دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»  /سال اول ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان  ،1395پیاپی /2صفحات 53-78
Semiannual Journal of Studies of Contemporary Jurisprudence/ Vol.1, No.2, Autumn and Winter 2016

فقيهان و برخي ديدگاهها در علوم عقلي
*

محمدرضا غفوریان

چکيده
گستردگي دانش فقه و ارتباط مساائل آن باا ررهاههاا گننااگنن نيار و ر اي
دانش ها ديگر سبب شده كه فقيهان ما گاهي به مطالبي ديگر به رننان مقدّماه ياا تنقاي
منضنع بپردازند؛ مسائ ي از رياضيات ،نجنم ،منطق ،ف ساهه ،ررفاان و ...ه اناره در فقاه
مطرح و پركاربرد بنده است .در اين ميان ،تبحّر و ميزان اطاعع هار فقياه از آن ر انم در
چگننگي بررسي و نتيجهگير او بسيار مؤثر است .اين مقاله ،مقدّمها است برا بررساي
چند مبحث فقهي و اهنلي و چگننگي پرداختن و استنتاج فقيهان در آن مباحث .ننيسانده
بر آن است كه اوّالً :شرط الزم ورود در اين مباحث ،اطعع و تس ّط بر آن ر انم اسات و
ثانياً :شينة مط نب و درست آن است كه هيئتها مشترك از رشتههاا مارتبط باا يا
مبحث ،كار پژوهشي ه اهنگ و ج عي را سامان دهند؛ ه ان روشي كه اماروز در تنلياد
بسيار از دستاوردها مشترك ر نم بدان ر ل ميشند.
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مقدمه

نوشتة حاضر درآمدي است بر چند مقاله دربارة مسائلي در فقه و اصول فقه كه باا للاو
لقلي ،ارتباط دارند .در اين نوشته ،كلياتي را در ضرورت توجه به رشاتههااي للاو لقلاي،
براي استنباط در مسائل آن لرصه ،نوع نگاه برخي فقيهاان باه موضاولات ييييادة لقلاي و
داوريهاي فقهي در آنها و تفاوت روش بررسي در دانشي چون فقه يا اصاول فقاه و ايان هار
دو با دانشيهايي چون فلسفه يا لرفان ،مطرح ميكنيم .هر چند در آينده در مقاالت مساتقل
ديگري ،به مواردي از مسائل لقلي و ديدگاههاي برخي فقيهان در آنهاا خاواهيم يرداخات؛
مسائلي چون تحليل للماي اصول فقه از طلب و اراده و بحث مهم و گستردة جبر و اختياار،
ارزيابي فقهي ديدگاه وحدت وجود ،بررسي مسائلي در فقه كه با رشتههاايي چاون نماو و
مانند آن ارتباط تنگاتنگي دارند .تالش ما اين است كه در نگاه باه هار ياز از لرصاههااي
للو لقلي و فقه ،به ضوابط و روشهاي همان للم وفادار بمانيم و بايستههاي «يژوهش چناد
وجهي» را در رشتههاي متفاوت ،بهدرستي دريابيم و بنمايانيم.
درآمدي کوتاه بر پيشينة تاريخي

فلسفه ،دانش ديرياي بشر در تاريخ يرفراز و نشيب خود همواره با اديان گونااگون داد و
ستدهايي داشته است .برابر گزارشهايي كه تاريخنگاران للام مايدهناد ،فيلساوفان ،چاه در
گذشته و چه در روزگار ما ،هيچگاه تماشاگراني بيطرف باراي باورهااي ديناي نباودهاناد.
البته سخن ما از اين هام فراتار اسات؛ چارا كاه بالنادگي فلسافه در گذشاتة تااريخ ،وامادار
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همراهي و همداستاني با اديان بوده است .آنگاه كه درخشش و جنبوجوش للمي بشار در
«يونان» به اوج رسيد و از آنما به «اسکندريه» رفت ،ييدايش دين يهاود و تاالش دانشامندان
اسکندراني چون «فيلون» 1و ديگران ،براي شاکوفايي خاردورزي بشار در بساتر باورهااي
ديني ،بسيار سودمند بود؛ چنانکه يس از آن نيز باا ييادايش مسايحيت ،گوياا كاار للماي
دانشمندان بيشاتر در گساترة داناش هااي لقلاي ،باه خادمت باورهااي ديناي در آماد .در
سده هاي نخستين ييدايش مسيحيت تا اندكي ييش از اسال  ،انبوه انديشامندان رشاتههااي
گوناگون دانش بشر ،همان يدران بزرگ كليسا و برخي هم از دانشمندان يهاودي بودناد.
1. Philon.

در يي رخا دادهاي نااگواري چاون شاکاف در امتراتاوري بازرگ رو و آصااز ليار تااريکي
( )Dark Ageكه با زندان ،شکنمه و تبعيد انديشمندان و بستن مدرسهها و خاموشي جنب و
جوش للمي همراه بود ،تالشاهاي ساردمداران ديان و داناش ،دچاار دشاواريهاي ساخت و
اندوهباري گرديد .در همان روزگاري كه لير تااريکي و ياس از آن در سادههااي ميااني
تاريخ دانش بشر در سرزمين خشز و گمناامي باا مردماي بسايار دور از كااروان انديشاه و
دانش ،آييني درخشيد كه در كمتر از يز سده ،آوازة فرهنگساازي و داناشياروري آن،
نويد آصاز روزگاري ديگر را ميداد .در مدتي كمتر از دو سده ،دانشامندان مسالمان چناان
درخشيدند كه انبوهي از آثار مهم للمي يونان را باه زباان لرباي برگرداندناد و در «جنابش
ترجمه» از لربي به زبانهاي ارويايي برده شد .هدف ماا از ياادآوري ايان نکاات ،باازگويي
تاريخ للم نيست ،بلکه چيدن زمينه هاي الز براي بياان ايان اسات كاه داناش بشار در هماة
رشتهها تا ييش از لير نوزايي در بستر تالشهاي ديني و باورمندان و سران اديان باليد .حتاي
يس از نوزايي نيز برخي رشتهها و گسترههاي للم با اديان ،همراه يا همداساتان باوده اسات.
براي آگاهي بيشتر به آنيه گفتيم و اين نوشته را گنمايش و تناساب طارح گساتردهتار آن
نيست ،ميتوان از كتابهايي چون «تاريخ تمدن ويال دورانات» و «تااريخ فلسافه كايلساتون»
بهره جست.
روند خردگرايي در مسيحيت

دانشهاي لقلي را با دين ،هماهنگي ويژهاي ييوند ميزد ،از آن روزگار تا كناون در بااختر
كرة خاک ،رفته رفته دينيژوهي را از كاوشهاي دانش جدا كردهاند .اينز در ميان بسياري
از دينشناسان صربي اين كه نبايد آموزشها و انگارههاي ديني را با معيارهاي للم سنميد ،باه
لنوان يايه و مبناي استواري يذيرفته شده است .بررسي مسائلي چون خدا ،صيب ،رساتاخيز و
روح را نبايد با روشهاي لقلي انما داد .مقولاههااي فراطبيعاي را نمايتاوان باا اساتداللهاي
خردمدار اثبات كرد ،بلکه دين و خدا و مانند آنها را بايد با معيارهاي ديگري سانميد.
مهمترين ييا «كانت» كه هم يز فيلسوف توانمند و هام ياز مسايحي باورمناد باود ،ايان
است كه دين را بايد از گسترة كاوش «لقل محض» بيرون برد و براي بررسي آن ،مايههااي
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ديگري فراهم نمود .آري! بدينگونه كوشيدهاند تاا درگيريهااي دشاوار و دامناهدار ديان و
للم را در صرب مسيحي يايان بخشند و دين را در چارچوب امور شخيي و رابطهاي فاردي
ميان انسان و خدايش بگنمانند .ييامد اين شيوهها شکلگيري فلسفه ،دينشناساي و رشاتههااي
ديگر دانش بشري و روشهاي ويژهاي در ميان صربيان گرديده كه برخي از دستاوردهاي آن
را حتي بينياز از بازنگري نيز ميدانند.
روند خردگرايي در ميان مسلمانان

اما داستان داد و ستد للام و ديان در خااور مسالمان باه گوناهاي ديگار اسات .در مياان
انديشمندان مسلمان ،از آصاز تا كنون ،همواره بار ايان نکتاه يااي مايفشاردند كاه ايان دو،
گسترههاي جدا و با معيارهاي بيگاناه از هام نيساتند .خادا ،ديان و رساتاخيز را مايتاوان باا
كاوشهاي دانش نيز شناخت .يديدههاي مورد مطالعة للو  ،همگي آيات يروردگار و نشاانة
هنر و توانمندي خداوند ميباشند.
خرد را جايگاه وااليي است كه به كار بستن آن ،هم ما را به شاناخت درسات و ممکان
خداوند مي رساند و هم در انما دستورهاي دين ،بر ارزش همة كارهااي ديناي مايافزاياد.
آري! در نگاه انديشمندان مسلمان ،خدا را با كاوشهاي «لقل محض» هم ميتوان شناخت و
رستاخيز و صيب و روح و مانند آنها را با اساتداللهاي خرديساند نياز مايتاوان اثباات كارد.
گرچه از فطرت و راه دل نيز سخن ميگويند ،ولي اين به معناي نادرست شامردن راه خارد
نيست .حتي نکوهشهاي لقل در گفته هاي لارفان نيز معناي بلند ديگري دارد و هرگاز باه
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معناي بستن راه خرد در دينيژوهاي نيسات .بادينساان در گاذر سادههااي تااريخ انديشاة
اسالمي« ،دين» و «خرد» همواره همراه بودهاند و لقلايكاردن باورهااي ديناي ،خاود ارزش
وااليي داشته است.
البته راز اينکه چرا ارتباط دين ولقل در خاور و باختر باا يکاديگر متفااوت باوده خاود
سخني گسترده دارد كه در اين نوشته نميگنمد .ويژگيهاي آموزشهاي موجود مسايحيت،
گونة برخورد يدران كليسا با روند دانش ،ييشينة داد و ساتد بااختر و خااور در انديشاههااي
لقلي و مانند آنها همگي از موضولات مهمي هستند كه در بررسي اين مسالله باياد شاکافته
شوند .به هر روي آنيه به باور ما بسيار مهم است و گاهي ناديده انگاشته ميشود ،تفاوتهاي

بنيادين و گستردهاي است كه ميان مسايحيت و ييامهااي اصاولي و فرلاي آن و آموزشاهاي
اسال و معارف التقادي و مسائل لملي آن ميتاوان يافات .يکساانشاماري ادياان در هماة
سرزمينها و فرهنگها ،اشتباهي است كه بساياري از ديانيژوهاان و فيلساوفان ،باه وياژه باا
گرايش صربي ،دچار آن ميباشند؛ در حالي كه گونة حضور ،كااركرد و محتاواي ييامهاا و
معارف اديان گوناگون در گسترة تاريخ و سارزمينهااي كارة خااک ،بساي متفااوت باوده
است .اگر واكنش مسيحيت در گذر تاريخ در برابر روند ييشروندة دانش بشاري آنگوناه
بود كه ديده ايم ،به چه دليل هماة ادياان و ماذاهب در هماه جاا و هميشاه همانگوناه ياساخ
خواهنااد داد تااا بااراي همااة آنهااا يااز تحلياال و يااز سرنوشاات را ياايشبينااي كاارده و روا
بشماريم؟
ناگفته نماند كه آنيه گفتهايم ،روند كلاي و متفااوت ارتبااط خارد و آياين در بااختر و
خاور است .اما در ه ر دو سوي زمين و در گسترة هر دو انديشة خاوري و باختري ،بودناد و
هستند كساني كه با شيوه و روند صالب سرزمين و آيين خويش ،همراهي نداشتهاند .با اينکاه
انديشة صالب در دينيژوهشي صربي ،جداسازي لقل از ديان و گنمانادن آموزشاهاي ديناي
در گسترهاي ديگر است ،هنوز هم فيلسوفان اندكي را ميتوان يافت كه گذشتة خردگراياي
مسيحيت را برميگزينند .يز نمونة روشن از اين دسات «اتاين ييلساون» 1مايباشاد كاه در
كتابهايي چون «نقد تفکر فلسفي صرب» و «روح فلسفة قارون وساطي» از ايماان خردمادار و
فيلسوفانة سدههاي مياني دفاع جدّي ميكند .در نگاه او بزرگاني چون «توماس آكويينااس»
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هم از جايگاه وااليي برخوردارند و بر آن است كه بايد شيوة او را دوباره زنده كرد.
در اين سوي زماين و در مياان مسالمانان نياز باا اينکاه گارايش صالاب ديانشناساان باه
خردگرايي و هماهنگي ميان آموزشهاي دين و معيارها و استداللهاي لقلاي باوده و هسات،
شمار اندكي را ميتوان يافت كه سخن ديگري دارند .گرايشهايي چون اخباري در شايعه،
يا ظاهري و برخي آموزشهاي حنبلي در اهل سانت ،باا رهيافاتهااي صالاب ديانيژوهشاي
مسلمانان همراه نيستند و براي لقل در استدالل و دريافت آموزشهاي ديان ،ارزش چناداني
1. Etienne Gilson.
2. Thomas Aquinas.
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نميشناسند .كوتاهسخن اينکه رهيافت ديانيژوهاان در خااور و بااختر زماين در داد و ساتد
ميان خرد و دين ،دستكم يس از ليار ناوزايي تاا كناون همساان نباوده اسات؛ در صارب
مسيحي ،دين را از گسترة يژوهشهاي لقل محض بيرون راندهاند و در شرق مسلمان ،خرد
را تنها يا مهام تارين راه باراي دريافات و اساتدالل بار ييامهاا و گازارههااي ديناي دانساته و
ميدانند .آري! مسللة داد و ستد ميان خرد و آيين چه در مسايحيت و چاه در اساال  ،ساري
دراز دارد و انباشته از داستانهاي تلخ و شيرين و آموزنده و بايدها و نبايدهايي است كه همة
دينيژوهان ،چه فقيهان و چه فيلسوفان ،نبايد آن را دست كم گيرند .آزمودهها و ييامادهاي
يدران مسيحي نيز در اين باره بسيار يندآموز ميباشد.
تعامل فقه و فلسفه

با اين همه ،داستان چگونگي برخورد فقيهان باا دساتاوردهاي خاردورزان و فيلساوفان،
آن هم در گسترة بنيادهاي باور ديني ،شايستة بررسي بيشاتري باوده و در روششناساي كاار
فقيهان نيز داراي اهميت است .البته بررسي هماهجانباة ايان موضاوع از گنماايش نوشاتة ماا
بيرون و در خور نگارش جداگانهاي است .ازاينرو ،نگاه ما تنها باه فقيهاان شايعه و بررساي
نمونههايي از ديدگاههاي فلسفي خواهد بود كه آن هم از سوي شمار بساياري از فيلساوفان
شيعه برگزيده شده است .هدف ما از ذكر چنين مقدمهاي هم اين است كه جايگااه بررساي
ديدگاه فقيهان را در نمونهاي كه خواهيم آورد ،در يز كاوش گستردهتر بنماياانيم تاا اگار
فرصت و توفيقي با لطف خداوند فراهم شود ،به بررسي بيشاتر و شايساتهتاري بتاردازيم .باه
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گمان ما نوشتههايي اينگونه ميتواند براي كساني كه با صرقشدن در ريزهكاريهاي كااوش
در فقه ،از كلّينگاري باه روناد ياژوهش هااي فقهاي بااز ماندناد ،ساودمند افتاد .بررساي و
بازنگري شيوه هاي كااوش فقهاي ،آن هام از ياس فاراز و نشايب چنادين ساده و گساترش
شگفت اين رشته ،ضرورتي است كه گزير و گريزي از آن نيست و جاي آن در برنامههااي
درسي و يژوهشهاي فقهاي حاوزههاا تهاي اسات .بايم آن مايرود كاه باا صفلات از چناين
ضرورتهايي ،جايگاه كاربردي دانشهايي چون فقاه ،آسايبهاايي ساخت ببيناد و آن هماه
تالش دلسوزانه به كار زندگي واقعي و همگاني نيايد .گرچه داستان برخورد للم و ديان در
صرب مسيحي با شرق مسلمان و سرانمامي كه در آنما و اينما رخ داده ،يکسان نبوده است،

ولي بررسي تاريخي آن براي فقيهان ما ،هام بسايار ينادآموز باوده و هام در بازشناساي
شيوههاي كارآمدتر يژوهش فقهي سودمند ميباشد.
گستردگي و درونگرايي فقه

يکي از فرازهاي مهم و شايسته در بررسي روند كار فقهي ،هم در شيعه و هام در ديگار
فرقههاي بزرگ و شناخته شدة اسال  ،بازشناسي چگونگي گستردگي دامنة فقه و ييامادهاي
آن است .البته سخن ما در اين نوشته بيشتر به فقه شيعه ميياردازد ،ولاي ديگاران نياز كام و
باايش بااا همااين دشااواريها روبااهرو بااودهانااد .در گذشااتههاااي دور كااه دامنااة دانااش فقااه از
گستردگي چنداني برخوردار نبود ،داد و ستد آن با ديگر بخشهاي فرهنگ معارف ديناي،
بيشتر مطرح بود .جايگاه فقاه را در مممولاة انادامهاي ياز ييکار ساازمند و هماهناگ در
برخي نوشتههاي ييشين بهتر ميتوان ديد و ارزيابي كرد .نمونههااي روشاني از ايان دسات،
كتابهاي بر جاي مانده از فقيهان سدهها چهار و ينمم ماست كاه در آصااز ،انادكي هام باه
بنيادهاي اصلي باور ديني از خداشناسي تا ييامبري و رساتاخيز يرداختناد و آنگااه فقاه را در
آن ممموله ميگنماندند .اين شيوه ،گرچه در سدههاي وايسين نيز دنبال ميشد ،ولي بسيار
كم و كمتر گرديد و امروز گويا يکسره از ميان رفته است.
به گماان ماا يکاي از للّات هااي مهام چناين رونادي هماان گساتردگي شاگفت فقاه و
درونگرايي روزافزون ايان داناش اسات .گونااگوني و دامناهدار بخاشهااي داناش فقاه ،از
ديگري كه بدانها نيز خواهيم يرداخت ،همگي دست به دست هم دادهاند تا فقه ،دانشي يکّه
و تنها و درونگرا شود .چيرهدستي و آگاهي بر مباني ،مقدمات ،مساائل و داناشهااي جنباي
الز براي فقه ،چنان وقت و نيرويي از يز كاوشگر مايخواهاد كاه جاايي و تاواني باراي
ديگر رشتهها بر جاي نميگذارد .بر اين نکته اين را هم بيفزاييم كاه آساودگي يارداختن باه
يز دانش و رهايي از يراكندگي و رنج يژوهش و هماهنگسازي دو گستره و دو دانش و
يا بيشتر نيز خود انگيزهاي شد كه گروهي يرشمار ،تنهاا باه فقاه بتردازناد .گرچاه مايتاوان
انگيزههاي ديگر اجتمالي و مانند آن را نيز براي فقهيژوهان بر شامرد كاه در ياي يارداختن
بدانها در اين نوشته نيستيم.
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دورماندن از گسترة سياست و اجتماع

يز للت بسيار مهم ديگر در ييدايش چنين روندي در فقه ا به ويژه فقه شيعه ا دورمانادن
آن از گسترة سياسي و اجتمالي در گذر تاريخ است .زندگي سياسي و اجتماالي مسالمانان
در گذر تاريخ ير فراز و نشيب اسال به گونهاي بوده كه همواره شيعه را از حضور كارآماد
در لرصة حکومت ،سياست و اجتماع باز ميداشتند .داساتان انادوهبار و دامناهدار شايعه در
اين باره سوگنامة بلندي است كه بسيار از آن گفتهاند و اكنون موضوع سخن ما نيست .تنهاا
اين نکته را يادآور ميشويم كه برخي فرقه هااي ديگار نياز در اساال باا ناكاامي و تبعياد از
سياست و اجتماع روبهرو بودها ند ،ولاي انباوه منااب و ميارار ساترگ معاارف شايعه كاه از
امامان معيو

برجاي مانده است از يز ساوي و نيروهااي هوشامند و انباوه يياروان و

خاندان ريشهدار و فرهيخته در دامن تشي  ،به ويژه آنکاه ايان مکتاب در داماان ملتاي نموناه
چون ايران باليده است از سوي ديگر ،توان شاگفت و يرفاي باه ياژوهشهااي يياروان ايان
مکتب داده است .با اينکه ميانگين جمعيت شيعه در ميان مسلمانان ،حادود ياز يانمم و ياا
كمتر بوده ،ولي فرهنگسازي و ساردمداري آناان در گساترة داناشهااي اساالمي و بلکاه
بشري ،روشن و زبانزد خاص و لا است .باه راساتي كادا لرصاه و زميناه در داناشهااي
مسلمان را ميتوان يافت كه شيعيان ،ييشتاز و ييافکن آن نباودهاناد؟ از گساترة داناشهااي
لقلي كه در ممموع ميتاوان آن را جاز در ماواردي كامشامار ،در انحياار شايعه و اياران
شمرد ،تا تفسير و حديث و فقه و نيز هنر و معماري ،همه جا ميرار ير ارج آنان باه گوناهاي
چشمگير با دستاوردهاي ديگران هماوردي ميكند.
مطالعات فقه معاصر
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چنين توان انبوه و شگفتي كه از گسترة سياست رانده شده بود ،هرگز آرا نگرفت و باه
فرهنگسازي يرداخت ،ولي سوگمندانه بايد گفت كه فقه شايعه از روناد زايناده و يوياا در
زمينههاي زندگي اجتمالي و سياسي مسلمانان بازمانده و فقيهان شيعه ،نه تنها براي ياسخ باه
انبوه يرسشهاي موجود و دشواريهاي لرصة اجتماع و سياست فراخوانده نميشادند ،بلکاه
بسيار ميشد كه حتي آشکارسازي آيين و باور فرقهاي نيز به بهاي جانشان بود .مگار شاهيد
اول و ثاني را براي چه كشتند؟ مقدمة كتاب «لمعاه دمشاقيه» خاود گاواهي اسات بار آنياه
گفتيم .به هر روي ،بخشهاي فردي و لبادي فقه شيعه روز به روز گساتردهتار شاد و حتاي
بخشهاي معامالت نيز با نگاهي فردي گسترش يافت .در اينما در يي آن نيستيم كاه نقاش

و اندازة تلثير هر يز از اين للل را بکاويم ،تنها اين را ميگوييم كاه يياماد چناين لاواملي
ييدايش سازوكارها و روند ويژهاي در فقه شيعه شده است كه با داشتن مايههاي بسيار ير بار
و مناب فراوان و شگرف ،براي تدوين درخور به لنوان مممولهاي هماهناگ و كارآماد در
لرصة سياسي و اجتمالي ،هنوز راه درازي را بايد بتيمايد.
پيامد گستردگي و درونگرايي نامتوازن

روند درونگرايي و گسترش ناموزن فقه ،ييامد ناخوشايند ديگري را نيز با خود به هماراه
آورده است كه همان دوري از كاوشهاي لقلي در بخش معارف بنيادين بااور ديناي اسات.
به راستي مممولة بزرگ فرهنگ معارف ديني و دانشهايي كه داد و ستدي باا آن دارناد،
بسي گسترده و يردامنهاند ،ولي نگاه بسياري از فقيهان ما به همة اين ممموله هماان نگااهي
است كه به دانش فقه و مسائل و روشهاي آن دارند .بسيار ديده ميشود كه اگر بخواهند باه
مسللهاي در اخالق يا تفسير و مانند آن بتردازند ،باز هم از همان مايههاي كاوش فقهي بهاره
ميجويند .گوياا قوالاد ،ساازوكارها و ابزارهااي فقاهيژوهاي ،كليادي اسات كاه هار گاره
ناگشودهاي را ميگشايد و هر دشواري را آسان ميكند .ناگفته ييداسات كاه هادف از ايان
سخن ،دست كم گرفتن و كم بها دادن به مايهها و ابزارهاي يژوهش فقهي نيست؛ چارا كاه
اين سازوكارها در جاي خود ميتواند ،كارآمد و يربار باشد .امّا آيا هر در بستهاي را مايتاوان
با اين ابزارها باز كرد؟
دوربودن از سياست و اجتماع چه اندازه تلثيرگذار بوده است؛ زيرا بيشتر اين گساتردگي در
جايي رخ نموده كه برخورد كمتري با مسائل حکومتي و سياسي دارد .ييدايش برخي فاروع
و يرسشها كه شايد در هر سده و براي هر چند هزار تن يز بار هم رخ ندهاد ،بحاثهاا و
مايههاي بسياري را در كاوش فقهي بلعيد.
اين در حالي است كه در بخش هاي ديگاري ،همااهنگي فقهاي چناين گساترده ،باا
زندگي دگرگاون شاوندة انساانها باه يکبااره رهاا شاده و بحاث معيناي در آن ناداريم.
درگيريهاي فقيهان چيره دست و بازرگ در برابار يدياده هاايي چاون جنابش مشاروطه،
نمونه اي ديدني در اين باره است .اين درگيريها كاه گااهي باه تنادترين شايوه هام رخ
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مي نمود به خوبي نشان مي دهد كه كاوش ناموزون فقهي در اين لرصه ها تا چاه انادازه
نارساست .هر بينندة بيروني بي آنکه خود داوري ويژه اي در برخي مساائل جنماالي آن
روزگار داشته باشد به روشني درمي يابد كه هر دو سوي درگيري تا چه اندازه نايخته و
سطحي به بحث و اظهار نظر مي يرداختند .وايههايي چون «آزادي»« ،برابري»« ،جايگااه
مرد » و ...از يز سو ،برابر با كفار و باي ديناي شامرده ماي شاد و باورمنادان باه آن را
شايستة «احکا اربعة مرتدّ» مي خواندند و اين در حالي اسات كاه باا گذشات كمتار از
هشتاد سال ،همين وايههاا باه گوناه اي بسايار يررناگ و جادّي تار در ساالهاي آصاازين
انقالب اسالمي مطرح گرديده و آن نوع واكنش هاا را بار نيانگيخات .از ديگار ساوي،
موافقان و همراهان با اين وايها و مفاهيم تازه نيز بررساي هااي گساترده و ناوي در ايان
زمينهها لرضه نمي كردند و اين هماه در حاالي باوده و هسات كاه باراي كمياابتارين
مسلله اي در ابواب طهارت و نماز ،انبوهي از ياژوهشهاا را ماي بينايم .بااز هام ياادآور
مي شويم كه هدف ما نادرست شمردن اين يژوهش ها يا كم بهادادن بدانها نيست ،بلکه
مقيود نماياندن ناموزوني كاوش فقهي و ييگيري برخي للّتهاي آن است.
شيوهاي فراتر از مرزهاي خود

باري ،سخن در سامانمندي و توازن يژوهش فقهاي ،انادكي باه داراز كشايده اسات .باه
گمان ما امروز ديگار كمتار كساي را مايتاوان يافات كاه نيااز فقاهيژوهاي را باه باازبيني و
هماهنگسازي بخشهاي گوناگون اين دانش دامن گستر ،نتاذيرد .آنياه كاه اينماا بار آن
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ياي ميفشاريم ،اهميت هماهنگي و همسازي ميان دينيژوهاي در جنباههااي گونااگون آن
است .به راستي آيا شيوة كاوش در دانش فقاه را باياد در هماة گساترههااي ديگار فرهناگ
معارف ديني كارآمد شمرد؟ آيا اصول التقادي را نيز ميتوان با سازوكارهايي چون لمو ،
اطالق ،ظهور ،اشتغال ،استيحاب ،حکومت و ورود بررسي كرد؟ به باور ما گرچه فقيهاان،
به اين يرسش به صورت جدا ،ياسخ منفي ميدهند ،ولي كام نيساتند فقيهااني كاه در لمال
براي ياسخ به يرسشهاي صير فقهي نيز از همين ابزارها بهره ميجويند.
نمونهاي از اين دست ،سخن مرحو بحراني؛ صاحب حدائق اسات كاه در مساللة هاالل
ماه ،با استناد به روايات ،كرويبودن زمين را نيز نادرست ميشمارد.

به راستي آيا بايد كرويبودن يا نبودن زمين را از روايات آن هم به شيوة بررساي فقهاي
برگرفت؟
او در اين باره مينويسد:
«و ممّا يبطل القول بالکُروية أنهم جعلوا من فروع ذلک أن يکون يوم واحد
خميساً عن قوم و جمعة عن آخرين و سبتاً عن قوم و هکداا و هداا ممّدا
تردّه األخبار المستفيضة في جملة من المواضع؛ فإنّ المستفاد منها علي وجه
اليزاحمه الريب و الشک أنّ کل يوم من أيام االُسبوع و کل شهر من شدهور
السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية
و بالجملة فبطالن هاا القول بالنظر إلي األدلّة السمعية و األخبار النبوية أظهر
من أن يخفي و عسي إن ساع التوفيق أن أکتب رسالة شافية مشتملة علي
األخبار الصحيحة الصريحة في دفع هاا القول إن شاء اهلل تعدالي» (بحرانیی
ج 13ص.)266-267
از چیزهایی که دیدگاه کرويبودن زمین را رد میکند آنکه از شاخصههیاي
این دیدگاه نزد باورمندان ایین اسیت کیه ییز روز معیین بیراي گروهیی
پنجشنبه باشد و براي دستهاي جمعه و براي شماري از میردم شینبها ایین
چیزي است که روایات انبوه در چند جا آن را نادرست میشیمارد .از ایین
روایات بهگونهاي که هیچ شز و شبههاي در آن راه ندارد برمیآید که هیر
یز از روزهاي هفته و هر کدام از ماههاي سال زمانهاي معینی هستند کیه
باري نادرستی این سخن با نگاه به ادله نقلی و روایات پیامبر

روشنتر

از آن است که ناشناخته باشد .امید است به خواست خداوند اگر توفیق یار
باشد رساله اي شایسیته و گوییا در نادرسیتی ایین دییدگاه بنگیارم کیه در
بردارندة روایات روشن باشد.

بيگمان بسيار كمشمارند كساني كه اينگونه برداشتي را بتذيرند ،ولي آيا در مقولاههاا
و يديدههاي لقلي و اجتمالي ،دچار چنين روشهايي نيستيم؟ سخنان نايختاهاي را در برخاي
مباحث لقلي دانش اصول فقه ميبينيم كه بسي نابهنمارتر از ديدگاه صاحب حادائق اسات.
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گرچه در ضرورت اصل بررسي آن بحث و دنبالههايش در دانش اصاول ،ساخن بسايار
است ،ولي آنگاه كه بحث به مسللة اختيار انسان كشيده ميشود ،ايان دو فقياه چيارهدسات،
در اين مسللة لقلي به ديدگاههايي بسيار سست و نادرستي ميرسند و آشکارا ييداسات كاه
براي بررسي آن از روشها و سازوكارهاي شايساته بهاره نمايجويناد .جالاب اينماسات كاه
بسياري از فقيهان همواره هشدار ميدهند كه روش درست در يژوهش فقه آن است كاه آن
را با شيوههاي نامناسب داناش هااي لقلاي نيااميزيم و بگاذاريم تاا نگااه لرفاي و توجاه باه
ظهورهاي وايگان ي كه بنياد كاار فقاه را ماي ساازد ،دسات نخاورده ماناده و باه روشاها و
معيارهاي ديگر دانش ها دچار نشود .همين فقيهاني كه چنين يندي را ميدهند ،در بررسي
مسائل صير فقهي مانند آنيه در بحث طلاب و اراده آماده ،مايكوشاند تاا آن را باه روشاي
فقيهانه بکاوند و ييداست كه به چه فرجامي هم ميرسند.
به قول مرحو آيةاهلل سيد ميطفي خميني:
«و العجب أنّ األعالم أوقعوا أنفسهم في مسدللة عويصدة أجنبيدة عدن هداه
المسائل و بعي ة عن أفهام المحققين فضالً عن المشتغلين بالعلوم االعتبارية
و کان ذلک لمجرد المساس و لتناسب بعي ج ّاً فإنّ من کون األمر بمعندي
الطلب ذهب ذهنهم إلي الطلب و اإلرادة و من لغة اإلرادة سافر إدراکهم إلي
اإلرادة التکوينية و التشريعية و من تلک الصفة إلي اختياريتها و الاختياريتهدا
و من ذلک إلدي مسدللة الجبدر و التفدوي

» (خمینیی 1407ق ص)232؛

شگفت آنکه بزرگان علم اصول خود را در مسألة دشواري افکنیدهانید کیه
هم با مسائل اصول فقه بیگانه و هم از ذهن محققان ی چه رسید بیه
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پژوهندگان این علوم اعتباري ی دور است .علت این امر هم ارتباطی انید
و تناسبی بسیار دور است؛ زیرا از این مطلب که امر به معناي طلب اسیت
ذهن ایشان به طلب و اراده رفته و از واژة اراده به ارادة تکوینی و تشیریعی
سفر کرده و از صفت اراده به اختیاري و غیر اختیاري بودن آن و از آنجا به
مسألة جبر و اختیار کوچ کرده استا

فقه و اخالق

به باور ما حتي بسياري از آيات و روايات اخالقي را هم نميتاوان تنهاا باا شايوة فقهاي

بررسي كرد؛ چرا كه اخالق هم براي خود گستره و روشاي وياژه دارد و هميشاه نمايتاوان
گزارههاي اخال قي را با لمو و اطاالق فقهاي سانميد .باراي نموناه ،چيزهاايي چاون رياا و
حضور قلب در نماز؛ هم در فقه و هم در اخاالق بررساي مايشاوند ،ولاي در فقاه ،تنهاا باه
اندكي بسنده ميكنند و سخن اصلي در اين مقوالت را باه اخاالق وامايگذارناد؛ چارا كاه
لمو و اطالق آنها با زبان اخالقي بيان شده و معيارها و خطكشيهاي فقهي با آن همخاوان
و همداستان نيست .وايههايي چون «شرک» و «كفر» كه در روايات نکوهش ريا آمده ،نازد
هيچ فقيهي به معناي شرک فقهي و ستس نامسلمان و نايااکشامردن رياكاار ،گرفتاه نشاده
است .اين همه تنها از آن روست كه زبان بيان مسائل اخالقي و فقهي را نبايد از تما جهات
همسان دانست .به گمان ما اين نکا ت آنگاه كه كلّي و بيرون از يز مسللة معين گفتاه
ميشود ،بسي روشن و يذيرفتني بوده و فقيهان نيز آن را درست مايشامارند ،ولاي بساياري
در كشاكش كاوش فقهي بدان يايبند نميمانند.
نمونهاي ديگر از بررسيهاي فقهي كه در يشت درهااي بساته و دور از واقعياتهااي در
خور ،انما يافته و ييامد شگفت و ناهنماري را نيز در ياي داشاته ،ساخن برخاي گذشاتگان
دربارة مالياتهايي چون خمس است .مرحو صاحب «جواهر» در اين باره مينويسد:
« ...قيل من أنّه يجب أن ي فن تمام الخمس؛ اذ هو مع أنّده مجهدول القائدل
مناف لالحتياط و االعتبار و الکتاب و السنّة و فتاوي األصدحاب و االُصدول
العقلية و الشرعية ،لم نقف له علي دليل سوي ما اُرسدل مدن ظهدور الکندوز
و امّا ما قيل من أنّه يصرف النصف إلي مستحقّيه و يحفد مدا يخدتصّ بده
بالوصاية أو ال فن ،فهو جي ج ّاً بالنسبة للشقّ األوّل و أمّا الشقّ الثاني منه
فهو و إن کان مال إليه في «المقنعة» و اختاره في «النهاية»

لکن في الد فن

الدداي هددو أحد فددردي التخييددر مندده مددا عرفد ( »...نجفییی 1981م ج6
ص)167-169؛
 ...گفتهاند که همة خمس را باید زیر خا پنهان کرد[ .این سیخن افیزون
بر آنکه گویندهاش شناخته شده نیست با احتیاط و اعتبار و کتاب و سینت
و فتواهاي فقیهان ما و نیز اصول عقلی و شرعی نیز ناسازگار اسیت .دلیلیی
هم بر آن نیافتهایم جز روایت مرسلی که میگوید :به هنگام قیام قائم(عج)
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گنجها آشکار خواهند شد .این رواییت افیزون بیر اینکیه خیودش حجیت
نیست...
اما اینکه گفتهاند نیمی از خمس را به صاحبانش باید داد و آنچیه را کیه از
آن امام است باید یا وصیت کرد و به دیگري سپرد و یا به زیر خا پنهیان
کرد چنین دیدگاهی دربارة بخش نخست خوب است ...ولیی بخیش دوم
آن هر چند در کتاب «مقنعه» بدان گرایش نشان داده و در کتاب «نهایه» آن
را پذیرفته است ...ولی در یکی از گزینههاي آن که دفن مییباشید همیان
سخنی است که دانستهاید. ...

هدف ما بررسي فقهي اين مسلله نيست ،بلکه نشاندادن اين نکته است كه درساتشامردن
چنين ديدگاهي تا چه اندازه ميتواند با بخشها و لناصر ديگر دينشناساي باه لناوان ياز
ممموله ،ناسازگار باشد .به راستي كاركرد دين ،جايگاه اما معيو

 ،گونة مالکيات او

بر خمس و مانند آن ،شايوة برناماهريزيهااي شاارع باراي دوران حضاور و صيبات در مساللة
مالياتها و ...در ديدگاه كسي كه چنين سخناني را مي ياذيرد ،چگوناه تحليال و بررساي
ميشود و هماهنگسازي ميان فقه و ديگر بخشهاي دينشناسي در همين مسائل را چگونه
ميتوان به انما رساند؟ به گمان ما اگر در فراز و نشيب بررسي درونفقهاي در نيفتايم و باا
اندک نگاهي از بيرون و فراتر باه چناين ديادگاههايي بنگاريم ،هرگاز آنهاا را باا باورهااي
بنيادين تشي در دين و اما شناسي هماهنگ نمييابيم.
آري! چنااين نوشااته كوتاااهي ،جاااي گسااتردن بيشااتر سااخن در اياان باااره را ناادارد و
يژوهشگران دردمند؛ به ويژه يس از آنکه دين در كشور ما مديريت فقهاي را در هماة اماور
مطالعات فقه معاصر
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حکومت به دست گرفته است ،بدين واقعيت تلخ و نارسايي آزاردهنده در شيوة كاوش فقاه
آگاهي دارند .البته همة جنبههاي اين نارسايي نيز موضوع سخن نوشاتة ماا نيسات .آنياه در
يي آنيم ،تنها نماياندن ناهماهنگي ميان نگاه برخي فقيهان كه شمارشاان هام كام نيسات ،باا
دانشهاي لقلي ،آن هم در حوزة معارف و باورهااي ديناي اسات .در ايانبااره ،گااهي باه
مسائلي برميخوريم كه راه چارة آن ،بازنگري و بهسازي شيوههاي يژوهش فقهي است كاه
خود سخني دراز و دامنهدار ،در ارزيابي نقّادانه تاريخ فقه و فراز و نشيب آن در گاذر سادههاا
دارد .گذشااته از ضاارورت بااازنگري در روشااهاي يااژوهش فقهااي ،گاااهي هاام بااه مسااائلي
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برميخوريم كه حتي با شيوههاي گذشته نيز نميتوان به ييامدهايي رسيد كاه برخاي فقيهاان

بدان رسيدهاند .در اينگونه مسائل ،دوري اين دسته از فقيهان از يژوهشهاي لقلي و شايوة
بيان فلسفي به روشني آشکار است .باري ،يافتن چاره و گرهگشاايي از چناين دشاواريهايي،
هم ضرورت گريزنايذير روزگار ماست و هم كاري است دشوار و راهي ناهموار؛ چارا كاه
اكنون حوزههاي ما با روشهاي جاافتادهاي خو كردهاند كه ييشاينهاي چناد سادهاي دارناد و
شکستن قالبهايي اينگونه ،كار آساني نيست .البته نبايد از دشواري راه هراساي باه دل راه
داد و تالشها را هر چند اندک ،بايد ارج نهاد و گرامي داشت .نمونة برجساتة ساخن فقيهاان
دربارة يکي از مسائل ييييده و ير اهميت فلسفي و لرفاني ،ديدگاه برخي از آنان در مساللة
«وحدت وجود» است كه به ياري يروردگاار در هماين نوشاته از آن ساخن مايگاوييم .باه
گمان ما ،جداي از اينکه بررسي چنين مسللهاي بسي فراتر از توان بسياري از فقيهان بيگانه با
دانشهاي لقلي است ،با همان ابزارها و شيوههاي خالص فقهي نيز ميتوان به ديادگاههايي
رسيد كه در نوشتههاي برخاي از فقيهاان مايبينايم« .كفار» و «شارک»شامردن ديادگاههاي
فلسفي و لرفاني كه داراي يشتوانة يرفي از انبوه كاوشهاي لقلاي اسات و شامار بساياري از
انديشمندان بزرگ مسلمان و به ويژه شيعه آن را برگزيده و توحيد ناب را تنها به همين معناا
يذيرفتهاند ،بيشتر از نبود نگاهي همهجانبه و آگاهي در خور ،سرچشمه ميگيرد.
پيامدهاي ناخوشايند

سوگمندانه بايد يذيرفت كه برخوردهاي ناسنميدهاي از اين دست ،يکاي از للاتهااي
آشنايان به فضاي حوزهها يوشيده نيست كه هناوز هام باا هماة تالشاهاي شايساتهاي كاه در
بزرگداشت و ترويج دانشهاي لقلي در حاوزههاا انماا گرفتاه فلسافه ،جايگااه شايساته و
كاربردي درخورش را در حوزههاي ما ندارد .به راستي در ميان انبوه دانشيژوهان حوزههاا
كه اين همه از توان خود را به فقهيژوهي ميستارند چند درصد و به چه اندازه به كااوش در
فلسفه مييردازند؟ بگذريم از برخي حوزههاي كوچزتر كاه نگااه باس ناشايساتهتاري باه
اصل للو لقلي دارند و يادگيري فلسفه در آنها چونان ننگي است كاه از آن ماييرهيزناد!
گر چه با تالش انديشمندان و مدرّسان واال ،دگرگوني چشمگيري در جايگاه اين داناشهاا
در حوزهها رخ داده ،ولي باز هم دست ما كوتاه و هدفهاي بلند شايسته بر نخيل!
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باز هم لبارت ديگري از مرحو آيةاهلل سيد ميطفي خميني را ميبينايم كاه ناولي درد
دل در اين زمينه است:
«و ما تري في بع

کتب فضالء العصر في غاية التلسف و نهاية التدرحّم و

لعمري ،إنّ ع م تعرّضهم لمثل هاه المسائل کان أولي إلي ديانتهم المق ّسة
و ماهبهم المنزّه ،و لکنّ التعرّض لما اليعلمون و الغور فيما هم جاهلون بده
ج ّ ًا و حقيقة ،يدور

جدواز تفسديقهم بدل و أحياند ًا تکفيدرهم؛ فدإ ّن هداه

االعتقادات الفاس ة الکاس ة من المتفقّهين فدي الشدريعة المق ّسدة ،يسدتلزم
انحراف جماعة من الحقّ إلي الضدالل و مدن الندور إلدي الظلمدة و اهلل هدو
المستعان» (خمینی 1407ق ص)239؛ آنچیه در برخیی کتابهیاي فضیالي
معاصر میبینید در غایت تأسف و موجب منتهاي تیرحم بیر ایشیان اسیت.
سوگند که نپرداختن آنان به ایین مسیائل بیراي دیانیت مقیدس و میذهب
پاکشان بهتر است ولی پرداختن به آنچه نمیدانند و بررسی آنچه که جیداً
و حقیقتاً در آن جهل دارند جواز فاسقشمردن و حتی گاهی تکفیرشیان را
در پی دارد؛ زیرا چنین اعتقادات نادرست و کمرونقیی از سیوي پوینیدگان
راه فقه در شریعت مقدس انحراف گروهی از اهل حیق بیه گمراهیی و از
نور به ظلمت را در پی دارد .باري خداوند بزرگ تنها یاور است.

به هر حال ،هنگامي كه دانشيژوهان جاوان حاوزههاا در ساالهاي شاکوفايي و يرنشااط
يادگيري ،همة توان خود را در بخشي از فقه باه كاار مايبندناد ،آياا مايتاوان اميادي باه
دگرگوني داشت؟ اينان در شارايطي كاه تاوان داوري مياان ساره و ناسارة فقاه و فلسافه را
مطالعات فقه معاصر
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ندارند ،به فضايي برمي خورند كه از سوي برخي فقيهان بيگانه با فلسفه تبليغ مايشاود؛ يياا
آشکار و ينهان اين فضا ،نادرست شامردن بساياري از دساتاوردهاي فلسافي اسات كاه رناج
بسياري براي شکوفايي آن بر انبوهي از بزرگان تاريخ دانش اسالمي ما رفته و هرگز شايسته
نيست كه با آشنايي اندک و گفتههاايي كام و كوتااه يرونادة آن هماه تاالش و كااوش را
ببنديم .به هر روي ،همين للتها سبب شاده كاه روي آوردن باه داناشهااي لقلاي كمتار
باشد؛ به ويژه آنکه باورهاا و ارزشاهاي مقدساي را نياز در مممولاة مساائل ديناي ،تنهاا در
كاوش فقهي تبليغ ميكنند .بررساي و ييگياري فاروع يييياده و كامكااربرد فقهاي ،كااري
مقدس و ارزشمند شمرده ميشود و اگار در اصاول ديان هام باه شايوهاي اخبارگراياناه باه

بررسي بتردازند ،باز هم شايستة ياداش به شمار ميآيند ،ولي كاوشهاي لقلاي كااري اسات
نکوهيده و درآميختن انديشههاي بشري يوناني با آموزشهاي ناب ديني! يا اينکه ميگويناد:
انسان خردمند و فروتن كسي است كه خرد واالي معيو را بر انديشة كوتاه و لغازشياذير
يونان و فيلسوفان ديگر ،برگزيند .به راستي آيا همين سخنان نيستند كه جايگااه فلسافه را در
آموزشهاي حوزه بدينجا كشانده است؟ آيا بسياري از يژوهندگان جوان حوزهها با شانيدن
و ديدن چنين سخنان و فضايي نيست كه گرايش و انگيازة باااليي در آماوختن داناشهااي
لقلي و لرفان در خود نميبينند؟
نگارنده ،هرگز در يي آن نيست كه ناسازگاري شماري از انديشمندان دين را باا فلسافه
دستكم بگيرد .به هر روي ،گروهي از لالمان حوزهها ،فلسفه و لرفان را گونهاي كژي در
دينيژوهي ميدانند و به گفتة برخي به «مکتب تفکيز» ،گرايش دارند .به گمان ما ارزيابي
اين ديدگاهها بايد در سطح و اليهاي ديگر و بهگونهاي ويژه در ميان باورمنادان فرهيختاه و
توانمند هر دو گرايش انما گيرد ،نه اينکه ييامدهاي ياز گارايش باه شايوهاي زيانباار بار
شيوة آموزش حوزهها تلثير گذارد ،چنانکه در گذشته ميدياديم و مايشانيديم كاه انادک
كمز مالي را آن هم از بودجة بيت المال ،از يژوهشگران گساترة داناشهااي لقلاي درياغ
ميداشتند!
يادمااان باشااد كااه تاااريخ اسااال و حااوزههاااي دينااي در گذشااتة ياار ارج خااويش نااا
انديشمندان بزرگي از فيلسوفان و لارفان را دارد كاه حتاي ناساازگاران باا فلسافه ولرفاان،
ارزيابي سره و ناسرة مکتبهاي فلسفي و تفکيز ،بسيار ساودمند و كااربردي اسات ،ولاي
نخست بايد ستم و بيمهاري را از فضااي آماوزش و تبلياغ درباارة فلسافه و لرفاان از مياان
برداريم و آنگاه انديشمندان يخته و آگاه از هر دو سوي ،به كاوش و ارزيابي بتردازناد .آياا
به راستي كفر و شرکشمردن برخي ديدگاهها در راساتاي چناين شايوهاي اسات و باه ايان
هدف ياري ميرساند؟ و آيا تا كنون از اين روشها بهرهاي گرفته شده است؟ شگفت اينکاه
از يز سو ،گاهي برخي ديدگاههاي فلسفي و لرفاني در مسائل التقادي ،نادرست و حتاي
كفاار شاامرده شااده ،ولااي از انديشاامندان و بزرگاااني كااه دارنااده و گاااهي نااوآوران همااان
ديدگاهها بودند ،به نيکي و احتارا يااد كاردهاناد .نموناهاي از ايان دسات را در داوريهااي
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ياراي سر باز زدن از ديدگاهها و جايگاه آنان را ندارد .سخن ما اين اسات كاه يارداختن باه
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مرحو مملسي در « بحار االنوار» مايتاوان دياد (مملساي ، 1981 ،ج ،8ص205؛ ج،1
ص42و21؛ ج ،6ص272؛ ج ،106ص . )130از يز سوي ،ديادگاههايي را در مبااح ي
چون توحيد و معاد ،همسااية كفار و شارک ماي داناد و از ساويي ديگار كسااني چاون
مرحو خواجه نيير الدين طوسي و صدرالمتللهين را بازرگ و محتار مايشامارد .باه
گمان ما فيلسوفان نامو ري چاون ايان دو و انباوهي ديگار در ساتهر تااريخ داناشهااي
اسالمي چنان ميدرخشند كه هيچ فقيه و محدثي را توان آن نيسات كاه ايشاان را از لرصاة
انديشههاي اسالمي بيرون شمارد .به راستي آيا كساني چاون محقاق طوساي ،لالماه حلّاي،
ميرداماد ،مال صدرا ،فيض و  ...را ميتوا ن داراي باورهاي كفر آلود دانست و آيا فقياه و
محدر شناختهشده اي چنين نسبتي را بدانها روا مي دارد؟ با اينکه اينان بر باورهايي ياي
مي فشارند كه در برخي داوريهاي فقهي و حدي ي ،نادرست شمرده مي شود .البته اين را
نيز بايد به ياد داشته باشيم كه درگذشته و شايد بهگونه اي بسيار كمياب در روزگار ما،
برخي از همين ديدگاههاي فلسفي و لرفاني بهگونه اي سطحي و نايخته از سوي كساني
لرضه و گفته مي شود كه به باورها و احکا ديني چندان ياي بند نيستند .آري! بودناد و
هنوز هم هستند صوفيان نايخته و كم مايهاي كه همان وايهها و گفتهها را بازگو مي كنند
و در شيوة زندگي خويش هم به دستورها و بايدها و نبايدهاي ديني ياي بنادي ندارناد.
چنين چيزي در بر انگيختن ذهن و زباان فقيهاان و محادثان ،كارسااز افتااده و چهارهاي
نايسند و دور از شرع در نگااه فقهاي و حادي ي رخ گشاوده اسات ،اماا اگار باه تااريخ
ييدايش و بالندگي انديشه هاي فلسفي و لرفاني در جهان اسال بنگريم ،درمييابيم كاه
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كژيهاي صوفيان نادان به جرگة انديشمندان بزرگ و دين مدار ما راه نيافتاه و در گاذر
سده ها ،فقيهان و محد ثان نامدار و معتبري را مي بينيم كه بر استوارسازي بنياد باورهااي
ديني با ابزار دانش هاي لقلي و ديدگاههاي فلسفي و لرفاني سخت كوشيدهاند .مرحو
شهيد مطهري در اين باره سخن سودمندي دارد .او يس از آوردن تاريخية كوتااهي از
لرفان و لارفان تا يايان سدة نهم ،چنين مي گويد:
«از این به بعد به نظر ما عرفان شکل و وضع دیگري پیدا مییکنید تیا ایین
تاریخ شخصیتهاي علمی و فرهنگی عرفانی همه جیز سالسیل رسیمی
تصوفند و اقطاب صوفیه شخصیت هاي بزرگ فرهنگی عرفان محسوب

میشوند و آثار بزرگ عرفانی از آنهاست .از ایین بیه بعید شیکل و وضیع
دیگري پیدا میکند.
اوالً :دیگر اقطاب متصوفه همه یا غالباً آن برجستگی علمی و فرهنگیی کیه
پیشینیان داشتهاند ندارند .شاید بشود گفت که تصوف رسمی از این به بعد
غرق آداب و ظواهر و احیاناً بدعتهایی که ایجاد کرده است میشود.
ثانیاً :عدهاي که داخل در هیچ ییز از سالسیل تصیوف نیسیتند در عرفیان
نظري محی الدینی متخصص میشوند که در مییان متصیوفه رسیمی نظییر
آنها پیدا نمیشیود؛ میالالً صیدرالمتألهین شییرازي متوفیا در سیال  1050و
شاگردش فیض کاشانی متوفاي  1091و شاگرد شاگردش قاضی سعید قمی
متوفاي  1103آگاهیشان از عرفان نظري محی الدینی بیش از اقطیاب زمیان
خودشان بوده است با اینکه جز هیچ یز از سالسل تصوّف نبودهاند .این
جریان تا زمان ما ادامه داشته است؛ مالالً مرحوم آقا محمدرضیا قمشیهاي و
مرحوم آقا میرزا هاشم رشتی از علما و حکماي صد سال اخیر متخصیص
در عرفان نظرياند بدون آنکه خود عمالً جز سالسل متصوفه باشند.
به طور کلی از زمان محی الدین و قونوي که عرفان نظري پایهگذاري شید
و عرفان شکل فلسفی به خود گرفت بذر این جرییان پاشییده شید؛ میالالً
محمد بن حمزه فناري شاید از این گروه باشد ولی از قرن دهم به بعد این
وضع؛ یعنی پدیدآمدن قشري متخصص در عرفان نظري که ییا اصیالً اهیل
بودهاند ی از سالسل صوفیة رسمی برکنار بودهاند کامالً مشخص است.
ثالالاً :از قرن دهم به بعد ما به افراد و گروههایی برمیخوریم که اهل سییر و
سلو و عرفان عملی بودهاند و مقامات عرفیانی را بیه بهتیرین وجیه طیی
کردهاند بدون آنکه در یکی از سالسل رسمی عرفان و تصوف وارد باشیند
و بلکه اعتنایی به آنها نداشته و آنها را کالً یا بعضاً تخطئه مییکیردهانید .از
خصوصیات این گروه که ضمناً اهل فقاهت هم بیودهانید وفیاق و انطبیاق
کامل میان آداب سلو و آداب فقهیه است» (مطهري 1360ش ص.)224

باري همة اين نکتهها كه برشمرديم دست به دست هم داده و نگاه بساياري از فقيهاان را

فقیهان و برخی دیدگاهها در علوم عقلی  /محمدرضا غفوریان

عرفان عملی و سیر و سلو نبودهاند و یا اگر بودهاند ی و غالباً کم و بییش

به كاوشهاي فلسفي و لرفاني بدان گونه كه گفتهايم بر گرداندهاند و سوگمندانه بايد گفات
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با همة شکوفايي كاوش و رايزني در دانشهاي لقلي ،اين نگااه بدبيناناه را در يژوهشاگران
فقه و حديث و تا اندازهاي تفساير مايتاوان يافات .از يااد نباريم كاه شاکوفايي و بالنادگي
يژوهشهاي فلسفي و تفسيري در حوزه هااي بازرگ ديناي ماا ،وامادار تالشاهاي يار باار و
گستردة دو استاد نا آور در نيم قرن گذشته است .مرحو اماا خميناي
طباطبايي

و مرحاو لالماه

در فرازي از تاريخ معاصر كه به راستي سرنوشتساز بوده ،همت واالياي را باه

كار بسته و به يرورش جانهاي شيفته يرداختاهاناد و ييامادش شاکوفايي بخاشهااي يرباار و
متروک دانشهاي ديني بوده است .آمرزش و رحمت يروردگاار بار روان يرفتاوح ايان دو
استاد تالشگر ،هماره ارزاني باد.
سخني در چارهانديشيها

آنيه تا كنون بيان شد بازخواني يز دشواري تل ثيرگاذار در گساترة ياژوهشهااي
حوزههاست كه هماهنگي و سااماندهي كاوشاهاي گونااگون را دسات كام دچاار مشاکل
جدي ميسازد .با اين همه آيا چارهاي براي يرهيز از ييامدهاي نايسند اين دشواري ميتاوان
جست؟ اين خامة ناتوان هرگز چنين ادلايي ندارد ،ولي اميد دارد كه يادآوري چند نکته باه
ياري يروردگار ،سودمند افتد.
تخصصيشدن پژوهش در فقه

در گفتهها و نوشتهها كم و بيش به ايان ييشانهاد برمايخاوريم ،ولاي هناوز هام نيازمناد
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توضيح است .به هر روي و به هر دليل ،فقاه ماا در گاذر تااريخ يرفاراز و نشايب خاود
بدينگونه سامان يافته و به ما رسيده است .آيا به راستي همين وض و ييکره را باياد چيازي
مقدس و دگرگوني نايذير دانست؟ نگاهي به شيوة نگارشهاي ييشاينيان و حتاي نوشاتههااي
سده مياني تاريخ فقه نشان ميدهد كه اين دانش ديرياي همواره دستخوش دگرگونيهاايي
در روشها و دستهبنديهايش بوده است .البته در سدههاي اخير ،هم گسترش چشامگير و هام
جاافتادگي روش و دستهبندي معيني را در اين دانش ميبينايم كاه از ديادگاه روششناساي
جاي سخن بسيار دارد .فقه ،مممولهاي است بسيار گساترده كاه هماة لرصاههااي زنادگي
فردي و همگاني بشر را در بر ميگيرد؛ از مسائل بهداشتي تا يرستش و از اقتيااد تاا رواباط

بين الملل و از حقوق خيوصي و كيفري تا حقوق خاانواده و نياز خاوراک و يوشااک و...
آيا در روزگار ما هر يز از اين لرصهها خود به تنهايي در بر دارندة رشتههاايي گونااگون
و ريز در دانشگاهها نيستند؟ چرا ما از يز سو بر اين ادلا ياي ميفشاريم كه فقه ما از ياز
سو ،توان برنامهريزي براي همة جنبههاي زندگي را دارد و از ساوي ديگار ،آمااده ياذيرش
اين واقعيت نيستيم كه برنامهريزي در هر يز از ايان لرصاههاا باه تنهاايي ،بسايار دشاوار و
ييييده گشته و نيازمند آگاهي و ابزارهااي شايساته اسات؟ آياا باياد تنگناهاا و ضارورتهاي
لملي ،همواره ما را به يذيرش اينگونه از واقعيتها وادارد؟
حتي اگر با نگاه سنتي و مدرسهاي هم به فقه بنگريم ،آيا سازوكارها و شيوههاي اجتهااد
فقهي را در بخشهاي لبادي و قضايي يکسان مييابيم؟ ياسخ ايان يرساشهاا باه گماان ماا
روشن است ،ولي همتي واال ميخواهد كه چارچوبهاي ايستاي گذشاته را بشاکند و كااري
كند كه از اين يس «اجتهاد ميطلح» حوزهها براي ماديريت جامعاه ،كاافي باشاد .باه يقاين
يکي از راهکارهاي ساودمند باراي كارآماد كاردن فقاه ،هماين تخييايشادن آن اسات.
درست يا نادرست به دليل للتهايي چند كه بررسي تاريخي آنها در اين نوشته نميگنماد،
فقه ما بهگونهاي فردي سامان يافته و براي جمعيكردن آن به تالشي گسترده نياز است .ايان
سخنان براي يژوهشگران نوانديش فقه ،آشنا و شايد تکراري است و ماا در ياي بررساي آن
نيستيم.
سخن ما اين است كه يکي از گسترههاي درخور براي برخورد تخييي با فقه و اصول
دنبالة اين نوشته ،سخن برخي از فقيهان بزرگ را خاواهيم آورد كاه آشاکارا از دشاواري و
نامعلومي مقيود فيلسوفان و لارفان ياد كردهاند .آيا بهتر نيست كه چنين التاراف فروتناناهاي
را سرمشق كار همة فقهيژوهان كنيم و بييروا در اين باديه گاا بار ناداريم؟ باه راساتي آياا
بررسااي مسااائل يييياادة لقلااي چااون آزادي ارادة انسااان در بحااث «طلااب و اراده» بااا
سازوكارهاي فقهي و اصولي ،شدني است و تا كنون ييامد شايستهاي داشته اسات؟ بااز هام
يادآور ميشويم كه بسياري از فقيهان ،درآميختن بحثها و روشهاي لقلاي و فلسافي را در
فقه ،نکوهش ميكنند و سخن درستي هم ميگويند ،ولي گروهي از آناان خاود از باه كاار
بستن چنين يندي سر باز ميزنند .آري! در زمينة مسللة ما يکي از راهکارها مايتواناد هماين

فقیهان و برخی دیدگاهها در علوم عقلی  /محمدرضا غفوریان

فقه ،داد و ستدهاي اين دو دانش با مسائل فلسافي و لرفااني اسات .باه يااري يروردگاار در
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نکته باشد كه فقيهان با قلمروهاي ديگر دانشها هماواره برخاوردي تخيياي نمايناد و تاا
توش و توان درخور آن را فراهم نکردهاند به بررسي و گزينش ديدگاهي معين نتردازند .باه
راستي در روزگاري زندگي ميكنيم كه خودداري از بررسي يز مسلله به دليل ييييادگي
و تخيييبودن براي كاوشگران للومي ديگر ،نه تنها كاستي به شمار نميآيد ،بلکاه آن را
فروتني شايستة لالمانه و خوي يسنديده ميدانند .باور كنيم كاه روزگاار داناياان «معقاول و
منقول» و «همه فن حريف» ستري شده است؛ نه از آن روي كه دانشيژوهان ما كامتوانناد،
بلکه از آن روي كه للم ،بسي ييييده و يرف و گستردهتر از آن است كه همة گسترههااي
آن را يز تن بتواند به چنگ آرد.
همسازي در پژوهش فقهي

راهکار ديگري كه در از ميان برداشتن ناهنماريهاي ياژوهش فقهاي مايتواناد كارآماد
باشد ،همساز و همداستانسازي كاوش در گسترههاي گونااگون داناش ديناي اسات .باراي
توضيح شايسته و روشنكردن تفاوت ميان اين راهکار و تخيييكردن ياژوهش فقهاي ،از
م الي در كاوشهاي صنعتي بهره ميجوييم .با ييشرفت دانشهاي فناي و مهندساي و تواناايي
بشر در ساختن ابزارها و فرآوردههاي ييييدة صنعتي ،اين مسلله رخ نماود كاه تولياد چناين
چيزهايي باه رشاتههااي گونااگوني نيازمناد مايباشاد .باراي نموناه تولياد خاودرو نيازمناد
دستآوردهاي گوناگون مکانيز ،برق ،شيمي ،فيزيز ،يليمر ،متالوريي و مانند آنهاست.
روشن است كه هر يز از اين رشتهها نميتوانند به تنهايي و در يشت درهاي بسته ،تنهاا
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به نيازهاي بخش خود بتردازند ،بلکه هماة ايان دساتانادركاران ناگزيرناد در تولياد ياز
فرآورده با يکديگر همسازي و همداستاني كنند .البته ميتوان يرسيد كه كدا بخش را بايد
ييشتر از ديگري شمرد و در موارد درگيري مياان خواساتههاا و ضاابطههااي هار رشاته ،از
كدا يز بايد دست كشيد و هدف كلي و ياياني يز فارآورده ،چگوناه مايتواناد برخاي
خواستههاي كماهميتتر يز تخيص را به كناري نهد؟ براي ياسخ به اينگونه يرسشهاا،
بحثها و حتي رشتهاي را در دانشهاي مهندسي انديشيدهاناد؛ رشاتههاايي چاون مهندساي
صناي و مباح ي چون هماهنگي تولياد و ماديريت و كنتارل يارويه .بااز هام باراي توضايح
مطلب ،در م ال خاودرو ياادآور ماي شاويم كاه باراي نموناه چرخهاا ،از ياز ساو باياد در

يژوهشهاي شيمي و يليمر بررسي شود كه به جنس و مقاومت آن ماييردازناد و از ساويي
ديگر ،شکل و جايگاه آن در ييکرة خورد بايد در فيزيز و مکانياز و مانناد آنهاا روشان
گردد .اين هماهنگي و همسازي در ساختن فرآوردههااي ريزتار و ييييادهتار الکترونياز،
بسي دشوارتر و حساستر است .اماروز باراي سااختن برخاي از بخاشهااي شاگفتيآفارين
رايانهها ،افزون بر دانشهاي مهندسي و رياضي ،از برخي رشتههاي يزشکي چون تخياصهااي
مغز و الياب و مباحث چگونگي كاركرد و يردازش ذهن انسان نياز يااري مايجويناد .در
اين زمينه ،حتي به سراغ فلسفه نيز رفتهاند و براي ييشرفت و توليد راياناههاا از ياژوهشهااي
شناختشناسي و ذهنشناسي فلسفي نيز بهرهمند ميشوند.
به راستي اين هماهنگيها چگونه انما ميشود و با چه ابزارهايي رشتههاا و داناشهااي
جدا و داراي روشهاي گوناگون را در ساختن يز فرآورده ،همداساتان مايكنناد؟ آياا در
اين نمونهها هيچ راهکار و رهنمودي براي يژوهشگران لرصههااي للاو انسااني نمايتاوان
يافت؟ ناگفته نماند كه اين هماهنگسازيها در بخشهايي از كاوشهاي للو انسااني نياز راه
يافته است .امروز براي برنامهريزيهاي اجتمالي ،ناگزير از همراهي و همداستاني رشتههاايي
چون حقوق ،للاو سياساي ،جامعاه شناساي و ...هساتيم .گروههااي يژوهشاي باا همکااري
نزديز رشتههايي نه چندان نزديز ،در روزگار ما شگفتيهايي ساختهاند كه تنهاا درنگاي
اندک در تالشهاي للمي دانشمندان ،ما را به اين همراهي و همکاري آشنا خواهد كرد.
اكنون با درنگ شايسته در نمونههاي ياد شده ميتوان يرسايد كاه آياا در ياژوهشهااي
در بخشهاي گوناگون دانشهاي ديني با هم يکي نيستند ،ولي آيا اين بهانه ميتواند وضا
كنوني دين يژوهي ما را توجيه كند؟ گسيختگي و انماا ياژوهش در يشات درهااي بساته و
تنها با سازوكارهاي يز دانش ،تنها كار سزاوار و سودمند است؟ به راستي كه در ايان بااره
هم سخن انبوه است و هم درد دل بسيار .آيا همين شيوه را بايد درست شمرد كاه فقاه ماا از
فلسفه و كال و لرفان و تفسير ،بيگانه و جدا بماند؟ مگر فقه باا داناشهاايي چاون ادبياات،
اصول ،رجال و منطق ،داد و ساتدهايي ساودمند نادارد؟ آياا نمايشاود ايان همراهاي را باه
دانش هاي ديگر نياز گساترش داد؟ باه بااور ماا يوياايي و بالنادگي فقاه نيازمناد همراهاي و
همسازي با ديگر شاخههاي للو ديني است و چاون گساترش چشامگير و روزافازون هماة

فقیهان و برخی دیدگاهها در علوم عقلی  /محمدرضا غفوریان

گستردهدامن دانشهاي ديني نبايد و نميتوان چنين كرد؟ درست است كاه شايوة ياژوهش

75

رشتههاي دانش ديني را نيز داريم ،چارهاي جز اين نميماند كه ايان همداساتاني و همراهاي
را در گروههاي يژوهشي و رايزني به انماا رساانيم؛ همانگوناه كاه در گساترههااي ديگار
دانش بشري چنين كردهاند.
يادآور ميشويم كه آنيه دربارة هماهنگي يادشاده گفتاه و آن را در مياان داناشهااي
ديني توضيح دادهايم ،به بخشهايي از ديگر دانشهاي بشري نيز گاره خاورده اسات ،ولاي
سخن ما در اين نوشته ،تنها دربارة فقه و داناشهاا و ديادگاههاي لقلاي در فلسافه و لرفاان
ميباشد .در گامي فراتر و گستردهتر كه بررسي شايستة آن نوشته و كاوشاي ديگار مايخواهاد،
فقه را بايد با دانشهاي ديگار ،باه وياژه در جنباههااي اجتماالي ييوناد داد و همداساتاني و
همسازي در يژوهش را ميان آنها بر يا ساخت .امروز رشاتههااي گونااگون و يرشاماري در
حقوق و للو قضايي ،اقتياد و ...يدياد آماده و هرگاز هايچ انسااني يااراي چيارهدساتي و
آگاهي بر همه و يا حتي برخي از آنهاا را نادارد .ازايانرو ،اگار فقاه و فقيهاان ماا خواهاان
ياسخگويي باه انباوه يرساشهاا و لرضاة راهکارهااي ديان مداراناه باراي زنادگي بشار در
ارتباطات ييييدة اجتمالي امروز باشند ،چارهاي جز همگرايي يژوهشاي از آن گوناهاي كاه
گفتهايم ندارند .اما اين سخن بگذار تا وقت دگر.
گفتهايم كه برخي ديدگاههاي فلسفي و كالمي ،گاهي سرنوشت يز مسالله را در فقاه
دگرگون ميسازد .براي اين گفته نمونهاي را ميآوريم و ستس توضيحي بر آن ميافازاييم.
مرحو اما خميني

در برخي مسائل فقهي به نکتههايي كالمي اشاره كارده و بار ياياة آن

ديدگاهي را در فقه برگزيده است و روايات معتبري را هم در همان مسلله رها كرده و حتي
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گفته است كه هر چه شمار اين روايات بيشتر و سندشان هم معتبر باشاد ،جاز بار سساتي آن
نميافزايد و بايد از آن دست كشيد .او در مسللة راههاي گريز از رباا ياس از نقال روايااتي
كه براي گريز از رباي در وا بدان استناد ميشود چنين آورده است:
«و أن

خبير بلنّ بع

األعمال و إن کان مباحاً فرضاً اليرتکبه المعصدوم

المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفّدر الطبداع ،کتحصديل النفدع بالحيلدة و
کإتيان النساء من الخلف ،فهاا و أشباهه لو کان

مباحة لميرتکبه اإلمام

و مقتضي تلک الروايات أنّه کان تحصيل النفع کدالک عمدالً لعد ّة مدن
المعصومين و هم الباقر و الصادق و الکاظم و الرضدا
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و أندا الأرضدي

بالک ،فهاه الروايات نظير روايات بيع العندب لمدن يعلدم أنّده يجعلده خمدراً
حيث اشتمل

علي أنّ االئمة

يفعلون ذلک ،فمثل هاه الروايات غير قابلة

للعمل ،الشتمالها علي أمر منکر» (امام خمینی 1391ق ج 2ص)313-314؛
میدانید که معصوم

برخی از کارها را هر چند بتیوان آن را روا شیمرد

انجام نمیدهد؛ چرا که او از انجام کارهایی که سبب بیزاري درونیی میردم
میشود پرهیز میکند؛ کارهایی چون به کاربستن ترفندي بیراي بیه چنی
آوردن سود و برخی کارهاي جنسی ناپسند .امام

این کارها را اگیر هیم

روا باشد انجام نمیدهد.
از این روایات بر میآید که به دست آوردن سود از این راه کار چند تن از
معصومان بوده است؛ مانند امامان بیاقر صیادق کیاظم و رضیا

و مین

هرگز چنین چیزي را نمیپسندم .این رواییات هماننید رواییاتی اسیت کیه
دربارة فروش انگور بیه شیرابسیاز رسییده اسیت .در احادیی
امامان

آمیده کیه

این کار را میکردند .به اینگونه روایات نمییتیوان عمیل کیرد؛

چرا که دربردارندة چیز ناپسند و نادرستی است.

نمونههايي از اين دست در نوشتهها و شيوة اجتهاد حضرت اما  ،بسيار به چشم ميخاورد و
هدف ما نماياندن ديدگاه ايشان در يز يا چند مسللة فقهي نيست ،بلکه نشااندادن روش ايان
فقيه سترگ در همسازي ميان فقه و كال و ييامهاي نهفته در چنين شيوهاي است .ايان نکتاه از
نگاه روششناسي بسيار مهم است كه ما با استناد به يز مسللة كالماي ،روايات ياا روايااتي را
يرسيد آيا مسائل و روايات فقهي كه به مسلله ياا ديادگاهي كالماي و فلسافي وابساته باشاد از
ييش شناختهشده و معين است يا بايد با بررسي و بحث و استدالل ،روشن كرد كه كدا مسالله
يا ديدگاه فقهي با مسللهاي فلسفي يا كالمي ،ارتباط و يا درگيري دارد؟ اگر چنين است ،بهتار
و منطقي آن نيست كه يژوهشهاي كالمي و فلسفي و لرفاني را باا فقاه ،همسااز و همداساتان
كنيم؟ در مسللة فقهي ياد شده مرحو اما خميني

از هنار و توانمنادي شخياي خاويش و

چيرهدستياش بر دانشهاي لقلي و فقه بهره جسته و چنين ديادگاهي را برگزياده اسات .آياا
هر فقيهي كه از فلسفه و ديگر دانشهاي لقلي آگاهي داشته باشد به همين ديدگاه مايرساد؟
روشن است كه نميتوان در همهجا ياسخ م بت داد.
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در فقه ارزيابي كنيم و با آنکه داراي سندهاي معبتري باشند از آنها دست بکشايم .اكناون باياد
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نتيجهگيري

در يايان اين نوشته كه كمي به درازا كشيد ،باز ياادآور مايشاويم كاه مقياود ماا بياان
مقدمهاي است براي بررسي و تدوين چند بحث فقهاي و اصاولي كاه باا داناشهااي لقلاي
ارتباااط نزديکااي دارد .نتيمااهگيااري و نظااردادن در اياان مسااائل ،وابسااته بااه نااوع بررسااي و
ديدگاههاي موجود در للو لقلي است .باه بااور ماا بادون مالحظاه و تبحار در آن مبااني،
نميتوان به بررسي و استنباط يختهاي در فقه و اصول نيز دست يافت.
بدينسان در مييابيم كه اينگونه بحثها نيازمند كاوش روششناسانهاي است كه مياان
فقه و فلسفه و وابستگيهاي مسائل آنها بهگونهاي روشمند به بررسي يرداخته شود .اين نياز،
نه تنها در فلسفه و كال كه در برخي از رشتههاي دانشهاي اجتمالي نيز هسات و چاه بساا
بيشتر هم باشد ،ولي سخن اين نوشته دربارة دانشهاي لقلي است .يس اگر بخواهيم فقاه را
بهگونهاي كارآمد و زنده و همراه با نيازهاي زندگي بشر و هماهنگ با همة جنبههاي ييکارة
فرهنگ ديني بکاويم و آن را در چارچوب روشهاي دربستة يز للم و بيارتبااط باا ديگار
بخشهاي يز فرهنگ سازمند زنداني نکنيم؛ ناگزيريم كه ياژوهشهااي فقهاي را باا هماة
كاوشهاي اصلي و فرلي ديني ،هماهنگ و همداستان سازيم.
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