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ظرفیت عقل. 1
کاربرد دارد: الف( استقالی؛  عقل در اجتهاد دو نوع 
کاربرد نخست، عقل در قالب  ب( غیراستقالی. در 
کارایی  کتاب، سنت و اجماع  کنار  منبع مستقل در 
کل ما حکم به العقل، حکم  دارد. قانون مازمه - 
ع - از قانون های ثابت و مقبول فقه است  به الشر
گواهی می دهند، روایتی  و عقل و نقل بر صحت آن 
منع  را  احــکــام  استنباط  در  عقل  از  اســتــفــاده  کــه 
روایــت هــا  از  ایــن بــاره  در  آنچه  نـــدارد،  وجــود  کند، 
استفاده می شود، ممنوعیت قیاس، إفتای به غیر 
است.  آن  مانند  و  ناقص  عقول  با  استنباط  علم، 
مهم ترین دلیل مخالفان این قانون، ناتوانی عقل 
ره آورد  از درک مناطات احکام شرعی است. آن ها 

عقل را در این باره بیش از ظن نمی دانند.
کــبــرای  مــقــام  در  عــقــل چــه  ک  ادرا ــه  ب بــی مــهــری 
استدالل و چه در مقام صغریات و مصداق ها، ما 
منبع  به عنوان  عقل  در  موجود  ظرفیت های  از  را 
کارایی آن در استنباط اول و استنباط  استنباط و 
کارایی  اینکه  ضمن  می کند.  محروم  )تزاحم(  دوم 
کارایی استقالی منحصر نیست؛ عقل در  عقل، به 
ابزاری  و  تفسیری  نقش  نیز  شرعی  نصوص  تفسیر 
وفــاق همه  مــورد  کــه  کــارایــی  ایــن  در سایه  دارد. 
نصوص  اســـت،  اخــبــاریــان  حتی  امــامــیــه  فقیهان 

معتبر شرعی، ظرفیتی وسیع پیدا می کند.

نصوص عام قرآنی و روایی قاعده ساز. 2
است  شرعی  معتبر  اسناد  عام،  نصوص  از  منظور 
وجــود  آن  از  عــام  قانونی  استنباط  صاحیت  کــه 
شیوه  روایت هایی  در  معصوم؟س؟  امامان  دارد. 
خود را بیان ادله عام، اعام داشته و به آن پایبند 
بوده اند، در این ادله امکان استنباط قانون های 
مربوط  کتاب های  در  فقیهان  دارد.  وجــود  عــام 
کتاب های  در  و  فقهیه  قواعد  و  آیات االحکام  به 
کرده اند،  تمرکز  ادلــه  از  دسته  این  بر  خود  فقهی 
صورت  علمی  کوشش های  بر  ــذاری  ج گـ ار ضمن 
استخراج  بـــرای  پــژوهــش  کــه  گفت  بــایــد  گــرفــتــه، 
ادله هنوز راهی طوالنی در  از  قاعده ها و قانون ها 
ارائه  و  بر اسناد عام  پیش رو دارد. بی تردید تمرکز 
بسیاری  می تواند  مستقل  و  جامع  پژوهش های 
را  ایـــن اســنــاد  ــراف  ــهــام هــای مــوجــود در اطــ اب از 
کردن اندیشه های  روشن سازد و افزون بر نزدیک 
از  بیش  را  ادلــه  این  در  نهفته  ظرفیت  گون،  گونا

کند. پیش شکوفا 

رصد تجسدهای منابع. 3
نیست،  آن  کشف  سند  یا  شریعت  منبع  ــرف«  »ع
ــرار  کــشــف ق ــه در خــدمــت اســنــاد  ک ابــــزاری اســـت 
کنار دیگر  بنیان نشاندن عرف در  این  بر  می گیرد. 
که  همان گونه  و   - نیست  پذیرفتنی  معتبر  اسناد 
 - دارنــد  بــاور  سنت  اهل  از  وسیعی  طیف  و  شیعه 
کان آلی اش نگه داشت  کاربرد  عرف را باید فقط به 
کالبدشکافی،  اما آنچه مهم و بایسته دقت است، 
و  هنجارها  عــرف هــا،  پسینه کاوی  و  مبدأشناسی 
تأسیسات عقاست. بر متصدی استنباط شریعت 
ــرخــورد بــا یــک عـــرف، ســیــره، روش  کــه در ب ــت  اس
تأسیس  یک  مدنی،  و  اجتماعی  پدیده  حکومت، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ... با ابزار مناسب، 
عینیتی که وجود دارد، تحلیل کند و مانند بسته ای 
کند. علل  کالبدشکافی  که آن را باز می کنند، آن را 
در  و  )مبدأشناسی(  کند  را شناسایی  آن  اسباب  و 
پیامدها و نتیجه های آن بیندیشد )پسینه کاوی(.

و  تحول ها  سیر  از  فقه  ماندن  عقب  از  که  کسانی 
بلکه   - الزم  ــد،  دارنـ وحشت  آن  نــبــودن  پاسخگو 
عرف  انگاشتن  سند  با  را  نگرانی  که  نیست  روا- 
چارچوب  در  اجتهاد  با  اســت  الزم  کنند.  برطرف 
دهند.  سامان  را  اجتهاد  و  فقاهت  اسناد،  همان 
به  عــرف،  اندیشه سندیت  انــدک  ــرف داران  گــر طـ ا
نشان  بیشتری  مهر  عقل  چهارگانه  کــارایــی هــای 
سخن  عرف  مرجعیت  از  نبودند،  ناچار  می دادند، 
و  مبدأشناسی  کالبدشکافی،  با  آورنـــد.  میان  به 
بسیاری  که  می شود  معلوم  عرف ها  پسینه کاوی 
این  از  و  داشته  عقانی  صحیح  خاستگاه  آن ها  از 
با  بــایــد  استنباط  متصدی  اســـت.  معتبر  جهت 
بهره  نیز  ظرفیت  این  از  و  بکوشد  مهم  این  کشف 
از  پیوند  این  در  را  احتیاط  و  حزم  البته  ببرد  کافی 

دست ندهد.
نــظــر - به  و  انــدیــشــه  اهـــل ســنــت - دســت کــم در 
سندیت صرف مصلحت در استنباط حکم شرعی 
گروه به ما رسیده است،  قائل نیستند، آنچه از این 
عقل،  قیاس،  قالب  در  مصلحت  سندی  کــارایــی 
استصاح  عمده  به طور  و  استحسان  ــع،  ذرای سد 
مصالح  است.  خاص  شرایطی  با  مرسله(  )مصالح 
رد  مقدس  ع  شــر در  کــه  مصالحی  یعنی  مرسله، 
نشده اما نص معین )عام یا خاص( دال بر تأیید آن 
گاه بر استدالل به چنین  نیز وجود ندارد. این واژه 
این  در  و  می شود  اطــاق  استنباط  در  مصلحتی 

صورت مرادف »استصاح« است.

نصوص مبین مقاصد. 4
بیانگر  نصوص  بــه  تقسیم بندی  یــک  در  نصوص 
شریعت و نصوص بیانگر مقاصد تقسیم می شوند. 
قانون های  بیان  متکفل  شریعت  بیانگر  نصوص 
بیان  بیانگر مقاصد، متکفل  و نصوص  الهی است 
از  هــدف هــایــی  گــونــه هــای  و  شریعت  هدفمندی 
ــزون بــر بــیــان هــدف خــداونــد  قــانــون هــای الــهــی افـ
است.  کتاب ها  انزال  و  پیامبران  ارسال  در  متعال 
کلیت  برای  نه تنها  آیه های بسیاری  کریم در  قرآن 
و  نتیجه ها  کــتــاب هــا،  ــزال  ــ ان و  پــیــامــبــران  ــال  ارســ
احکام  برای  گاه  بلکه  برمی شمارد،  را  هدف هایی 
بیان  را  خاصی  ــراض  اغ یا  غــرض  نیز  ُخــرد  و  جزئی 
ــر ایـــن اصــل  ــراوانـــی نــیــز ب مــی کــنــد. روایـــت هـــای فـ
کتاب هایی  تــدویــن  و  نــگــارش  ــد.  ــ دارن پــافــشــاری 
الشریعه  مقاصد  العلل،  اثبات  علل الشرائع،  چون 
اســت. نصوص  ابــرام  و  پافشاری  این  ... حاصل  و 
کشف  ــرای  بـ اســتــنــاد  صــاحــیــت  مــقــاصــد،  بیانگر 
مصادر  از  نباید  علت  همین  بــه  و  نـــدارد  را  حکم 
کشف  اجتهاد شمرده شود؛ زیرا اجتهاد، عملیات 
احکام  بیان کننده  نصوص  از  شریعت  استنباط  و 
بیانگر  اینکه  به حکم  بیانگر احکام  است. نصوص 
حکم است محتوایی روشن و برنامه ای واضح ارائه 
می دهند. به همین علت، صاحیت دارند تا فقیه 
کرده و اعتماد  در استنباط احکام به آن ها استناد 
به  که  مقاصد  بیان کننده  نصوص  برخاف  کند، 
علت عدم تبیین برنامه و حکمی خاص، آن وضوح 

و این صاحیت را ندارند.
شریعت  خــاصــه  و  روح  شریعت،  بیانگر  نــصــوص 
که یکی از اصلی ترین  شمرده می شوند. اینجاست 
ح  مطر مستنبط  و  فقیه  وظیفه   های  دقیق ترین  و 
و  حکم  بیان کننده  ادلــه  بین  چگونه  که  می شود 
رابطه  شریعت  مقاصد  بیان کننده  ادلــه  و  شریعت 
بیشتر  وقــتــی  مــوضــوع  ایــن  اهمیت  کــنــد؟  ــرار  ــرق ب
مقتضای  با  ع  شــار قطعی  هــدف  بین  که  می شود 
شــرعــی،  حــکــم  از  کــاشــف  معتبر  ــیــل  دل و  حــجــت 
ناسازگاری پدید آید؛ به طور مثال، مقتضای دلیل 
عدالت  و  مصلحت  مخالف  آن  عموم  و  اطــاق  یا 
باشد یا اقتضای حکمی از بین رفتن روح عبادت و 
بندگی یا پرورش بخل، تنبلی و حیله باشد و ... در 

کرد؟ اینجا چه باید 
به  ــردن  کـ بــســنــده  ایـــن بـــاره،  در  صحیح  انــدیــشــه 
نصوِص بیان کننده حکم در اجتهاد در تمام موارد 
فقیه  مستند  باید  همه جا  در  نصوص  این  و  است 


