
ه ب يو نقد نگاه مجتهد شبستر لیتحل
  یگستره علم اصول و اجتهاد فقه

  12/11/1397تاریخ تأیید:   22/9/1397تاریخ دریافت: 
  *یصالحمحمد عرب _____________________________________________________  

  چکیده
چرا دوران «خود با عنوان  يهاادداشتیاز  یکیدر  يمحمد مجتهد شــبستر يآقا

است از صدر اسلام تا  یمدع» اســت؟ دهیرســ انیبه پا یعلم اصــول و اجتهاد فقه
ـــانس فق پیش ازدوران   ياقلمروه تمامدر  یکلام نظریه کیبــا اتکا بر  هــانیرنس

را آن ائل مس تمام فیتکل سلمانانم يو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ای ینییآ یزندگ
دو منبع روشــن در آن یو ســنت و اجتهاد فقه کریم با اســتنباط از قرآن فقطهم 

و مستحدثه  دیجدمسائل پس از دوران رنسانس و هجوم ؛ اما روش نی. اکردندیم
رو هوبر يبا مشکل جد یپس از انقلاب اسلام ویژههو ب جیتدرهب؛ اما ؛هم ادامه داشته

در  اند؛در کتاب و سنت نداشته ينشأارتباط و م چید آمد که هیپد یمسائل؛ زیرا شد
وم روز بوده و و عل ییبر امور عقلا یمبتن فقطهم باره دراین هانیفق يکل فتاوا جهینت
ــتند که تکل نیا حقیقتدر کتاب و ســنت ندارند. در  ياشــهیر  فیعلوم روز هس

 نینابراب ؛یفقه صطلحکنند و نه علم اصول و اجتهاد میمستحدثه را روشن ممسائل 
  است. دهیرس انیبه پا یتوان ادعا کرد که دوران علم اصول و اجتهاد فقهیم

ــتر مجتهد آقاي اتیدر دو جهت به نقد مدعپیش رو  مقاله ــبس ته پرداخباره دراین يش
خواهد شد  دهیبه نقد کش یاجتهاد فقه بانیپشت نظریه درباره يو هاياست؛ ابتدا نقطه نظر

ته و ضمن قرار گرف يمورد واکاو نظریه نیا ییبر عدم کارا یمبن وي يریگجهیسپس نت
ه علم پردازد کیمسئله م نی، به اثبات ايو یفاحش علم هايو اشتباه هاهدادن مغالطنشان

 تمام يگواسخپ تواندمی خود ییایبا پو یخود و اجتهاد فقه شرفتیو پ یاصول با بالندگ
صرف  ییعقلا يهاکه توهم شده که تابع روش يباشد و موارد دیمستحدثه و جدمسائل 

                                                    
  ).salehnasrabad@yahoo.com( یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند اریدانش .*

mailto:salehnasrabad@yahoo.com
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 یستنباطامسائل از سنخ  ولاًو نه مستنبط از کتاب و سنت است، اثبات خواهد شد که اص
حاکم بما  اراتیو اخت یاز سنخ احکام حکومت ای هیاحکام اول ییاجرا ينبوده بلکه ابزارها

  .دخاص خود را دار یشناسهو حاکم است که روش
ــول، اجتهاد فقه :يدیکل واژگان ــتر ،یعلم اص ــبس  ،یحکم حکومت ،يمجتهد ش

  .عقل، کتاب و سنت

  يمجتهد شبستر دگاهیخلاصه د
 یو اجتماع ینییآ یضوابط و احکام زندگ تمام اسلام امبریپ اتیدر دوران ح

از  یجماعت شپس از رحلت؛ اما ؛شدیم نیّمع يو سیتأس ایبا امضــا  يو روانیپ
پرداختند تا در ســـه  یشـــدند، به اجتهاد فقه دهینام هانیامت که بعداً فق المانع

از کتاب و  دیجد ییهاو حکم ابطضو »اساتیس«و » معاملات«، »عبادات«قلمرو 
 يوهاقلمر تمامدر  وبیشکم هانیاسلام فق نیدر قرون آغاز .ســنت اســتنباط کنند

را ائل مستمام  فیمسلمانان تکل يو اقتصاد یاســیســ ،یاجتماع ای ینییآ یزندگ
ـــن م ـــعکردندیروش احکام  تمامبودند که  هانیفق نیا ،یخیتار تی. در آن وض

 ای میلازم داشـــت مســـتق اتیبقا و ادامه ح يبرا یســـلامرا که امت ا یشـــرع
  .کردندیسنت استنباط م ایاز کتاب  میمستقریغ

 یکلام ریهنظ کی هانیاستنباطات فق تیو تثب هیتوج يدر قرون دوم و سوم برا
  ساخته و پرداخته شد: زین یـ فلسف

(افعال بندگان » افعالِ عباد« یچون به مصالح و مفاسد واقع متعال خداوند. 1
حکمت و قدرت  يعالم اســت به مقتضا یو اجتماع يفرد یخدا) در زندگ

ها از آنان صادر عصرها و مکان تمامهر کدام از افعال عباد که در  يخود برا
ها آن يتضامقرر فرموده است تا بندگان خدا به مق یحکم واقع کی شــودیم

 یآورند و آنچه را مفسده واقع يدارد به جا یآن افعال را که مصلحت واقع
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  .دارد ترك کنند
) کریم مراجعه به کتاب (قرآن متعال خداوند یشدن از احکام واقعآگاه . راه2

ـــنــت نبو ـــت و بــا يو س  ونددو منبع که حجت خدا نیها را از اآن دیاس
  ها هستند استنباط کرد.بر انسان متعال

باط احکام استن يبود که برا نیا ازمندین یـ فلسف یکلام نظریه نیاز ا استفاده
 جیتدرروش به نیروش قابل قبول و قابل دفاع ابداع شود. ا کیاز کتاب و سنت 

 اشد. ب دهیو علم اصول نام افتیمســلمانان اقتباس و ابداع شد و سامان  انیدر م
آنان  ینشان دهند که اجتهاد فقه توانستندیهمواره م هانیعلم فق نیا يریگکاربه

ــودیتمام مثمر ثمر م يبا کارآمد را  وند متعالاحکام خدا ،موارد تمامو در  ش
 هاینک . تاسازدیها را بر طرف مآن يازهاین تمامو  دهدیدر دسترس مکلفان قرار م

 کیمستحدثه باز شد و در مسائل باب فتوا در  دیجدمسائل با ظهور رنسانس و 
 یفقه يهاها و کتابمسائلالحیاحکام که در توض هگستر رسدیمنظر به ینگاه کل
علم فقه است و  يهاییشده، همان گستره توانا انیب گریمعدود د مســئله و چند
 یاصل تیظرف حقیقتها اضافه شود. در هم به آن یمسائل شیبوکم باشدمیممکن 

 و دیجد دها و آن موارمسائلالحیفقه و توض هايباعلم فقه همان است که در کت
  از آن. شتریب يزیو نه چ شودیم دهیمانند آنها د

نوشته شد و در آن از  یقانون اساس رانیطرف که در ا نیبه ا 1357ســال  از
و  یخصــوصــ ،یتعاون یســه بخشــ يقوا، نظام اقتصــاد کیملت، تفک تیحاکم
حکومت مدرن از نوع ملت و  کیانتخابات و پارلمان سخن گفته شد و  ،یدولت

 دیپد مامصلحت نظ صیسابقه که مجمع تشخیو با آن اقدام ب شد رفتهیدولت پذ
در  یرا بر التزام به فتواها و احکام شـــرع یعقلان يهاآمد و مراعات مصـــلحت
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ــتن و تصــو حیصــورت لزوم ترج ــعه و برنامه  بیداد و با نوش چند برنامه توس
و  دیهزاران قانون با استفاده از علوم جد بیو تصو ...ساله و ستیانداز بچشــم
 و يو اقتصاد یصدها نهاد حقوق سیدر مجلس شــورا و تأس يبشــر يهاتجربه

هزاران افعالِ  براي …کشـــورها و  دیگر يهابا اســـتفاده از تجربه یاســـیســـ
و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مصالح  گمانبیحکومتگران که 
ـــوندیمرتکب م نیمقام عمل به قوان ـــکبیو  ش ـــد دارند  ش ـــالح و مفاس مص

نه با استنباط از کتاب و ؛ اما ؛شده است نیّمع يسازمهم و سرنوشت يهافیتکل
ــ سنت  ــ که آنها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بودـ که با بل ـ

 یحکومت يهاو تجربه دیعصر و تمدن جد يهاو فلسفه هادهیاستفاده از علوم و ا
در جهان  اتیادامه ح يما مسلمانان برا کنونی. اگر در عصــر انیشــرق ای انیغرب

هزاران افعــال خود را کــه  فیکــه تکل مینــدار شیدر پ نیجز ا یراهپیش رو 
 و علوم و هادهیبا استفاده از افکار و ا زنندیما را رقم م ندهیسرنوشت اکنون و آ

ند ستهو کارامد  شرفتهیمعاصر که پ يبشر يهاو تجربه دیتمدن جد يهافلســفه
ـــخص کن مراجعه به کتاب و  هآن افعال هر گون فیکردن تکلنیّمع يو برا میمش

و  میزنب یخود را به نادان میتوانیلغو است چگونه م یو عمل میثمر و عقیسنت ب
  !م؟ییسخن بگو یـ فلسف یکلام نظریه باز هم از اعتبار آن

پرونده علم اصول و اجتهاد  دیبا کنونیصورت ما مسلمانان در عصر  نیدر ا
 يامت بود و دوران آن ســپر یجمع تیحفظ هو کیهرمنوت يارا که گونه یفقه

 کیعم که ا يبه معنا یفلسف کیهرمنوت کردیو کتاب و سنت را با رو میشده ببند
 که صاحب ستاصل و اساس آن روش ا نی. امیکن ریاست تفس یعقلان کردیرو
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  *.ورزدیو بر آن اصرار م کندیم هیآن را توص شیسال پ ستیقلم از ب نیا

  يمجتهد شبستر دگاهینقد د

  یاجتهاد فقه هینظر بانیپشت یکلام یفلسف نظریه بارهدر ینکات
در قرن دوم و ســوم شکل گرفته است؛  یاجتهاد فقه بانیپشــت نظریه وي از نظر

ــده  یآن اســت که ابتدا اجتهاد فقه يســخن به معنا نیا انجام گرفته و اعمال ش
ـــپس در قرن ـــروع يبرا يپردازنظریه ائمه فقه به فکر يبعد يهــاس  آن تیمش

  : ندیگومیصراحت به گرید يدر جا وي. اندهافتاد
 یحکم ياخداوند در هر واقعه اینکه ایخداست  هدیکه آفر یواقع نیاز د امبریپ

را  نهای. اشـــودینم دهید کریم مقولات در قرآن نیدارد ســخن نگفته اســت. ا
 بهشتیارد ،يشــبســتر (مجتهد اندهاصــول ســاخته و پرداخت نلماامتکلمان و ع

  ).وي یشخص تی، سا1394
ـــ لیذدر  آن پرداخته تا  گوناگون درباره يهادگاهیو د نظریه نیا یبه بررس

امامان و کلمات  کریم قرآن اتیدر آ شـــهیر نظریه نیروشـــن شـــود اســـاس ا
ــوم ــول یکی یکه پس از طنیدارد؛ نه ا معص و متکلمان به  انیدو قرن تازه اص

ـــند؛ در ادامه مقاله به لوا نظریــه نیفکر ابــداع ا  مجتهد آقايکه  یزمبرآمده باش
ام که از احک يپردازد تا اثبات کند مواردمی ،اندهبار کرد نظریه نیبر ا يشــبســتر

                                                    
نقل و نقد شده و آدرس خاص داده نشده،  يمجتهد شــبســتر آقاياز  روپیش آنچه در مقاله. *

ول چرا دوران علم اص« است که با عنوان: شانیا یشخص تیسا در وب شانیبرگرفته از نوشته ا
مورخ  mojtahedshabestari.comمنتشر شده است. ر.ك: » شده است؟ يســپر یاجتهاد فقه و

21/11/94. 
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 ساساًکه ا رندیگمی جهیندارد و سپس نت یدر اجتهاد فقه شهیکه ر کرده توهم وي
 ختنیاز به هم آم یو ناش هیپایب یاست سخن دهیرس انیبه پا یدوران اجتهاد فقه

قلمرو  بارهدر هادگاهید لیذدر است.  ییو اجرا یبا احکام حکومت یاحکام شرع
  .شودمی یبررس یاحکام فقه

  عدم خلو واقعه از حکم. 1
قط ف گاهی نظر نیبه ا ناقائل ست؛یاز حکم ن یخال ياواقعه چیقول ه نیمطابق ا

ـــتناد کرده و منع عقل یبــه ادله نقل ؛ اما ؛دانندیخلو واقعه از حکم نم يبرا یاس
  .دانندیهم عقلاً آن را محال م یبرخ

؛ اما ؛ندارد یخلو واقعه از حکم گرچه محذور عقل فصولنظر صاحب  مطابق
 يآن را برا متعالاســت که خداوند  یحکم يادر هر واقعه ینقل ۀمطابق ادل

د آنان احکام در نز تمام نیکرده است؛ بنابرا انیب ائشیهم به اوص يو و امبرشیپ
ــــت و ه  ســــتین یاز حکم واقع یخــال ياواقعــه چیمقرر و مخزون اس

  .)341ق، ص1404 ،یاصفهانيریحا(
  امکان استناد به آنهاست عبارت است از:باره دراینکه  یهایهیآ

فروگذار  يزیکتاب از چ نیما در ا ؛)38، (انعام »ءٍیالکتاب مِن شــ یما فرَّطنا ف«
   .مینکرد

، ل(نح »نیللمسلم يو رحمۀً و بُشر يًو هد ءٍیلکلِّ شــ اناًیالکتابَ تب کینزَّلنا عل«
ـــت و زیکننده همه چانیکه ب یدر حال میمــا کتــاب را بر تو نازل کرد ؛)89  اس
  .باشدمیمنان ؤو رحمت و بشارت بر م يدها

د انسان باش تیاست که هر آنچه مربوط به هدا نیا هیدو آنیدلالت ا کمترین
ــت نیو در ا ــده اس ــد فروگذار نش ــته باش  ،ییطباطبا ر.ك به:( امر دخالت داش
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  .)16، ص10ق، ج1406 ،یصادق /325-324، ص12و ج 82-81ص، 7ق، ج1390
از آن  یقول اســتدلال شده است که برخ نیا يهم برا یفراوان هايتیروا به

  شود:می بیان لیذدر 
  : فرمایدمی مؤمنان علی ریامحضرت 

إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا مَضَى وَ عِلْمَ مَا وَ لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ أُخْبِرُکُمْ عَنْهُ  فَاسْتَنْطِقُوهُ الْقُرْآنُ ذَلِکَ«
لَوْ سَأَلْتُمُونِی فَ ونَیَأْتِی إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَۀِ وَ حُکْمَ مَا بَیْنَکُمْ وَ بَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُ

ـــخن در  کریم قرآن نیا ؛)61، ص1، جق1407 ،ینی(کل »عَنـْـهُ لَعَلَّمْتُکُمْ را به س
که در آن علم  میگویمن درباره آن م د؛یگویسخن نم تانیخودش برا که دیآور

آنچه در  انیوجود دارد ب دیآمی امتیتا روز ق ندهیگذشـــتگان و علم آنچه در آ
ــآن اختلــاف خواه ــــت و اگر در موردش از من  کریم در قرآن ردک دی اس

  دادم.ینشانتان م نهیهر آ پرسیدیدمی
ق، 1407 ،ینی(کل »کتابٌ أو سنّۀٌ هیإلا و ف ءٍیما مِن ش«: فرمایدنیز می امام صادق

 .سنت نظر داده است ایآن کتاب  بارهمگر آنکه در ستین يامر چیه ؛)59، ص1ج
  فرماید:هم می امام کاظم
 یف ءٍی: بل کلّ شقال ه؟یأو تقولون ف هِیکتابُ الله و سنۀ نب هیف ءٍیقلت له أکلّ ش«

امور کتاب  تمامدر  ایآ :به امام گفتم ؛)62، ص1ج همان،( »هیکتاب الله و سنۀ نب
 د؟یدهیشــما هم نظر م اینظر داده  اکرم امبریو ســنت پ وند متعالخدا

  موجود است. امبریز در کتاب و سنت پیهمه چ ریفرمودند خ
  : نقل شده است امام باقرز ا

کتابه  یالاُمّۀ إلا انزله ف هیإل حتاجی ئاًیش دَعیَلم  ی: إنّ الله تبارك و تعالقولیسمعتُهُ «
لکن و جعل  هیعل دلّی لاًیدل هیحدّاً و جعل عل ءٍیو جعل لکلّ ش لرسوله نهیَّو بَ
فرمود: می امــام باقر ؛)59، ص1(همــان، ج »ذلــک الحــد حــدّاً يمَن تَعــدّ یعل
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امت باشد رها نکرده مگر آنکه آن  ازیکه مورد ن يامر چیه یخداوند تبارك و تعال
 يحد يزیهر چ يو برا فرموده نییرســولش تب يرا در کتابش نازل کرده و برا

  .قرار داده است يمتجاوز از آن حد هم حد يبرا؛؛ اما یلیقرار داده و بر آن حد دل
  :فرمایدمیباره دراین امام صادق

 ئاًیوالله ما ترك الله ش یحت ءٍیکلَّ ش انَیالقرآن تب یأنزل ف یإنّ الله تبارك و تعال«
قد  هذا القرآن و یلو کان هذا اُنزل ف قولیعبدٌ  عیســـتطیلا  یالعباد حت هیإل حتاجی

 انیتب کریم در قرآن یخداوند تبارك و تعال؛ )59، ص1(همان، ج »هیأنزلــه الله ف
به  زایرا که مردم ن يزیچ وند متعالخداه قسم ب .را نازل کرده است زیهمه چ

که هر آنچه به ذهن انسان خطور کند  يطورهب ؛دارند فروگذار نکرده اســت آن
 همان در قرآن کردیآن را نازل م کریم در قرآن متعال کــاش خداوند يکــه ا
  روشن شده است. فشینازل شده و تکل کریم

ــا گفتنی ــت که مقتض ــ ياس ــد که ب نیتواند امیگفته پیشاز ادله  یبعض اش
ـــنت  ایامور را در کتاب خود  تمام اتیجزئ متعــال خــداونــد در کتاب و س

؛ اما امور است نیا نییتب فقط امامان معصوماست و کار  فرموده انیب امبرشیپ
ــازوکار  متعال ســازد که خداوندمی هم نیبا اگفته پیشاز ادله  گرید یبرخ س

 اتیدر زمان ح ؛ براي مثالکرده است هیتعب کریم را در قرآنمســائل  تمام نییتب
و در زمان پس از  کرده یاحکام جزئ نییرا مسئول ابلاغ و تب يو اکرم امبریپ
بر ا ت کرده هیتعب کریم در کنار قرآن امتیرا تا روز ق یشـــخص معصـــوم امبریپ

 تیبشر باشند. دو روا یتیهدا يازهاینتمام  يگوپاسخ یقرآن يهاآموزهاســاس 
  به امر دوم دارند. هاشار لیذ

کتاب الله عزّ و  یإثنان إلا و له اصلٌ ف هیف ختلفُیما مِن امرً «: فرمایدمی صادق امام
ل مگر آنکه اص ستیامر مورد اختلاف دو نفر ن چیه :جلّ و لکن لا تبلُغه عقولُ الرّجال
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  .)60، ص1، جهمان( »رسدنمی به آن يعقل هر بشر؛ اما آن در کتاب الله است
  است: یهایهاشار نیچن دربرگیرندههم  امام رضااز  یتیروا

 نهمیلامته معالم د نیّب یحت رسول الله مضیو لم  نیو امر الامامۀ من تمام الد«
علماً و امامًا  اًیّالحق و اقام لهم عل لیقصد سب یو ترکهم عل لهمیو اوضح لهم سب
ــ  نهید کملیالله عز و جل لم  انفمن زعم  نهیّالامۀ الا ب هیتحتاج ال ئاًیو ما ترك ش

 يامر امــامــت از اجزا :فقــد ردّ کتــاب اللــه و من ردّ کتــاب اللــه فهو کــافر بــه
رحلت نکرد مگر آنکه راه  ایدن نیاز ا است و رسول خدا نید افتنیتیتمام

را  یعلحضرت حق گذارد و  هانیو آنان را در راه م فرمودمردم واضح  يرا برا
ـــت از آنان  یامام و پرچمبه عنوان  ـــت و آنچه امت به آن محتاج اس برافراش

ـــت کرده انشیفروگــذار نکرده و ب ـــ ؛اس  گمان برد که خداوند یپس اگر کس
کتاب خدا  هکتاب خدا را رد کرده و ردکنند يرا کامل نکرده، و نشید متعال
 /674ق، ص1400صـــدوق،  /199، ص1، جهمان» (اســت دهیورزکفر  يبه و
  .)216، ص1ق، ج1378 همو،

اجتهاد  بانیپشـــت نظریه که اســـاس دیآمی بر اتیو روا اتیآ نیمجموع ا از
ـــ گاهیهم  اتیآمــده و روا کریم در قرآن یفقه هم  یو برخ اتیهمان آ ریتفس

در  ينشان و اثر نظریه نیکه انیگفتن از اســخن نیبنابرا ؛اندمســتقل ورود کرده
ـــوم  هاندارد بلکه بعد اکرم امبریو کلمات پ کریم قرآن به در قرن دوم و س

لامه ع البته؛ و متکلمان ســاخته و پرداخته شــده، نادرست است انیاصــولوســیله 
عقل استناد کرده و از باب  لیعدم امکان خلو واقعه از حکم به دل يبرا یشعران

 دیبا گمانبیگرفته  جهینت ستین یقبح ذات ایسن از حُ یخال يامر چیکه چون هنیا
متناســب با مرتبه حســن و قبح، حکم هم داشته باشد؛ مگر بنابر آنچه به اشاعره 

 یبرخ .)235، ص1373 ،ی(شعران ستندیو قبح ن نسل به حُینسبت داده شده که قا
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 یاحکام شرع انیلزوم لطف تمسک کرده و لازمه آن را لزوم ب یعقل هبه قاعد زین
  .)11، ص2ج ،]تایب[ ،ياند (دربنددانسته عیوقا تمامدر  ،یرالزامیاحکام غ یحت

  امکان خلو واقعه از حکم و وقوع آن. 2
ـــده یلیدلاولاً نظر  نیمطابق ا بر  لیدلثانیاً  ؛بر عدم خلو واقعه از حکم اقامه نش
د و نداشته باش ییاقتضا چیباشد که ه ياگر مورد اینکه موجود است و آنخلاف 

 نیهم نخواهد داشت. ا یحکم شکبی نداشــته باشد یجعل اباحه هم مصــلحت
جهت  نیبه ا یاباحه گاه اینکه حینام گرفته اســت؛ توض هیموارد اباحه لااقتضــائ

م صورت حک نیدر ا .دارد یفعل و ترك مصلحت ياست که نفس حکمِ به تساو
ع حکم شار ،نداشته باشد یمصلحت چیاگر مورد، ه؛ اما ؛شارع به اباحه ملاك دارد

دارد ن یآن حکم بارهاست که شارع در یعقل هارد منطبق بر اباحمو نیلغو است. ا
  .)424، ص1، ج1382 ،یسبحان /19-18ص ،2ج ق،1415 ،ینیخمموسوي(

 اتیالزام ریدر غ منطقۀ الفراغل به یهم که قا صدر دیشهنماند که امثال  ناگفته
 اریاست که شارع اخت نیسخن آنان ا؛ زیرا هست؛ نظر نیبا همهمسو  زیهستند ن

داده است و واضح است که  یمنطقه را به حاکم عادل شرع نیصدور حکم در ا
 ینه حکم حکومت ستشارع ا یمراد از خلو واقعه از حکم، خلو از حکم شــرع

 عتیتا نقص شر ســتیاز حکم ن یمنطقه خال نیا صــدر دیشــهحاکم. به گفته 
منطقه را به حاکم  نیوضع احکام ا اریاســت که اخت نیبلکه حکم آن ا ؛دیلازم آ

 و حکم کند و دهیجامعه را سنج ازیسپرده است تا او با اجتهاد خود مصلحت و ن
ت (صدر، اس کرده نیتأم زیبشر را ن یزندگ ریمتغ يهاجنبه فیصورت تکل نیبد

  .)689-688، ص1375
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ـــد  تیآنجا که واقعه قابل اهم باور دارند زین یبرخ ا کردن بيبازمانند نباش
 نیچنهم ؛ییاز حکم انشا یحت ستیدر جواز خلو از حکم ن یاشکال چیه ح،یتسب

که مورد  ییدر جا؛ اما ؛نخواهد بود یحکم ،لغو باشــد یهر جا که جعل شــرع
 ،داشته باشد یحکم شرع دیبا ،اســت ونئشــياســت و از امور ذ نامکلف يابتلا

  .)438، ص1ق، ج1428 ،ی(قدس مقدسه است عتیمستلزم نقص شر گرنهو
 از یکه مانع ي، جز در مواردنخست دگاهیمقاله ضمن موافقت با د ســندهینو
سه  نیب دیاب مسئله حیو توض نییتب يبرا باور داردکردن وجود داشته باشد، حکم

ـــدیقا کیمقام تفک ـــن و قبح ذاتمقام حُالف)  :ل ش مقام اراده و  ؛ ب)امور یس
  حکم. يمقام خطاب و انشا ؛ ج)کراهت مولا

 بساچه مورد امر شــارع قرار نگرفته و؛ اما هســتند ســنکه حُ يبســا امورچه
در  باشدمیممکن ؛ زیرا اندشــارع واقع نشــده یکه قبح دارند و مورد نه يامور

ـــت بلکه از ا روروبه یخطــاب و جعل حکم با موانع يموارد بالاتر  نیبوده اس
 اعثب تواندیم فقطبلکه  ستیمســتلزم اراده و کراهت هم ن یســن و قبح حتحُ

براي  *).132ق، ص1407 ،ی(آخوند خراسان در نزد عقل باشــد ینفرت ایشــوق 
 یلزاما هو در مفسد ستین یشــک ربالغیغ زیمم یّصــب يدر قبح ظلم از ســومثال 

ز ا یحت ،ظلم شود یبه کس خواهدیمولا نم اینکه در ست؛ین یظلم هم شــک نیا
 يامور باز مولا حکم و جعل مولو نیاتمام با ؛ اما ستین یبالغ هم شکریغ يسو

                                                    
انّ حسن الفعل و قبحه بمجرّد هما لا یکونان منشأین لهما و إن کانا موجبین لاستعجاب العقل و استغرابه و . *

رورة، بداهۀ انّه لا یراد إحسان إنسان مع حسنه و استعجاب العقل له و المدح  هما غیر الإرادة و الکراهۀ بالضــّ
لو کان من الأعداء، و انّه ربّما لا یکره الظلم و الإساءة لو کان إلیهم مع قبحه و استغراب العقل  هعلیه، بل یکره

 ).132، صق1407 ،یآخوند خراسان( یستلزم المصلحۀ و المفسدة للخطابله، فلا 
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ملزمه دارند و مولا  مصلحتدر تزاحم اهم و مهم هر دو  نیندارد؛ همچن یفیتکل
که نماز  ستین یشک یعنیســت؛ ي او همورد اراد یعنی خواهد؛یهر دو را هم م

اقوال خطاب و حکم  یبنا بر برخ ،چون مزاحم اهم است؛ اما مطلوب مولاســت
 یمبتن قطفکه مسئله را  يشبستر مجتهد آقاي سخن حیتوض نیبه آن مانع دارد. با ا

  سن و قبح دانست ناتمام است. بر حُ
 یدر موارد حکم شـــرع انینزاع و اختلاف اصـــول نیا اینکه قابل توجه نکته

ـــوعات و افعال و وقا ـــت که حکم يموارد یعنی هادهیو پد عیموض بردار و اس
ــلاع  یکی فقط نیدارد و ا يگزارحکم تیقابل ا ر ینید يهاآموزه گوناگوناز اض

ـــک  يهاگزاره ،يعتقادا يهاگزاره ،یاخلاق يهاگزاره بارهدر؛ اما دهــدمی لیــتش
ـــت يهاگزاره ،یمعرفت ـــناختیهس  و یاجتماع يهاگزاره ،یتیترب يهاگزاره ،یش

 فیکه با تکل يدر موارد هادر آن حوزه دارد؛ اصولاً يگریبحث طور د یاسیســ
در  یدخالت چیه هیبما هو فق هیفق گرینخورده باشــد د وندیافراد جامعه پ ایحاکم 

و  ادیظف به اصطؤو م یتیتربمســائل  متخصــص هیفقفهم و اســتنباط آن ندارد؛ 
تنباط متعهد و مکلف به اس هیفق ســت؛یاســلام از منابع ان ن یتیاســتنباط نظام ترب

 يکارش اقتصاد يو ست؛یمنابع ن هاي دیگرهیو آ هاتیم از روااسلا ینظام اخلاق
خش ب اینکه با ستین یشــناســو اخلاق و روان تیو ورود به علم اقتصــاد و ترب

 هیاســـت؛ البته فق دیو عقا تیمربوط به حوزه اخلاق و ترب ینید يهااعظم آموزه
فقه  ه،یفقه الترب مانند یفقه دیجد يهامضــاعف به عرصه کوشــش با دیمتبحر با

در  یوانفرا یفقهمسائل  بساچه و فقه النظام ورود کند و استیالاقتصــاد، فقه ســ
در هر ؛ اما ردیگ ارباشــد که موضـــوع احکام خمســـه قر دینوپد يهاحوزه نیا

ـــورت فق حوزه اگر  نیدهد و البته در امی نظر یدر حوزه احکام فقه فقط هیص

ال 
س

هف
ره 

شما
م/ 

ده
74-

75 



 

61 

 
 لیتحل

ستر
 شب

هد
مجت

گاه 
د ن

و نق
 ي

فقه
اد 

جته
 و ا

ول
 اص

علم
ره 

گست
به 

 ی

 ازمندیاســت که ن يموارد تماماحکام  فیتکل نییباشــد متعهد به تع یجامع هیفق
ا را دارد که ب تیظرف نیحکم و فتوا و قانون اســت و منابع چهارگانه اســتنباط ا

ته در الب ؛کردو استنباط  ادیاحکام را از آن اصط نیاو روشمند تمام  ایپو ياجتهاد
 يوموارد از ستمام  انیبر ب یالزام چیمشخص است که ه یفقهریموارد غ ياریبس

شده ن انیما ب يعالم پس از مرگ ممکن است برا قیاز حقا ياری. بسستیشارع ن
ــارع مقدس ن ــد چون ش ــ دهیدنمی آن انیبه ب يازیباش ــت. بس از امور  ياریاس

 را يتوانمند نیچون ا ؛واگذارده باشد هاشارع به خود انسان بساچه را یاجتماع
  است. دهیدر آنها د

  یفقه هینظر بانیپشت نظریهنادرست از  يهايریگجهینت

  به کتاب و سنت یعدم انحصار منابع اجتهاد فقه. 1
 يشبستر مجتهد آقاي يدیانحصار منابع استنباط به کتاب و سنت از اشتباهات کل

 غفلت باشد. منبع عقل از ياز رو ایسخن ناآگاهانه  نیا باشــدمی دیاســت و بع
 یراوانف هايتیاست؛ روا عهیش یدر ســنت اســتنباط ویژهبه ینیمنابع د نیترمهم
ـــمون که خداوند نیوارده با ا هايتیامر دلــالــت دارد از جمله روا نیبر ا  مض

 امامان معصومو  امبرانیپ یعنی يبر مردم دو حجت دارد حجت ظاهر متعال
 هاتی) و چنانچه در روا16، ص1، جق1407 ،ینیعقول (کل یعنی یو حجت باطن

ارد د يسازگار نیدر کتاب و سنت است، آمده با ا زیهمه چ اینکه دال بر یمطلب
 عیشــرت یحت ای انیب فهیوظ ای اشــدعقل هم در کتاب و ســنت آمده ب تیکه منبع

 هشتواگذا معصوم و امامان اکرم امبریامور در کتاب و سنت به پ اتیجزئ
ن ضام نیترمهم و بلکه عتیابزار فهم شــر نیترمهم عقل اینکه از يباشــد. جدا
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ه ب دیبا نیو اصــول و ارکان د نید رشیســت. اصــل پذا زیآن ن تیاعتبار و حج
امامان  و اکرم امبریو سنت و پ کریم قرآنبه  یعقل برسد سرسپردگ يامضا

 يبرا یتیمرجع نیخواهد شد. چن ریپذعقل امکان يپس از امضا زین معصــوم
را به آن  ما يشبستر مجتهد آقاي که یفلسف کیو هرمنوت کیدر هرمنوت یعقل حت

و مورد قبول واقع شده است.  نییتب گادامر ياز سوصــراحت به ،دهندمی ارجاع
  :سدینومی سنت تیرجعبه م يتهاجم عصر روشنگر برابردر  گادامر

ـــنگري از عقل و آزادي دارد، می مفهوم تواند مرجعیــت، بنــا بر درکی که روش
ـــوکــامل مخالف عقل و آزادي تلقی طوربــه  حقیقت مرجعیت و اقتدار در .دش

ـــت که در زبان نقد و انتقاد از  یعنی اطــاعــت کورکورانه؛ این همان معنایی اس
  یابیم.هاي نوین میدیکتاتوري

ــت. مرجعیت افراد  اما نه بر تابع و مطیع  ســرانجامجوهر مرجعیت این نیس
قرار دادن عقل بلکه بر عمل تصــدیق و شناخت مبتنی است. منظور از شناخت، 
شناخت این است که دیگري در داوري و بینش بر خود شخص برتري دارد و به 

ــخص اولو ؛تقدم دارد يداوري و علتهمین  ــبت به حکم خود ش  یتیعنی نس
ی عقل ؛دارد. مرجعیت بر تصدیق و از این رهگذر بر عمل خود عقل مبتنی است

 ياکند. مبنخود بر بینش برتر دیگران اعتماد می يهاکــه با آگاهی از محدودیت
پذیرد که ین جهت میه امرجعیت عمل اختیار و عقل است که مافوق را اساساً ب

که باز یعنی ایندارد؛  یشــتريتري نســبت به امور دارد یا آگاهی ببینش وســیع
  شناخت بیشتري دارد.

ترتیب تصــدیق مرجعیت همیشــه با این اندیشه مرتبط است که آنچه  ه اینب
الاصــول صدق آن قابل بلکه علی ،و گزافی نیســت گوید غیرمعقولمرجعیت می
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 ،کشــف اســت. جوهر مرجعیتی که معلّم، مافوق و متخصص ادعاي آن را دارند
  ).Gadammer, 1994, pp.279-280همین است (

  به بعد از دوره رنسانس دینوپدمسائل عدم اختصاص . 2
 يآقا اســت و بر خلاف باور دینوپدمســائل  يمســتحدثه به معنامســائل  عنوان
 یندارد. در هر زماناین ســو اختصــاص به دوران رنســانس به  يشــبســتر مجتهد

رداخته و پمسائل  نیخود به ا يایبوده و با اجتهاد پو روروبه دیجدمسائل  با نهایفق
ن هم . شاهد آاندهاستنباط و اعلام کرد ینیو منابع د یرا با توجه به مبان یحکم شرع

 يهادوره شیدایمدرن و پ شایو توســعه علم فقه و علم اصول در دوران پ شــرفتیپ
ست؛ گسترش و تکامل علم فقه و هادر همان زمان گوناگون یو اصول یمکتوب فقه

 مرهون ورود شــتریدوره بعد رنســانس ب مانندعلم اصــول در دوران ماقبل رنســانس 
 یلبته با حجم بالا و تنوعا دیجدمسائل  زیست. امروز نهاوزهح نیبه ا دیجدمســائل 

 يورت فردصبه نامجتهدبه وسیله  گاهی و يحوزو یقاتیدر مراکز تحق شتریب اریبس
 هیآن پس از اســـتنباط حکم به جامعه و مردم ارا هايهجیمورد مداقه قرار گرفته و نت

 یکه تخط طوريهاســتنباط ب چگونگیدر  يو ماهو يتفاوت جوهر چیشــود و همی
به  که امروزه یمسائل نیشــده باشد در آن وجود ندارد. هم يجواهر ياز فقه اجتهاد

قل و متن فقه منت یاصلمسائل  به امیپس از گذر ا ،شوندمی مســتحدثه خواندهعنوان 
مستمر  کوشش در طول زمان مطرح خواهد شد و بالطبع يدیجدمســائل  پس از آن

  .همان زمان باشد يازهاین يگوپاسخ دیدر هر زمان با یو مراکز فقه نهایفق

  یحکم شرع يو مرحله اجرا یحکم شرع نیخلط ب. 3
 بانیتپش یفلســف یکلام نظریه رانیا یانقلاب اســلام شیدایاســت با پ یمدع وي
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علوم  يهامستنبط از فراورده دیجد اهاياز فتو ياریباطل شد و بس یاستنباطات فقه
که اساس سخن  یدر حال؛ در کتاب و سنت ندارد ايسرچشمه چیاســت و ه دیجد
 ويکاش  ي. ااندهخود اقامه نکرد يبر مدعا یلیدل چیصــرف اســت و ه ییادعا وي
مستحدثه و امور پس مســائل  در نهایفق ياهامورد از فتو کیمورد و فقط  کی یحت

  .در کتاب و سنت نداشته باشد شهیکرد که رمی بیاناز انقلاب را 
ــائل ــترمجتهد  آقاي که یمس ــبس ــت،ا هکرد بیانباره دراین يش  هاینک مانند س

بر  ییمصلحت و تقدم مصالح عقلا صیمجمع تشخ لیتشک ویژهبه قوا و کیتفک
همه از  يو اقتصــاد یاســیو ســ یصــدها نهاد حقوق بنیادنهادنو  یشــرع يفتاوا

از  تیدر کتاب و سنت ندارند، حکا شهیکه ر ندهســت دیتمدن جد يهافراورده
ــوعات جد دیجد يفتوا نیب وي بطخلط و خ ــت؛ همه ا دیو موض موارد  نیاس

 یحکم شرع ایخود، فتوا  اینکه ند؛ نههست یاحکام شرع يمربوط به مرحله اجرا
 احکام ويرسد. اگر مراد می نظرهب بیعج اریبس وياز  يامغلطه نیباشــند؛ چن

ر آن د اشــد... ب ایمصــلحت و  صیمجمع تشــخ ایقوا  کیمرتبط با تفک یشــرع
موارد نه فقط در کتاب و سنت بلکه در  نیا یشرع شهیمستند و ر دیصــورت با

 یموارد مســتند شرع نیجو شــود؛ تمام اودو منبع و در عقل و اجماع جســتآن
  دارد.

  یم شرعحاکبه وسیله  یحق صدور احکام حکومت عیقلمرو فقه با تشر یگستردگ. 4
 لیبق نیا يگوپاسخ تواندمی از موارد ياریکه در بس یشرع هاياز مســتند یکی

 مستند به کتاب و قیدقطوربهاست که  یحاکم شرع هاياریباشــد اخت هااشــکال
و پس از آنکه  باشـــدمی یاجتهاد فقه يهافراورده نیترمهم ســـنت و عقل و از
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کتاب و ســنت و عقل اثبات شــود آنگاه اعمال به وســیله  هاي وياریاصــل اخت
ا اقتض نیست. اگر مصلحت چني اآن در دست خود و ییاجرا وهیو ش اراتیاخت

خواهــد کرد و چنانچه  نیچن ،قوا حکومــت را اداره کنــد کیــکنــد کــه بــا تفک
 ایگانه معروف و معمول در دنسه يهم در کنار قوا یقوه چهارم ندیمصــلحت بب

 سنا مجمع سمجل يبه جا یاسلام يدر کنار مجلس شورا ایتواند اضافه کند می
  آخر.  تاکند و  سیسأت را تمصلح صیتشخ

اجتهاد  ه روشب دیحاکم را با هاياریو اوصــاف و حدود اخت طیشــرا اصــل
حکام ا وجز نیجو کرد و اودر منابع چهارگانه استنباط جست یو اســتنباط یفقه
 رهیدر دا ،دیبه حکومت رس طیپس از آنکه حاکم با آن شرا؛ اما اسلام است هیاول

ــ ــرع نیکند و امی که دارد حکم هاییاریاخت عیوس ــتنده یاحکام گرچه ش و  س
 د؛ستنیره شرع و از احکام شرع مقدس نیدر دا؛ اما دارند تیوجوب التزام و تبع

 ومی یو حرامه حرام ال امهیالق ومی یحلال ال حلال محمد« تیمشـــمول روا یعنی
حاکم بماهو حاکم است نه  ياحکام و سرچشمه گریعبارت ده ب ستند؛ین »امهیالق

ــارع بما ــارع. مطابق ا ش ــدینظر مبه دگاهید نیهو ش بتواند  یاحکام حکومت رس
بشر را  يفرد یزندگ یو حت یاجتماع یزندگ ریمتغ يازهاین شتریب یمعضل فقه

باشد  گواسخپ شود،ینم نیتأم عتیمتن ثابت شربه وسیله  میمستقطوربه شایدکه 
اشد ب یکسان پاســخمتقن در  يهااز پاســخ یکی تواندیم یفقه میتوان عظ نیو ا

ثابت  . فقهکنندیم جیرا مطرح و ترو عتیاحکام شر يمندخیرو تا لانیکه لزوم س
ــت که در  هیتعب یدر دل خود قانون  به ییگوپاســخ ها قدرتزمان تمامکرده اس

 هیجز حکم اول ستین يزیبشــر را دارد و آن قانون چ يفور يازهایو ن راتیمتغ
و در  امام و حاکم معصـــوم يبرا یو حق صـــدور احکام حکومت تیحق ولا
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ادعا کرد که اگر با نگرش و  توانیم نیعــادل؛ بنــابرا هیــفقیول يبرا يو ابیــغ
ره انسان ادا یبرنامه عمل کنندهنیشود، تأم ستهیبه فقه اســلام نگر یمنهج حکومت

 ییگوپاسخ ییها تواناو فرهنگ هاها، مکانزمانتمام خودکار در طوربهو  باشدیم
 یکی ،یاحکام حکومت عیگستره وس نیهم دیرا دارد. شا یو حل معضلات قانون
دهنده جنبه نشان حکومت« :گفتیباشد که م ینیامام خماز وجوه و علل کلام 

ــتمام عملى فقه در برخورد با  ــلات اجتماعى، س ــى،یمعض نظامى و فرهنگى  اس
ـــت. فقــه  ـــتواقعى و کــ نظریــهاس ـــان از گهواره تــا گور اس  »امــل اداره انس

  ).289، ص2، ج1378 ،ینیخمموسوي(
 رفقه اظهار نظ بارهدر نیچننیا ،که متخصــص فن اجتهاد و تفقه هســتند آنها

علم فقه همان است  یاصل تیظرف«: دیگومی يشــبســترمجتهد  آقاي؛ اما کنندمی
 دهیو مانند آنها د دیجدها و آن موارد مســائلالحیفقه و توضــ هايباکه در کت

  ».از آن شتریب يزیو نه چ شودیم

  یاحکام شرع یشناسو روش یاحکام حکومت یشناسروش نیخلط ب. 5
اجتهاد  وهیخروج از ش يشــاهد مثال برا يشــبســترمجتهد  آقاي که يتمام موارد

امور از  نیا حقیقتاست در  یاحکام حکومت مانند اندهو علم اصــول آورد یفقه
 هانینند. اک تیکه از روش مرسوم اجتهاد تبع ستندین یاصطلاح یاحکام استنباط

 صیمطابق تشــخ نهســتند که حاکم زما ییابزارها یعنیهســتند  ییاجرا يامور
 ییاکه کار یو تا زمان ردیگمی کار به مشــاوره متخصــصان فن آنها را راهخود از 

 ،کند دایپ يداشـــته باشـــند به اســـتفاده از آن ادامه داده و هرگاه ابزار کارآمدتر
ــ ؛کندمی نیگزیجا حاکم در  يمصــلحت برا هايقابه مصــد دنیالبته روش رس
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جا سخن نی. در استینپیش رو  مقاله رآن د يخود قابل بحث است که جا يجا
 یخلط هولناک يشــبسترمجتهد  آقاي ياز ســو شــدهبیاناســت که در موارد  نیا

 یمعل هاياز بحث وي ياالعهدبودن چنددههدیبع علتهب دیصورت گرفته که شا
اط استنب مصلحت اصالتاً صیاســت. کار مجمع تشخ يو اجتهاد يحوزو قیو دق

به کتاب و سنت صورت نگرفته است.  يامراجعه چیدر آن ه ،تا گفته شود ستین
را بر  یکیاشتباه حکم و به ختهیهم آمه را بمقام اجرا و مقام افتا  وي حقیقتدر 

  .اندهکرد بار يگرید
اکم حبه وسیله سو کیاست که از  یدسته از احکام آن يبه معنا یحکم حکومت 

 گر،ید يو از سو نیبه مصالح و مقاصد د دنیو رســ یاحکام شــرع ياجرا يبرا
 یحکم حکومت یشــناسروش ؛شــودمیامور جامعه و حکومت انشــا  ریتدب يبرا
 یباطستناحکام که ا گریدبر خلاف و  باشدمی زیمتما یکامل از احکام شرعطوربه

ت اس یموضوعات مصلحت مبتن هايقامصد صینوع حکم بر تشخ نیاســت، ا
راه ندارد. حکم  نجایو تعبد در ا باشدیم یو عرف ییآن عقلا صیو روش تشــخ

اخبار از حجت  ای یمجتهدان که اخبار از احکام واقع يدر قبــال فتاوا یحکومت
است، نه در  یدر طول احکام شرع یانشــاست. احکام حکومت باشــد،یم یواقع

اسلام، عباد و  هیحفظ مصــالح عال ،یملاك در احکام حکومتازآنجاکه عرض آن؛ 
از حصـــول آن،  نانیمصـــالح و اطم نیبه ا یابیدســـت يحکومت اســـت، برا

ر د یشده است. نکته مهم و فارق اساس شــنهادیپ ینقل گاهی و یعقل يهاروش
ـــروش ـــناس  در هیفق کی نکهیا یرحکومتیو احکام غ یاحکام حکومت انیم یش

 ؛است که حکم شرع را از آن منبع استخراج کند يدنبال منبع معتبر ،اجتهاد خود
 يورا زی ؛ستیحاکم، استنباط حکم ن هِیفق هیچون کار اول یدر احکام حکومتاما 
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وضوع م حیاستنباط و شناخت صح يو یاصل فهیکننده حکم است، وظخود انشا
 احراز وجود مصلحت زیو ن هايقابر مصد یاحکام کل تدرس قیتطب جهیو در نت

ن آ يخود مطابق و به مقتضا يوجود مصلحت، و صیو پس از تشــخ باشــدیم
دمات مق تمام هیهت هیفق کیکار  گری. به عبارت دکندیحکم م يمصــلحت، انشا

ـــت يبرا ـــتنبــاط حکم اس  يمقدمات برا هیحاکم، ته کیکه کار  یدر حــال ؛اس
بر اساس  يتا خود و باشدیو مصداق آن م مصلحتدرست موضوع،  صیتشخ

  .کندحکم  يآن اقدام به انشا
و  یعیتشـــر ای ییحکم افتا میقســ یحکم حکومت نااز محقق یگفته برخ به

همان قانون ثابت  یعیاز آنها. حکم تشر یکیاز  یاســت، نه قسم ییحکم قضــا
: آمده است اتیکه در روا باشدمیهمان  حقیقت. در باشــدیم یهاال تغییرناپذیر

حرام  امتیهم تا روز ق شحلال اســت و حرام امتیتا روز ق حلال محمد«
ـــت که امروز  زیو ن افتینخواهد  لیو تبد رییو هرگز تغ» بود اهدخو همان اس

ت که اس یحکم یی. حکم قضاباشدیم هیمورد فتوا و استنباط احکام از ادله شرع
ام احک قیتطب حقیقتو در  شودیصادر م شبینا ای از منصب قضاوت معصوم

قرار قسم، ا نه،یّببر اساس  يویدن يهادر باب فصل خصومات و نزاع یثابت شرع
ــت گریو د ــوع اس  يِذیو تنف ییحکم ولا ای یحکم حکومت؛ اما ابزار اثبات موض

 یحاکم و وال يجهت که و نیعبارت اســت از حکم صادر از حاکم از ا ییاجرا
قسم در  نیاســت و ا یو قاضــ یشــارع و مفت يجهت که و نینه از ا باشــد،یم

موارد،  نیدر ا هیبلکه طبع قض ،شودنمی... داخل محمدحلال  تیمضمون روا
ر نام گرفته است؛ گرچه د عتیشر ریمتغ طرفبخش،  نیو ا دارد تیتوق ياقتضا

احکامِ  ياجرا یبلکه چگونگ ،نشده تیو توق رییدچار تغ نجایدر ا یحکم حقیقت
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  ).151ـ150]، صتای(سند، [ب ابدییم رییثابت است که بر حسب مصالح تغ

  دینوپدمسائل به تمام  ییگوپاسخ يبرا یمنابع اجتهاد فقه يغنا. 6

 ،داشته باشند فیخود را در خاطر شــر یاگر دوران طلبگ يشــبســتر مجتهدآقاي 
 یکوتاه هايتیروا ایآمده  کریم که در قرآن یاتیدانند که هر کدام از آمی خوب
 ند؛هســتاز معارف  ییایدر دربرگیرنده ،اندهصــادر شــد امامان معصــومکه از 

ه س تیروابراي نمونه  باشــند؛ یقاعده و آموزه کل کی ياگر در مقام القا ویژهبه
 ياوزهآمدربرگیرنده است که  یهایتیاز جمله روا» بالشک نیقیلاتنقض ال« ياکلمه

ـــت نامکلف يعام برا ياو قاعده یو کل نیرک  نیدانند که امی یخوبهبوي  .اس
ر د يااست و هر طلبه یاعتبار اصل استصحاب در احکام شرع سرچشمه تیروا

 نخود را صرف آموخت یسه سال از عمر آموزش کمدســتخود  لیدوران تحصــ
در  ی، کتاب مفصلاندهکه دست به قلم بود یاصول تمام عالمانکند. می قاعده نیا

  .اندهآن نگاشتگوناگون قاعده و فروع  نیا نیتدو
 حاکم شرع اعم از امام معصوم هاياریکه اخت یو نقل یادله عقل ،گرید مثال

و  هطیح؛ اما باشند یحجم کوچک و کل ثیرا در بر دارد گر چه از ح هیفقیول ای
ت و اس عیوس اریبس اریبس -اشاره شد پیش از اینکه گونههمان -حوزه اعمال آن

ــامل ییکل امور اجرا ــود.می ر ا ش  مانند حاکم را هاياریاخت هینظر یاگر حت ش
: صــدر، به (ر.ك میهم محدود کن الفراغمنطقۀبه حوزه مباحات و  صــدر دیشــه

ــ ياباز حوزه .)689-688، ص1375 ــ اریبس ــت که حاکم به پ عیوس از  يرویاس
 صیو در آن حوزه که حوزه تشخ کندیم یدر آن حوزه حکمران ییاصــول عقلا

مصطلح  یاجتهاد فقه وبه استنباط  يازین چیمصالح مستنبطه است، ه هايقامصد
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مام ا مانندمجتهد باز کرده است. حال اگر  يرا فقه به رو عیحوزه وس نیا ست؛ین
ـــود و و هاياریــمبنــا در حوزه اخت ینیخم در  یحت يحاکم اعم از مباحات ش

بتواند اعمال  شایدحفظ مصالح ملزمه اهم  علتهحوزه واجبات و محرمات هم ب
ــوي ر.ك به:کند ( تیولا ــم .)452-451، ص20ج، 1378 ،ینیخمموس انداز چش
 نیبه هم تیظرف نیشود که باز امی گشوده هیحاکم فق يروشیپ يترعیوس اریبس
. اندهکرد مسائلالحیآن را منحصر به توض يشبستر مجتهد يگردد که آقامی بر یفقه
قه و است در ف یبه صدها حکم فقه عیکه قابل تفر ییهاقواعد و آموزه لیقب نیاز ا

   آن وجود ندارد. حیجا مجال شمارش و توضنیو ا ستیاصول کم ن
بزرگ صدر  انیو از راو امام صادقاز اصحاب خاص  نیاع بن ةزرار ،سوم مثال

   :دیگومی يو ،اسلام است
به چهل سال است  بیمناسک حج قر بارهعرضه داشتم فقط در امام صــادقبه 

 حج دو انیجر :؟ امام فرموددیدهمی پرســم و شما فتوامی ش رامســائل از شــما
 یخواهمی تو ههم مطرح بوده آنگا حضــرت آدم نشیاز آفر پیشهزار ســال 

  .)519، ص2ق، ج1413آن در ظرف چهل سال به اتمام برسد؟ (صدوق، مسائل 
 اریبه عقود و عهدهاســت که با عبارت بس يامرکننده به وفا اتیآ گرید مثال

با مراجعه به  .وارد شـــده اســـت» اوفوا بالعهد«) و 1 :(مائده» اوفوا بالعقود«کوتاه 
دو  نیرا که ا یعیبه حوزه وس يریتفســ هايباو کت يو اجتهاد یفقه هايباکت
 هاو عهد هاعقد تماماطلاق به خود اختصــاص داده است و حکم  ایبا عموم  هیآ

 هم قرآن ییعلامه طباطبابرد. به گفته  میخواه یروشــن کرده پ امتیرا تا روز ق
اگر طرف  یحت ؛دانندمی به عهد را مطلق يو هم مفســران آن، وجوب وفا کریم

 یاگر مشرك در موضع ضعف باشد تا زمان یمشــرك باشد و حت ایمعاهده کافر 
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 4-3 :(توبه ستین زیعهد جا ییکه آنها بر سر عهد و قرار خود هستند نقض ابتدا
ـــران  .)189-188، ص9ق، ج1417 ،ییطبــاطبــا/ 7و در آیــه » العقود«نوع مفس

ام را شامل تم کریم رفته و وجوب وفا به عقد و عهد در قرآنرا عام گ گفتهپیش
 يهانوعان و انســـانخود، چه در برابر هم يانســـان چه در برابر خدا هايتعهد

 ایــ يچــه عهود فرد و خود دارد برابرکــه در  هــاییو چــه در برابر تعهــد گرید
 دشویمشــرك م ایکافر  ایعهد با مســلمان  ،یالمللنیب ای یعهود داخل ،یاجتماع

ق، 1423 ،یکه در صحت عقد و عهد لازم است ( کاشان یطیشــرا تیالبته با رعا
 /162، ص5جق، 1417 ،ییطبــاطبا /275، ص1ق، ج1418 ض،یف /208، ص2ج

  .)244، ص4، ج1374، شیرازيمکارم
القاء  نایعل« :که فرمود شــودمی روشــن امام رضــاکلام  يجاســت که معنانیا

را بر شما  یما اصول کل ؛)245، ص2ق، ج1403 ،ی(مجلس »التفرع کمیالاصول و عل
و احکام آن  هافروع و شاخه افتنی .میدهمی و ســرشــاخه را به شما میکنمی القا
 دیاســتنباط با یدو منبع غنبه عنوان  هاتیو روا هاهیکنار آ درشــماســت.  فهیوظ

باط و منبع استنعنوان  به هم یکرد که در اجتهاد فقه بیان منبع مستقل عقل را هم
  است. نیآفرابزار فهم نقش نیترمهمبه عنوان  هم

  فقه و اجتهاد ينابود يبه معنا ییعقلا کیهرمنوت کردیرو. 7
و  یانگاشتن لزوم گذر از اجتهاد فقهمپس از مسلّ انیدر پا يشــبسترمجتهد  آقاي

 کی که را الاعم یبالمعن یفلســف کیهرمنوت کردیاتخاذ رو شــنهادیعلم اصــول پ
 وي اصل فرض مقاله این در .دهندمی ،و استنباط است ریدر تفس یعقلان کردیرو

و  دهیبه چالش کش یاجتهاد فقه ییابر عدم کار وي يهافرضشیابطال شــد و پ
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را دارد؛  دینوپدمسائل  تمامبه  ییگوپاسخ تیظرف یمعلوم شد فقه و اجتهاد فقه
نکته اما  ؛ستیآن ن لیمنکر لزوم تحول در علم اصول و توسعه و تکم یالبته کس

ته از برگرف شانکه به گفته خود وي يشنهادیپ کردیاست که روش و رو نیمهم ا
 دیدارد که با ییامدهایو چه لوازم و پ ستیچ ،است یغرب یکیهرمنوت هايبحث

 يزیچ یغرب هايهما در مطالع اصولاً د؛شو یجداگانه بحث و بررســ يادر مقاله
ه ک ییاصـــطلاح هم تا جا نیو ا میالاعم ندار یبالمعن یفلســف کیبه نام هرمنوت

 .ستین آشکار واست و چندان هم واضح  وياطلاع دارد از مخترعات  سندهینو
شــدن یاش عرفجهینت ،دیآیم بر وي يهادگاهیآنچه از مطالعه مجموعه آثار و د

 نیا رشیاز پذ ییابا زین ويشــدن آن است و يشــدن فقه و عصــریو عرف نید
م را اسلا یاحکام اجتماع تیخیلوازم ندارند و ملتزم به آن هســتند و در ابتدا تار

لزوم  راًیاخ؛ اما دندکرمی خود مطرح گوناگون يو گفتارهاهــا هدر آثــار و مقــالــ
 فیللسان تک دیبا اساساً باور دارندو  کرده را هم مطرح هانظر در عبادتدیتجد

 هیصــرف توصــ ،عبادات هم آمده بارهدر ینیرا کنار گذاشــت و آنچه در متون د
خواست در  یخواست انجام دهد و نخواست انجام ندهد؛ کس یاگر کس ؛است

ــت انجام گ هیگونه که توصــهمان ایدهد  رییتغآن  تیو کم تیفیک ــده اس  ردیش
  .)www.ensafnews.com، 18/2/95 ،يشبستر ر.ك به:(

 یهاال نید لیآن و تبد يو نابود نیمسخ د یدگاهید نیچن جهیاست نت ممسلّ
حکم به لزوم  یعقل چیم است که هخواهد بود و مســلّ يبشــر يعصــر الیبه ام
  کند.نمی ینید نیاز چن تیتبع

به  یبودن اجتهاد فقهگوپاســـخ نکته لازم اســـت که نیمقاله تذکر ا انیپا در
 یقهابواب فتمام به تحول و تکامل ندارد و  ازین وهیش نیکه ا ســتین نیا يمعنا
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نانکه چ ؛قابل استنباط خواهد بود ياتکمله چیو بدون ه وهیبا همان ش فقط دیجد
و ســکون نداشته و همواره با کشف  ییســتایحالت ا وهیشــ نیهم ا نیا پیش از

 ستیهم ن مراد ما نیهمچن ؛آن افزوده شده است يبر غنا دیقواعد و ضوابط جد
به  ،اده کردهاستف یفقه و اجتهاد فقه تیاز تمام ظرف اندهتوانست نهاینون فقکه تا ک

نگشــوده و  يهااســت هنوز راه یهیبد اینکه ؛ چهندرســبدرجه فقاهت  واپســین
دادن خعصر و پاس نهایهمچنان منتظر ورود فق فراوانیمسائل  است و اریبس هنرفت

تا  ینکته است که اگر اجتهاد فقه نیاثبات ا مقاله ی. منظور اصــلباشــدمیبه آن 
 تیظرف ؛تواندمی پس هم نیاز ا ،باشد ازهاین يگوپاسخ الجملهیکنون توانسته ف

  شود. گرفته کار به یدرستهب تیظرف نیکه ا یشرطه است ب عیآن وس

  گیرينتیجه بندي وجمع
  شود:می خلاصه لیذ هايتهمطالب مطرح در مقاله در نک ندیبرا

 شــمهســرچثانیاً  ؛ردکریم دا در قرآن شــهیراولاً  یاجتهاد فقه بانیپشــت نظریه  .1
  دارد. ییروا

مطــابق نظر مختــار عــدم خلو واقعــه از حکم تا آنجا که منع از جعل حکم   .2
  .یعقل لیدارد و هم دل ینقل لیهم دل ،نداشته باشد

رچه گ ؛از منابع معتبر است یهمان اجتهاد فقه دینوپدمسائل  روش استنباط  .3
  .روش باب تکامل و بسط همچنان گشوده است نیره ایدر دا

 ،ستین منحصر به کتاب و سنت عهیش انیمنابع اســتنباط مطابق اجماع اصول  .4
  شود.می بلکه عقل و اجماع را هم شامل

در  یاجتهاد فقه ییابر عدم کار یمبن يشبستر مجتهد آقاي آنچه باعث توهم  .5
ــــت خلط ب یامور حکومت ـــرع نیاس و  یو احکــام حکومت یاحکــام ش
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  .باشدمیدو نیا یشناسروش
 مانند يو امور اندهمقام افتا و مقام اجرا هم خلط کرد نیب باره وينیدر هم  .6

... را که ابزار دست حاکم  قوا و کیمصلحت و تفک صیمجمع تشخ لیتشک
  .اندهختیهم آمه ب ییبا امور فتوا ،است هیاول هیاحکام شرع ياجرا يبرا

ـــرع فقط یاجتهــاد فقه  .7 ـــتنباط حکم ش در احکام ؛ اما دارد ییاکار یدر اس
 از سنخ در اصلو  باشدگوناگون می تیکه در مصدر و منبع و ماه یحکومت

  روش هم نادرست است. نیا يریگکاربه .ستیاستنباط ن
به  ریسبه تف یکیهرمنوت یعقلان کردیبر لزوم رو یمبتن وي يشــنهادیروش پ  .8

ــر الیو ام هابه خواســت یهاال نیو د انجامیده نید يمســخ و نابود  يعص
  خواهد شد. لیتبد يبشر

  و مآخذ منابع
وزارت ارشــاد، تهران:  ؛فوائد الاصــول ؛ملامحمدکاظم ،یآخوند خراســان .1

  ق.1407
دار  :قم؛ هیالاصول الفقه یف هیالفصول الغرو ؛نیحسمحمد ،یاصفهانيریحا .2

  .ق1404 ه،یالعلوم الاسلام اءیاح
  .تا][بیمؤلف،  :قم :خزائن الأحکام ؛عابدآقابن دربندى، .3
 ؛ینیدرس امام خم راتی، تقرالاصــول بیتهذ ؛تبریزى، جعفریســبحان .4

  .1382دارالفکر،  :قم
  نور. يوتریافزار کامپنرم ؛ۀالدول ۀیملکمحمد؛  سند، .5
ا رض قیتحق ؛اصول الفقه یعذب المنهل ف یالمدخل ال ؛ابوالحسن ،یشــعران .6

  .1373 ،يمؤسسه الهاد :قم ؛ياستاد

ال 
س

هف
ره 

شما
م/ 

ده
74-

75 



 

75 

 
 لیتحل

ستر
 شب

هد
مجت

گاه 
د ن

و نق
 ي

فقه
اد 

جته
 و ا

ول
 اص

علم
ره 

گست
به 

 ی

ـــادق .7  :قم ،12؛ چالقرآن بــالقرآن ریتفســـ یالفرقــان ف ؛محمــد ،یتهرانیص
  ق.1406، انتشارات فرهنگ اسلامی

  .1375 ،یمکتب الاعلام الاسلام :قم ؛اقتصادنا ؛محمدباقر صدر، .8
دفتر انتشـــارات  ، قم:2؛ چهیالفق حضـــرهیمن لا ؛یعلمحمدبن صـــدوق، .9

  ق.1413 ،یاسلام
  ق.1400 ،یانتشارات اعلم ؛ بیروت:یامال ؛ــــــــ .10
  ق.1378انتشارات جهان، تهران:  ؛اخبار الرضا ونیع ؛ــــــــ .11
 دفتر :قم ،5؛ چرالقرآنیتفســ یف زانیالم ؛نیمحمدحســـســـید ،ییطباطبا .12

  ق.1417 ن،یانتشارات جامعه مدرس
پژوهشگاه فرهنگ ، تهران: 2چ ؛حکم یشناسروش ؛محمد ،یصالحعرب .13

  ، چاپ دوم.1394تهران،  ،یاسلام شهیو اند
فصلنامه  ؛»آن یشناختروش ندیو برا یحکم حکومت تیماه« ؛ـــــــــــــ .14

  .1392، 37ش ،یحقوق اسلام
ات مرکز انتشار: قم ؛القرآن ریتفس یف یالاصــف ؛ملامحســن ،یکاشــانضیف .15

  ق.1418 ،یاسلام غاتیدفتر تبل
ــ .16 ــول انوار ؛احمد ،یقدس ــر مکارم راتی، تقرالاص ــدرس ناص  ؛يرازیش

  .ق ،1428بطالیاببنیامام عل همدرس :قم، 2چق، 1428
  ق.1423 ،یمعارف اسلام ادیبن :قم ؛ریزبدة التفاس ؛اللهملافتح ،یکاشان .17
  .ق1407دارالکتب الاسلامیه، ، تهران: 4چ ؛الکافی ؛یعقوبمحمدبن کلینی، .18
 يسپر یچرا دوران علم اصول واجتهاد فقه« ؛محمد ،يشــبســتر مجتهد .19

به آدرس: وي  یشــخصــ تیســا منتشــرشــده در وب» شــده اســت؟
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انصاف،  يخبرگزار ؛»بشود ییدنظرهایتجد دیدر عبادات هم با« ؛ــــــ .20

www.ensafnews.com، 18/2/95 مورخ.  
 وي یشخص تیسا منتشرشده در وب ؛»در قرآن یاوامر و نواه« ؛ـــــ .21

  .23/02/94 مورخ ،mojtahedshabestari.comبه آدرس: 
  .ق1403 ،یالتراث العرب اءیدار اح، بیروت: 2چ ؛بحار الانوار ؛محمدباقر ،یمجلس .22
 .1374 ه،یدارالکتب الاسلام :تهران ؛نمونه ریتفس ؛ناصر ،يرازیشمکارم .23
مؤسسه  :قم ؛علم الاصول یمناهج الوصول ال ؛اللهروحدیس ،ینیخمموسوي .24

  .ق، 1415ینیو نشر آثار امام خم میتنظ
آثار امام  می، تهران: مؤسسه نشر و تنظ1، چ20؛ جامام فهیصح ؛ـــــــــ .25

  .، 1378ینیخم
26. Gadamer, Hans-Georg; Truth And Method (a); Second Revisd 

Edition Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshal,

New York, 1994. 
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