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مقدمه
فقه، دانش کاشف و مبین شریعت است. یکی 
که منابع  از پرسش های قدیمی عبارت از این بود 
فقه محدود و مسائل مورد ابتای بشر، نامحدود 
است. چگونه محدود پاسخگوی مسائل نامحدود 
جدید،  مسائل  ح  طر و  دانــش  پیشرفت  با  اســت؟ 
داده  دیگر  پرسشی  به  را  خــود  جــای  پرسش  ایــن 
است و آن اینکه ظرفیت های فقه برای پاسخگویی 
به مسائل نامحدود و نوپیدا چیست؟ چه نیرویی 
که توان پاسخگویی به مسائل  در فقه نهفته است 
دنیای  در  که  نوپیدایی  مسائل  دارد؟  را  نوپیدا 
گیتی می گذارند  معاصر یکی پس از دیگر پا به عرصه 
و  پیچیدگی  به  سادگی  و  بساطت  از  گذار  فرایند  و 
می پیمایند.  فــراوان  سرعتی  با  را  بــودن  چندالیه 
این  حکم  که  است  مجتهد  وظیفه  میان  این  در 
بیان  و  کشف  شریعت،  دید  از  را  مسائل  از  دست 
کند، به ویژه آنکه برخی از مسائل نوپیدا به راحتی 
اینجا  نیست.  کهن  ادلــه  اطــاق  و  عموم  مصداق 
که شناسایی ظرفیت های پیدا و پنهان فقه  است 
موضوعیت پیدا می کند و فصلی مهم را در فلسفه 

فقه رقم می زند.

به  نمی توان  فقیه  هـــزاران  رنــج  گنج  و  گذشتگان 
ایــن  از  نــمــونــه ای  ــافــت.  ی دســـت  پاسخگو  فقهی 
مسائل  به  پاسخگویی  برای  میراث  به  کم توجهی 
و  منبع واره ها  به  بــردن  پناه  در  می توان  را  نوپیدا 
آبشخوری  هر  از  شریعت  کشف  به  دوختن  چشم 
گرفتن از امامان  جست. اهل سنت به علت فاصله 
از  بهره مندی  از  خود  کردن  محروم  و  معصوم؟س؟ 
این حضرات و روبه رو شدن با فقر سند در اجتهاد 
و به علت درگیر بودن با مسائل حکومتی و اجرایی 
به علت  و  گون  گونا با حــوادث  برخورد پی درپی  و 
جهت  از  تسنن  اهــل  فقه  ــول  اص بــر  کم  حا ضعف 
مراجعه به اصول، ناچار شدند در استنباط احکام 
که در نگاه عموم فقیهان  کنند  به اموری مراجعه 
از  بلکه  نیست؛  استنباط  َاسناد  و  منابع  از  شیعه 
حکمت های  و  علت ها  از  یا  شریعت  کلی  مقاصد 
ُخرد احکام یا استحسان - بنا بر برخی تفسیرهای 
که بر آن لباس دلیل پوشانده  آن - و امثال آن بوده 
حضور  اســت.  گرفته  قــرار  استنباط  سند  و  شــده 
در  استحسان  و  قیاس  استصاح،  مانند  مصادری 
ریشه  سنت،  اهل  مذهب های  از  بسیاری  اجتهاد 

در همین واقعیت دارد.
سند  به عنوان  آنچه  که  اســت  حالی  در  ایــن 
ادلــه  باید  مــی شــود  ح  مطر قــانــون  کشف  مصدر  و 
کشف شریعت  کارایی استقال در  کافی برای احراز 
داشته باشد و نبود سند معتبر برای اعتبار منبعی، 
کافی است. حصر منابع استنباط  در نفی اعتبار آن 
اندیشه  اجــمــاع،  و  عقل  ســنــت،  کــریــم،  قـــرآن  در 

صحیح و مشهور شیعه است.
بود  این  از  عبارت  کارآمد  پاسخ  پایانی  گی  ویژ
اینکه  مطلب  بیان  بینجامد.  نــظــام ســازی  بــه  کــه 
چهار  مجموع،  در  شریعت«  »گستره  مسئله  در 
اندیشه وجود دارد: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و 
که هر حرکت  اعتدال. اندیشه نخست بر این است 
-شریعت  جــاودان  و  جهانی  شریعت  در  سکونی  و 
گرایش  اسام- حکم است. نقطه برابر این نظریه، 
به انعزال و بی طرفی مطلق قانون گذار اسام درباره 
شئون دنیایی انسان ها است. اندیشه ابهام بر این 
بیان  ع  به وسیله شار عام  و  کان  اصولی  که  است 
شده است بدون اینکه دخالتی از وی در امور خرد 
میان،  ایــن  در  باشد.  گرفته  صــورت  ساختارها  و 
که راهی میانه را می پیماید و به وجود  اندیشه ای 
و  انعزال  اندیشه  اما  نــدارد  بــاور  واقعه  هر  در  حکم 
اندیشه  می بیند،  ناموفق  و  غیرکافی  نیز  را  ابهام 

اعتدال است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه ای 
گرفته و تقسیم احکام  غ از جعل مورد تردید قرار  فار
به  احکام شرعی  تقسیم  بر  و  رد  و شرعی  به عقلی 

عقلی و نقلی پافشاری شده است.
نگاه به فقه را به دو صورت می توان پایه ریزی 

کرد:
به دنبال . 1 اندیشه مجتهد  این  در  کشف: فقه

بر  را  ــواری  دشـ هرگونه  و  اســت  شریعت  کشف 
خود هموار می کند تا بتواند به شریعت برسد، 
روش  در  می توان  را  کوشش  ایــن  از  نمونه ای 
کم ظنون و اطمینان دریافت. در  اجتهادی ترا
گاه مجتهد با سندی یقین آور یا  این روش هر 
در حکم یقین، روبه رو نباشد بلکه با دسته ای 
و  نمی نشیند  پــای  از  باشد،  روبـــه رو  ظنون  از 
گذاشتن  کنار هم  کشف شریعت، به  به منظور 
کــه در  ظــنــون مــشــغــول مــی شــود بــه آن امــیــد 
قانون  به  این ظنون  از  یا هرمی  نظام حلقوی 
کند؛ زیرا وی  خداوند متعال اطمینان حاصل 

کشف شریعت می داند. خود را موظف به 
فقهعذر: در این اندیشه، مجتهد در پی کشف . ۲

از  آن  به  عمل  صــورت  در  که  اســت  وظیفه ای 
سخنی  و  بوده  امان  در  متعال  خداوند  عقاب 
روش  این  در  باشد.  داشته  وی  پذیرش  مورد 
اطمینانی  یا  خاص  گمان  یا  یقینی  به طور  گر  ا
قرار  تمسک  مــورد  را  آن  رسید  ع  شــار حکم  به 
می دهد وگرنه برای به دست آوردن اطمینان 
که  نمی کوشد  و  نمی زند  آتش  و  به آب  را  خود 
به  زیـــرا  بــرســد؛  اطمینان  بــه  ظــنــون  کــم  تــرا از 
آمدن  هم  کنار  از  )اطمینان(  عــدد  پــدیــداری 

صفرها )ظنون(، باوری ندارد.
کند و  گر فقه بخواهد به رسالت خود عمل  ا  
با پاسخگویی به مسائل نوپیدا، پویایی و ظرفیت 
پیش  باید  را  کشف  فقه  راه  دهــد،  نشان  را  خــود 

بگیرد نه راه فقه عذر.

ظرفیت ها
و  فنی  و  کارآمد  پاسخ  گی های  ویژ به  توجه  با 
که ذیل آن بیان شد، به رصد برخی  دیدگاه هایی 
که با توجه و تمرکز  از ظرفیت های فقه می پردازیم 
بر آن ها، می توان به مسائل دنیای معاصر و فراتر از 

آن پاسخ داد.

و  گذشتگان  میراث  به  بی مهری  با    
گنج رنج هزاران فقیه نمی توان به فقهی 
این  از  نمونه ای  یافت.  دســت  پاسخگو 
پاسخگویی  برای  میراث  به  کم توجهی 
به مسائل نوپیدا را می توان در پناه بردن 
به منبع واره ها و چشم دوختن به کشف 

شریعت از هر آبشخوری جست. 

ویژگی های پاسخ کارآمد
زیر  شرایط  که  باشد  کارآمد  می تواند  پاسخی 

را داشته باشد:
مطابق هنجارهای اجتهاد باشد؛. 1

کشف شریعت باشد؛. ۲ درصدد 
به نظام سازی بینجامد.. 3

دانــش  گفت  باید  شــرط  ســه  ایــن  توضیح  در 
کــهــن خــویــش در ســایــه ســار  ــاریــخ  فــقــه در طـــول ت
اوصیا؟س؟  و  پیامبران  سخنان  و  وحی  آموزه های 
که در  به چارچوب ها و ضرورت هایی رسیده است 
مجموع هنجارهای اجتهاد را رقم می زند، هرگونه 
پاسخگویی و تحول باید مطابق هنجارهای ضرور 
میراث  به  بی مهری  با  وگرنه  گیرد  صــورت  اجتهاد 


