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پیشگﻔﺘار
تعیین مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوي
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اقتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعي در حوزه
الگوي اســالمي ايراني پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت از نﻈر حﺠم و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پردازﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠم آنها افقهاي تازهاي را در زمیﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران قرار ميگیرد .در پايان از مساعدﺕها و تالﺵهاي ارزنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .امید است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پیﺶ ﭼشم متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃي مسیر تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمي ايراني پیشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
این اثر در صدد است با ارائه تعریف دقیقی از فقه ،اجتهاد و شریعت و دیگر مفاهیم مرتبط،
ظرفیتهای دانش فقه را عیان کند و نش��ان دهد که این ظرفیتها ،اگر فعال ش��وند و
مورد توجه ویژه فقیهان قرار بگیرند ،ارتباط وثیقی میان دانش فقه و الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت حاصل خواهد آمد .مهمترین ظرفیتهای دانش فقه که این نوشتار فعال شدن
آن را مورد توجه قرار داده ،عبارتند از :
الف) لزوم توجه به اصالت اسناد فقهی در پیشرفت اسالمی؛ نگارنده در صدد است فقیهان
امامیه را از نگاه نامتوازن به اسناد چهارگانه دور کند و از آنان بخواهد که اسناد چهارگانه
را بهگونهای مهندس��ی کنند که در هندس��ة چینش آنها عقل ،به عنوان یکی از اسناد،
منزلت واقعی خود را داشته باشد و همه ظرفیتهای وجودی این سند متقن ،شکوفا شود.
از س��وی دیگر این را هم تبیین کرده اس��ت که برقراری ارتباط بین دانش فقه و الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت ،بدون رساندن عقل به منزلت شایسته خود نامیسر خواهد بود.
ب) مقاصد شریعت و پیشرفت اسالمی؛ نگارنده در این جا از توانایی دانش فقه برای توجه
به مقاصد شریعت پرده برداشته و عیان کرده است که توجه به مقاصد شریعت در دانش
فقه به کدام گونه باید رقم بخورد تا هم در بازار فقاهت مورد قبول افتد و هم موجب پویش
فقه شود .درعینحال بر این امر نیز پافشاری ورزیده است که دانش فقه از کدام گونههای
مقاصدگرای��ی نیز باید بپرهیزد تا از گوهر جواهری خود فاصله نگیرد .نیازهای طراحی و
اجرای الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت نیز در این بخش روشن شده تا چگونگی مرتبط
شدن فقه مقاصدنگر با الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در مقام طراحی و اجرا عیان شود.
فقیهان
ج) فقه المصالح و پیش��رفت اس�لامی؛ نگارنده در این قسمت با اش��اره به اینکه
ِ
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امامیه بدون اینکه در دام اس��تصالح اهل تس��نن 1بلغزند ،همواره در استنباط و اجرای
پسینی احکام شرعی توجه داشتهاند و بهاینترتیب،
احکام شرعی به مصالحی پیشینی و
ِ
از فقیهان خواس��ته اس��ت تا ضمن پرهیز جدی از آفات و خطرات مصلحتگرایی در فقه
بکوشند تا در مقام استنباط و اجرا نگاه موشکافانه و شایسته و بایسته به مصلحت را فدای
احتیاطگرایی فقیهانه نکنند ،تا از این طریق نه الگوی اسالمیایرانی پیشرفت از خدمات
دانش فقه محروم ش��ود و نه دانش فقه از انجام وظایف اجتماعی و سیاس��ی خود – که
یک��ی از آنها همراهی همدالنه با این الگو برای روش��نکردن راه آن در مقام طراحی و
اجرا است – دور بماند.
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 -1نوعی اجتهاد به رای است ،که مبنی بر مصلحت باشد
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مقدمه
ِ
برداشت روشنی از
برای آنکه نس��بت بین فقه و پیش��رفت را بیابیم ،شایسته است ابتدا
چیستی فقه داش��ته باشیم .برای روشن شدن معنای فقه نیز الزم است ابتدا نسبت فقه
با شریعت مشخص شود؛ بنابراین معنای کلمه شریعت نیز اهمیت پیدا میکند .از سوی
دیگر ،جایگاه شریعت و فقه در دین نیز ایجاب میکند که بدون تعریف دین وارد بررسی
این دو اصطالح نش��ویم .از این رو اس��ت که در این مقدمه دین ،شریعت و فقه بازتعریف
میشود و در تعریف فقه نیز بهناچار باید به چیستی اجتهاد وگونهشناسی آن نیز پرداخت.
در اط��راف تعبیر اجتهاد نیز کلماتی مانند منبع ،س��ند و غیره نیز وجود دارد که گریز و
ن بر این ،باید منظور از پیشرفت را
گزیری از بازتعریف آنها نیس��ت .در این مقدمه ،افزو 
نیز مشخص و روشن کرد که جهت پیشرفت به کدام سمت و سو است.
چیستی شریعت ،فقه ،استنباط ،مبنا و سند
بر اساس تعریفی که آیهی  177سوره بقره از دینداری و نیکی کردن به دست میدهد،
دینداری آمیزة مبارکی از ایمان و عمل اس��ت که در آن ایمان به خدا ،معاد ،فرش��تگان،
کت��اب و پیامبران در کن��ار اعمالی مانند پرداخت مال به نزدیکان ،یتیمان ،مس��کینان،
درراهمان��دگان و گدایان ،پرداخت مال برای آزادی ب��ردگان ،پرداخت زکات و اقامة نماز،
که باالترین گونهی پرستش خداوند است ،نشسته است .چنین برداشتی از دینداری در
ت چرا که خداوند در جایجای کتاب کریم در تعابیری
دیگر آيات قرآن نیز تأیید شده اس 
مانند «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» ایمان را همنش��ین عمل صالح کرده تا نشان دهد
که این دو مؤلفه دو جزء جدائیناپذیر در مفهوم دین هستند .شاید از همینرو باشد که
امام صادق(ع) نیز در نکوهش کسانی که ایمان را در سخن گفتن خالصه کرده و عمل را 7
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ون َم ْن َق َ
آن َق ْو ٌل
يم ُ
ون َملْ ُع ٌ
از معنای دین و دینداری نفی کردهاند فرموده استَ :ملْ ُع ٌ
ال :إْالِ َ
ل (عاملی ،1409 ،ج .)280 :16
بِلاَ َع َم 
انسان دیندار بخشی از دینداری او را تشکیل میدهد؛ از همین رو
بنابر این نحوة رفتار
ِ
بخشی از دین نیز باید احکام و مقرراتی باشد که حق و تکلیف افراد را نسبت به یکدیگر،
تکالیف شرعی انسان در پرستش خداوند و سنجش اعمال صالح از اعمال ناصالح را بیان
میکند ،حتی گاهی ضوابطی را برای ابراز یا کتمان باورهای او نیز ارائه میکند.
اینکه چنین بخش��ی در اس�لام وجود دارد و مس��لمانان در جهان آخ��رت دربارة نحوة
پایبندی خود به بایدها و نبایدهای آن مس��ئول هس��تند ،از مسلّمات اسالم است و هیچ
فرقهای از ف َِرق اسالمی با آن مخالفتی ندارد .خوف از همین پاسخگویی اخروی است که
مسلمانان را وادار میکند تا تالش حداکثری خود را برای کشف این بخش از دین و عمل
به آن به کار گیرند .وقتی سخن از فقه و پیشرفت به میان میآید ،بیش از هر زمان دیگر
میطلبد که مسلمانان تالش خویش را در راستای کشف و تبیین مقررات مصروف دارند.
بدون ش��ک تالش برای درک و تبیین احکام اس�لامی در چارچوب ضوابطِ شناخته شدة
اجتهاد و متناسب با پیشرفت اسالمی ،دشواریهای تازهای را رقم خواهد زد و اصطالحاتی
را خلق خواهد کرد که در این قسمت به بیان آن آنها میپردازیم:
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شریعت
شریعت را در لغت به معنای راه ورود به آب دانستهاند (ابن منظور ،1414 ،ج )175 : 8و
در اصطالح به دو معنا به کار رفته است؛ شریعت گاهی در معنایی گسترده به معنای کل
دین به کار رفته است ،چنین کاربردی از کلمه شریعت را افزون بر ارباب لغت (ابن منظور،
 ،1414ج ،)175 : 8فق��هکاوان نیز تأیید کردهاند و گاهی هم به مجموعهای متش��کل از
اعتب��ارات الهی – که از آن به احکام وضعی و تکلیفی یاد میکنند -ش��ریعت میگویند
مبین حکم رفتارهای
(اليوبي .)30 :1418 ،این اعتبارات به طور مستقیم یا غیرمستقیم ّ
شریعت دیگر شامل آموزههای اخالقی،
مکلفان است .روشن است که در کاربرد دوم ،کلمة
ْ
اعتقادی و غیره که بخش��ی از دین هس��تند نمیش��ود .در این نوشتار منظور از شریعت
همین کاربرد دوم است.
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فقه
پژوه��ان عرب کلمة فقه را عل��م و فهم و ادراک معنا کردهاند (عس��گری
برخ��ی از لغت
ِ
بیتا )69 ،گروهی از آنها آن را به معنای “فهمی که با تأمل و اندیش��یدن همراه باش��د”
دانس��تهاند (راغب اصفهان��ی )398 :1412 ،و گاهی آن را به معنای “علم و فهمی که در
مسیر دین باشد” دانستهاند (فراهیدی.)634 :1414 ،
روایات پیامبرصلی اهلل علیه و آله و اهلبیت ایشان علیهم السالم نشان میدهد که کلمهی فقه در ادبیات
ایشان بار ارزشی باالیی داشته و بر گونهای از دانش دینی که انسانساز و خشیتآور باشد
اطالق میشده است (ریشهری ،1419 ،ج .)2459 – 2454 : 6شاید لغتپژوهانی چون
خلیل که این کلمه را به معنای دانش دینی دانس��تهاند به همان دوره توجه داش��تهاند
و ش��هید ثانی نیز با توجه به همین نکته دربارة این کلمه نوش��ته است«:مجرد فراگیری
مس��ائل دینی فقه نیس��ت ،آری فقه دانشی است که با درک جالل و عظمت الهی همراه
صاحب آن را به تقوا
باشد دانشی که موجب خوف و خشوع در برابر خدای متعال گردد و
ِ
برساند» (شهید ثانی.)157 :1409 ،
این واژه س��پس به معنای علم به حالل و حرام ،س��ایر احکام تکلیفی و وضعی نیز به کار
رفت ،تعبیر «فقه اصغر» دقیقاً به همین معنا نظارت دارد .از همین رو است که ابن فارس
میگوید«:فقه پس از آنکه [در دورهای] به هرگونه دانستن اطالق میشد ،به معنای علم
به شریعت استعمال گردید ؛ از این رو کلمة «فقیه» بهمعنای شخصی که بر حالل و حرام
آگاه باشد اطالق شد( ».احمد بن فارس ،1404 ،ج .)422 : 4
بر حسب اطالق متن فوق ،کلمة «فقه» هرگونه علم به احکام را شامل میشد ،حتی علمی
که از طریق تقلید به دست آمده باشد! از این رو ،عالمی که احکام الهی را فقط یادسپاری
ک��رده بود و برای یافتن آنها تالش��ی نک��رده بود نیز فقیه خوانده میش��د .اما بهتدریج
علم کسی به کار رفت که علم خودش را از راه تالش و کوشش به دست آورده
بهمعنای ِ
کنونی خود علم به احکام اس��ت،
باش��د .اصطالح «فقه» و «فقیه» و «تفقه» در اصطالح
ِ
اما علمی که همراه با علم به ادلة تفصیلی آنها باشد و از این رو است که علم مقلدان به
احکام را فقه نمیگویند .از سوی دیگر ،علم به احکام وقتی فقه شمرده میشود که همراه
با تالش و کوشش و علم تفصیلی به ادل ه باشد ،اما فقط تالش وکوشش معتبر و شناخته
ش��ده ،وگرنه حاصل اجتهادات ظنی در مقابل نصوص ش��رعی نیز ،چ��ون برآین ِد فراین ِد 9
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نامعتبری است ،فقه شمرده نمیشود.
بنابراین ،امروزه فقه به معنای مجموع ه مسائلی است که کاشف از حالل و حرام و دیگر
اعتبارات الهی اس��ت و با کوشش از طریق فرایندی معتبر از منابع و مستندات شناخته
شدة شرعی استخراج میشود.
از بررسی معنای دو واژهی «شریعت» و «فقه» میتوان نتتیجه گرفت که شریعت مجموعه
احکامی اس��ت که بر پیامبر اس�لام عرضه شده است و از این رو خالی از هر گونه خلل و
کاستی است ،اما فقه برداشتی از آن شریعت است که ممکن است صواب یا ناصواب باشد.
در حقیقت فقه کاشف و شریعت مکشوف است.
یکسان انگاری فقه و شریعت ،که گاهی موجب وقوع مغالطاتی شده است ،خطایی است
که برآمده از بیتوجهی به تفاوت معنای این دو واژه است.
احکام ظاهری و احکام واقعی؛ فقه و شریعت
برخی از احکام شرعی احکامی هستند که جهل در موضوعشان اخذ شده و ویژه مکلفی
هستند که جاهل باشد ،چنین احکامی به «احکام ظاهری» شهره هستند که خود بخشی
از شریعت هستند .در مقابل احکام ظاهری ،احکامی قرار میگیرند که هیچ ربطی به جهل
مکلف ندارند و به «احکام واقعی» ش��هرهاند .اح��کام واقعی که همه احکام اولی و ثانوی،
ثابت و متغیر را شامل میشود بخش دیگر شریعت را سامان میدهد.
در فهم ش��ریعت وقتی که امکان علمیافتن به احکام واقعی ش��ریعت وجود داشته باشد،
فقیه میکوش��د تا حکم واقعی را کش��ف کند و وقتی هم که امکان علمیافتن به احکام
واقعی وجود نداش��ته باشد میکوش��د تا یک حکم ظاهری کشف کند .در هر یک از این
دو گونه کوشش ،امکان خطای فقیه وجود دارد ،یعنی وقتی در صدد کشف حکم واقعی
اس��ت گاهی به درستی به حکم واقعی دست مییابد و گاهی هم خطا میکند؛ در یافتن
احکام ظاهری هم گاهی به درستی ب آن دست مییابد و گاهی هم در یافتن آن به خطا
میافتد .به عنوان مثال ،اصولیان که هنگام شک در تکلیف قائل به برائت هستند ،معتقدند
اخباریان در یافتن احتیاط ،که یک حکم ظاهری است ،دچار خطا شدهاند.
بنابراین ،احکام ظاهری و واقعی هر کدام بخش مهمی از ش��ریعت هستند اما آن حکمی
 10که فقیه پس از طی فرایند متعب ِر فقاهت مدعی کشف آن است (ظاهری یا واقعی) دیگر
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بومی فقه است نه شریعت؛ که ممکن است مطابق با شریعت باشد یا نباشد .روشن است
که اگر مطابق با ش��ریعت باشد فقیه مصیب اس��ت ،و اگر مطابق نباشد ،هر چند فقیه از
نظ��رگاه معرفتی خطا کرده اس��ت ،اما عمل به چنین یافتهای ب��رای قیامت خود فقیه و
مقلدان او عذرآفرین است.
اجتهاد
اجتهاد را در لغت به معنای تالش و کوشش دانستهاند (ابن منظور ،۱۴۱۴ ،ج.)135 : 3
ن رو،
در دورهای به تالشهای غیرمعتبر برای فهم ش��ریعت ،اجته��اد میگفتند .از همی 
در برخی از روایات گرایش فقه اهل س��نت به اوهام و ظنون نامعتبر ،اجتهاد نامیده شده
و نقد و نکوهش نیز ش��ده است .ش��یخ حر عاملی (متوفای  1104ق) در وسائلالشیعه،
ِالرأْيِ َو الاِ ْج ِت َها ِد
ششمین باب از ابواب صفات قاضی را «ب َ ُ
آب َع َد ِم َج َوا ِز الْقَضَ ا ِء َو ال ْ ُح ْك ِم ب َّ
اطاتِ َّ
ِيس َو ن َْح ِو َها م َِن الاِ ْس ِت ْن َب َ
الظ ِّن َّي ِة  » ...نامیده است(عاملی ،۱۴۰۹ ،ج .)35 :27
َو ال ْ َم َقاي ِ
بهتدریج کلمهي « اجتهاد» معنای اصطالحی دیگری یافت و در اصول فقه شیعه ،همان
فرایند معتبری که فقیهان ش��یعه برای یافتن احکام ش��ریعت به کار میبستند ،اجتهاد
نامیده ش��د .این واژه هنوز هم به این معنا به کار میرود .عالوه بر آنفرایند معتبری که
احکام ش��ریعت را برای فقیه عیان میکند ،کلمة اجتهاد گاه به توانایی شخصی فقیه که
باید در وجود او به صورت ملک ه درآمده باشد ،نیز اطالق میشود.
منبع  ،سند و مبنا
واژههایی مانند «منبع» « ،سند» « ،مبنا» و غیره واژههایی هستند که باید ابتدا چیستی
آنها روشن و سپس ارتباط اجتهاد با این واژهها مشخص شود .برای روشن شدن معنای
این واژهها طرح پرسشهای ذیل ،مقدمه مناسبی به نظر میرسد:
 -۱قانونگذار اسالم برای رسیدن به چه هدفی قانون وضع کرده است؟
 -۲در اسالم ،قانونگذار کیست؟
 -۳این قانون را چه کسی به وجود آورده است؟
 -۴قانونگذار اسالم در بیان قانون از چه ابزار رسانهای بهره برده است؟
فقیهان 11
پاس��خی که به پرسش نخست داده میشود پاسخ از مبانی احکام است .از دیرباز
ِ
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مسلمان تعابیری مانند مقاصد الشریعه را در مورد مبنا و علت غایی احکام به کار میبردند.
البته باید در نظر داش��ت که برخی قانونهای ُخرد مانند ش��رب خمر و وفای به عهد نیز
اهداف خردی را پیگیری میکنند که فقیهان اسالم آن را مالک یا مناط نامیدهاند ،اما مبنا
بیش��تر به بنیانهای کالن و اصل تشریع ناظر است و واژههایی مانند «مالک» و «علت»
ی و موردی است.
ناظر به بنیانهای جزی 
پاسخی که به پرسش دوم داده میشود همان منبع قانون است .برای مثال ،ممکن است
در پاس��خ به پرسش فوق از اراده تش��ریعی الهی یاد کنیم که در این صورت هماناراده
الهی منبع قانون است .با توجه به معنای لغوی کلمة «منبع» سزا است که این کلمه در
معنای علت فاعلی تقنین ،که همان پاسخ پرسش دوم است ،به کار رود.
بر این اس��اس ،ادلهی چهارگانه (قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) ،که نقش راهنمایی فقیه به
س��وی احکام را ایفا میکنند ،سند یا دلیل قانون هستند ،و از اینرو نباید منبع حکم یا
ش��ریعت نامیده شوند .قرآنکریم نخس��تین دلیلی است که هیچیک از مذاهب فقهی در
اعتبارش تردید ندارند؛ امامیه و غیرامامیه قرآنکریم را سند مهم استنباط احکام شرعی
میدانند .اندک فقیهانی بودهاند که ظواهر قرآن را حجت نمیدانستند و معتقد بودند که
قرآنکریم باید ابتدا توسط معصومان تفسیر شود ،سپس مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین،
اینکه گاه به برخی اخباریان نس��بت داده میش��ود که ایشان حجیت قرآنکریم را قبول
نداشتند ،سخنی است که باید در آن تجدید نظر کرد .در اینکه سنت معصومان نیز سند
پرکاربرد استنباط است نیز هیچ تردیدی وجود ندارد ،هرچند در میان اهل تسنن و امامیه
در کیستی معصومان و تعداد ایشان ،اختالفنظر وجود دارد.
در فقه امامیه ،افزون بر کتاب و سنت ،سند مهم دیگری به نام عقل وجود دارد .در اینجا
نیز مشهور شده است که برخی اخباریان ،کارایی سندیِ عقل را انکار کردهاند ،اما واقعیت
ای��ن اس��ت که حتی خود اخباریان نیز در برخی موارد ب��ه صورت موجبه جزئیه به عقل
تمس��ک کردهاند .برای درک دقیقت ِر این نکته باید کارایی عقل را به «کارایی س��ندی»،
«کارایی ابزاری»« ،کارایی تسبیبی» و «کارایی تأمینی» تقسیم کرد .این تقسیم در کتاب
فقه و عقل ارائه شده است .کارایی سندیِ عقل همان است که در قانون معروف «کل ما
حکم به العقل حکم به الشرع» متبلور میشود.
 12نخستین تقسیمی که در کاربرد غیر استقاللی عقل باید مورد توجه قرار گیرد ،این است
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که عقل در اینگون ه از کاربردش گاهی به روند اس��تنباط یک حکم ش��رعی توسط فقیه
یافتن یک حکم ش��رعی ،به حیرتزدایی
کم��ک میکن��د ،و گاهی هم به جای کمک به
ِ
از فقیه یاری می رس��اند و موجب میشود او مطمئن شود که چون وظیفهای متوجهاش
نیست ،عقابی نیز متوجهاش نخواهد بود .مث ً
ال وقتی عقل به فقیه کمک میکند تا مطمئن
ش��ود که ش��ارع بدون بیان کافی او را عقاب نخواهد کرد (قبح عقاب بال بیان) از چنین
کارکردی برخوردار است.
از اینرو ،کارکرد غیراس��تقاللی عقل را نباید منحصر به فرایند اس��تنباط احکام ش��رعی
دانس��ت ،بلکه باید آن را در هر دو عرصهی اجتهاد ،یعنی عرص ه استنباطِ احکام و عرصه
کوشش برای آسودهخاطر شدن از نبود حکم شرعی ،مفید دانست .در نتیجه ،در تعریف
کارکرد غیراس��تقاللی عقل باید گفت« :نقش عقل در اجتهاد ،آن هم نه به عنوان دلیلی
مستقل برای اثبات یک گزارهی فقهی».
این کارکرد خود به سه قسم تقسیم میشود:
.11کارکرد آلی :وقتیکه عقل در خدمت منبع دیگری قرار میگیرد و آن را تفسیر یا تثبیت
میکند.
.22کارک��رد ترخیص��ی و تأمینی :وقتیکه عقل برای نفی وظیفة ش��رعی به کار میرود تا
مکلف را از مؤاخذه و عقاب اخروی آسوده خاطر کند.
.33کارکرد تس��بیبی :وقتیکه عقل سبب میشود یک قاعدة کلی ثابت شود .قاعدهای که
هر چند حکم فقهی نیس��ت لکن با آن میتوان احکام زیادی را ثابت کرد (علیدوست،
.)185- 69 :1386
پاس��خ پرسش س��وم آن اس��ت که خداوند متعال بیان قانونهای خود را بر عهدة کتاب
آس��مانی و پیامبرش نهاده است ،و عالوهبر این ،به نهاد امامت نیز این مقام تفویض شده
است .درنتیجه ،همة اینها را میتوان ابزار بیان شریعت نامید چنانکه عقل نیز میتواند
مبین ش��ریعت باشد .بر این بنیان ،اسناد و ادلة احکام چهار امر دانسته شده است یعنی
ّ
قرآن ،سنت معصوم ،اجماع و عقل.
در این مقدمه باید توجه داش��ت که فقی ْه قانونگذار دینی نیس��ت ،بلکه او تنها کاش��ف
ش��ریعت و فهمنده آن اس��ت .قانونگذار دینی فقط خداوندی است که اراده تشریعی او
13
منبع رویش احکام است.
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تفکیک منبع شریعت از اسناد شریعت ،مقدم ه مناسبی است که با تکیه بر آن میتوان به
توصیف گونههای اجتهاد پرداخت .فقیه در فرایند اجتهاد با س��از و کار خاصی ،در صدد
است که شریعت پنهان خداوندی را استخراج کند .اینکه در این ساز و کار به کدام روش
در پیوند با مالک و مناط احکام پایبندی دارد ،آغازی است بر تفکیک گونههای اجتهاد:
 -۱اجتهاد مالکزدا .دراین گونه از ـ بهاصطالح ـ اجتهاد ،مدعی اجتهاد با تمرکز بر روی
مدارک و اسناد به استنباط میپردازد و از مالکات و مبانی احکام غفلت میکند.
 -۲اجتهاد مالکزا .در این روش ،متصدی اجتهاد به جای تکیه بر اسناد به سراغ مالکات
و مبانی میرود و از اسناد و ادلهی احکام دور میماند .مدعی استنباط در این روش ،بیشتر
به سوی چیزهایی میرود که مالک و مبنا هم نیستند ،بلکه زاییدة ذهن کسی است که
در چارچوب اینگونة خاص به اجتهاد میپردازد.
 -۳اجتهاد مالکگرا .دراین روش ،متکفالن استنباط از اسناد و مدارک غفلت نمیکنند،
اما در اس��تنباط احکام شرعی بیشتر به مالکات و مبانی تکیه میکنند .از همینرو است
که اگر سندی رابا مالکات احکام منافی بیابند به راحتی آن را کنار مینهند.
در این سه گونه از اجتهاد افراط و تفریط فقیه در توجه به مالکات و مبانی موجب میشود
که از اجتهاد حقیقی دور شود.
 -۴اجتهاد مدرکگرا .فقیه در اینگونه از اجتهاد از س��ویی بر مدرک و س��ند مکتوب و
ملفوظ و ل ُ ّبی (قرآن ،س��نت ،عقل و اجماع) تکیه ،و از س��وی دیگر ،به مالک و مبنا هم
نظارت (نه اتکا) دارد؛ یعنی در فهم اس��ناد فقهی از مالکات هم غافل نیست .در حقیقت
همنشینی اسناد و مالکات موجب میشود که در اینگون ه از اجتهاد ،مالکات در تشکیل
ظهور برای ادل ه و اسناد نقش داشته باشند.
گفتنی اس��ت که این قلم در ادامه تحقیق حاضر ،واژة منبع و منابع را به معنای س��ند و
دلیل (با قرینه) نیز بهکار برده است ،چرا که در محاورات معاصران و غیرایشان ،استعمال
کلمه منبع به جای سند و دلیل بهوفور یافت میشود و به یک هنجار در محاورات تبدیل
شده است.
چیستی پیشرفت اسالمی و جهتشناسی آن
 14کلمه پیشرفت معنای مبهمی ندارد .مسأله پیشرفت در همه ابعاد مادی و معنوی زندگی

فقه و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

بر اساس موازین شرعی یک تکلیف و حق عمومی است .روشن است که پیشرفت در امور
معنوی نسبت به پیشرفت در امور مادی اصالت و تقدم دارد .هرگونه بازدارندگی در مسیر
ِ
پیش��رفت یک جامعه یا یک فرد ،امری محکوم و برخالف شرع ،عقل و سیره عقال است.
حرکت روبهرشد را خداوند در تمام هستی به عنوان یک اصل ثابت قرار داده است .خداوند
ي
متعال در قرآنکریم رش��د را از پیامدهای مورد انتظار ایمان دانس��ته است ( َو ل ْ ُي ْؤ ِم ُنوا ب 
ل َ َعلَّ ُه ْم يَ ْرشُ ُدون) (سوره بقره.)186 :
آنچه مهم اس��ت این اس��ت که پیشرفت نباید یکجانبه باش��د ،بلکه باید از سویی همه
نیازه��ای مادی و معنوی انس��ان را همزم��ان مورد توجه قرار بدهد ،و از س��وی دیگر ،با
باورها و فرهنگ او نیز تناس��ب داشته باشد .بهعبارتدیگر ،پیشرفت باید رویشی بر روی
درخت باورها باشد .درست با اتکا به همین نکته که چون قرار است پیشرفت همهجانبه و
متناسب با باورهای مردم باشد ،باید نسبت بین آن و اسالم نیز روشن شود .اسالمیبودن
پیش��رفت وابسته به این اس��ت که تحققش به گونهای باشد که نه تنها مخالفتی با آیین
اسالم نداشته باشد ،بلکه در همان جهتی که اسالم میخواهد قرار بگیرد .از این رو است
که نسبت بین دانش فقه و مقولهای به نام پیشرفت شکل میگیرد.
امروزه یکی از بحرانهای نظری مهم که اداره کش��ورهای جهان را با خود مواجه کرده این
اس��ت که توسعه کشورهای دنیا با الگوهای طراحی شده پس از جنگ جهانی دوم میسر و
بهصرفه است یا خیر؟ با این حال ،از آنجاکه هنوز الگوی مناسبی برای توسعه و پیشرفت
کشورها طراحی نشده ،بهناچار از همان الگوهای پیشین استفاده میشود .اندیشمندان غربی
این وضعیت تردید و ابهام را با عناوینی مانند «بحران عدم قطعیت»« ،افس��انه توس��عه»،
«پایان عمر توسعه»« ،عصر پساتوسعه» و  ...توصیف میکنند(زاکس.)5 :1377 :
اندیش��مندان دیگرسرزمینها نیز در اندیشه الگوها و گفتمانهای محلی برای پیشرفت و
ِ
توسعه خود هستند .در آسیای جنوب شرقی و هند دیدگاههای خاصی مطرح شده است.
در جمهوریاسالمیایران نیز مقاممعظمرهبری از سال  1385افق جدیدی را در پیش روی
اندیشمندان گشوده و آنان را به تأمل برای یافتن الگویی اسالمی و ایرانی فراخواند ه است.
رویک��رد به یافتن الگوی بوم��ی از آنجا اهمیت مضاعفی دارد که برخی از اندیش��مندان
کشورهای درحالتوسعه امید و عالقه وافری دارند که الگوهای بومی و فرهنگی خود را بر
15
کشورهای دیگر چیره کنند.
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مبانی و اصول پیشرفت اسالمی
مبانی پیشرفت
اینکه حاکمان چگونه حکومت کنند پرسش��ی اس��ت که پاس��خ آن بر زیربناهای نظری
و مفهومی خاصی اس��توار اس��ت؛ زیربناهای مهمی که جهان بینی و نوع نگرش انس��ان
به جهان آن را س��امان میدهد .بنابراین ،نقطه ش��روع طراحی الگوی اس�لامی و ایرانی
پیشرفت ،تنقیح مبانی نظری و معرفتی آن است.
در ی��ک نگاه کلی ،منظور از «مبانی» تصدیقاتی کلی اس��ت ک��ه میتواند بنیان الگو را
ش��کل بدهد ،اما منظور از «اصول» همان ضوابط و قواعد فقهی اس��ت .بر این اس��اس،
«مبانی» مقدمه و منطق حاکم بر کشف و تنسیق «اصول» است .به دیگر بیان« ،مبانی»
همان بنیانهای معرفتی و زمینههایی است که سالمت و ارزشمندی پیشرفت را تضمین
میکند و البته الگوهای پیشرفت زمانی مطلوب هستند که دارای سازگاری الزم و کافی
با فرهنگ بومی کشور باشند.
این مبانی به دو دس��ته قابل تقسیم هس��تند :مبانی معرفتی و مبانی روشی و زمینهای.
«مبانی معرفتی» بنیادهای دینی ،فلس��فی و ارزش��ی را شامل میشود ،و به طور خاص،
مواردی از این دس��ت را در بر میگیرد :مبانی هستیش��ناختی ،مبانی معرفتش��ناختی
و مبانی دینش��ناختی« .مبانی زمینهای» بنیادهای علم��ی ،فیزیکی ،هویتی ،تاریخی و
فرهنگی را دربرمیگیرد.
بخش مهمی از مبانی هستیشناختی را مبانی انسانشناختی تشکیل میدهد که برخی از
موارد آن عبارت است از :توجه به اینکه انسان از دو بُعد جسمانی و روحانی تشکیل شده
است ،روح انسان جاویدان و زوال ناپذیر است ،انسانها همه در آفرینش مساویاند و تنها
معیار برتری انسانها تقوا است ،سرشت انسان سرشتی است مرکب از دو بخش که یکی
از آنها س��تایشپذیر و دیگری نکوهشپذیر است ،انسان مختار و تغییردهنده و ایجادگر
است ،هدف از آمدن او به این دنیا معرفت و عبادت است ،پس او تنها برای مسائل مادی
حرکت نمیکند.
در مبانی معرفتشناختی باید از مبانی معرفت ،هندسة منابع معرفت و ابزارهای شناخت
سخن گفت .پیش از آن – اما – باید پذیرفته باشیم که معرفت یقینی دستیافتنی است،
 16و حقیقت جاودانه است اما واقعیت تغییرپذیر است(مطهری.)272 - 268 :
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منابع معرفت عبارتند از وحی ،عقل ،ش��هود و حس .با این حال نباید از نظر دور داش��ت
که بر اساس آیات قرآنکریم تقوا و طهارت نیز زمینه اصلی و بستر مناسبی برای حصول
معرفت دینی است .همچنین ،خداوند در قرآنکریم وعده داده است که متقیان را در هیچ
بنبس��تی رها نکند .1اندیشمندان دینی یکی از راههای دستیابی به معنای وحی را «علم
الموهبه» دانستهاند (طباطبایی ،۱۴۱۷ ،ج .)66 : 3
مبانی دینش��ناختی نیز عبارتاند از بنیاد الهی دین ،عصم��ت دین و پیامبران ،بیخطا
بودن کتابهای آس��مانی در زمان انبیاء و بیخطا بودن قرآنکریم حتی پس از رس��ول
صل��ی اهلل علیه و آله
گرام��ی خداصلیاهللعلیه وآله ،پایندگ��ی و جاودانگی دین ،پیامبری حضرت محمد
و جانش��ینی امامان اهل بیت علیهم الس�لام ،خاتمیت اس�لام ،جامعیت و همهجانبگی اسالم
گرداگرد محورهای زیر:
 اجتهادپذیری؛ آسانی و سهولت بهجا در شریعت؛ جامعهگرایی و رهبانیتگریزی؛ تقدم حق جامعه بر حق فرد؛ -اصل شورایی بودن تصمیمگیریها؛
 عقل؛ رسول باطنی؛ درآمد بر پایه مصلحت نه مطلوبیت؛ احترام به طبیعت و آبادانی محیط زیست؛موحد؛
 همزیستی مسالمتجویانه با خداباوران ّ مساوات و نفی تبعیض؛ امکان دو جنسی بودن حقوق و تکالیف و مجازاتها در اسالم مبانی روشی و زمینهای.منظور از مبانی روش��ی و زمینهای ،آندس��ته از مبناهایی اس��ت که برآمده از اقتضائات
اجتماعی و اقتصادی و دیگر نیازها و ظرفیتها و تواناییهای یک جامعه است .این مبناها
طبعا مبناهایی نس��بی هس��تند که ممکن است در هر کشور با کشور دیگر تفاوت داشته
باشند.
در مبانی زمینهای باید توجه کنیم که اس�لام بهعنوان منبع برای الگوی اس�لامیایرانی
 .1من یتق اهلل یجعل له مخرجا (الطالق ،)2 :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (سوره عنکبوت ،)69 :يزيد اهلل الذين اهتدوا هدي (مريم ،)76 :ان تتقوا اهلل يجعل لکم فرقانا (انفال)29 :
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پیشرفت نقشآفرینی میکند و ایران نی ز بهعنوان زمینه .بنابراین ،در مبانی زمینهای ،ایران
باید به مثابة زمینه و بستر پیشرفت دیده شود .بهعبارتدیگر ،در این الگو شرایط ،منابع و
ظرفیتهای انسانی ،طبیعی و  ...کشور میتواند به عنوان مبنای مهمی قلمداد شود .شاید
به اختصار بتوان به برخی ویژگیهای ایران به عنوان مبانی زمینهای اشار ه کرد:
این کش��ور از اقوام مختلفی تش��کیل یافته اس��ت و هر یک از این اقوام سرمایه فرهنگی
عظیمی هستند .زبان فارسی و پرچم ایران که نماد هویت ایرانی است نیز سرمایة ماندگار
دیگری است که باید در الگو بر پاسداری از آن پافشاری شود .این را هم باید در نظر داشت
که مهمترین شاخص انسجامبخش به ملت ایران ،که خود از اقوام و زبانهای گوناگونی
تشکیل یافتهاند ،دین اسالم و جایگاه ویژهی پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان (ع) است.
در مبانی هویتی باید به هویت سیاسی ایران ،که در قالب نظام مقدس جمهوریاسالمی
ایران تبلور یافته اس��ت ،توجه جدی کرد .ش��عا ِر اصلی»نه شرقی و نه غربی»که در کنار
اعتماد به نفس ملی از مهمترین آموزههای سیاس��ی امام خمینی قدس س��ره الش��ریف و بخش
مهمی از هویت ایران انقالبی است ،سرمایة دیگری است که در مبانی هویتی باید به آن
توجه داشت.
هویت تمدنی و شخصیت تمدنساز ملت ایران نیز سرمایة دیگری است که هم در یافتن
تصویری از آینده الهامبخش است ،و هم در تقویت اعتماد به نفس ملی و زایش عزم ملی
تأثیر ژرفی خواهد داشت.
اصول پیشرفت
الگوی پیش��رفت افزون بر استوار بودن بر مبانی یاد شده ،باید از اصول خاصی نیز پیروی
کند .از میان این اصول میتوان به این موارد اشاره کرد :اصل والیت فقیه ،اصل کرامت و
ارزش واالی انس��ان ،اصل عزت اسالم و مسلمانان ،اصل اخوت اسالمی و امر به معروف و
نهی از منک ِر شفقت آمیز در پرتو آن ،اصل نفی سبیل ،اصل آزادی توأم با مسئولیت ،اصل
اراده و مس��ئولیت ،اصل حرمت آس��یب زدن به دیگران (ال ضرر و الضرار) ،اصل تعهد و
پایبندی به پیمانها ،اصل وجوب حفظ نظام و حرمت اخالل در آن ،اصل شایستهساالری،
اصل نفی ستمگری و نفی ستمپذیری ناموجه ،اصل تفاهم و تعامل (نه تقابل) ،اصل عدالت
 18نس��بت به افراد و جوامع غیرمسلمان ،اصل تس��خیر و استخدام طبیعت و منابع طبیعی
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بدون آسیب زدن به آن ،اصل رفاه خردمندانه و الزم همراه با اسرافگریزی ،اصل سلطنت
انس��ان بر اموال و احوال خودش و حرمت حقوق و اموال او و جبران خس��ارت و ضمان،
اصل اهم و مهم ،اصل اخوت اس�لامی و مس��ئولیت همگانی ،اصل تقیه مداراتی (نه تقیه
خوف��ی) ،قاعده مصلحت و حق دخالت دولت برای مصالح حاجی و تحس��ینی و تکمیلی
مردم ،محوریت اقشار متوسط جامعه در برنامهریزیها ،الویتبندی مسئولیتهای مادران
و همس��ران نسبت به فعالیت اجتماعی و اش��تغال در زنان ،اصل مساوات زن و مرد مگر
در مواردی که بر خالف اس�لام باشد ،اصل ایجاد حس عدالت و آرامش روانی در جامعه،
اصل پیش��گیری از بروز ش��کافهای طبقاتی ،اصل نظارت مؤثر بر کارگزاران نظام ،اصل
اس��تقالل سیس��تم قضایی ،اصل توجه به اخالقیات ف��ردی و اجتماعی ،اصل نصیحت و
نظارت همگانی بر حاکمان ،اصل سالمت روحی و جسمی ،اصل عفتگستری ،اصل دفاع
و غرور ملی ،اصل خانوادهگرایی در بنیاد اجتماع ،اصل تولید ثروت بدون آلوده شدن افراد
و گروههای تجاری به پیامدهای سوء آن و …
نسبت فقه با پیشرفت اسالمی
فقه اصیل و ریش��همند م��ا در ادبیات امام خمینی (ره) به نام «فقه جواهری» یاد ش��ده و
توصیه شده است که دانش فقه در عین پویش از اصالت خود نیز غافل نشود .این دانش
ظرفیتهایی دارد که اگر به آن ظرفیتها توجه کافی و شایس��تهای بش��ود با پیش��رفت
اسالمی ارتباط برقرار خواهد کرد .برخی از این ظرفیتها عبارتاند از :لزوم توجه به اصالت
اس��ناد فقهی در پیشرفت اس�لامی ،مقاصد شریعت و پیشرفت اسالمی ،و فقه المصالح و
پیشرفت اسالمی .در اینجا هر یک از این ظرفیتها با رویکرد به نسبتی که در بین دانش
فقه و پیشرفت اسالمی وجود دارد ،بررسی میشود:
لزوم توجه به اصالت اسناد فقهی در پیشرفت اسالمی
خاطرنشان شد که یکی از اسناد چهارگانه فقاهت ،عقل است .سندیت عقل ظرفیت ویژهای
را برای فقیه پدید میآورد تا ورود فقیه به عرصههای اجتماعی و سیاسی میسورتر گردد.
عقل در روایات ما نخس��تین آفریدة خداوندی (أول ما َخلقَ ا ُ
هلل) ش��مرده شده (مجلسی،
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 ،1403ج  )97 : 1که نعمتی برتر از آن در میان بندگان تقس��یم نش��ده است1و خداوند
متعال با چیزی برتر از آن پرستیده نشده است ،2امامان ما عقل را عنصری دانستهاند که
بهش��ت به وسیلهی آن به دس��ت میآید 3و در کنار حجج برونی (رسوالن الهی و امامان
علیهم السالم) حجتی درونی قلمداد شده است.4
از آنجا که تعریف ماهوی عقل با جنس و فصل امکانپذیر نیست ،بلکه چیستی عقل فقط
با علم حضوری قابل درک اس��ت ،امامان شیعه (علیهم الس�لام) میکوشیدند تا عقل را با آثار و
لوازمش به پیروان خود بشناسانند.
تأمل در روایات نش��ان میدهد انس��ان قوهای دارد که با آن خیر و ش��ر را از یکدیگر جدا
میکند این قوه که انسانها را به گزینش خیر فرامیخواند در روایات «عقل» نامیده شده
است .عالمه مجلسی (ره) پس از جمعآوری روایات مرتبط با عقل و تبیین معانی اصطالحی
ی اس��ت
عقل میگوید«:اخباری که دربارهی عقل وارد ش��ده اس��ت در معنای اول ،قوها 
که خیر و ش��ر را درک و آنها را از یکدیگر جدا میکند و انس��ان را بر تشخیص اسباب و
موانع امور خیر و شر توانا میسازد ،و در معنای دوم ،حالتی نفسانی است که انسان را به
گزینش خیر و سود و دوری جستن از شر و زیان فرامیخواند – که هر دو به یک معنا باز
میگردند» (مجلسی ،1403 ،ج .)100 - 99 : 1
فقیه وقتی در استنباط خود از کارکردهای عقل عملی (کارکرد سندی و کارکرد ابزاری)
غافل نش��ود ،فقهی تولید میکند که برای ورود به عرصههایی مانند پیش��رفت اس�لامی
آمادگ��ی کاف��ی را دارد .فقیه در این فرایند از چهار منب��ع در عرض یکدیگر بهره میبرد
که یکی از آنها همان عقل است .کاربردی از عقل که عقل را به مثابهی منبعی از منابع
فقه در کنار کتاب ،س��نت و اجماع قرار میدهد تا کاش��ف از حکم شریعت باشد«،کاربرد
استقاللی» است.
عقل در فرایند اجتهاد ،اما ،کاربرد دیگری هم دارد .کاربردی از عقل که در آن عقل نه در
عرض س��ه منبع دیگر بلکه در طول آنها قرار میگیرد تا ب ه واقع شرعی کمککند .این
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 .1قال رسول اهلل « :ما َق َس َم ا ُ
هلل للعباد شيئاً أفضل من العقل (کلینی1407 ،ق)14 : 1 ،
 .2کان اميرالمؤمنين (ع) يقول« :ما ُعبد اهلل بشي ٍء افضل من العقل) (همان)21 :
ل ُ :قلْ ُت ل َ ُهَ :ما ال ْ َعق ُْل؟ َق َ
الر ْح َم ُن
ض أَ ْص َحآب ِ َنا َر َف َع ُه إِلَى أَب ِي َع ْب ِد اللهَّ ِ (ع) َقا 
يس َع ْن ُم َح َّم ِد ب ْ ِن َع ْب ِد ال ْ َج َّبا ِر َع ْن ب َ ْع ِ
ْ .3
الَ « :ما ُعب َِد ب ِ ِه َّ
اح َم ُد ب ْ ُن إ ِ ْد ِر َ
ب ب ِ ِه الْجِ َنان (همان)11 :
َو ا ْك ُتسِ َ
الَ :ق َ
َ .4ع ْن هِشَ ا ِم ب ْ ِن ال ْ َح َك ِم َق َ
َّاس ُح َّجت َْي ِن؛ ُح َّج ًة َظاه َِر ًة َو ُح َّج ًة بَا ِط َن ًة
وسى ب ْ ُن َج ْع َف ٍر (ع) ...« :يَا هِشَ ا ُم إ ِ َّن للِهَّ ِ َعلَى الن ِ
ال ل ِي أَبُو ال ْ َح َس ِن ُم َ
َف َأ َّما َّ
الظاه َِر ُة َفال ُّر ُس ُل َو الَأْنْب َِيا ُء َو الَأْئ ِ َّم ُة (ع) َو أَ َّما ال ْ َبا ِط َن ُة َفال ْ ُعق ُ
ُول( ...همان)19 :
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کاربرد «کاربرد غیر استقاللی» است که در سه شکل متبلور میشود:
.11برای کمک به بهرهمندی فقیه از منابع دیگر (کاربرد آلی) ؛
.22برای اثبات این که مکلف هیچ وظیفهای ندارد (کاربرد ترخیصی و تأمینی) ؛
.33برای اثبات قواعدی کلی که به وس��یلهي آنها حکم موارد جزئی اثبات میشود (کاربرد
تسبیبی).
توضیح بیشتر این اصطالحات را باید در کتاب فقه و عقل جستجو کرد(علیدوست.)1386 ،
ناگفت��ه پیدا اس��ت که فقه اگر با همهی این ظرفیتهای بالق��وه و بالفعل خود به میدان
بیاید حضور فرخنده و پرباری را در عرصه مباحث نظری و معرفتی پیشرفت اسالمی ،رقم
شدن پیشرفت به مثابه آرزویی دستنایافتنی در ذهنها
خواهد زد و گرنه انتظار اسالمی ِ
باقی خواهد ماند.
مقاصد شریعت و پیشرفت اسالمی
واژه تركيبي «مقاصد شريعت» بر اساس اینکه منظور از «شريعت» چه چیزی باشد ،سه
كاربرد دارد :كاربرد اول ،استعمال اين واژه به معناي «اهداف خداوند از دين» است ،كه در
قالب ارسال پيامبران و انزال كتب صورت ميگيرد .واضح است كه مراد از «شريعت» در
اين استعمال «مجموعه اديان» و «همه آنچه از اديان است» خواهد بود.
كاربرد دوم ،استعمال اين واژه به معناي «اهداف خداوند از دين اسالم» است« .شريعت»
در اين استعمال بر مجموعه دين اسالم اطالق گرديده است.
مقررات اعتباري و
كاربرد س��وم ،اس��تعمال اين واژه به معناي «اهداف خداوند از تشريع ّ
عملي در دين اسالم» است .بديهي است كه منظور از «شريعت» در اين كارايي «احكام
اسالم» است .بنابراين معناي سوم به دليل اختصاصش به احكام اسالم از دو جهت نسبت
به معناي اول و از يك جهت نسبت به معناي دوم محدودتر است.
منظور ما از اين واژه در اين تحقيق ،معناي سوم است و آنچه در اين نوشتار پيرامون اين
لفظ ارائه ميدهيم بر اساس كاربرد سوم خواهد بود.
تش��ريع مجموعة احكام
قانونگذار اس�لام ،افزون بر اهدافي كلي و كالنی كه در تقنين و
ِ
خاص نيز هدف ّ
مشخصي را دنبال ميكند .اهداف كالن را
اسالم دارد ،از تشريع هر حكم
ّ
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«مقاصد شريعت» و اهداف خرد را «علل الشرايع» ناميدهاند.
آیات و روایاتی که راجع به احکام هس��تند ،در یک تقس��یم به دو قس��م منقسم هستند:
مقررات الهی است و از شارع به وصف اينكه
قسم اول نصوصي است كه ّ
مبين شريعت و ّ
قانونگذار اس��ت به منصه ظهور رس��يده و در قالب گزارهاي انش��ايي يا خبري ،لكن به
انگيزهي انشا ،متك ّفل بيان حكم وضعي يا تكليفي است.
مبين حكم و قانون نيست ،بلكه مقاصد كلي شريعت يا
قس��م دوم ،آيات و رواياتي اس��ت كه ّ
مبين شريعت است،
حكمت حكمي را بيان مينمايد .اين نصوص از خداوند نه از اين جهت كه ّ
عليهم الس�لام
و از معصومين
مبين ش��ريعت اند ،پديد آمده ،بلكه گزارههايي
نه از اين جهت كه ّ
علل جعل احكام خبر ميدهند و اگر در قالب گزارهاي انشايي
خبري هستند كه از مقصد و ِ
ِين آ َم ُنوا اتَّ ُقوا اهللَ»(سوره بقره
چون«یا اي ُّ َها
الناس ا ْع ُب ُدوا ربّكم»(سوره بقره  )21 :و«يا اي ُّ َها الَّذ َ
ُ
مبين حكم و تكليف ويژه اي نيستند ،بلكه ارشاد به خطوط كلي رسالت
 )278 :تعبير شوند ّ
يا علتي از علل شريعت است و بايد مصداق يا مصاديق و راههاي حصول آن در قالب فراميني
حج بيان گردد ،بدون اينكه خود تكليفي آورد.
خاص از قبيل فرمان به نماز ،روزه و ّ
ّ
برای کشف مقاصد شریعت تنها باید قرآنکریم ،روایات معتبر و عقل قطعی را معیار قرار داد.
پس از آنکه مقاصد شریعت از طریق معتبر کشف شد ،فقیه باید تکلیف خود را در برابر این
ْ
مکشوف روشن کند و بداند که در فرایند استنباط احکام از مقاصد شریعت چگونه
مقص ِد
میتوان استفاده کرد؟ فقیهان از این نظر که مقاصد شریعت را چگونه در فرایند استنباط
نصپذیر و
نص بسند؛ بّ :
احکام دخالت میدهند ،به پنج گروه تقس��یمپذیر هستند :الفّ :
نص بسند با نظارت بر مقاصد.
مقاصد محور؛ ج :مقاصد محور؛ د :مقاصد بسند؛ ﻫ ّ :
الف) نصبند:
این گروه با اکتفا به اسناد و عدم لحاظ مقاصد کلی و عللالشرایع ،نصوص دینی را بررسی
و براساس آن فتوا میدهند ،گرچه جریان این فتوا اهداف کلی شرع را تأمین نکند.البته
هرچند گاهی با تعابیری چون مذهب ،ذوق فقهی ،ثم الفقاهه اشارهای به مقاصد میکنند،
کم��ی این موارد و عدم انضباط و تحقیق دقیق این مفاهی��م در کلمات این گروه به
ام��ا ّ
خدمت نگرفتن آنها به انگیزه تفسیر نصوص ،باعث شده تا مقاصد شریعت نقش مؤثری
در اجتهاد با این گروه نداشته باشد.
1
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ّ
مستقل از ديگري مالحظه ميگردد؛ از اين رو تعبير
 .1در نگاه اول مجموع شريعت به عنوان يك مجموعه ديده ميشود و در نگاه دوم هر حكمي جدا و
اول به صيغه ي مفرد (شريعت) و تعبير دوم به صيغه جمع (شرايع) آمده است.

فقه و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ب) نصمحور و مقاصدگرا:
در این شیوه ،فقیه با محور قرار دادن ادله و اسناد ،مقاصد عام شریعت از قبیل ایجاد عدالت،
آزادی ،تأسیس نظام بهتر ،تزکیه و تقوا ،تقرب انسانها به خداوند را – که روح و جوهر و
خالصه پیام همه رسوالن الهی است – در نظر میگیرد و با توجه به اقتضای فطرت و خرد
آدمیان و شرایط زمان و مکان و سهولت شریعت به استنباط احکام میپردازد.
این گروه با اینکه در اجتهاد ،به مقاصد کلی شریعت توجه دارند – حتی در مواردی نصوص
مبین آن را اساس فتوا قرار میدهند – اما از اسناد و ادله به عنوان محور اجتهاد غافل نیستند.
ّ
در واقع ،این گروه در حرکتی مطابق با هنجار و عرف اجتهاد ،ادله و مدارک شرعی را تفسیر
کنند ،مقاصد میش��مارند.از اینرو ،در صورت وجود نص از قرآن یا اجماع و حدیث معتبر
که داللت بر حکم کند ،هرگز به نام مقاصد شرع ،حکمی جدا از ادله ،استنباط نمیکنند.
ج) نصپذیر و مقاصد محور:
این اندیش��ه که با وجود پذیرش ادله و نصوص شرعی به عنوان اسناد اجتهاد ،به مقاصد
کلی شرع توجه بیشتری میکرد .و معتقد است نصوص شرعی در استناد ،متأخر از مقاصد
مفسر آن و تعارض جزیی نصوص و مقاصد حتمی است و هرگز نباید نصوص بر
است نه ّ
مقاصد مقدم گردد .برعکس ،مقاصد است که نصوص را کنار میزند و خود حاکم میشود.
د) مقاصد بسند:
این اندیش��ه ،اجتهاد و فتواهای متکی به اسناد شناخته شده را غیر پاسخگو دانسته و به
لزوم تغییر کلی فتواها و اجتهاد در اجتهاد (تغییر بنیادین شیوه اجتهاد موجود و متعارف،
ب��ه دلیل نصگرایی و عدم توجه تمام مقاصد کالن) تأکید فراوان دارد .به تعبیر برخی از
این گروه به اجتهاد در اصول احتیاج داریم نه در فروع.
نص بسند با نظارت بر مقاصد:
ﻫ) ّ
در این روش مقاصد ش��ريعت و نصوص مب ّ ِين آن نميتواند در اس��تنباط احكام به مثابه
قاعده ،سند و دليل مورد استفاده فقیه قرار بگيرد ،بلکه منابع استنباط تنها ادلّهاي است
توجه دقيق و دایمي فقيه به مقاصد در استنباط و
كه مب ّ ِين حكم ش��رعي باش��ند؛ لكن ّ
توجه باعث ميگردد در موارد
كشف احكام از ادلّه و منابع معتبر ضروري است؛ چرا كه اين ّ
توجه صورت ميگيرد.
بسياري برداشت فقيه از ادلّه غير از برداشتي باشد كه بدون اين ّ
نگارنده در کتاب فقه و مصلحت این تقسیم را با شواهدی از آثار فقیهان تبیین کرده و عیان 23

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

کرده است که تنها یکی از این شیوههای پنجگانه (نص ب َ َسند با نظارت بر مقاصد) درست است.
شدن ظهو ِر ادله دیگر
شدن ظهور ،یا شکسته ِ
توجه به مقاصد ش��ریعت گاه موجب ساخته ِ
میش��ود ،و گاه موجب میش��ود که زمينه براي حضور درك عقل و در نتیجه تش��كيل
نص چشم پوشي
قياسي منطقي و عقلي،آمادهشود .در اينجاست كه بايد از مفاد بدوی ّ
توجه به مقاصد ،پيدا ش��ده اس��ت و در
كرد و به اقتضاي درك قطعي عقل ـ كه در پی ّ
تعارض بدوی با مفاد نص بر آن مقدم میشود1ـ َفتوا داد.
از آنجا که یکی از مهمترین مقاصد ش��ارع دستیابی متش��رعان به سعادت همهجانبهی
دنیوی و اخروی است ،روشن است که فقیه در فهم نصوص هر چه توجهش را به مقاصد
شریعت منطقیتر کند ،میتواند نظارت فقه خود را به مقولة پیشرفت بیشتر کند.
فقه المصالح و پیشرفت اسالمی
فقه المصالح جدی گرفتن جایگاه مصلحت در فرایند اس��تنباط احکام ش��رعی اس��ت.
هرچن��د در اظهارنظرهای فقیه��ان و اصولیان امامیه از نقشآفرینی مصالح مرس��له و
اس��تصالح در اس��تنباط احکام شریعت نهی به عمل آمده اس��ت ،اما واقعیت این است
که همین فقیهان در روند کش��ف احکام ،در کنار اس��ناد دیگر ،نیمنگاهی نیز به مصالح
داش��ته و برای آن نیز نقشی در فرایند استنباط احکام شرع قائل بودهاند .سید مرتضی
در مبحث حرمت خمر (رس��ائل المرتضی ،ج  ،)100 :1عالمه حلی در جواز فروش کاال
ب��ه مبلغی بیش��تر از قیمت واقعیاش (مختل��ف ،ج  ،)326 - 323 : 5محقق خویی در
بح��ث از جواز یا عدم جواز اجرای حدود در عص��ر غیبت (مبانی تکمله المنهاج ،ج : 1
 )224و  ...به مصلحت استناد کردهاند .اما حقیقت این است که در این موارد نگاه فقیه
نگاه کاش��فانه به منابع نیست ،بلکه بیش��تر یک نگاه جدلی است و از این رو با تکیه بر
این متون نمیتوان فقیهان امامیه را در روند استنباط ،مصلحتگرا انگاشت (علیدوست،
 .)1388نکت��ه نهای��ی اینکه مصالح مرس��له گاه با مقاصد ش��ريعت م ّتحد ميگردد و
احكامي كه در اين تحقيق براي مقاصد شريعت بيان گرديد ،بر مصالح مرسله نيز جاري
مبين حكم تأثير
اس��ت؛ از اين رو ،توجه به مصالح و مفاس��د هر چند در تفسير نصوص ّ
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 .1شيخ انصاري (قدس سره) تقدّ م درك عقل بر مفاد نص را به «اكثر اهل نظر» نسبت ميدهد و مي فرمايد« :الذي يقتضيه النظر  -وفاقاً ألكثر أهل
النظر  -أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فاليجوز أن يعارضه دليل نقلي و إن وجد ما ظاهره المعارضة فال بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه»( ،انصاری،
 1416ق)18 :1 ،
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دارد لكن صرف مصالح مرسله را نبايد سند در َفتوا قرار داد(علیدوست.)395 :1388 ،
توجه به فقه المصالح موجب میشود که نه بتوانیم فقه را منفک از پیشرفت تصور کنیم
و نه بتوانیم برای پیش��رفت منفک از فقه الگوس��ازی کنیم .یکی از مهمترین چالشهای
الگوی پیشرفت این است که گاه در مقام طراحی طرحها ،و گاه در مقام اجرای طرحهای
از پیش تهیه ش��ده ،میان دو مطلوبِ مهم که هر دو نیز الزمالتحصیل هستند ،تزاحم در
میگیرد ،بهگونهای که تنها یکی از آن قابل دستیابی است و دیگری حتماً باید فدای آن
ش��ود .در اینگونه موارد ،آنچه که طراحان الگوی پیش��رفت یا مجریان آن را از بنبست
نجات میدهد توجه به فقه المصالح اس��ت .این فقه المصالح اس��ت که تبیین میکند در
باب تزاحم مصلحتی با مصلحت دیگر کدام مصلحت باید فدای دیگری شود .روشن است
که فقه المصالح باید خود ضابطههای تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر را از پیش تهیه و
در چنین مقامی تطبیق آن را بر عهده بگیرد(علیدوست .)454 – 440 :1388 ،اینکه در
هنگام تزاحم مصالح ،کدام مصلحت بر دیگری ترجیح داده شود خود یک استنباط فقهی
است که در چارچوب قانون اهم و مهم به سامان میرسد.
یکی دیگر از مشکالت الگوی پیشرفت که در مقام اجرای الگو آشکار میشود ،تغییرپذیری
ش��رایط و موضوعات مرتبط با الگوی پیش��رفت اس��ت .هر چند احکام الهی تغییرناپذیر
مصادیق موضوعات موجب میشود حکمی که پیشتر
هستند ،اما گاه تغییر شرایط و تغییر
ِ
بر مصداقی حمل میشد دیگر بر آن مصداق حمل نشود .یکی از مثالهای روشن چنین
تغییراتی که در زمان حیات امام راحل (قدس س��ره الش��ریف) روی داد ،شطرنج بود که از گذشته
از مصادیق عنوان آلت قمار محسوب میشد ،اما با این پیشانگاره که شرایط تغییر کرده
و در نتیجه ش��طرنج از تحت این عنوان خارج ش��ده و به مصادیق آالت ورزشی پیوسته
(ع)
اس��ت ،از تحت عنوان حرام خارج و تحت عنوانی حالل مندرج ش��د .اینکه امام علی
روزی خوارج را به قتل میرساندند و روز دیگری فرمودند که پس از من خوارج را به قتل
نرس��انید نیز ریشه در همین مطلب داشت(علیدوست .)415 :1388 ،در حقیقت خوارج
ی��ک روز مص��داق یاغی و طاغی بودند ،اما پس از جنگ نهروان دیگر سازمانش��ان از هم
گسس��ته بود و مصداق یاغی نبودند و از همین رو امام علی (ع) نیز فرمودند :پس از من با
خوراج نجنگید (نهج البالغه ،خطبه .)60
طبیعی اس��ت که در الگوی اسالمی و ایرانی پیش��رفت نیز این تغییرات بروز کند ،و این 25
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آوردگاه فقه المصالح اس��ت تا تعیین کند که کدام مص��داق از تحت موضوع کدام حکم
گسسته و به مصادیق موضوع کدام حکم پیوسته است.
چالش دیگری که بر س��ر راه الگوی پیش��رفت خودنمایی خواهد کرد سایش��ی است که
مصالح موجود در الگو ،گاه با احکام شریعت و گاه با قوانین موضوعه کشوری پیدا خواهد
کرد .برونرفت از این سایش نیز به مدد فقه المصالح میسر خواهد شد .فقه المصالح با این
پیشانگارهها میتواند این مشکل را حل کند:
امکان تعبد از ناحیه ش��ارع در همه حوزههای عبادی و معاملی ،اهتمام ش��ارع به حفظ و
اجرای مقاصد خویش ،قانون عام و فراگیر با حکمت اکثری و اغلبی ،ترتب طولی مصالح
و لزوم توجه همهجانبه به همه مقاصد و مصالح در روند استنباط ،لزوم احترام به قانون
و حفظ حریم آن ،لزوم تحلیل ماهیت حکم ش��کلی و ناهمس��و با مقاصد شارع ،توجه به
کارامدی خاص نصوص مبین مقاصد شریعت در تفسیر نصوصی که مبین شریعت هستند،
امکان تصویر دو ش��ریعت برای جامعهای که باید باشد و جامعهای که هست(علیدوست،
.)657 - 645 :1388
کوتاه س��خن اینکه اس��تصالح ،به معنای بهره بردن از مصالح قطعی مور ِد ِ
درک عقل در
اس��تنباط ،نه تنها هیچ محذوری ندارد بلکه به دلیل برگش��ت آن به بهره بردن از عقل
در کش��ف و استخراج احکام ضرورتی اجتنابناپذیر است که باید مطمح نظر فقیه باشد.
آری اس��تصالح به معنای مصلحت اندیش��ی مذموم که عموما از س��لیقه و خوش��ایند و
بدایند شخصی یک فقیه مایه میگیرد در فهرست اسناد استنباط مجال حضور ندارد .از
شرع بدون استفاده از نیروهای کاردان و مستشاران متخصص و مورد
سوی دیگر ،حاکم ْ
اطمینان نمیتواند تش��خیص مصلحت پیش از استنباط حکم و تشخیص مصالح پس از
استنباط (مصالح مقام اجرا) را به فرجام مطلوب برساند.
با این حال نگارنده انکار نمیکند که رویکرد مصلحتگرایانه به فقاهت ،چنان چون حرکت
در مس��یری لغزنده اس��ت که اگر با احتیاط حداکثری قرین نشود ممکن است استنباط
فقیه را با مشکالتی مواجه کند .یکی از دامهایی که فقیه باید از افتادن در آنها بپرهیزد
اشعریگری در فهم مصلحت است(علیدوست)762 :1388 ،؛ دومین دام عبارت است از
اف��راط در مصلحتگرایی و فرو افتادن در دام یوتیلیاریانیس��م 1و اصالت دادن به لذت و
 )Utiliarianism( -1عموم طرفداران این مکتب از این مکتب چهره ضد ارزشی ارائه نداده و آن را به مکتبی که معتقد است «کار صواب آن است
که خیر هرچه سود بیشتر به جهان [مردم ] ارزانی دارد » تفسیر کرده اند .
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منفعت ،دام دیگر ماکیاولیزم 1و کاربست هر وسیلهای برای رسیدن به هدف ،دام دیگر
4
بدعت در دین 2و دام دیگر عرفی انگاری دین 3و در نهایت ترقیق شریعت یا حذف آن
است (همان.)767 :
در کن��ار همه این احتیاطهای فقیهانه ،فقیه مصلحتش��ناس بای��د مواظب فریبندگی
مصالح موقت و شکلی که موجب غفلت از مصالح بنیادین میشود نیز باشد تا فریفته آن
نشود(همان.)778 :
جمع بندی
دینداری آمیز ه مبارکی از ایمان و عمل است ،بنابراین ،نحوه رفتار انسان دیندار بخشی
از دینداری او را تش��کیل میدهد .از همین رو ،بخش��ی از دین نیز باید احکام و مقرراتی
باشد که حق و تکلیف افراد را نسبت به یکدیگر ،تکالیف شرعی انسان در پرستش خداوند
و سنجش اعمال صالح از اعمال ناصالح را بیان میکند ،حتی گاهی ضوابطی را برای ابراز
یا کتمان باورهای او نیز ارائه میکند .این بخش از دین «شریعت» نامیده میشود.
در میان مس��لمانان دانش��ی که نتیجه آن ،کشف احکام باشد «دانش فقه» و تالش برای
کش��ف این احکام «اجتهاد» نامیده میش��ود .بنابراین مراد از ش��ریعت همان مجموعه
احکامی اس��ت که بر پیامبراکرم (ص) عرضه ش��ده که خالی از خلل و کاس��تی اس��ت ،اما
فقه برداش��تی از آن ش��ریعت است که ممکن است صواب یا ناصواب باشد؛ فقه ،کاشف و
ش��ریعت ،مکشوف اس��ت .شریعت دو بخش دارد که بخشی از آن به حالت جهل مکلفان
بازمیگردد که «احکام ظاهری» نامیده میش��ود و بخش دوم آن احکامی است که هیچ
ربطی به جهل مکلف ندارد و به «احکام واقعی» شهر ه است .احکام واقعی همه احکام اولی
و ثانوی ،ثابت و متغیر را شامل میشود .کشف هر دو بخش شریعت وظیفه فقیه است.
فقیه در کش��ف ش��ریعت توجه دارد که از چه اسنادی باید بهره بجوید .این اسناد همان
کتاب و س��نت و اجماع و عقل هس��تند که نباید با منبع رویش شریعت ،که همان اراده
تشریعی الهی است ،یکی انگاشته شود .در این میان ،در فقه امامیه سندیت عقل جایگاه
 )Machiavelism( -1بنیاد ماکیاولیزم ،بحث روش و هدف در سیاست است.
محرم است که به «افزودن یا کاستن از دین همراه با اسناد به دین» معنا شده است .
 2منظور از بدعت ،بدعت ّ
secularization 3
 4درآمدن شریعت از حالت تصلب و بیگانگی موهوم با حیطه های اجتماعی و فرهنگی و استهالک آن در عدالت و رسوم مردمان را «ترقیق وتلطیف
شریعت» می نامند.
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وی��ژهای دارد ک��ه برای درک دقیقتر این نکته باید کارایی عق��ل در اجتهاد را به کارایی
سندی ،کارایی ابزاری ،کارایی تسبیبی و کارایی تأمینی تقسیم کرد .کارایی سندی عقل
همان است که در قانون معروف «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» متبلور میشود.
تفکیک منبع شریعت از اسناد شریعت ،مقدم ه مناسبی است که با تکیه بر آن میتوان به
توصیف گونههای اجتهاد پرداخت .فقیه در فرایند اجتهاد با س��از و کار خاصی ،در صدد
است که شریعت پنهان خداوندی را استخراج کند .اینکه در این ساز و کار به کدام روش
در پیوند با مالک و مناط احکام پایبندی دارد ،آغازی است بر تفکیک گونههای اجتهاد:
«اجتهاد مالکزدا»« ،اجتهاد مالکزا»« ،اجتهاد مالکگرا»« ،اجتهاد مدرکگرا».
فقیه در گونه اخیر از اجتهاد ،از سویی به اسناد چهارگانه تکیه ،و از سوی دیگر به مالکات
و مبناه��ای احکام هم نظ��ارت دارد؛ به عبارت دیگر در فهم اس��ناد از مالکات هم غافل
نیست.
الگوی پیشرفت نیز الگویی است که اندیشوران یک کشور برای رشد و شکوفایی همهجانبه
کشور خود طراحی میکنند ،تا در رشد و توسعه خود از فرو افتادن ناخواسته در مسیرهای
از پیش تعیین نش��ده که در صورت فقدان چنین الگویی در کش��اکش کار بروز میکند،
مصون بمانند .امروز با اثبات ناکارآمدی الگوهای پس از جنگ جهانی دوم ،این دغدغه به
جان متفکران ش��رق و غرب افتاده و همگی در تالش هس��تند که الگوی بومی سرزمین
خودشان را که برآمده از الزامات فرهنگی و سرزمینی خودشان است طراحی و حرکت به
سوی آینده را بر اساس آن عملی کنند.
بدیهی اس��ت که چنی��ن الگویی باید مبتنی بر مبانی ازپیشتعریفش��ده و در چارچوب
بایستههایی ازپیشتعریفشده ،طراحی و اجرا شود.
دانش فقه به عنوان دانشی با ظرفیتهای بسیار ارزشمند ،که مهمترین بخش از فرهنگ،
مبانی ،و بایدها و نبایدهای این سرزمین را شکل میدهد با طراحی این الگو ارتباط وثیقی
دارد .ولی آنچه مهم است این است که اگر به ظرفیتهای واقعی خود توجه کافی نکند،
ممکن است این الگوی عظیم ،در مقام طراحی و اجرا ،از ظرفیتهای آن استفاده بایسته
و شایسته را نبرد.
ب��رای توجه دادن دانش فقه به ظرفیتهای واقعی خود ،الزم اس��ت این دانش مبارک و
 28دیرپا رویکردهای زیر را در درون خود جدیتر بگیرد:
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الف) لزوم توجه به اصالت اسناد فقهی در پیشرفت اسالمی؛ سندیت عقل ظرفیت ویژهای
را برای فقیه پدید میآورد تا ورود فقیه به عرصههای اجتماعی و سیاسی میسورتر گردد.
فقیه وقتی در استنباط خود از کارکردهای عقل عملی (کارکرد سندی و کارکرد ابزاری)
غافل نش��ود ،فقهی تولید میکند که برای ورود به عرصههایی مانند پیش��رفت اس�لامی
آمادگی کافی را دارد .فقیه در این فرایند از چهار منبع در عرض یکدیگر بهره میبرد که
یکی از آنها همان عقل است .کاربردی از عقل که عقل را به مثابهی منبعی از منابع فقه
در کنار کتاب و س��نت و اجماع قرار میدهد ،تا کاش��ف از حکم ش��ریعت باشد« ،کاربرد
اس��تقاللی» است .این کاربرد دو نوع است  -1 :مستقالت عقلیه؛ که کلاّ به عقل مربوط
میش��ود و عقل در صغرا و کبرای قیاس حاکم اس��ت -2 .غیر مستقالت عقلیه؛ که تنها
کبرای قیاس در اختیار عقل قرار دارد.
عقل در فرایند اجتهاد ،اما ،کاربرد دیگری هم دارد؛ کاربردی که در آن عقل نه در عرض
س��ه منبع دیگر ،بلکه در طول آنها قرار میگیرد تا به کش��ف احکام شرعی کمککند.
این کاربرد «کاربرد غیراستقاللی» است ،که در سه شکل آشکار می شود -1 :کاربرد آلی
 -2کاربرد ترخیصی و تأمینی  -3کاربرد تسبیبی ناگفته پیدا است که فقه اگر با همهی
این ظرفیتهای بالقوه و بالفعل خود به میدان بیاید حضور فرخنده و پرباری را در عرصه
مباحث نظری و معرفتی پیش��رفت اس�لامی ،رقم خواهد زد ،وگرنه انتظار اسالمی شدن
پیشرفت به مثابه آرزویی دستنایافتنی در ذهنها باقی خواهد ماند.
ب) مقاصد ش��ریعت و پیشرفت اسالمی؛ قانونگذا ِر اسالم ،افزون بر اهداف كلي و كالنی
تشريع مجموعهي احكام اسالم دارد ،از تشريع هر حكم خاص نيز هدف
كه در تقنين و
ِ
مش��خصي را دنبال ميكند .اهداف كالن را «مقاصد ش��ريعت» و اه��داف خرد را «علل
الشرايع» ناميدهاند .برای کشف مقاصد شریعت تنها باید قرآنکریم ،روایات معتبر یا عقل
قطعی را معیار قرار داد .پس از آنکه مقاصد شریعت از طریق معتبر کشف شد ،فقیه باید
تکلیف خود را دربرابر این مقص ِد مکشوف روشن کند و بداند که در فرایند استنباط احکام
از مقاصد شریعت چگونه میتوان استفاده کرد؟ فقیهان از این نظر که مقاصد شریعت را
چگونه در فرایند استنباط احکام دخالت میدهند ،به پنج گروه تقسیمپذیر هستند :الف:
نص
نص محور و مقاصد گرا؛ ج :مقاصد محور؛ د :مقاصد بس��ند؛ ﻫ ّ :
نص بس��ند؛ بّ :
ّ
بس��ند با نظارت بر مقاصد .که تنها یکی از این ش��یوههای پنجگانه (نص ب َ َسند با نظارت 29
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بر مقاصد) درس��ت اس��ت .از آنجا که یکی از مهمترین مقاصد شارع ،دستیابی متشرعان
به س��عادت همهجانبهی دنیوی و اخروی است ،روشن است که فقیه در فهم نصوص هر
چه توجهش را به مقاصد ش��ریعت منطقیتر کند ،میتواند نظارت فقه خود را به مقولة
پیشرفت بیشتر کند.
ج) فقه المصالح و پیش��رفت اسالمی؛ فقیهان امامیه در روند کشف احکام در کنار اسناد
دیگر ،نیمنگاهی نیز به مصالح داشته و برای آن نیز نقشی در فرایند استنباط احکام شرع
قائل بودهاند .توجه به فقه المصالح موجب میشود که نه بتوانیم فقه را گسسته از پیشرفت
تصور کنیم و نه بتوانیم برای پیشرفت گسسته از فقه الگوسازی کنیم .یکی از مهمترین
چالشهای الگوی پیشرفت این است که گاه در مقام طراحی طرحها و گاه در مقام اجرای
طرحهای ازپیشتهیهشده در بین دو مطلوب مهم ،که هر دو نیز الزم التحصیل هستند،
تزاحم درمیگیرد .یکی دیگر از مشکالت الگوی پیشرفت ،که در مقام اجرای الگو آشکار
میشود ،تغییرپذیری شرایط و مصادیق موضوعات مرتبط با الگوی پیشرفت است .چالش
دیگری که بر س��ر راه الگوی پیش��رفت خودنمایی خواهد کرد سایش��ی است که مصالح
موجود در الگو ،گاه با احکام ش��ریعت و گاه با قوانین موضوعه کش��وری پیدا خواهد کرد.
برونرفت از همه این چالش ها با رویکردن مقاصدگرایانه به اجتهاد برای فقیه میس��ور
میش��ود .هرچند رویکرد مقاصد گرایانه به فقاهت آسیبها و آفتهای محتملی نیز دارد
که فقیه در مقام استنباط نباید از آنها غافل باشد.
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منابع

ابن فارس احمد 1404( .ق) ،معجم مقاییس اللغة ،قم ،مکتب االعالم االسالمی.
ابن منظور ،محمد بن مكرم 1414( .ه ق) ،لسان العرب ،بيروت  ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  -دار صادر.
اصفهانى ،حسين بن محمد راغب 1412( .ه ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان  -سوريه ،دار العلم  -الدار الشامية.
انصارى ،مرتضى بن محمدامين 1416( .ق) ،فرائد ا ُالصول ،قم ،موسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسين
بقم.
الریشهری ،محمد 1419( .ق) ،میزان الحکمة ،بیروت ،موسسةدار الحدیث.
زاکس ،ولفانگ1377( .ه ش) ،نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه فرید فرهی و وحید بزرگی ،تهران ،نشر مرکز.
طباطبايى سيد محمد حسين 1417( .ق) ،الميزان فى تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين
حوزه علميه قم.
عاملی ،شهيد ثانى ،زين الدين بن على1409 ( .ق) ،منية المريد ،قم ،مكتب اإلعالم اإلسالمي.
حر ،محمد بن حسن 1409( .ه ق) ،وسائل الشيعة ،قم  ،مؤسسه آل البيت عليهم السالم.
عاملىّ ،
علیدوست ابوالقاسم 1386( .ش) ،فقه و عقل ،تهران ،موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
علیدوست ابوالقاسم 1388( .ش) ،فقه و مصلحت ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
عسگری ابوهالل ،بیتا ،الفروق اللغویة ،قم بصیرتی.
فراهیدی ،خلیل بن احمد 1414( .ق) ،کتاب العین ،قم ،موسسة النشر االسالمی.
كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق 1407( .ق) ،الكافي ،تهران  ،دار الكتب اإلسالمية
مجلس��ى ،محمد باقر بن محمد تقى 1403( .ق) ،بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي.
مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار  2تهران انتشارارت صدرا.
الیوبی محمد بن سعد 1418( .ه ق) ،مقاصد الشریعة االسالمیة و عالقتها باالدلة الشرعیة ،الریاض ،دار الهجرة.
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