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تطّور فقه فتوایی
*

رضا مختاری

چکیده
فقه فتوایی مثل فقه استداللی ،تطوراتی داشته است .تطور از جهت بسط فروع ،از جهتت
تبویب فقه ،از جهت زبتن بیتن فقته ،از جهتت رتنربرد احتط جن
رسنلهنویسی ،نمونههنیی از تطورا

جدیتد و از جهتت

فقه فتوایی است .بر این اسنس ،تحوّل در رسنلهنویستی

از نظر سبک و محتوا متننسب بن نینز و شرایط زمننه ،نیز ضرورتی است رته در ایتن نوشتتنر
بدا پرداخته شده است .این بحث ،ابتدا در نشستی علمی ارائه شده است.

واژگان كلیدي
رسنلههنی عملیه ،توضیح المسنئل ،فقه شیعه ،تطور ،فقهنی شیعه.
دریافت1397/6/10 :

تأیید1397/7/15 :

* محقق و مدرّس حوزه علمیه قم.

مقدمه

موضوع بحث «تطور فقه فتوایی در دوران غیبت» است .فقهه فتهوایی و فقهه اسهتلی ی از
جهات مختلفی تطوراتی داشتهانل .در این مقا ه ،تالش شله است بیشتر بهه مبهای ی پرداختهه
شود که به درد امروز میخورد و اگر نواقصی در بیان ایکام و تلوین ایکهام ستهت بتهوان
آن را برطرف نمود و یا یلاقل پیشنهادی ارائه شود تا نواقص بر طرف گردد.
تطور از نظر بسط فروع

یک تطور ،تطور از ناییه بتط فروع است .کتها سهای دوره غیبهت ره ری و اوائهل غیبهت
کبری که عملتاً از آنها به «ارول مُتَلَّقات» تعبیر میشود .به تعبیر مریوم آیةاهلل بروجردی ه م هل
فقه ا رضا

 ،شرائع ابن بابویه ،مقنع و سلایه رلوق ،نهایه شهی طوسهی ،اینهها عمهلتاً مضهمون

ل تعهارر و رفهع مشهاکل بهه
روایات است ،اما به شکل فتوا؛ یعنی فقهاء ،روایات معتبهر را بها یه ع
شکل فتوا مطرح کردنل به طوری که شهیل اول در اوائل کتا ذکری فرموده اسهت کهه فقههای
شیعه عنل اعواز ا نصوص ه یعنی سر جا نصی در اختیارشان نباشل ه به رسا ه شرائع علهی بهن بابویهه
مراجعه و به آن به منز ه یک نص و روایت نگاه میکننل .تا این اواخهر ایتمهال داده مهیشهل کهه
فقه ا رضا

سمان شرائع علی بن بابویه باشل تا اینکه دو ه سه سال پیش نتخهای از شهرائع علهی

بن بابویه؛ پلر شی رلوق (نتخه ناقص ا بته) پیلا و در نجف اشرف تصحیح و به چها رسهیل.
ذا معلوم شل که فقه ا رضا

غیر از آن است ،مشابهات زیهادی دارنهل ،و هی اخهتالف زیهادی

سم دارنل .بنابراین ،شرائع علهی بهن بابویهه قطعه ًا غیهر از فقهه ا رضها
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اسهت .در واقهع ،یکهی از

ایتمایت در فقه ا رضا این بود که سمان رسا ه شرائع باشل که معلوم شل قطعاً غیر از آن است.
فروغ فقه از دورة «ارول مُتَلَّقات» به این سو ،بتط زیادی پیلا میکنل .یک قلم اساسهی
در بتط فروع ،مبتوط شی طوسی در قرن پنجم است و بعل از شی طوسی در قهرن سفهتم،
عالمه یلی ،فروع زیادی به فقه اضافه کردهانل که در ایهن جههت ،شهی در مبتهوط و بعهل
عالمه یلی در کتا سایشان شاخصانل .بعل از این دو بزرگوار تا زمان ما به تناسب نیازسا و
پیلاشلن متائل متتحلثه ،فقه گتترش زیادی پیلا کرده و فروع آن زیاد شله است.
بنابراین ،یک تطور ،تطور از ناییه بتط و گتترش و افزودن فروع جلیهل اسهت .دیگهر
فقیهان سم بتط فروع داشتهانل؛ م الً شهیل ثانی در آثارش گاسی چنل فرع را مطرح میکنهل

و بعل میفرمایل« :و سذه فروع م تحرعر»؛ یعنی قبالً کتی متعرر آن نشله است .و هی قهلم
عمله یکی از سوی شی طوسی است در مبتوط و دیگری از عالمه یلی در آثار فقهیاش.
تطور از نظر تبویب فقه

تطور دیگر از جهت تبویب و با بنلی فقه است .قلماء در سمین کتابههایی کهه ذکهر شهل
روش خاری داشتنل ،بعل ابوا صالح یلبی در کافی ،ابن بهرا در مههذ و سهالر در مراسهم
سر یک به نحوی و به دییل مختلفی فقه را تبویب کردهانل .تا میرسیم به شهرائع محقه یلهی
که رایجترین ترتیب فقه تا زمان ما تقریباً ترتیب شرائع است که تمهام فقهه را بهه چههار قتهمت
تقتیم کرد؛ عبادات ،عقود ،ایقاعات و ایکام .عباداتش ده کتا است تا آخر جهاد و امهر بهه
معروف ،عقودش نوزده کتا  ،ایقاعاتش یازده کتا و ایکام نیز دوازده کتا .
این رایجترین تبویب و ترتیب کتب فقهی است؛ سر چنل در زمهان خهود محقه سهم ،عالمهه
یلی که در طبقه شاگردان محق یلی است ،این ترتیب و تبویب را نپهذیرفت و در آن ت ییراتهی
داد و در کتابهایش با تبویب شرائع تفاوتسایی ستت .شهیل اول نیز کهامالً نپهذیرفت و ت ییراتهی
داد؛ خصوراً در کتا دروس .از با نمونه فقط به تعلاد ابوا این کتها سها اشهاره مهیکنهیم،
شرائع  52کتا  ،یا  52با است به سمین ترتیبی که عرر شل ،نهایه شی طوسی در زمهان قبهل
از شرائع  22با  ،مبتوط شی  71با  ،قواعل عالمه یلی  31با  ،تبصره عالمه  18بها  ،معهه
شهیل اول  52با  ،دروس شهیل اول  48با  ،ا بته با اختالفاتی ترتیب شرائع رایهج بهود تها زمهان
رفویه و فیض کاشانی .اما مریوم فیض کاشانی سم در مفاتیح ،سهم در معتصهم ا شهیعه و سهم در
وافی یک تبویب و ترتیب جلیل به فقه داد؛ مفاتیح فیض کاشانی  12با و وافی  10بها اسهت
و شایل یکی از علل مهجوریت وافی که خیلی مورد اسهتفاده نیتهت ،و هی وسهائل ا شهیعه خیلهی
محق یلی است ،و ی «وافی» فیض کاشانی در با بنلی ،جلیل اسهت کهه ایهن تبویهب جها بهاز
نکرد و جا نیفتاد ذا وافی ،مهجور است؛ مهجور به این معنا کهه بهه انهلازه وسهائل بهه آن مراجعهه
نمیشود ،سمچنین ترتیب فیض کاشانی در مفاتیح و معتصم.
بعل از فیض تا زمان ما کم و بیش اختالفاتی در تبویب ستهت تها اینکهه شههیل رهلر در
ا فتاوی ا واضحه ،تبویب جلیلی به فقه دادنل که سم در دستهبنلی ابوا فقه و سم در بیهان
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متائل ،جلیل است به خصوص کتا ا صوم فتاوای ا واضحه در تبویب خیلی با رسا هسهای
عملیه دیگر تفاوت دارد .در این زمینه سم کارسای زیهادی شهله و مقهایت مختلفهی نوشهته
شله ،و ی سنوز سم جای کار ستت.
تطور زبان بیان فقه

یک جهت دیگر از جهات تطور ،زبان بیان فقه است .تا زمان رفویه کتهب فقههی عمهلتاً بهه
زبان عربی تأ یف شله ،ا بته ترجمه داریم؛ یعنی نهایهه شهی طوسهی یهک ترجمهه فارسهی خیلهی
قلیمی دارد که مریوم آقای دانش پژوه چا کرد .ا مختصر ا نافع محق یلی ،ترجمهه فارسهی
خیلی خوبی دارد آن را سم آقای دانش پژوه چا کرد .و ی تا زمان رفویه ،تأ یف کتب فقههی
چه فتوایی و چه استلی ی عمدتاً به زبان عربی است .در زمان رفویه ،تأ یف به زبهان فارسهی سهم
رایج میشود که شایل او ینش «جامع عباسی» تأ یف شی بههایی اسهت .جهامع عباسهی را علمها و
فقهای بعلی تا زمان ما سم یاشیه میزدنل .ذا یواشی بتیار متعلدی بهر جهامع عباسهی ستهت و
این کتا با یاشیه یا بلون یاشیه تا این اواخر سمچنان چا میشل و مورد استفاده بهوده ،یتهی
خالره جامع عباسی در سال  1387قمری در تبریهز چها شهل ،ا بتهه دارای یاشهیه سهم نیتهت،
ظاسراً فقط به این نیت که مردم با این عنوان آشهنا بشهونل .جهامع عباسهی یها ایکهام دیهن ،شهامل
ایکام ،آدا و سنن اسالمی ،از سوی انتشارات کتابخانه تربیت منتشر شل.
شی بهایی در مقلمه آن فرموده است« :برای اینکه فایله این کتا عامتهر بشهود ایهن کتها
سمت تبویب یافت و متائل آن را به عبهارت واضهح نزدیهک بهه فههم عمهوم سهاخت تها جمیهع
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خالئ از خواص و عوام از مطا عه آن نفع یابنل و بهرهمنل گردنل» .شی بههایی ،جهامع عباسهی را
در  20با تبویب کرده و خودش موف به تأ یف پنج بها آن شهل .بعهل از آن ،کتها سه ال و
جوا مجلتی اول و کتا سای فقهی فارسی م ل وامع رایبقرانی از مجلتی اول ه کهه شهرح
فارسی فقیه است ه  .بعلاً بر یتب نیازسا ،س ال و جوا فارسی م ل جامع ا شهتات میهرزای قمهی
یا کتابی شبیه جامع ا شتات از مریوم شفتی ارفهانی که یک جللش چها شهله اسهت بهه طبهع
رسیل .از زمان رفویه به این طرف کتب فقهی سم فارسی و سم عربی تأ یف میشل ،و هی قبهل از
رفویه تأ یف به فارسی خیلی کم داریم (برای آگاسی از آنهها مراجعهه کنیهل بهه فهرسهتواره فقهه
سزار و چهاررل سا ه به زبان فارسی ،ص 35-43و کفایة األنام ،ص.)15-47

تطور کاربرد اصطالحات جدید

یکههی از تطههورات کههه خیلههی سههم محتههوس اسههت ،تطههور ورود ارههطالیات اسههت؛
ارطالیات جلیلی که در کتا سای فقهی اضافه شله است .م الً در شرائع محق یلهی و
کتا سای عالمه یلی ارطالیاتی داریم که در کتا سای فقهی قبلی نیتت .یا اگهر ستهت
در این یل نیتت به طوری که فاضل آبی؛ شارح مختصهر ا نهافع در مقلمهه کشهف ا رمهوز
می گویل اول ارطالیات م ف یعنهی محقه یلهی را شهرح بهلسیم .ایهن ارهطالیات در
کتا سای قبلی یا ارالً نیتت یا کمتر ستت؛ م الً توضیح میدسل مقصهود محقه یلهی در
شرائع از اشهر چیتت ،اظهر چیتت ،معنای اشبه ،ایوط ،انتب ،ارح و ام ال اینهها چیتهت.
بعل نوبت به عالمه یلی میرسل ،عالمه یلهی ارهطالیات زیهادتری وارد فقهه مهیکنهل بهه
طوری که از پتر عالمه یلی یعنی فخر ا محققین درخواست کردنهل کهه او ارهطالیاتی را
که پلرش در کتا قواعل به کار برده توضیح بلسل و فخر ا محققین ارهطالیات را در دو
رفحه توضیح داده که ما در مقلمه فقه  5متن کامل ازتوضیحات فخهر ا محققهین را چها
کردیم؛ ارطالیات زیادی که در کتابهای قبلی نیتت .مه الً فهی ایقهر یعنهی چهه کهان
وجهاً ،علی قو ین ،فیه قولٌ ،وایقوی ،وایقر  ،ایتمل ،علی رأی ،فیه اشکالٌ ،عهن اشهکال؛
یعنی این تعبیراتی که در کتا سای عالمه یلی به کار رفته است .بعل از عالمه یلهی ،شههیل
اول ارطالیاتی به کار برده که فرزنل شهیل اول ،ارهطالیات پهلر را توضهیح داده اسهت.
ابن فهل یلی در مهذ ا بهارع ،ارهطالیات محقه یلهی در مختصهر ا نهافع را شهرح داده
است .خالره از حاظ ورود ارطالیات جلیل به فقه از قرن سفتم به ایهن طهرف ،ت ییراتهی
را میبینیم که فقهای بعلی توضیح دادهانل از جمله سیل محمل عهاملی؛ نهوة شههیل ثهانی در
ملارک تا زمان ما که ارطالیات ،خیلی زیاد شهله اسهت کهه بهه یهک نمونهه از آن اشهاره
مریوم آیةاهلل بروجردی ه قبل از اینکه توضیح ا متائل به شهکل فعلهی دربیایهل ،کتها
فتوائیشان« ،جامع ا فروع» بود که سال  1366قمری؛ یعنهی سهالسهای او هی کهه قهم مشهرف
شلنل از سوی اخوان کتابچی در تهران به چا رسیل .در آخر جامع ا فروع از ایشان سه ال
شله که معنای این ارطالیاتی که شما به کار بردیل چیتت س ال این است:
«در حواشی و متون رسائل عملیه ،تعبیراتی مرقوم فرمودهاید از قبیلل محلل
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تأمل است ،محل اشکال است ،محل تردد است ،محل نظر اسلت ،مراععله
شود ،خالی از رعحان نیست ،خالی از وعه نیست ،معلوم نیسلت ،سلواوار
نیست ،محل مناقشه است و امثال اینها ،آیا مفاد و فلر رلر الدام از اینهلا
چیست و ادام فتوا و ادام تراش با رعوع به غیر یا بدون رعوع ،علایو و
ادام غیر عایو؟ مفصل بیان فرمایید».

این استفتائی است که در آخر جامع ا فروع چا شله است .ایشان جوا دادهانل:
«مفاد این عبارات فتوا نیست ،در موارد آنها احتیاط الزم است ،ولی میتوان
رعوع به غیر نمود با رعایت االعلم فاالعلم ،ولی «خالی از رعحان نیست»،
فتواست و «سواوار نیست ترک احتیاط» ،استحباب احتیاط است».

چنل ارطالح دیگر سم وارد شله که در وسیله سیل و یواشی عروه و کتا سهای فقههی
بعلی دیلم که آنها را در متن عروه نلیلم .شایل در کتا سای قبلی سم باشهل بنهله نلیهلم.
دو ه سه تا ارطالح سم ستت که ما از علهای از آقایان مراجع و فقهاء استفتاء کردیم ،چنهل
نفر جوا درست و دقی دادنل و بعضی سم ارالً جوابی نلادنل.
ارطالیی که امام خمینی در یکی ه دو جای یاشیه عروه و دو ه سه جای تحریهر ا وسهیله
به کار برده از علهای س ال کردیم ،پاس دادنل .در عروه ستت کهه بهرای متهافر متهتحب
است سه روز در ملینه روزه بگیرد« :وای فضهل اتیانهها فهی ایربعهاء و ا خمهی

و الجمعةة»

چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه افضل است .امام در یاشیه فرمودنل« :بل ا متعین علی اییوط و
م یکن اقوی» این تعبیر «علی اییوط و م یکن اقوی» محل س ال بود که این فتواسهت یها
ایتیاط واجب کلام است سه تا ایتمال وجهود دارد :یکهی اینکهه فتهوا باشهل ،دوم ایتیهاط
مطالعات فقه معاصر
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واجب باشل و سوم ایتیاط واجب قابل رجوع به غیر ،یا غیر قابل رجوع .این را از علهای از
فقهاء س ال کردم .مریوم آیةاهلل تبریزی کتباً فرمودنل و آیةاهلل شبیری زنجانی و آیةةاهلل وییهل
خراسانی«دامت برکاتهم» شفاساً ،سر سه بزرگوار یک طور معنا کردنل .فرمودنهل کهه در ایهن
طور عبارات مقصود ،ایتیاط واجب غیر قابل رجوع بهه غیهر اسهت؛ یعنهی دو گونهه ایتیهاط
واجب داریم؛ قابل رجوع و غیر ق ابل رجهوع بهه غیهر .وجههی سهم در بیهانش ،فرمودنهل کهه
متعرر نمیشوم .آیةاهلل وییل«یفظه اهلل» در مناسکش سم به سمین عبهارت تصهریح کهرده.
در مناسک یج این طور فرموده است« :االحتیاطات المسبوقة و الملحوقة بالفتوی اسةتحبابیة
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فیجوز ترکها» و اما غیر المسبوقة و الملحوقة فیجب العمل بهةا او الروةوف فیهةا لةع اال لة

فاال ل » این ایتیاط واجب است« .نعم فیما قلنا ایوط و هم یکهن اقهوی یتعهین ا عمهل بهه»؛
یعنی ایتیاط واجب غیر قابل رجوع .عالوه بر این تعبیر کهه در کتابههای متعهلد م هل وسهیله
سیل و یواشی امام و مناسک آیةاهلل وییل«دامت برکاتهه» آمهله ،یهک تعبیهر دیگهر سهم در
کلمات رایب جواسر و وسیله و تحریر ا وسیله ستت که این سهم سهبب ابههام شهله و مهن
چون این را سم از آقایان پرسیلم آن را سم طرح میکنم.
در وسیله و در مناسک یج رایب جواسر مواردی ستت که فتوای رریح به استحبا
ستت ،بعل از فتوای رریح به استحبا فرمودنل «بل اییوط ذ ک» .ایهن «بهل اییهوط» را
چه طور معنا کنیم ایتیاط واجب بایل متبوق به فتهوا نباشهل .په

ایهن نمهیتوانهل ایتیهاط

واجب باشل؛ چون قبلش فرمودنل یتتحب ذ ک .یکره سم دارد .اگر ایتیاط متتحب باشهل
ایتیاط متتحب از ییث رتبه از خود متتحب پهایینتهر اسهت .فتهوای بهه اسهتحبا  ،خیلهی
قویتر از ایتیاط متتحب است .پ

این را چه طور معنا کنیم عبهارت رهایب جهواسر در

مناسکش این است« .یتتحب وطء قزح برجله سیما الصرورة فع حجة ایسالم» این فتهوا بهه
استحبا « .بل اییوط ذ ک» این ایتیاط واجب نیتت؛ چون متبوق به فتواست ،با ایتیهاط
متتحب از جهتی سازگار نیتت؛ چون وقتی فتوا به اسهتحبا داریهم ایتیهاط متهتحب چهه
معنایی دارد شبیه سمین در وسیله و تحریر ا وسهیله در بحهث قنهوت ستهت؛ سهم در وسهیله
سیل سم در تحریر امام« :یستحب القنوت فةع الفةرا ا الیوةیةة و یتدکفة فةع الجهریةة» ایهن
فتوای رریح به استحبا قنوت« .بل اییهوط عهلم ترکهه فیهها» اگهر ایتیهاط واجهب باشهل
نمیسازد با آن کلی کهه بایهل متهبوق بهه فتهوا نباشهل .اگهر ایتیهاط متهتحب باشهل ایتیهاط
متتحب که شأنش خیلی پایینتر از فتوا به استحبا است .این را چه طور معنا کنیم این را
من س ال کردم ،سم از آیةاهلل شبیری«یفظه اهلل» و سم از مریوم آیةاهلل تبریزی ه .
و سم آیةاهلل تبریزی فرمودنل اینجا مراد ایتیاط متتحب است ،منتها ایتیاط متتحب ،نهه بهه
این معنا که شأنش از استحبا پایینتر است .در این گونه مهوارد فقیهه ایتمهال مهیدسهل در
واقع و وح محفوظ ارالً واجب باشل .برای رعایت واقع اگر کتی میخواسل واقع را «علی
ای یال» درک کنل ،میفرماینل «بل اییوط ذ ک» که مکلَّف انجام بلسل و واقهع را یتمهاً
درک نمایل .عبارت مریوم آیةاهلل تبریزی این است:

تطّور فقه فتوایی  /رضا مختاری

این بحث متتحب بود .در مکروه سم ستت که عبارتش را نمیخوانم .سم آیةةاهلل شهبیری
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«مقصود از ایتیاط در موارد مذکور ،ایتیاط متتحب است ،و ی معنای ایتیاط متتحب
بعل از فتوا به استحبا یا کراست ایهن اسهت کهه بهه جههت ایتمهال یکهم ا زامهی در بهین،
رعایت موارد مذکور ،مواف ایتیاط است».
و اگر کتی بخواسل واقع را «علی کل تقلیر» درک کنل بایل آن را رعایت کنهل؛ یعنهی
یک جایی که فتوا به استحبا دادیم ،و ی ایتمال میدسیم بایتر از استحبا  ،بلکه واجهب
باشل ،این طور میفرماینل :جاسایی که چنین ایتمها ی نیتهت چنهین تعبیهری را نمهیآورنهل.
اینها از با نمونه ورود ارطالیات جلیل به فقه بود که ام ال این تعبیرسها در کتهب قهلماء
نیتت؛ کتب قلماء که سیچ ،خیلیسایش در کتهب محقه یلهی ،عالمهه و شههیل سهم دیهله
نمیشود؛ این سم یک جهت از جهات تطور.
سبک رساله نویسی

جهت دیگر از جهات تطوّر ،سبک رسها ه نویتهی اسهت .در دوره اخیهر رهایب جهواسر،
نجاة ا عباد را نوشت ،و ی بعل از رایب جواسر یکی از رسا هسای عملیه رایج رسا های بود بهه
نام «ذخیرة ا عباد یوم ا معاد» که میرزا محملتقی شیرازی گویا او ین بهار تهأ یف کهرده و بعهل
فقهای دیگر فتوایشان را در آن منلر و به سمین نام چا کردنل .ذخیرة ا عباد تمامش سه ال
و جوا فرضی است؛ یعنی از اول تا آخر رسا ه ،س ال و جوا است .ذخیرة ا عبادسا تا چنهل
دسه پیش سم رایج بوده؛ یعنی در سال  1326شمتی ه  1366قمری ه خالره آن مطهاب فتهوای
مریوم بیگل ی دزفو ی چا شله است .مقصود این است که تها ایهن اواخهر سهم رایهج بهوده
مطالعات فقه معاصر
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است .زمان مریوم آیةاهلل بروجردی قبل از رسا ه توضیح ا متائل کتها فقههی ایشهان جهامع
ا فروع بود که با موافقت آیةاهلل بروجردی ،مریوم آقای علی اره ر فقیههی کهه متهرجم نههج
ا بالغه است ،رسا ه فتوایی را به شکل توضیح ا متائل فعلی در آوردنل و بعل سم فقهای دیگهر
یاشیهسایشان را در متن آن منلر و به نام خودشان چا کردنل.
رایجترین شکل بیان فروع فقهی سمین شکل توضیح ا متائل امروزی است ،و ی سبک
مریوم شهیل رلر در فتاوی ا واضحه رایج نشل .با اینکهه توضهیح ا متهائل ،مهلل پیشهرفته
سبک فقه فتوایی است باز سم اشکایت زیادی به ایهن سهبک توضهیح ا متهائل ستهت کهه
نکاتی را به نیت رفع این اشکایت طرح میکنیم .ا بته تأکیهل مهیکهنم فقههای مها زیمهاتی

کشیلنل ،ما سم کنار سفره آنها نشتتهایم ،این نکتهسایی که میگویم برای این اسهت کهه از
یای به بعل این اشکایت رفع بشود .باألخره کار بشری خا ی از نقهص نیتهت .عبهارتسهای
توضیح ا متائل سم معمویً عبهارتسهای خهود مراجهع نیتهت؛ عبهارات ارهحا  ،اعهوان و
شاگردان است .شاگردان سر یک از فقهاء ،یواشی و فتاوایشان را در متن منهلر و چها
میکردنل ،یتی در متن توقیع امام خمینی سم در توضیح ا متائل آمله است:
«رساله توضیح المسائل را عمعی از فضالی محتلرم حلوزه قلم ارتملام بله
تصحیح و غلطگیری آن نمودند و پس از تصحیح و غللطگیلری دقیلق بله
صحت آن شهادت دادند اه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان عمل به
این رساله تصحیح شده ان شاء اهلل تعالی مجوی است».

مقصود این است که اگر اشکا ی سم ستت اشکال به کتانی است که توضهیحا متهائلسها
را به این شکل درآوردنل .بعضی از اشکالسا اشهکال در تعبیهر اسهت .بعضهیسها اشهکال در
تبویب است .یک نمونه از اشکایت رایج در توضیح ا متائلسای اخیر این اسهت کهه نمهاز
متافر را به نماز شکتته تعبیر میکننل؛ با اینکه چنین تعبیهری در کتها سهای فقههی قهلیمی
ارالً نیتت؛ یعنی ترجمه نهایه شی طوسی ،ترجمه مختصر ا نهافع محقه یلهی کهه ترجمهه
قلیمی است ،در آنها میخوانیم :نماز قصر یا نمهاز کوتهاه .آیهه شهریفه :إِذَا ضَرََْتُمْت ِير
األَرتضِ َِلَيتسَ عَلَيتكمْت جُنَاحٌ أَن تَقْصَُمواْ مينَ الصَّالَةِ ؛ یعنهی رهالة را کوتهاه کنیهل .سمهه
روایات سم یا قصر است یا تقصیر .ارالً نماز شکتته در تعابیر عربی نیتهت و معلهوم نیتهت
تعبیر شکتته از چه زمانی وارد فقه شل! م الً کتا وجه دین از ناررخترو قبادیانی متوفهای
481ق .تعبیرش «نماز کوتاه» است .یا تقصیر دارد یا کوتاه یها قصهر .یتهی در جهامع عباسهی
شی بهایی و جامع ا شتات میرزای قمی و ذخیرة ا عباد میرزای شیرازی دوم ،تعبیهر قصهر بهه
کار رفته ،نه شکتته ،و ی بعضی از کتا سای بعلی یا معارر اینها نماز متافر را گفتنل نماز
ره غلهط شهل عنهان بگهردانهم

قبلهه کهج شهل نمهاز بشهکتتهم

بنابراین ،بایل بگوییم نماز کوتاه ،یا نماز قصر.
نماز شکتته ارالً ریشهای نلارد مطاب نصوص او یهه سهم نیتهت (بهرای توضهیح بیشهتر

تطّور فقه فتوایی  /رضا مختاری

شکتته با اینکه نماز شکتته ،نماز باطل است .شاعر سم میگویل:

ر.ک :فقه  ،1ص ،3-4مقلمه).
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تعبیر متامحهآمیز دیگر که در کتا سای متأخر ستت و در کتابهای قبلی نیتت ،اینکهه
شکسای نماز را به شک باطل و شک رحیح تقتیم کردنل .بها اینکهه اساسهاً ایهن تعبیهر یها
متامحهآمیز است یا نادرست .شک ،رحیح و باطل نلارد .شهک یها مبطهل نمهاز اسهت ،یها
مبطل نیتت .بایل بگوییم شک مبطل و شک غیر مبطهل ،نهه شهک رهحیح و غیهر رهحیح.
یاجی کلباسی در نخبه و شی بهایی در جامع عباسی تعبیر مبطل دارنهل ،نهه باطهل .رهایب
عروه تعبیرسایش این است .میفرماینل «الشکوک المووبة لةبالن الصةنة امانیةة» در عهین
یال که این تعبیر را دارد یک جاسایی سم ایشان ه یعنی رایب عروه ه به شکوک رهحیحه
ال شهک در نمهاز چههار
و شکوک باطله تعبیر کرده  .میهرزای شهیرازی بها اینکهه فرمهوده مه ً
رکعتی مبطل است ،مگر در سشت رورت .میرزای شیرازی در «ذخیره» فرمودنل کهه شهک
در علد رکعات نماز بر سهه قتهم اسهت :اول ،شهکسهایی کهه اعتبهار در آنهها نیتهت .دوم،
شکسایی که اگر بعل از فکر و تروی در شک مانل باطل است ،قتم سوم رهحیح اسهت بها
شرایطی که ذکر میشود .دنبها ش فرمهوده «شهکسهایی کهه در سهر رهورت نمهاز را باطهل
میکنل» .مقصود این است که یک جاسایی سم تعبیر مبطل به کار رفته ،سم تعبیر باطل ،و ی
تعبیر دقی این است :شک یا مبطل است یا غیر مبطل .آن شکی که نماز را باطهل مهیکنهل،
م ل شک در نماز دو رکعتی ،شک در رکعت اول و دوم .برخی از شکسا سم مبطل نیتت
م ل شک بین سه و چهار.
یک متامحه دیگر در تقتیمبنلی این است که شکسا را بهه شهکسهای باطهل ،شهکسهای
رحیح و شکسایی که اعتبار نلارد تقتیم کردنل .تعبیر خیلی از رسا هسا ستت که اعتبهار نهلارد.
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

50

من یادم ستت قبل از طلبگی که رسا ه را نگاه میکردیم نمیدانتتیم «شک اعتبهار نهلارد» یعنهی
چه خود سمین سم متامحهآمیز است .بایل تقتیم این طوری باشل :شک یا مبطل است یها مبطهل
نیتت .آنچه که مبطل نماز است معلوم است .آنچه که مبطل نیتت یا تکلیفهی بهر عههله مکلهف
میگذارد م ل سجله سهو ،نماز ایتیاط ،یا تکلیفی نمیگذارد م ل شک بعهل از محهل کهه نبایهل
اعتناء کرد .پ

اینکه از اول تقتهیم را ثالثهی قهرار بهلسیم ،درسهت نیتهت :شهک باطهل ،شهک

رحیح ،شکی که نبایل به آن اعتناء کرد .بایل گفت :شک مبطل ،شک غیر مبطل .غیر مبطل سهم
یا وظیفهای بر عهله مکلف میگذارد یا نمیگذارد .تعبیرات متامحه آمیهز دیگهری سهم ستهت؛
م الً نماز متتحبی ،غتل متتحبی ،این «ی» متتحبی معلهوم نیتهت از کجها آمهله کهه خیلهی سهم

رایج است! سمانطور که نمیگوییم روزه مکروسی ،میگوییم روزه مکهروه ،بایهل بگهوییم :نمهاز
متتحب ،غتل متتحب (برای توضیح بیشتر ر.ک :فقه  ،1ص.)4-6
بعضی از تعا بیر برای عامه مردم قابل فهم نیتت .تعبیری در رسا هسای عملیه ستت کهه
«غتل جنابت به خودی خود متتحب است» .مقصهود ایهن اسهت قبهل از وقهت نمهاز ،غتهل
جنابت واجب نیتت .مکرر شنیلم اشخاص میگفتنل بلون اینکه جنب باشنل غتهل جنابهت
کردنل و نماز خوانلنل؛ «به خودی خود متتحب است» را این طوری فهمیلنل!
در تبویب متائل سم اشکالسایی در رسا ه سای توضیح ا متائل ستت و مشترک بهین
سمه توضیح ا متائلساست .من رسا ه امهام« اعلهی اهلل مقامهه و اعلهی اهلل کلمتهه» را آوردم
معمویً این اشکایت بین بیشتر رسا هسا مشترک است؛ مه الً در مطههرات ،مطههر یهازدسم
غایب شلن متلمان است ،این تقریباً در آخرین چا

م سته تنظهیم و نشهر ستهت .ذیهل

غایب شلن متلمان این دو تا متأ ه ستت .ببینیل سهیچ ارتبهاطی بها غایهب شهلن متهلمان
نلارد:
«اگر انتان یا ی دارد که در آ کشیلن چیز نج

یقهین پیهلا نمهیکنهل مهیتوانهل بهه

گمان اکتفاء نمایل».
«کتی که وکیل شله است ،باس انتان را آ بکشل و بهاس سهم در تصهرف او باشهل
اگر بگویل آ کشیلم آن باس پاک است».
یک مورد دیگر در رسا ه امام«اعلی اهلل مقامه» در شروط مکان نمازگزار است:
«شرط چهارم آنکه مکان نمازگزار اگر نج

است به طوری تر نباشهل کهه رطوبهت آن

به بلن یا باس نمازگزار برسل».
ذیل شرط چهارم ،چنل تا متأ ه آمله که اینها سم سیچ ارتباطی با این شرط نلارد:
مرد کمی عقبتر باشل».
«اگر زن برابر مرد بایتتل ،اگر بین آنها دیهوار یها پهرده یها چیهز دیگهری باشهل نمازشهان
رحیح است و ایتیاط متتحب سم در دوباره خوانلن نیتت».
یکی ه دو نمونه دیگر عرر کنم که بر اثر تأثیرپذیری از کتا سای فتوایی قبلی اسهت؛
یعنی کتا سای فتوایی بعلی متأثر از کتا سای فتوایی قبلی است.

تطّور فقه فتوایی  /رضا مختاری

«بنا بر ایتیاط متتحب بایل زن عقبتر از مرد بایتتل و جای سجله او از جهای ایتهتادن
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این نمونه مربوط به یج است خالرهاش را اینجا عرر میکنم و تفصیلش را بهه مقا هه
ارجاع میدسهم 1.شههیل ثهانی در قهرن دسهم در بها ورود بهه متهجل ا حهرام عبهارتی دارد.
متتحب است مردم از با بنی شیبه وارد متجل ا حرام بشونل ،برای اینکه بت سبل در آنجا
دفن شله ،فقهاء فرمودهانل:
شهیل ثانی در قرن دسم که ملتسا مقیم مکه بوده و اطالع داشته فرموده است کهه بها
بنی شیبه «و سو اآلن داخل فی ا متجل بإزاء با ا تالم» با بنی شیبه روبروی بها ا تهالم
است« .و ی

ه عالةة تخصّه» ه این را شهیل میگویل ه  .اآلن دیگر با بنی شهیبه عالمهت

نلارد« .فلیلخل من با ا تالم علی ایستقاةة إ ی ان یتجاوز األساطین فإنع توسةعة ا متهجل
من قربها» این یک عبارت شههیل در متها ک ،در روضهه و یاشهیه شهرائع و مناسهکش سهم
سمین یک عبارت را فرموده است .بعل از شهیل ثهانی در دوره ع مهانی ت ییهرات و تطهورات
زیادی در متجل ا حرام رخ داده است .آن با ا تالمی که در زمهان شههیل روبهروی بها
بنی شیبه بوده و این جزئیاتی که میفرمایل «فلیلخل من با ا تالم علی ایسهتقاةةة إ هی أن
یتجاوز ایساطین» اینها ارالً ملتی بعل از شهیل ثانی به کلی دگرگون شله ،و ی در زمان ما
تا این اواخر قبل از این تطور متعی ،معمویً رویانی کاروانسا ،یاجیسا را از با ا تالمی
که وسط متعی بود و سیچ ربطی به این با ا تهالم در کهالم شههیل نلاشهت مهیبردنهل بهه
خاطر اینکه فکر میکردنل روبروی با بنی شیبه اسهت! سمهین عبهارتی کهه شههیل فرمهوده
سمین عبارت در مناسکسای معارر ،م ل مناسک شی انصاری و به تبهع شهی انصهاری در
مناسک معاررین سم ستت .این عبارت شی است که در مناسک بعهلی سهم آمهله اسهت؛
مطالعات فقه معاصر
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«چون داخل شود از در بنی شیبه وارد شود و گفتهانهل کهه آن در ا حهال برابهر بها ا تهالم
است .بایل که چون از با ا تالم داخل شود راست بیایل تا ستونسا».
این عبارت در مناسک فعلی سم ستت؛ در یا ی که آنجا کلی ت ییر و تطور پیلا کهرده.
این مربوط به زمان شهیل ثانی است ،نه زمان ما!
عجیبتر از این سم ستت؛ م الً در بعضی از مناسک معارر ماننل مناسهکی کهه در سهال
 79شمتی چا شله است .نوشتنل جزء متهتحبات مکهه «اتیهان منهزل خهلیجةة و سهو اآلن
 .1برای توضیح بیشتر راجع به نمونههای مربوط بهه جه ر ر.
بررسی رارهای از مسائل مناسک».

جمهع ررششها ر ج3ر ص161-234ر مقاله «نقه

متجل و یصلعی فیه» .منزل یضرت خلیجه ارالً دهسا سال قبل از این خرا شل و در آنجها
متجلی در کار نیتت!
عجیبتر از این بحث ،ذبح کفاره ایرام است که در کتب قلماء یعنهی کتها علهی بهن
بابویه ه پلر شی رلوق ه آمله که اگر کتی در ایرام مرتکب کفهارهای شهل «کلمةا تتیتة
ةن الصی فع مرة تو ةتعةة فعلیةأ ت تة بو تو تنحةر ةةا لنةةأ ةةن الجةنان بمکةة نة
الحنورة قبالة الکعبة ةوضع المنحر»؛ الحةنورة کشهتارگاسی بهوده روبهروی کعبهه در سمهان
ال جهزء رهحن متهجل ا حهرام اسهت
قرون او یه .یزوره اآلن جزء متجل ا حرام شهله ،اره ً
روبروی یجر اسماعیل .شایل قرن پنجم و ششم یها قبهل از آن سمهان وقهتسها جهزء متهجل
ا حرام شله ،و ی در بعضی از مناسک معارر آمله که «ةا یلنم الحاج ةن الف ان فةع احةرام
الحةةی ینحةةر تو ی بح ة بمنةةع و

کةةا فةةع احةةرام العمةةرة فبمکةةة بالموضةةع المعةةرو

بالحنورة»؛ یعنی به خاطر تأثیرپذیری از کتا سای فتوایی قبلی سمهان عبهارتسهایی کهه در
کتا سای قبلی بوده در برخی مناسک معاررین آمله است.
یک نمونه دیگر ،اشتباسی است که مریهوم ابهن ادریه
ادری

دارد .ایهن اشهتباه از زمهان ابهن

تا زمان ما در خیلی از کتا سا و در بتیاری از مناسک تکرار شله .در زمان مها سهم

در بعضی از مناسک معاررین ستت .در یهک روایهت کهه ایهن روایهت را شهی رهلوق و
کلینی سر دو درست معنا کردنل ،عله زیادی از فقهاء سم درست معنها کردنهل .ابهن ادریه
مرتکب اشتباسی شله و به تبع او عله زیادی از فقهاء تا زمان یاضر دچار اشتباه شلهانل.
در عروه سم سمین اشتباه وجود دارد .عبارت عروه این است« :ذکةر وما ةة ت ف اضف ةل
لمن حیّ لع طریق الم ینة تدخیر التلبیة لع البی ان»؛ یعنی افضل ایهن اسهت کهه تلبیهه را از
متجل شجره از میقات ذی ا حلیفه تأخیر بینلازد تها بیهلاء« .و البیة ان ار

ةصصوصةة بةین

است که «بیلاء» متصل به ذی ا حلیفهه اسهت و سهیچ فارهلهای بینشهان نیتهت ،و هی مریهوم
رایب عروه و ابن ادری

و قبل از ایشان و عله زیادی از فقهاء فرمودنل یک میهل بعهل از

ذی ا حلیفه به سمت مکه آنجا بیک بگویل .در مناسک مریوم آیةاهلل خوئی سم آمله است:
«آنچنان که از کلمات فقهاء«اعلی اهلل مقامهم» استفاده میشود بیلاء نام زمینی است بهین
مکه و ملینه و در فارله یک میل از ذی ا حلیفه به طرف مکه قرار گرفته است».

تطّور فقه فتوایی  /رضا مختاری

ةکة و الم ینة لع ةیل ةن ذی الحلیفة نحو ةکة» یک میل بعل از ذی ا حلیفه .قطعهاً متهلم

53

در مناسک بعضی از شاگردان آیةةاهلل خهوئی از فقههای نجهف«دامهت برکهاتهم» سمهین
عبارت ستت .یتی بعضی از آنها فرمودنل که « بهتر است گفتن تلبیه را تا رسیلن به بیهلاء
ه جایی است که یک میل یا  1609متر با ذی ا حلیفه به طرف مکه فارله دارد ه تأخیر بینهلازد
و در آنجا تلبیه بگویل» .یتی در مناسک یج آیةاهلل شهیل رلر سم گویا سمین طور اسهت.
در مناسک آیةاهلل سیل محمود شاسرودی«عافاه اهلل» سم سمینطور اسهت .ایشهان فرمودنهل« :و
یمتلّ ا میقات إ ی ا بیلاء بمتافةة میهل» و منشهأش سهم اشهتباه ابهن ادریه

در سهرائر اسهت.

آدرس و جزئیات این مطلب را در مقا ههای مفصهل نوشهتم ،ا بتهه بها اسهتفاده از ارشهادات و
بیانات یضرت آیةاهلل شبیری«دامت برکاته»؛ در یا ی که منشأ این فتهوا ایهن روایهت اسهت
که درست فهمیله نشله است« :سأ ت ابا عبلاهلل عن ا تهی الیرام فقال فی متهجل ا شهجرة
فقل رلعی فیه رسول اهلل و قل تری ا ناس یحرمون فهال تفعهل یتهی تنتههی إ هی ا بیهلاء ییهث
ا میل فتحرمون کما انتم فی محهاملکم» .چنهل روایهت بهه ایهن مضهمون داریهم .ایهن «ییهث
ا میل» ،اینجا یعنی ستون ،عمود و میله؛ میلهای که آخر میقات ذی ا حلیفه است که عالمهت
است بین ذی ا حلیفه و ا بیلاء که یاجیسا بلون ایرام از میقات خار نشونل .میل بوده که
بلاننل اینجاست ،اینجا بیک را بگوینل و خار بشونل .این میلی که به معنای عمود و ستون
ستت در عبارت بتیاری از فقهاء به معنای «مایل» به ارطالح وایل متافت سهزار و ششصهل
و خوردهای متر معنا شله و سمچنان ادامه دارد تا زمان خودمان! این بهر اثهر تبعیهت از متهون
قبلی است .مواردش را بنله در مقا های از سمه فقهایی که برخورد کهردم آوردهام .در جلهل
سوم «جمع پریشان» این مقا ه و این شواسل و شواسل دیگری آمله است.
مطالعات فقه معاصر
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به نظر میرسل که اآلن برای تلوین رسا هسای توضهیح ا متهائل 1بها اسهتفاده از اسهتفتائاتی
که میشود متائلی که بیشتر مورد یاجت مردم است در رسا هسای توضیح ا متائل بیایهل ،نهه
متائلی که دیگر زمانش منقرر شله است .این یک جهت مهم است که بایل مل نظر باشل.
از حاظ تبویب و با بنلی سم دقیه تهرین بها بنهلی بایهل اعمهال بشهود ،بها اسهتفاده از
تجربیات شهیل رلر و دیگران .ما در بخهشسهای دیگهر خیلهی وقهت مهیگهذاریم و زیمهت
میکشیم ،و ی در تلوین توضهیح ا متهائل کهه محهل ابهتالء سمهه مهردم اسهت و مهیخواسنهل
 .1برای اشن بحثر مراجعه به مقال «مر ری به رسالههای عملیهه» ( )2مطبهو رر مجله ققههر ش 15و  ،16بهلار
تابستا  77مناسب است.

مراجعه کننل آن زیمتی که بایل بکشیم نمیکشیم .بنابراین ،از حاظ تبویب و از حهاظ فهروع
که چه فروعی ذکر شود و از حاظ بیان دقی و ادیبانه متهائل کهه نمونههاش را عهرر کهردم،
تعبیرسهها بایههل دقی ه و ادیبانههه باشههل ،بههه طههوری کههه ادبههاء ایههراد نگیرنههل .سمچنههین از ییههث
ارطالیات ،ارطالیات دقی فقهی را بایل در رسا هسها و کتها سهایی کهه ویهژه فضالسهت،
در کرد ،و ی برای عموم مردم با بیان روان و گویا بایل ذکر شود که سر ک

مراجعهه کهرد

مقصود را بفهمل .این ارطالیات را بلین شکل به دست عموم مردم بلسیم شهایل چنهلان روا
نباشل .ارطالیات و دقائ م ل ایتیاط واجب قابل رجهوع ،غیهر قابهل رجهوع و مهواردی کهه
عرر کردم ،اینها در کتا سای ویژه فضالء باشل ،و ی آنچهه دسهت مهردم مهیدسهیم شتهته،
رفته و روان باشل .یکی سم از حاظ شکل تلوین که بایل ت ییراتی داده شود.
اآلن م الً متن امام«اعلی اهلل کلمته» یا متن آیةاهلل بروجهردی مهتن قهرار مهیگیهرد ،بها یواشهی
متعلد ،توضیح ا متائل  13مرجع 16 ،مرجع ،کمتر ،بیشتر ،یجم زیهادی گرفتهه مهیشهود ،یهک
سطر متن داریم ،پانزده سطر ،بیتت سطر یاشیه .به این شکل جا ب نیتت .شایل او ی ایهن باشهل
که م الً ده نفر از مراجع معارر؛ م ل آیةاهلل خوئی ،امام ،آیةاهلل خوانتاری ،آیةةاهلل گلپایگهانی،
پنج نفر از اموات ،پنج نفر از اییاء که طبقه اول ستتنل ،متن رسها ه توضهیحا متهائل مطهاب بها
فتوای مشهور بین این ده نفر باشل و سر کلام اختالف نظر دارنل در پاورقی بیایل .یجهم خیلهی
کم می شود .نه اینکه فتوای یک نفر مهتن ،بقیهه سمهه در یواشهی کهه یجهم زیهاد شهود ،م هل
مناسک یج که متنش کم است و یواشیاش زیاد .اگر کتهانی وقهت بگذارنهل ،توفیه پیهلا
بکننل ،یک متنی مطاب فتوای مشهور تلوین شود ،سر جا فتوایی با این مهتن اخهتالف دارد آن
را در پاورقی بیاورنل .و ی متن مبنا ،مطاب فتوای مشهور باشل؛ این از جهاتی او ی است.
نکته دیگر در تلوین رسا ه توضیح ا متائل اینکه بهتر است بهه شهکل خشهک یقهوقی
میدسل که چه متائلی مورد یاجت مردم است .این متائل بایل در رسا هسها بیایهل .اسهتفتائات
نشان میدسل که چه متائلی محل یاجت است و چه متائلی محل یاجت نیتت و یا یهلاقل
کمتر است .منتها دگرگونی بایل اساسی باشل ،سم در تبویب و سم در ت ییهرات و ادیبانهه بهودن
عبارات .کتابی که بعل از قرآن و نهج ا بالغه و رحیفه و مفاتیح در خانهه سهر متهلمانی ستهت
عبارتسایش خیلی بایل ادیبانه و فاخر باشل و جای اشکالگیری این و آن نباشل.

تطّور فقه فتوایی  /رضا مختاری

نباشل ،بلکه ماننل آیات و روایات آثار دنیوی و اخروی اعمال سم ذکر شهود .اسهتفتائات نشهان
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اتفاقاً یک وقت به بعضی از دوستان پیشنهاد کردم کهه اشهکالسهایی کهه بهه فقهه گرفتهه
میشود از دوست و دشمن ،م رر و غیر م رر سر اشکا ی را که به فقه گرفتنل جمهعآوری
کنیم آن اشکالسایی که وارد اسهت بهر طهرف کنهیم .آنههایی سهم کهه وارد نیتهت بگهوییم
اشکا تان وارد نیتت ،نه اینکه به سادگی از کنار اشکایت بگذریم.
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 ،) 1421( ------------------------ .12تبصَة المُعلمرين ،تصلحیح یوسلف غلروی،
تهران :وزارت فررنگ و ارشاد اسالمی.
 .13فاضل آبی ،حسنبنابیطالب ( ،) 1417رشف الرموز ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
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 .14فیض ااشانی ،محمدمحسن ( ،) 1406وافی ،اصفهان :اتابخانه امام امیرالمومنین علی
( ------------------- .15بیتا) ،مفنتیح الشرایع ،قم :اتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی.
 .16محقق حلی ،نجمالدین ععفربنحسن( ،) 1408شَایع االسالم ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .17مختاری ،رضا (1382ش) ،جمع پریشن  ،قم :دلیل ما.
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