطابق هنجارهاي اجتهاد به ها ظرفیت. 2

شناسایی کرد.
، هامصداقمهري به ادراك عقل چه در مقام کبراي استدالل و چه در مقام صغریات و بی. 3

موجود در این منبع اسـتنباط و کـارایی آن در اسـتنباط اول و اسـتنباط     هاي ما را از ظرفیت
کند.میدوم (تزاحم) محروم

تواند بسـیاري  میدر اطراف آنهاجامع و مستقلهاي پژوهشارائهوتمرکز بر اسناد عام . 4
کـردن  بـر نزدیـک  افـزون  موجـود در اطـراف ایـن اسـناد را روشـن سـازد و       هـاي از ابهام
.کند، ظرفیت نهفته در این ادله را بیش از پیش شکوفا هاي گوناگوناندیشه

آنهـا  کـه بسـیاري از  شـود  مـی ها معلـوم کاوي عرف. با کالبدشکافی، مبدأشناسی و پسینه5
صحیح عقالنی داشته و از این جهت معتبر است. متصدي استنباط باید بـا کشـف   خاستگاه 
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این مهم بکوشد و از این ظرفیت نیز بهره کافی ببرد.
مدرکات عقـل عملـی، راهـی بـراي حضـور      هاي انگاري مصالح مرسله با عینیتیکسان. 6

استصالح در استنباط است.
ـ مـی وار به شریعت و هماهنگی فقه با آن،ظامدید ن. 7 د در برداشـت از اسـناد ملفـوظ    توان

.شکنی داشته باشدسازي و ظهورظهور
8 .ناکامی از کشف شریعت، عمل به وظیفهاصول عملیه به عنوان نظامی موج اي را ه که گاه

است.زدنی در فقه نتیجه دهد که مورد رضاي شارع مقدس است، خود ظرفیتی مثال
هـاي پیشـین بـه منظـور     نواندیشی فنـی و کارآمـد در داشـته   اجتهاد در اجتهاد به معناي. 9

.پاالیش و پیشرفت دانش فقه، معنایی صحیح است

خذآو ممنابع
.تا]نا]، [بیجا]: [بی، [بیچاپ سنگی؛المکاسب (المتاجر)؛مرتضیانصاري، شیخ.1
ـ نهایـۀ الدرایـه فـی شـرح     حسـین؛  اصفهانی، محمد.2 سسـه  ؤبیـروت: م ، 1چ؛ۀالکفای

ق.   ،1418البیتآل
ـ  مصباح االصول؛سروربهسودي، سیدمحمد.3 ابوالقاسـم  اهللا سیدت(تقریـرات درس آی

ق.1386النجف، نجف: انتشارات ؛)خویی
، تهـران:  9المعـارف بـزرگ اسـالمی، ج   ةشده در دایـر چاپ؛اصول عملیه؛پاکتچی.4

.1388المعارف بزرگ اسالمی، ةانتشارات دایر
ـ الی تحصـیل الشـر  ۀالشیعوسائل ؛حسنعاملی، محمدبنحرّ.5 انتشـارات  هـران:  ت؛ۀیع

ق.1398، اسالمی
،1؛ چ)(تقریـرات درس سـیدمحمدباقر صـدر   مباحث االصول؛کاظمحائري، سید.6

ق.1408، انتشارات اعالم اسالمیقم: 
.1375، قم: انتشارات اعالم اسالمی، 1چ؛اقتصادنا؛باقرمحمدسیدصدر، .7
انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی، :تهران،1؛ چمیۀاالسالسۀالمدرــــــــــ؛.8

ق.1401

،یاسالمشهی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند2؛ چفقه و عقل؛القاسمابودوست،یعل.9
.(الف)1383



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

/
ست

دو
علی

سم 
القا

ابو

78

.(ب)1383، 32ش،مجله قبسات؛ »گستره شریعت«ــــــــــ؛ .10
.1384، 41ش، فقه اهل بیتمجله؛»فقه و مقاصد شریعت«ــــــــــ؛.11
.(الف)1385تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ؛فقه و عرفــــــــــ؛.12
، 2س، و حقوقمجله فقه ؛»امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع«ــــــــــ؛.13

(ب).1385، 8ش
.1388تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ، 1چ؛فقه و مصلحتــــــــــ؛ .14
حسن رضوي ؛ تحقیق سیدمحمدفی اصول الفقهۀفیالوا؛محمدبنفاضل تونی، عبداهللا.15

ق.1412مجمع الفکر االسالمی، قم: ؛کشمیري
مجلـه  ؛»استناد فقهی به مذاق در بوته نقـد «؛علیدوستابوالقاسموعشایري، محمد.16

.22،1388، ش6س،حقوق اسالمی
باقر دمحمد(تقریـرات درس سـی  بحـوث فـی علـم االصـول    ؛محمودهاشمی، سـید .17

ق.1405، قم: انتشارات اعالم اسالمی، 2)، چصدر


