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مقاصد  به  فقیه  توجه  اما  گیرد  قرار  دادن  فتوا  در 
و تفسیر نصوص بیان کننده حکم در سایه مقاصد 
ــه،  ادل و  دیــن  مجموعه  فهم  و  لــحــاظ  ســایــه  در  و 
به  گـــاه  ــد.  ــی ده ــه شــکــل م ادلـ از  را  ــت وی  ــرداش ب
که در ظاهر محدود است توسعه می بخشد،  علتی 
نگاه  در  که  دلیلی  اطــاق  یا  عموم  از  گاه  چنان که 
به  می کند.  جلوگیری  اســـت،  مطلق  یــا  عــام  اول 
گاه  دیگر سخن توجه به مقاصد )و مجموعه دین( 
عقل  مانند  دیگری  معتبر  سند  که  می شود  باعث 
کنار عموم یا اطاق سندی چون روایت معتبر  در 
ح شود و مانع انعقاد عموم یا اطاق روایت در  مطر
مانند  عقل  درک  که  آنجا  از  شود.  حجیت  مرحله 
از  یکی  و  اسناد  از  اســت  سندی  روایــت،  مضمون 
تعارض  فرض  در  می شود،  شمرده  چهارگانه  ادلــه 

با اطاق یا عموم نص، بر نص مقدم خواهد شد.

نظام وار دیدن شریعت. 5
ــه شــریــعــت، عــبــارت  نــگــاه نـــظـــام وار و نــظــام مــنــد ب
نگاه  نه  شریعت  کلی  ساختمان  به  توجه  از  است 
که از آن با »نگاه اتمیک« یاد می شود. دید  جزئی 
حلقه های  بــرخــی  مــی تــوانــد  شریعت  بــه  ــظــام وار  ن
آینه شریعتی جامع،  مفقوده را پوشش دهد. فقه 
کاشفان شریعت  جهانی و جاودان است؛ از این رو، 
گذاشتن  کنار هم  که از  -مجتهدان- بر آن هستند 
تمام نما  آیــنــه ای  بــه  باید  خــود  استنباطات  ع  فــر
فقیه  که  اینجاست  در  برسند.  اســام  شریعت  از 
به  نگاهی  باید  آن  برآیند  و  استنباط  فرایند  در 
را  کار خود  تا سمت وسوی  بیندازد  کار  تمام نمای 
که راه طی شده وی را به نظامی  کند  دریابد و توجه 
کار  منسجم و هماهنگ رهنمون می کند یا فرایند 
گاه متعارض می انجامد.  گسیخته و  وی به نظامی 
در  آنکه  بــرای  می شود  قرینه  خود  دوم  صــورت  در 
کند. در  استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجدیدنظر 
که دید نظام وار به شریعت  گفت  حقیقت می توان 
و هماهنگی فقه با آن می تواند در برداشت از اسناد 
و  باشد  داشته  ظهورشکنی  و  ظهورسازی  ملفوظ 

این ظرفیتی بزرگ در فقه است.

اصول عملیه. 6
که در موارد  اصول عملیه، اصول و ضوابطی است 
تکلیف مکلفان  تعیین حکم شرعی،  در  بروز شک 
است  مجتهدی  نهایی  ملجأ  و  می سازد  روشــن  را 
گاه  که بر دلیل و طریقی دست نیافته است. فقیه 

که  معنایی  بــه   - شریعت  بــه  خویش  کوشش  در 
اجتهاد،  و  کوشش  وجــود  با  و  نمی رسد   - گذشت 
مکشوف  وی  ــرای  بـ شریعت  از  مجهولی  پــدیــده 
متکفل  فقیهان  کــه  اســـت  ایــنــجــا  در  نــمــی شــود، 
در  اجتهاد  بــرای  را  قــواعــدی  و  اصــول  استنباط، 
چنین فرضی تدارک دیده اند؛ هر چند حاصل آن 
بر  شریعت.  کشف  نه  اســت  عــذر  تحصیل  ــول،  اص
این بنیان الزم است محور دیگری چون »تحصیل 
اصول  تکّون  در  دیگر  هــدف  بیان کننده  که  عــذر« 
گیرد  قرار  کشف شریعت  کنار محور  در  فقه است، 
فــقــه »کــشــف شــریــعــت و تحصیل  و مــحــور اصـــول 
که  موجه  نظامی  داشــتــن  ــود.  ش داده  ــرار  ق ــذر«  ع
نتیجه  را  وظیفه ای  به  عمل  کشف،  از  کامی  نا گاه 
ع مقدس اســت، خود  که مــورد رضــای شــار دهــد 
ظرفیتی مثال زدنی در فقه است. در اصول متأخر 
و  اشتغال  استصحاب،  برائت،  اصل  چهار  امامیه، 
تخییر، اصول عملیه را تشکیل می دهند. در نگرش 
فقه  در  دیرین  سابقه ای  نخست  اصل  دو  تاریخی 
اسامی دارند؛ درحالی که شناختن روش اشتغال و 
امری متأخر  به عنوان مکمل اصول عملیه،  تخییر 
گون  گونا مکتب های  در  است  گفتنی  البته  است 
اصولی در طول تاریخ با وجود اختاف در شیوه ها، 
محدود  عملیه  اصــول  کــاربــرد  و  قلمرو  به طورکلی 
گسترشی  امــامــی،  متأخر  اصــول  در  فقط  و  بــوده 

بی سابقه یافته است.
است  متعالی  ظرفیتی  عملیه،  اصول  سازوکار 
کرد،  اما باید به وقت و به مقدار نیاز به آن مراجعه 
همان طور که گفته شد، محور اصلی نظام استنباط، 
عذر.  از  دائمی  پی جویی  نه  اســت  شریعت  کشف 
این  به  این مهم،  کاربست  در  زیـــاده روی  ایــن رو  از 
که  ظرفیت آسیب وارد می کند. این در صورتی است 
گستره و... ضرورت  پژوهش های اصولی در بنیان، 
انصاری  کند. شیخ  ادامه پیدا  باید به قوت  و  دارد 
عملیه،  ــول  اص بــر  تمرکز  بــا  فــرائــداالصــول  کتاب  در 
دستگاهی  طــرح ریــزی  عملیه،  اصــول  چینش  در 
کار  جامع ومانع برای رفع شکوک، ابتکاری ویژه به 
بر  گذشتگان،  کوشش های  از  بهره گیری  با  و  آورده 
کرده است  پاالیش و پیشرفت این ظرفیت، همت 
و پس از وی افزون بر یک سده مورد شرح و تدقیق 

گرفته است. برخی از اصولیان امامیه قرار 
فقه  ظرفیت های  از  بخشی  شــد،  بیان  آنچه 
امامیه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر و حل 
آن ها است. بی تردید عنوان های دیگر از ظرفیت ها 

عنوان های  از  یکی  به  یا  سرانجام  که  دارد  وجــود 
ظرفیتی  به عنوان  می تواند  یا  برمی گردد  گذشته 
قواعد  وجــود  مثال،  به طور  شــود؛  ح  مطر مستقل 
مصداق  گــذاری  وا فقهی،  بی شمار  ضرورت های  و 
تعریف  مصداق،  تشخیص  نهادهای  به  شناسی 
کردن بخش هایی از زندگی به عنوان »مدیریت ها« 
ــه خــردمــنــدان و عــدم  و »شــیــوه هــای اجـــرایـــی« ب
احــکــام  ــود  ــ ــوزه هـــا، وج آن حـ ع در  ــار ــ دخـــالـــت ش
و  موقت  احکام  کنار  در  اقتضا  حد  در  و  منعطف 
از  احکام  تبعیت  انــگــاره  شریعت،  صحن  در  دائــم 
حکم  نهاد  اجتهاد،  باب  انفتاح  مفاسد،  و  مصالح 
فقه  به  که  هستند  واقعیت هایی  از  نیز  حکومتی 
امامیه توانی در قامت پاسخگویی به تمام مسائل 
مقاله،  نگارنده  می دهد.  دوره هــا  تمام  در  نوپدید 
کتاب  سه  در  به تفصیل  را  پیش گفته  عنوان های 
مصلحت  و  فقه  عـــرف،  و  فقه  عــقــل،  و  فقه  ــود  خ
رو  پیش  مقاله  که  توضیحی  اســت.  داده  توضیح 

گنجایش آن را ندارد.

صاحیت  مقاصد،  بیانگر  نصوص    
به  و  نـــدارد  را  حکم  کشف  ــرای  ب استناد 
اجتهاد  مــصــادر  از  نــبــایــد  عــلــت  همین 
اجــتــهــاد، عملیات  ــرا  زیـ ــود؛  شــمــرده شـ
نصوص  از  شــریــعــت  اســتــنــبــاط  و  کــشــف 

بیان کننده احکام است.  

اجتهاد در اجتهاد در کشاکش مرادی صحیح 
و ناصحیح

گوشه ای از ظرفیت های نهفته  گفته شد  آنچه 
اجتهاد،  هــنــجــارهــای  حفظ  بــا  کــه  ــت  اس فقه  در 
پویا  فقهی  و  ورقی دیگر می زند  را  این دانش  دفتر 
به  پیش  از  بیش  نیرویی  با  تا  مــی آورد  ارمغان  به 
به  توجه  بــپــردازد.  نوپیدا  مسائل  به  پاسخگویی 
گذشت نوعی »اجتهاد در اجتهاد« به معنای  آنچه 
اجتهاد  نیست.  آن  از  گزیری  که  است  آن  صحیح 
در  کارآمد  و  فنی  نواندیشی  معنای  به  اجتهاد  در 
پیشرفت  و  پاالیش  به منظور  پیشین  داشته های 
رویکردی  امــا  اســت  صحیح  معنایی  فقه،  دانــش 
گذشتگان  آثـــار  بــه  بــی مــهــری  بــا  ساختارشکنانه 
نصوص  از  برخاسته  که  ضــرور  بخش های  به ویژه 
نــتــیــجــه ای عقیم  دیــنــی اســـت، ســیــر قــهــقــرایــی و 
که به پسرفت و انحال دانش فقه،  خواهد داشت 

می انجامد.


