مطالعات فقهي و فلسفي
سال هشتم ،شماره  ،29بهار 9396
صفحات  954ـ 933

فقه جواهری در نگاه امام خمینی(ره)


مجتبی رحیمی

(تاریخ دریافت9395/29/02 :؛ تاریخ پذیرش)9395/99/00 :

چکیده
تحول در حوزه های علمیه ،عرصه های مختلفی دارد .تحول در شیوه و متد اجتهااد ،تحاول در شایوه مادیریت حاوزه ،تحاول در شایوه
آموزش و  ...بی شک مهم ترین عرصه در این زمینه ،تحول یا عدم تحول در شیوه اجتهاد است .نظر اماام ممینای (ره) در ماورد متاد و
شیوه اجتهاد لزوم حفظ اجتهاد سنتی و جواهری است .از این رو برمی از کسانی کاه مخاالت تحاول در شایوه اجتهااد هساتند ،ساخنا
حضرت امام را مستندی برای سخنا مود قرار می دهند .در حالی که ایشا از کسانی است که عمیقا اعتقاد به پویایی فقاه شای ه دارد و
با تحفظ بر اصول اصلی فقاهت شی ی ،دست به تکامل عرصه های مختلت فقاهت زده اند .لذا ضروریست باا تییاین مشختاات اجتهااد
مرسوم و سنتی ،عرصه هایی را که تحول در آ ها انحراف و زمینه هایی که تحول در آ ها رشد و پیشرفت محسوب می شاود ،روشان
شود و نیز عملکرد حضرت امام با استناد به آثاری که از ایشا به جای مانده و با توجه به زمینه های اجتماعی ای که موجب شده امام بر
اجتهاد جواهری تأکید کند ،تییین شود .لذا در ادامه مشختات اجتهاد سنتی شی ی بررسی شده و با استناد به عملکرد حضرت امام در فقاه
و اصول و نیز تییین برمی شرایط اجتماعی حاکم بر زمانی که حضرت امام ،سخن از فقه جواهری زده اند ،مقتود ایشا از فقه جاواهری
روشن می شود .عالوه بر این از سخنا مقام م ظم رهیری نیز در تییین مقتود امام راحل استفاده می کنیم.

کلیدواژگان
تحول ،تکامل ،مطوط اصلی ،مطوط تکامل پذیر ،فقه جواهری.

 طلبه سطح چهار حوزه علمیه ،مدرس حوزه علمیه قم ،قم ،ایران
رایانامهMojtaba6415@gmail.com :
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مقدمه
بحث از تحول در حوزه های علمیه از جهات مختلف و متعدد ،از مباحثی است

هته از دیربتاز در

مجامع علمی مطرح بوده اس  .بعد از انقالب بزرگی هه به رهبتری حرترت امتا (ره) بته وقتو
پیوس

و حوزه به گونه ای رسمی وارد مسائل اجتماعی و نظا سازی شد ،این ضرورت نمایان تر

شد و لزو بررسی این امر به امری بدیهی بدل گش  .یکی از مهم ترین ،بلکه مهتم تترین بعتد از
ابعاد تحول ،تحول در خود روش اجتهاد و فقاه

اس  .سخن این اس

در اجتهاد داشته اند و تا به امروز ادامه دارد برای اداره جامعه هفای
و طرحی نو در انداخ ؟ اگر روش سنتی حوزه هفای

هه آیا روشی هه پیشینیان

می هند؟ یا باید روشی جدید

می هند ،خصوصیات آن روش هدا اس ؟

آیا نمی توان با تحفظ بر همان روش سنتی ،آن را تکامل بخشید؟
حررت اما خمینی (ره) در موارد متعددی ،لزو تحفظ بتر فقته ستنتی و جتواهری را مطترح
هردند .مثال فرمودند:
این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهتاد جتواهره هستتم و تخلتف از آن را جتایز
نمىدانم .اجتهاد به همان سبك صحیح اس

ولى ایتن بتدان معنتا نیست

هته فقته

اسال پویا نیس  ،زمان و مکان دو عنصر تعیینهننده در اجتهادند .مسئلهاه هته در
قدیم داراه حکمى بوده اس

به ظاهر همان مسأله در روابط حاهم بتر سیاست

اجتما و اقتصاد یك نظا ممکن اس
شناخ

و

حکم جدیده پیدا هنتد ،بتدان معنتا هته بتا

دقیق روابط اقتصاده و اجتماعى و سیاسى همان موضتو اول هته از نظتر

ظاهر با قدیم فرقى نکرده اس  ،واقعاً موضو جدیده شده اس

هته قهتراً حکتم

جدیده مىطلبد( .اما خمینی ،9831 ،ج ، 19ص)131

بعد از ایشان نیز خلف صالحشان حررت آی
لزو محافظ

اهلل خامنه ای همین خط و راه را ادامه داده و از

از فقه سنتی سخن گفتند .اما علی رغم این هه هم حررت اما (ره) و هتم رهبتری

معظم ،عالمانی تحول خواه بوده و هستند ،برخی هه با تحول مخالفند سخنان ایشان را دست
خود قرار دادند و با هر گونه تحولی به نا تحفظ بر فقه سنتی و جواهری مخالف

مایته

هردنتد .بعرتی

از هسانی هم هه تحول را ضروری می دانستند به خاطر این هه بته عمتق بیتان ایتن دو اندیشتمند
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تحول خواه نرسیدند در این راه دچار تردید شده و این امر مقدس را هامال حدأقلی به پیش بردند.
لذا ضروری اس

به اندازه مقتری در مورد معنای دقیق فرمایشات این بزرگان بته بحتث و دقت

نظر بپردازیم .از این لحاظ سعیمان در مقاله پیش رو تبیتین دقیتق فرمایشتات ایشتان و رهبتری در
مورد فقه جواهری اس .
مراد امام خمیني (ره) از فقه جواهری
از آن جایی هه حررت اما منظور خودشان را از فقته جتواهری بیتان نکترده انتد (و شتاید فکتر
نمی هردند هه این جمله روشن با زمینه های اجتماعی روشن تر ،خود نیز گرفتار نقض و ابرا های
بی پایان طالب و فرال! شود!) برای یافتن معنای دقیق سخنان حررت اما الز اس

بته امتوری

توجه هرد:
یکم :فقه سنتي ،واقعیتي تاریخي

وقتی گوینده ای در مورد یك امر واقعی و تاریخی سخنی می گوید ،بهترین راه برای فهم مقصتود
او از آن امر ،بررسی عینی و تاریخی موضو سخن اس  .لذا اگر بختواهیم دقیقتا بفهمتیم مقصتود
حررت اما و رهبری از فقه سنتی چیس

الز اس

فقه سنتی را به صورت یك واقعی

تاریخی

بررسی هنیم و ببینیم چه ویژگی هایی داشته اس  .تا وقتی هسی می گوید باید فقه سنتی را حفتظ
هرد مشخص باشد منظورش هدا فقه اس .
در این زمینه باید گف  :فقاه

شیعی مرهبی اس

تشکیل یافته از امور ثاب

و متکامل.

خطوط اصلي(که تغییر در آن ها انحراف است):

خطوط اصلی فقه شیعه را می توان در سه عرصه پیگیری هترد .منتابع معرفت  ،ستطح معرفت
روش تفسیر متون دینی .سعی ما بر این اس

و

هه بعد از طرح هتر هتدا از ایتن متوارد ،انحرافتات

مربوط به همان عرصه را نیز بیان هنیم:
منابع معرفت

بی شك یکی از ارهان بسیار مهم هر مکتب علمی ،منابع آن اس  .همانطور هه بتین علمتا مشتهور
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اس  ،فقه شیعی متکی بر چهار منبع اصیل و محکم اس  .قرآن ،سن

(اعم از قول و فعل و تقریر

پیامبر و اهل بی ) ،عقل و اجما  .ابن ادریس حلی در این مورد می فرماید:
رسیدن به حکم اهلل به یکی از این چهار روش اس  :یا از هتتاب اهلل است
سن

و یتا از

متواتره و یا اجما  .و هر گاه هیچ یك از این سه نبود آن چه در نزد محققین

معتبر و معتمد اس  ،دلیل عقل در آن مسأله می باشد( ...حلی ،9191 ،ج ،9ص)93

با توجه به این امر اس

هه انحراف فقاه

در نتزد اهتل ستن

و اخبتاریون و نیتز برختی از

روشنفکران (مانند آن چه سروش در ضمن بحث از بسط تجربه نبوی مطترح هترده انتد) ،روشتن
میشود.
سطح معرفت

دومین شاخصه مهم فقه شیعی تبعی

از علم اس  .در نزد شیعه تما ادله ای هه بتر احکتا اقامته

میشود یا باید خود مفید علم باشند و یا این هه حجیتشان بر اساس علم باشد .بنابر این بایتد همته
امارات و نیز اصول عملیه ،حجتیشان بر اساس ادله قطعی ثاب

شود .سید مرتری در هال جتامعی

هه در ضمن بحث از قیاس مطرح می هند ،می فرماید:
فعلی هه مکلف ،ملز به انجا آن اس
قسم

یا باید برای او معلو باشد و یا در حکم معلو ( .و این

دو خود دو صورت دارد) به این بیان هه یا متمکن از علم به آن باشد و یا اگر علم بته آن

برایش ممکن نیس  ،سبب و طریقش برای او معلو باشد (مثل این هه هستی بگویتد شتهادت دو
نفر عادل قطع حاصل نمی هند اما به حجی

شهادت آن ها قطع داریم)( .علم الهتدی ،9831 ،ج،1

ص)111
با توجه به این اصل اس

هه ادله ای مانند قیاس و خواب و استحسان و  ...فاقد حجی

اند.

پذیرش روش عقالیي در تفسیر متن

روشن اس

هه تفسیر تنها در حدود قواعد شناخته شتده زبتان و روش هتای عقالیتی و متتداول،

موجه و معتبر اس ؛ زیرا بیرون از قراردادهای عقالیی ،نظا دالل

ها فرو می ریتزد .بترای همتین

(اختالل) نیز خدای متعال وقتی می خواهد با انسان سخن بگوید ،از این قواعد عتدول نمتی هنتد؛
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زیرا می داند هه انسان همین اعتبارات شناخته شده را درک می هند .از ایتن رو پیتامبران بته زبتان
ام

هایشان سخن می گفتند .و اهل بی

نیز هیچگاه در مقابل روش عقتال ،روش جدیتدی ابتدا

ن کرده و مرد را از سلوک بر اساس روش عقالیی در تفسیر قرآن یا سخنانشان منتع نکردنتد و در
هرجا هه ورود هرده اند هامال در مقا تأیید و تأهید بر همان نکتات عقالیتی بتوده است  .در نتزد
حررات اهل بی

ظواهر قرآن (ابن بابویه ،9198 ،ج ، 1ص )113و نیز حجی

حجی

خبر ثقه

(هلینی ،9113،ج 1؛ ص )111مفروض بوده اس  .ایشان (ائمه ) در مقا لزو توجه به قترائن در
فهم هال ضرورت مراجعه به ناسخ و منستو و عتا و ختاص و محکتم و متشتابه را گتوش زد
میهردند( .شیخ حرّ عاملی ،9111،ج 13؛ ص )113و نیز از زیاده روی در استفاده از نحو و قواعتد
آن نهی می نمودند (نوری ،9113 ،ج 1؛ ص .)131و در فرض تعارض بین اخبار به قواعد عقالیی
ای مانند مشهور بودن روایات ،افقه یا اعدل یا اضبط بودن راوی و  ...اشتاره هترده انتد( .ابتن ابتی
جمهور ،9111،ج 1؛ ص)988
این امر ،از مواردی اس

هه علما و اندیشمندان شیعه بر آن وفاق دارند .آقای علیدوس

بعد از

این هه هتاربرد عترف در شتر را تقستیم بته «هتاربرد استتقاللی و غیراستتقاللی» هترده ،هتاربرد
«غیراستقاللی» را نیز دارای مصادیقی می داند:
 مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیأت های به هار رفته در دلیل -مراجعه به عرف در برداش

از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون

 مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیقایشان بعد از تبیین و توضیح اقسا سه گانه هاربرد غیراستقاللی عترف ،در ییتل هتاربرد ستو
(تطبیق مفاهیم بر مصادیق) درباره برخورد علما و فقهای شیعه با آن ها چنین می نویسد:
بر خالف هاربرد آلی (غیراستقاللی) اول و دو هه مورد وفاق فقیهان در اندیشته و
عمل بود ،این هاربرد برای عرف در هر دو عرصه نظتری و عملتی متورد اختتالف
اندیشمندان قرار گرفته اس ( .علیدوس  ،9833 ،صص 198ت)111

می بینید هه آقای علیدوس

مرجعی

عرف در مقا تفسیر متن (هته محتل بحتث ماست ) را

مورد وفاق همه فقهای شیعه می داند .اگر هسی هتب اصولی را مالحظته هنتد عبتارات زیتادی در
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تأیید این مطلب می یابد .در این جا به دو بیان اهتفا می هنتیم .حرترت امتا در ایتن بتاره چنتین
میفرمایند:
مالک و میزان در تشخیص تما مفاهیم (و مصادیق) عرف اس ؛ چرا هه شار در مخاطبات و
محاورات مانند یکی از عرف عمل هرده است  ،و اصتطالح و روش خاصتی غیتر از روش عترف
برای القاء هال ندارد .لذا مرد از جمالت شتار ماننتد «اجتنب عنباعامب » یتا «اغسب عوبکبمع باعام بب »
همانی را می فهمند هه اگر یکی از خودشان آن جمالت را به هار می برد ،می فهمیدند .بته ختاطر
همین وقتی شرا بفرماید «فاغسبوباعججببم وعجعدیب ی وعامبرعاق افب » شستشوی متعارف را از آن می فهمند
نه شستشو از باال به پایین با دق

عقلی( ....اما خمینی ،9839 ،ص)111

با توجه به این ویژگی ،دو طیف از روش های تفسیری عدول از روش عقالیی تفستیر بتوده و
فاقد حج

می باشند:

 .4تفسیر بطني

شایع ترین معنای بطن ،هشف معانی فراتر از ظرفی

الفتاظ است ؛ معتانی و مفتاهیمی هته رابطته

عقالیی با متن ندارند؛ یعنی مفسر می گوید این لفظ بر فالن معنا دالل

می هند ،اما دلیتل عقالیتی

از جنس اعتبارات لفظی و قواعد ادبی نمی آورد .مثال زید شحا می گوید روزی قتتاده بتن دعامته
خدم

اما باقر رسید .اما فرمود :تو فقیه اهل بصره هستی؟ عرض هرد :بله .فرمود :بته متن خبتر

رسیده اس

هه تو قرآن را تفسیر می هنی؟ گف  :بله .فرمود :بر اساس علم یا جهل؟ گفت  :علتم.

فرمود :پس بگو از نظر تو تفسیر آیه «جعقب ان عفهاباعامسبریعابریجاعفهاباعمهبامرعجعا باعآ نبن» هته دربتاره قتو
سباس  ،چیس ؟ قتاده گف  :یعنی اگر حاجی با ره توشه حالل به زیارت خانه خدا عزیم

هند،

خدای متعال او را از گزندها مصون می دارد .اما فرمود :آیا تا به حال هسی را ندیده ای هه بتا زاد
و راحله حالل به زیارت خانه خدا برود و در راه گرفتار رهزنان بشود؟ گف  :دیده ا  .اما فرمتود:
وای بر تو قتاده! اگر از پیش خودت یا بر اساس آنچه از دیگران شنیده ای قرآن را تفسیر هنی ،هم
خودت و هم دیگران را هالک هرده ای .تفسیر آیه چیزی نبود هه تو گفتی ،بلکه ایتن است  :اگتر
هسی با زاد و راحله حالل قصد خانه خدا را بکند و حق امام

ما را ادا هند و از صمیم قلب ما را
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دوس

و در آخرت از عذاب الهتی مصتون خواهتد بتود( .هلینتی،

داشته باشد ،حجش قبول اس

 ،9113ج ،3ص)899
نکته جالب در این روای

هه هر دو تفسیر(تفسیر قتاده و اما

این اس

) دلیل لفظی نتدارد و

فراتر از ظرفی

قواعد و اوضا ادبی و لغوی اس ؛ زیرا آیه در مورد قو سباست  .ختدای متعتال

آنان را از نعم

و راه های آنان را امن هرد و ...؛ ولی چون شاهر

باغ های سرسبز بهره مند ساخ

نبودند ،گرفتار عذاب الهی شدند.
باری ،ورود به این عرصه جایز نیس
نظا گف

و ثمره آن چیزی جز تفسیر بته رأی و هترج و مترج در

و گو و نوشتار نیس  .و اگر هم ما تفسیر اما باقر را متی پتذیریم ،از آن روست

دلیل قطعی بر امام

و عصم

هته

ایشان داریم و می دانیم هه حامل علم ظاهر و باطن قرآن است ؛ و

گرنه همان طور هه تفسیر قتاده را قبول نمی هردیم ،تفسیر اما
مورد توافق قاطبه علمای شیعه اس

را هم نمی پذیرفتیم .این مطلتب،

و همگی ت جز برخی افراد شای هه تح

قرار گرفته اند ت دسترسی به بطون قرآن را منحصر در اهل بی

تأثیر افکتار صتوفیه

می دانند.

 .9تفسیر فلسفي

مقصود از تفسیر فلسفی متون ،استفاده فلسفی از متون دینی نیس  .اگر آیه یا روایتی ناظر به یکتی
از براهین فلسفی باشد و فیلسوفی آن را در تأیید برهان خود بیاورد ،افق هایی جدید نیتز بترای او
باز می شود .مقصود از تفسیر مذمو فلسفی ،تفسیر متن با روش فلسفی اس  .یعنی همان طور هه
یك فیلسوف یا ریاضی دان با یك مسئله مواجه می شود و به همه احتماالت توجه متی هنتد و در
صدد رفع تما احتماالت اس  ،مفسر نیز با متن ،مانند گزاره هتای عقلتی برختورد هنتد .بنتابراین
سرزنش «تفسیر فلسفی متون» ،مستلز نفی فلسفه یا استفاده های فلسفی از متون دینی نیس ؛ بلکه
نهی از اختالط روش ها در علو اس  .با روش فلسفه ،نمی توان متن وحیانی را تفسیر هرد؛ زیترا
تفسیر ،روشی دیگری دارد.
مشخصه های اصلی تفسیر فلسفی از این قرار اس

هه مفسر یتا از اول دست

بته خلتق تمتا

احتماالت ممکن در اطراف متن می زند و یا این هه علی رغم ظهور عرفتی یتك متتن ،احتمتاالت
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غیرعرفی را چنان تقوی

می هند هه معنای ظاهر و عرفی آن را تح

می شود هه آن معنای ظاهر از حجی

الشعا قترار داده و موجتب

بیفتد .وحید بهبهانی هر دو نحو از طترح احتمتال در مقابتل

معنای ظاهر عرفی را تخطئه هرده .ایشان در ضمن بحث از شرایط اجتهاد می نویسد:
هشتم :این هه فقیه با توجیه و تأویل در آیات و روایات مأنوس نباشد به حدی هته
معانی مؤوّله از جمله احتماالت مساوی با معنای ظاهر شده و مانع از اطمینان به آن
معنای ظاهر شوند .هما این هه از برختی شتاهدیم .و نیتز نبایتد عتادت بته تکثیتر
احتماالت داشته باشد؛ چرا هته تکثیتر احتمتاالت موجتب فستاد یهتن متی شتود.
(بهبهانی ،9191،ص )819

به نظر ما روش شیخ انصاری در تفسیر متتن ،روش فلستفی بتوده و از روش عقالیتی تفستیر
عدول هرده اس  .مثال آن جایی هه در ترجمه یك روای
این شیوه استفاده می نماید( .اهمی

هوتاه  93احتمال را مطترح متی هنتد از

این بحث اقترای این را دارد هه در مقاله ای جداگانته متورد

بررسی قرار گیرد)
دوم :خطوط تکامل پذیر

مکاتب علمی نیز مانند جوامع انسانی دارای مرگ و حیات ،رشتد و نکتس و پیشترف

و پسترف

هستند .هر هس نگاهی اجمالی به مکاتب فقهی و اصولی شیعه بیاندازد این معنا را بتا همته وجتود
تصدیق می هند .اخباریگری اولیه تا اجتهادی هردن فقه شیعه توسط ابن ابتی عقیتل ،و تکمیتل آن
توسط شیخ طوسی و دوره تقلیدی هه تا صد سال بعد از شتیخ وجتود داشت  .و تتا ستلطه تفکتر
اخباری بر جهان شیعه و سپس تجدید اصول توسط وحید بهبانی و مکتب شیخ انصاری...
نکته ضروری در این جا این اس

هه باید پرسید چه عواملی موجتب تکامتل و بالنتدگی یتك

مکتب می شود؟ و یا اساسا مالک پیشرف
به قراوت نشس

و پسرف

مکاتب هدا اس ؟ و بر چه اساسی میتوان

و مثال مکتب وحید را بالنده تر از مکتب شیخ طوسی دانس ؟

مالک تکامل در مکاتب فقهي

اموری مانند پیشرف

و پسرف  ،رشد و نکس و  ...با هدف سنجیده می شوند .اساسا وقتی ستخن
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از رشد به میان می آید توجه به هدف نیز در ضمن آن بیان می شود .رشد همیشه جه

دار اس .

مثال انسان مادی رشد را در رسیدن هرچه بیشتر به مطامع دنیوی و لذت های متادی متی دانتد امتا
انسان الهی رشد را در رسیدن به سعادت اخروی و ابدی و  . ...در ایتن جتا نیتز وقتتی از رشتد و
تکامل مکاتب فقهی سخن می گوییم الجر باید بر اساس هدف بررسی نماییم .لتذا متا مکتبتی را
رشدیافته و متکامل می دانیم هه:
با حفظ شاخصه های یاتی و اصلی فقاه
سریع تر به هدف از فقاه
درس
گف

اس

شیعی ،موجب شود تا فقیه روشمندتر ،متتقن تتر و

برسد.

هه تحول و تکامل در شاخصه های اصلی فقاه

هه تا االن منابع منحصر بوده اند در "هتتاب و ستن

تصور نمی شود یعنی نمی شود

و عقتل و اجمتا " ،از امتروز "تجربته

شهودی عرفا" را نیز به آن ها اضافه می هنیم (همانگونه هه گفته اند!) ،امتا محورهتایی در اطتراف
این شاخصه ها وجود دارند هه قابلی

پیشرف

و پسرف

دارند .بر اساس آن ها می توان در مورد

تعالی یا عد تعالی مکاتب قراوت هرد .این محورها از این قرارند:
 .4استفاده کامل از ظرفیت منابع

یکی از اموری هه می تواند در تکامل یا عد تکامل یك مکتب فقهتی تأثیرگتذار باشتد قتدرت آن
مکتب در استفاده از ظرفی

های منابع اس  .هامال قابل تصور است

هته دو مکتتب دارای منتابع

مشترک باشند اما یکی از آن ها به دلیل استفاده ختوب و مناستب از ظرفیت
متکامل تر از مکتب دیگر باشد .و همانگونه هه گذش

هتای منتابع ،بهتتر و

در طول تاریخ فقهی شیعه نیز بسیار اتفتاق

افتاده اس  .بعری از اموری هه از این حیث مؤثرند و در مکاتب و منتاهج مختلتف شتیعه شتاهد
آنیم ،از این قرارند:
طرح قواعد لفظي به صورت یک منطق منسجم

همانطور هه گذش
پیامبر اهر و اهل بی

در میان منابع ،هتاب و سن  ،مهمترین رهن فقاه

هستند .و نیز گذشت

هته

علیهم السال در مورد تفسیر متن به همان روش عقالیی عمل هرده و روش

جدیدی ارائه نکرده اند .طبعا اگر هسی بخواهد از تما ظرفی

هتاب و ستن

استتفاده هنتد بایتد
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مجهز به یك منطق تفسیر هامل و قوی باشد .مباحث الفاظ هه در هتب اصولی مطرح اس
همین هدف شکل گرفته و علمای اصولی نیز همیشه در صدد پیشرف

دقیقا با

و غنا بخشیدن بته مباحتث

آن بوده اند .این اقدا نیز گاهی به حذف هردن برخی مطالب از مباحث الفاظ اصول بوده و گتاهی
اضافه هردن مباحثی هه گذشتگان آن را طرح نکرده بودند .به عنوان نمونه در هتتب اصتولی اولیته
حتی از معانی حروف نیز بحث می شتد (حلتی ،محقتق 9113 ،؛ ص )31در حتالی هته در هتتب
اصولی فعلی اثری از این مباحث در هتب اصولی دیده نمی شود و برای یافتن این معتانی بایتد بته
هتب نحوی مراجعه هرد .و یا این مباحثی در گذر زمان به مباحث الفاظ اضافه شتده در حتالی هته
در هتب اولیه اصول مطرح نبوده اس  .به عنوان نمونته متی تتوان بته مبحتث وضتع اشتاره هترد.
منظورمان از بحث وضع مجموعه ای از مباحث ییل عنوان وضع هست

بته ایتن عنتاوین« :حقهقب ع

امبضع» « ،اعامباضع؟»« ،امكال عيفعدقسا عامبضعع:عجضععنا عجع بضبب عمبععنبا .عجضبععاباوعجع بضبب عمبععاباو...

»« ،اقعب ببارعاّ فه ب ب »« ،امكب ببال عيفعامب ب ب شعکب ببنعاار ب ببا عجعااا ب بباان»« ،امكب ببال عيفع عب ببارعدرب ببا عاا ب بباان »« ،امكب ببال عيفع

امضباار »« ،اقبصببت » .شما اگر هتابی مثل العده شیخ طوسی را مالحظه هنید بحثی به ایتن صتورت
در آن پیدا نمی هنید .و اگر اسمی از وضع آمده در ییل مباحثی مثل معنای حقیقی و مجازی الفتاظ
بوده اس

(طوسی،9193 ،ج 9؛ ص .)13البته ما در صدد این نیستم هه تما تطتورات و تحتوالت

مباحث الفاظ در اصول را نشان دهیم؛ بلکه هدف تنها این بود هته نشتان بتدهیم هته تطتورات در
مباحث الفاظ از جمله مباحثی اس

هه در هتب اصولی وجود داشته اس

و علمتای متا در صتدد

تکلمیل مباحث آن بوده اند .لذا در این راستا می توان به منطقی در تفستیر متتن رستید هته بستیار
هامل تر و دقیق تر از مباحث الفاظ فعلی اصول فقه باشد .منطق و علمی هه "از عوامتل تأثیرگتذار
در انتقال معنا و ضوابط هر یك از آنها بحث میهند تا فرایند انتقال معنا را مهندسی و نتیجهبخش
هند" .همان هاری هه در هتاب «منطق تفسیر متن» (اهبرنژاد )9811 ،اتفاق افتاده اس .
استفاده ارتکازی یا تفصیلي از کالمک

همه می دانند هه هال جایگاه نخس
باشد؛ اما در وق

را در میان علو دینی دارد و فقه و اخالق بایتد در امتتداد آن

استنباط و اجتهاد ،وضعیتی دیگتر بتر یهتن متا حتاهم متیشتود؛ در مقتا نظتر

پذیرفته ایم هه «اعتقادات» ،مبادی اصول و فقه اس

و «عقاید» ریشۀ درختی اس

هه اصولْ تنۀ آن
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و فقه نیز شا و برگ آن اس ؛ اما شگفتا هه در مبادی و پایههای اصلی علم ،به اجمتال و ارتکتاز
بسنده و شالودۀ علم را ناهمگون و بیبرنامه رها میهنیم؛ سپس مستائل فرعتی را هته تکیته بتر آن
مبادی دارند ،شرح و بسطی فرا میدهیم!
البته از آغاز تأسیس علم اصول ،برخی بحثهای هالمیِ مرتبط با استنباط مطترح شتده است .
مثال شیخ طوسی عنوان فصل پنجم از هتاب عدۀ االصول(ره) را چنین بیان می هند« :بیتان آنچته از
معرف

صفات خدای متعال و پیامبر(ص) و ائمه( ) الز اس

تا بتوان بته فهتم هالمشتان دست

یاف ( ».طوسی ،9193 ،ج ،9فصل پنج ،ص ،)11و یا این هته عالمته وحیتد بهبهتانی(ره) ،هتال و
به ویژه برخی از قواعد آن را ،در شمار مقدمات اجتهاد میدانس « :یکی از شرایط اجتهاد علم هال
اس ؛ چرا هه اجتهاد متوقف بر معرف

دقیق بر اصول دین ،و این هه خداوند مرتکب قبیح نشتده

و تکلیف به ماالیطاق نمی هند و (»....وحید بهبهانی ،9191 ،ص )881اما هیچگاه بزرگان در صتدد
برنیامدند هه به صورت دقیق و تفصیلی مشخص هنند هه هدا گزاره هالمی در هجای فقه و اصول
مؤثر اس ؟ و این تأثیر به چه هیفیتی اس ؟ و  ...طبعا در این صورت استتفاده از هتال در فقته و
اص ول به صورت ارتکازی اتفاق می افتاد و گذش
آن همان .تنها در صورتی می توان از ظرفی

هه ارتکازی بودن یك امر همان و راهد مانتدن

هامل هال در فقه و اصول بهتره بترد هته ایتن تتأثیر

گذاری به صورت تفصیلی واهاوی شتود .همتان هتاری هته در «هتال فقتاهی» (اهبرنتژاد)9811 ،
صورت گرفته اس  .این هتاب در چهار فصل به نگارش درآمده اس  :خداشناسی فقتاهی ،انستان
شناسی فقاهی ،دنیا شناسی فقاهی ،مربی شناسی فقاهی .و در هر بخش سعی شده صتفاتی از ختدا
یا انسان یا دنیا یا مربی هه در فقه و اصول تأثیرگذار اس
پیگیری شده و  ....این هار باعث قدرت و سرع

بیان شود ،سپس لواز هر یك از آن هتا

بیشتر در حل مسائل فقهی و اصولی متی شتود.

در صورت تمایل می توانید این هتاب را مطالعه هنید تا صدق سخن را دریابید.
بسیار بعید اس

هه هسی از اندیشمندان تفصیلی هردن مباحثی را هه همه به ضرورتش ایعتان

دارند ،انحراف در روش بداند و بنامد.
 .9به کار گیری روش های بهتر

تغییر و تعالی دادن به روش ها با تحفظ بر شاخصه های اصتلی فقاهت

شتیعی ،همیشته در میتان
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علمای شیعه رایج بوده اس  .مثال شیخ انصاری روشی هه در هتاب ها و مباحتث اصتولی پیشتین،
رایج و معمول بود برهناری نهاد و ترتیب و تنظیمی جدید برای مسائل این علم ابتکار هرد .در پتی
این ابتکار ،مسائل و مباحث اصول ،ترتیب و تنظیمی منطقی و قانونمند یاف

و هر یتك از عناصتر

اصولی ،جایگاه راستین خود را بازیاف  .اصولی مانند «برائ » و «استصحاب» هه تا آن روزگتار در
البالی مباحث مطرح می شد ،در محتور بنتدی جدیتد شتیخ ،در قالتب اصتول عملیته در آمتد و
جایگاهی جداگانه و مستقل به آن ها اختصاص یاف  .به هر روی ،بتا ایتن ابتکتار ،دانتش اصتول
ترتیب و سامانی دوباره گرف

و شیوه طرح مباحث آن بجتد بازستازی گردیتد .وی ایتن اصتل و

الگوی هلی را طرح هرد هه:
وقتی مجتهد حکمی از شریع

را می نگرد ،یا نسب

به آن شك می هند یا قطتع و

یا ظن برایش پدید می آید( .انصاری ،9113 ،ج 9؛ ص)11

بر همین اساس ،مباحث دومین بخش از علم اصول را بدین ترتیب در آورد:
پس ،تما سخن در طی سه مقصد بیان می شتود :اول در قطتع ،دو در ظتن و ستو در اصتل
عملیه( .انصاری 9113 ،؛ ج 9؛ ص)1
بر اساس این ترتیب جدید ،مسائل اصول (جز مباحث الفاظ) را در قالب سه عنصر :قطع ،ظتن
و شك ،طرح ریزی هرد...
با توجه به این هه تغییر در روش بحث مسأله ای رایج در میان علما بوده اس

می توان برخی

از روش های اندیشمندان را نقد هرده و روش هامل تری ارائه داد و این امر به هیچ وجه انحتراف
از فقه شیعی به حساب نمی آید .از باب مثال می توان به موارد زیر اشاره هرد:
ورود و خروج مشابه و عدم سنخ شناسي در مسائل مختلف

یکی از مسائلی هه در بحث روش مطرح اس  ،اولوی
عنوان مثال آنچه در فقه موجود شاهدیم این اس

بندی در استتفاده از منتابع متی باشتد .بته

هته مشتهور فقهتا فتی الجملته ورود و ختروج

خاصی به مسائل فقهی ت اصولی دارند .به صورت نوعی اگر در میان ادلته نقلتی چیتزی راجتع بته
موضو بحث وجود داشته باشد از ادله نقلی مثل قرآن و روای

و اجما شرو می هننتد ،ستپس
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نوب

به سیره عقال یا دلیل عقل میرسد .علما این روش را حتی در مسائلی هه یاتا تعبدی نبوده و

عقال و عقل نگاه روشنی به آن ها دارند ،استفاده می هنند.
زیاده روی در رجوع به اقوال

بی شك استفاده از نظرات صاحب نظران و اندیشمندان ،از مسائل انکارناپذیری است
بر ضرورت آن ایعان داشته و در واقعی

هته همگتی

ختارجی زنتدگی ختویش بارهتا تجربته اش هترده انتد.

امیرالمؤمنین در تأیید همین امر وجدانی و ضروری می فرماید« :نظرات را با یکدگیر مقایسته هنیتد
تا نظر درس

از میان آن ها بیرون بیاید» (لیثی واسطی9831 ،؛ ص .)19اما بایتد توجته داشت

بته

همان اندازه هه ما ضرورت رجو به نظرات دیگران را درک متیهنتیم ،همچنتین ایتن را نیتز متی
فهمیم هه زیاده روی در این زمینه موجب حیرت و سرگردانی ما شده و از صواب دور می گرداند.
مخصوصا اگر هسانی هه می خواهیم از نظراتشان استفاده هنیم ،از طتراز علمتی بتاالیی برختوردار
باشند هه در این صورت وسواس و حیرت ما دو چندان خواهد شد .امیرالمؤمنین آف

زیتاده روی

در مراجعه به نظرات دیگران را همین امر دانسته و چنین میفرمایند« :هنگتا ازدحتا جتواب هتا،
جواب درس

پنهان می ماند» (شریف الرضی ،9191 ،ص.)199

با این حال شیخ انصاری از جمله فقهایی اس

هه در نقل اقوال بزرگان از حتد معمتول فراتتر

می رود و چنان به نقض و ابرا آن ها می پردازد هه گاهی فهمیتدن نظتر ختود ایشتان ستخ
ناممکن می شود .به نظر ما یکی از عل

هایی هه فقه شیخ ،احتیاطی اس

یتا

همین است ( .البتته در

آینده توضیحات بیشتری خواهیم داد) .برای نمونه شیخ در ابتدای رساله مواسعه و مرایقه ،نزدیك
به  11نفر از فقها را نا می برد و نظر آنان را درباره این هه تقد نمتاز قرتا بتر نمتاز حاضتر الز
نیس  ،بیان می هند( .انصاری ،9191 ،ص )113 :و نیز در باب بیتع وقتف هلمتات فقهتا را از 11
هتاب فقهی به ترتیب زمان تألیف ،یهر می هند( .انصاری ،9191 ،ج ،1ص )18 :در باب اختصاص
خیار حیوان به مشتری نظر بتیش از  11نفتر از فقهتا را نقتل هترده است ( .انصتاری ،9191 ،ج،1
ص )31و نیز در باب سقوط خیار حیوان با تصرف مشتری ،در تبیین معنای تصرف هه در روایت
وارد شده  98عبارت از هتب فقهی را در تأیید وجهی هه ختود درست
(انصاری ،9191 ،ج ،1ص)911

متی دانتد یهتر متی هنتد.
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البته مراجعه به اقوال و هم و هیف آن قواعدی دارد هه در اینجا مجالی برای طترح آن نیست

.

می توانید تفصیل آن را در «نظا معرفتی فقاه » (اهبرنژاد )9811 ،بحث از طریق خبره پی گیتری
هنید.
با این وصف وقتی اما و رهبری از فقه سنتی سخنی می گویند ناظر به یتك مجموعته ای هته
«ثاب

و متغیر» اس

سخن می گویند .لذا اگر هستی بخواهتد در متورد تحتول در فقاهت
شیعی اس

سخنی بگوید الز اس

ثابتات آن را هه شاخصه های اصلی فقاه

امور متغیر آن الز اس

عالمانه ،عمیق و همراه با برهان به چنین عملی دس

شتیعی

حفتظ هنتد و در
بزند.

سلوک حضرت امام ره در فقه و اصول

مسئله مهم دیگری هه باید بدان توجه هرد مشی خود حررت امتا در فقته و اصتول است  .ایتن
مسئله می تواند مهم ترین قرینه برای فهم معنای «فقه سنتی و جواهری» در هالمشان باشتد .اتفاقتا
اما از جمله هسانی اس

هه با تحفظ بر همان امور ثاب

و شاخصه های اصتلی ،در متواردی هته

برشمردیم و به اصطالح امور متکامل نامیدیم ابداعاتی داشته اس  .ایشان در مباحث روشی گتاهی
مسائلی را هه مشهور اصولیون با روشی خاص حل میهننتد ،روشتی دیگتر بته هتار بترده و ادعتا
میهنند هه اگر این روش به هار گرفته شود بسیاری از منازعات و اشتباهات از بین متیرود .آیت
اهلل فاضل در مقدمه خویش بر منهاج االصتول حرترت امتا دربتاره روش اصتولی ایشتان چنتین
مینویسد:
روش استاد توجه به اصل و اساس نظریات بود .در این هه آیا آن مسئله بتر استاس
صحیح و قابل قبولی بنا شده اس

یا اساستش مختدوش و قابتل بحتث و بررستی

اس  .ما شاهد بودیم هه ایشان در بسیاری از موارد انگش

دق

بر اصل و استاس

بحث هه در نزد اصولیون مستلم شتمرده متی شتد ،متی گذاشت
میهرد و از همین جه

و در آن مناقشته

بحث به گونه ای دیگر بررسی میشد و نوب

به بررستی

فروعات آن مسئله نمی رسید( ....اما خمینی9191 ،؛ ج 9؛ ص)91

توجه می هنید هه آی

اهلل فاضل می فرماید حررت امتا مبتاحثی را هته در نتزد اصتولیون از
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مسلمات شمرده می شد جوری بحث و مناقشه می هرد و مسیر بحث را عوض می هرد هته دیگتر
نیازی به طرح فروعات آن مسئله پیتدا نمتی شتد .آیت

اهلل فاضتل بعتد از ایتن ستخن برختی از

نوآوریهایی هه حررت اما داشته اند را برمی شمارد.
از آن جایی هه در صدد پرداختن به همه نوآوری های اما نیستیم به عنوان نمونته بته یکتی از
معروفترین ابداعات ایشان اشاره می هنیم .در ییل بحث از این هه «آیا امر به شیء نهتی از ضتدش
می هند یا نه» بحثی مطرح شده به این عنوان هه :بسیاری از مرد بر اثر سستی در انجا عبتادات و
امور واجب خویش روی به هارهای مستحب می آورند .مثال به زیارت یکی از ائمه علیهم الستال
می روند و یا این هه واجب مریق را رها هرده و واجب موستع را انجتا متی دهنتد و  ...در ایتن
موارد آیا این اعمال مستحب یا واجب موسع یا  ...صحیح اند و ثواب دارند یا این هته باطتل انتد؟
محقق ثانی ،میرزای شیرازی و مخصوصا میرزای نائینی برای برون رف
نا «ترتب» را اختیار هرده اند .خالصه این روش این اس

از این مشکل ،روشتی بته

هته دو خطتاب اهتم و مهتم در طتول

یکدیگرند به گونه ای هه با ترک و عصیان امر اهم ،امر مهم فعلی

می یابد .و به این ترتیب اوامتر

مهم هه در ظرف عصیان اوامتر اهتم بته وقتو پیوستته انتد را واجتد شترایط صتح

متی داننتد

(مظفر ،9833،ص.)891
اما حررت اما با استفاده از بحث «خطابات قانونیه» به حل این معرل پرداخته و می فرماینتد
از اساس نیازی به بحث ترتب نداریم .ایشان در این رابطه چنین می نویسند:
در وجهی هه ما برگزیده ایم تصویر اهم و مهم در عرض یکدیگر اس

بدون ایتن

هه برای حل این مسئله نیازی به «ترتب» داشته باشیم .نظریه ما دارای چنتد مقدمته
اس  :مقدمه چهار  :احکا شرعی و قانونی هه بر موضتو هتا بتار متی شتوند دو
گونه اند :انشائی و فعلی .مقدمه پنجم :احکتا هلتی و قتانونی بتا احکتا جزئتی و
شخصی فرق هایی دارد هه خلط میان آن دو ،زمینه اشتباهات فراوانی را بته وجتود
آورده اس  ...مقدمه هفتم :امر به دو ضد امری اس
مقدور نیس

به مقدور و ممکتن و آن چته

اتیان دو ضد در مقا عمل اس  ....بنابراین روشن شد هه حل شتبهه

به وسیله ترتب اساس صحیحی ندارد( .اما خمینی ،9191 ،ج 1؛ ص 18تا ص)81
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عالوه بر این ،حررت اما در مورد لزو پیراستن اصول از زوائد سخنان زیادی گفته اند .از آن
جمله:
ضروریس
اس

در مقدمات اجتهاد به همان هایی اهتفا هرد هه مقدمته واقعتی استتنباط

به گونه ای هه اگر آن مقدمه نباشد نظا استنباط مختل می شود .امتا اشتتغال

به چیزی هه دخالتی در استنباط ندارد ضایع هردن عمر و انحراف از هدف اس  .و
اگر خوف اطاله هال نبود مسائلی را برمی شتمرد هته اصتولیون قتدیما و جدیتدا
حول آن بحث هرده اند در حالی هه جریان استنباط به هیچ هدا از آن هتا متوقتف
نبوده اس  .پس برای طالتب ستعادت ضروریست
استنباطند با همین نگاه مقدمی
شود هه دخال

بته امتوری هته واقعتا مقدمته

و ابزاری بودن نگاه هند ،لذا تنهتا در مستائلی وارد

در استنباط داشته باشد و با بهانه هایی مانند این هه پرداختن به این

امور موجب تشحیذ یهن می شود ،به آن ها روی نیاورد .حتی ممکن اس

همتین

تطویالت موجب طعن اخباریون به هتب اصولی باشد( .امتا خمینتی ،9118 ،ج 8؛
ص)139
زمینه های اجتماعي مقارن با بیانات امام(ره)

یکی دیگر از قرائن فهم هال حررت اما توجه به زمینه های اجتماعی چنین سخنانی است  .ایتن
هه چرا حررت اما به لزو حفظ فقه جواهری تأهید می هردند؟ اگر هسی به بیانات مختلفتی هته
حررت اما در این مورد داشته اند مراجعه هند متوجه متی شتود هته ایشتان چته دغدغته هتایی
داشتهاند.
بعری از این تأهیدات در مقابل جریان روشنفکری اس

هته بتدون استتفاده از روش فقاهت

میخواهند در دین نظر بدهند .حررت اما با گوشزد هردن خطر این جریانات به حفظ و مشی بر
اساس فقه سنتی و جواهری تأهید می هردند .مثال در جایی می فرمایند:
اسال تا آخر احتیاج دارد به این علما .این علما اگر نباشند ،اسال از بتین متىرود.
اینها هارشناسهاه اسال هستند و حفظ هردند اسال را تا هنون و باید اینها باشتند
تا اسال محفوظ بماند .اسال با روشنفکر محفوظ نمىماند .روشنفکرش آن است
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هه آیه صریح قرآن را مسخره مىهند .اسال با شماها ،با این طبقه تا اینجتا رستیده
اس

و باید شما با تما جدی  ،فقیه درس

چیز .منافات ندارد هه فقیه باشد ،دخال

هنید ،ملّا درس

هنید؛ فقیته در همته

در امور مسلمین هم بکند ،هیچ منافات بتا

هم ندارد .اما طبقه جوان باید مشغول باشند به تحصیل ،و این حتوزههتاه فقتاهتى
هر چه باید ،هر چه بیشتر باید بشتود و مراجتع بته اینهتا عنایت

زیتادتر بکننتد و

مدرسین عنایات زیادتر راجع به اینها داشته باشند .و حوزه فقهى به همتان معنتایى
هه تا هنون بوده اس  ،حفظ هنید هه اگر این حفظ نشود ،فردا مرد دیگتر شتما را
قبول نمىهنند( .اما خمینی ،9831 ،ج 91؛ ص)191

برخی دیگر از این تأهیدات در مقابل حوزویانی بود هه عالم نشده بودند اما در فقه اظهتار نظتر
می هردند .به اصطالح مال نشده بودند و به تعبیر حررت اما حتاال هته انقتالب شتده بتود فکتر
میهردند دیگر نیازی نیس

خیلی تحقیق و تحصیل هنند( .اما خمینی ،9831 ،ج ،98ص)811 :

گاهی هم به خاطر این هه خوف داشتند فقه یك امر فرعی در حوزه های علمیه شود و از متتن
به حاشیه رود ،می فرمودند این امر یا از جهال

اس

یا هسانی مأمورند چنین هاری هنند.

پس این تأهیدات برای نفی هر گونه تحول و تکاملی نبود (چرا هه خود ایشان مرتکتب چنتین
تغییراتی می شد)؛ بلکه تأهید ایشان به خاطر جریان روشنفکری و جریان بی سواد حوزوی بود.
تفسیر مقام معظم رهبری از بیانات حضرت امام(ره)

یکی دیگر از راه هایی هه میتوان نظر حررت اما را درس

متوجه شد بیانات رهبتری و تفستیر

ایشان از فقه جواهری مورد نظر اما اس  .ایشان گاهی در صدد تبیین معنای مورد نظر اما از فقته
سنتی و جواهری ،ضوابط فقه جواهری را تبیین هرده اند .یکی از ویژگی هتایی هته در متورد فقته
جواهری بیان هرده اند تکیه بر علم و پرهیز از ظنونی اس

هه به علم منجر نمی شوند:

اگر تحول را به معناه تغییر خطوط اصلى حوزهها بدانیم -مثل تغییر متتد اجتهتاد -قطعتاً ایتن
یك انحراف اس  .تحول اس  ،امتا تحتول بته ستم
حوزههاه علمیه رائج اس

ستقوط .شتیوهه اجتهتاده هته امتروز در

و علماه دین به آن متکى هستند ،یکى از قتوهتترین و منطقتىتترین

شیوه هاه اجتهاد اس ؛ اجتهاد متکى به یقین و علم ،با اتکاه به وحى؛ یعنى از ظن به دور اس

و
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استنباط ما استنباط علمى و یقینى اس  .این ظنتون خاصتهاه هتم هته وجتود دارد ،همتهه اینهتا
حجیتش باید یقینى و قطعى باشد .حتّى اعتبار اصول عملیهاه هه ما در فقه از آن استفاده مىهنتیم،
باید اعتبار جزمى و قطعى باشد .تا وقتى هته از دلیتل قطعتى بته معتبتر بتودن ایتن اصتل عملتى-
استصحاب یا برائ

یا اشتغال ،هرهدا در مجاره خودشان -جز پیدا نکنتیم ،نمتىتتوانیم از ایتن

اصل استفاده هنیم .بنابراین یا بىواسطه یا بهواسطه ،همهه شتیوههتاه استتنباط متا در فقته منتهتى
مىشود به قطع و یقین .اجتهاد در شیعه به معناه تکیه به ظنون غیتر معتبتر نیست ؛  ...امتروز هتم
تح

هر نامى هسانى به ایتنجتور اجتهادهتا روه بیاورنتد ،متردود است ( .حتوزه و روحانیت ؛

ص)9811
همانطور هه گذش

این امر یکی از امور و شاخصه های اصلی فقاه

شیعی اس

و گذشت

هه هر هسی از این اصل تخطی هند موجب از بین رفتن فقه شیعه می شود نه تحول و تکامل آن.
یکی دیگر از ویژگی هایی هه رهبری در مورد فقه جتواهری متورد نظتر امتا بیتان متی هننتد
استفاده دقیق و منظم از ابزارها و موازین رایج فقهی (ظواهر ادله ،شهرت ،اجما  ،اصول )...است .
به این گونه هه اول سعی هند از ظواهر حکم را بیرون بیاورد .اگتر نشتد بته ستراغ اصتول عملیته
میرود و دقیقا مشخص می هند هه االن مجرای هدا اصل عملی اس  .و در صورت تعارض ادلته
به رفع تعارض بین آن ها اقدا می هند:
مبناه اول ،فقه سنتى و جواهره اس  ،هه تعبیر اما بزرگوارمان بود .صتاحب جتواهر ،مظهتر
یك فقیه مقید به مقررات فقاه

و قواعد اصولى و فقهى اس  .او یك ماله اصولىِ مقید و دقیتق

و منظم بود هه از موازین رایج فقهى بین اصتولیین ،هتیچ تخطتى نکترد و در بررستى هتر مستئله،
شهرت و اجما و ظواهر ادله و اصول و هرچه را هه جزو ابزارهاه معمولى هتار فقاهت
مىشود ،در اختیار گرف

شتمرده

و آنها را با همان دق ِ یك فقیه اصولى به هار مىبست  .بنتابراین ،فقته

جواهره ،یعنى همان فقه سنتى رایج با متد فقاه  .این روش و متد ،همان هیفیت

رستیدگى یتك

مسئله در فقه اس  .روش رایج فقها ،بدین ترتیب اس  :اولًا ،استفاده از ظواهر و عتالج مشتکالت
ظواهر و امارات؛ و هنگامى هه فقیه دستش از امارات هوتاه شد ،مراجعه بته اصتول ،و پیتدا هتردن
اصلى هه اینجا مجراه آن اس ؛ و اگر معارضهیى میان اصول وجود داشته باشد ،عتالج هتردن آن
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معارضه و دیگر مشکالت باب اجراه اصول  ...و باالخره از آب در آوردن مسألهه فقهى .این ،فقه
جواهره اس  .ما دو فقه ،یکى سنتى و دیگره پویا نداریم .فقته پویتا ،همتان فقته ستنتى ماست .
پویاس  ،یعنى عالجهنندهه مشکالت انسان و پاسخگوه حتواد
یعنى داراه شیوه و متده اس

واقعته است ؛ و ستنتى است ،

هه برطبق آن «اجتهاد» انجا مىگیرد ،و ایتن شتیوه قرنهتا معمتول

بوده و هارایى خود را نشان داده اس  .باید فقاه

تقوی

شود و درسها و حوزههاه فقاه

اهتما قرار گیرند .اصولًا بىمایه فطیر اس

و بدون درس خواندن و زحم

نمىتوان مفید واقع شد( .حوزه و روحانی

؛ ص)991

روشن اس

های این ابزارها فعلی

تواند از همه ظرفی
شناسی اس

هشیدن و متال شتدن،

هه معنای تحول و تکامل در عرصه هایی هه یهر هردیم به هیچ وجه از این مالک

تخطی نمی هنند .تحول و تکاملی هه گفتیم این اس
همه ظرفی

مورد

هه از ابزارهای رایج در فقه استفاده شود ولی

یابند .مثال اگر هسی یك منطق تفسیر قتوی داشتته باشتد متی

های ظواهر استفاده هند و  ....و یا این هه گفتیم از ضروریات هار علمی سنخ

لذا الز اس

با توجه به سنخ موضوعات مورد بحث ،ابزارها را اولوی

بندی هنیم و

....
و در جای دیگری با بیانی صریح و روشن ستخن از تحتول در اصتل شتیوه فقاهت

بته میتان

میآورد و حتی به لواز این تحول و تکامل (هه تغییر نتایج و فتاوی باشد) تصریح می هنند:
عد تحوّل ،یعنى عد پرداختنِ فقه به خود مسألهه فقاه  .فقاه  ،یك شتیوه و روش بتراه
استنباط آن چیزه اس

هه ما اسمش را فقه مىگذاریم ،همتان چیتزه است

نخوانید ،یاد نمىگیرید هه چگونه باید از هتاب و سنّ
خودِ این هم به پیشرف

استنباط هرد .فقاه

هته تتا ایتن درس را
یعنى شیوهه استتنباط.

احتیاج دارد .اینکه چیز هاملى نیس ؛ بلکه متکامل اس  .نمتىشتود ادعتا

هرد هه ما امروز دیگر به اوج قلّهه فقاه

رسیدهایم و این شیوه ،دیگر بهتر از ایتن نخواهتد شتد.

نه؛ از هجا معلو اس ؟ «شیخ طوسى» -ملّاه به آن عظم  -فقاه
یك مسألهه فقهى ببینید! امروز ،هدا مجتهد حاضر اس

داشت  .فتتاواه ایشتان را در

آنگونته بحتث هنتد؟ آن فتتاوا ،ستاده و

سطحى اس  .مجتهدِ امروز ،هرگز راضى نمىشود آن طور هار هند و استتنباط نمایتد .فقاهت  ،در
دورههاه متعدّده تکامل پیدا هرده اس  ....چه دلیلى دارد هه فرال و بزرگان و محقّقان ما نتواننتد
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بر این شیوه بیفزایند و آن را هامل هنند؟ اهبسا خیلى از مسائل ،مسائل دیگر را غرق خواهد هرد و
خیلى از نتایج عوض خواهد شد و خیلى از روشها دگرگتون متىشتود .روشتها هته عتوض شتد،
جوابهاه مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه ،طور دیگره مىشود .این از جمله هارهایى اس

هته

باید بشود( .حوزه و روحانی ؛ ص)131
نتیجه
از مباحثی هه گذش

روشن می شود هه فقاه

شیعی دارای شاخصه های ثابتی اس

هته تحتول

در آن ها ،انحراف در فقه شیعه شمرده می شود و هستی مجتاز بته نادیتده گترفتن شتاخص هتای
مذهور نیس  .اما عالوه بر امور ثاب  ،امور متغیر و تکامل پذیری نیز در فقه شیعی وجود دارد هته
یاتا قبول تکامل و تحول می هنند و آن چه الز اس

در آن ها مورد توجه قرار گیرد این اس

هه

این تکامل باید با برهان و دلیل اتفاق بیفتد و دقیقا بر اساس مالک اصلی تکامتل ر دهتد .متالک
اصلی تکامل نیز عبارت بود از این هه:
با حفظ شاخصه های یاتی و اصلی فقاه
سریع تر به هدف از فقاه

شیعی ،موجب شود تا فقیه روشمندتر ،متتقن تتر و

برسد.

و نیز روشن شد هه حررت اما (ره) و خلف صالح ایشان ،رهبر معظم انقالب ،عمیقا به ایتن
نو تکامل در فقه ،عقیده دارند و نمونه های زیادی از این نو تحول ختواهی در ستخنان و هتتب
فقهی ت اصولی ایشان وجود دارد.
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