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 های نهفته در منابع را پیدا کردباید انرژی

 دوستعلیحجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم وگو با گفتافق های توسعة فقاهت و ظرفیت های موجود، در 
 اشاره:

 در ابرکـوه یزد؛ خارج فقه1340ابوالقاسم علی دوست متولد 

 یزدی، و اصـول را نـزد حضرات آیـات خاتم

 لنكرانـی، تبریزی، سـبحانی و فاضلشـیرازی،  مكارم

 وحید خراسـانی تلمذ نموده و در فلسـفه، دانش آموحتة

 شـیرازی، مصباح محضر حضرات آیات گرامی، انصاری

 گیالنی، و آملی، محمدی زاده آملی، حسـن یزدی، جوادی

 گلپایگانی می باشـند. تدریس خارج اصول را در نكونام

 شروع کرده1382و خارج فقه را در سال 1375سـال 

 ؛«سلسبیل»اند که تا کنون ادامه دارد. همچنین کتاب های 

 ؛ را به رشتة«فقه و مصلحت»؛ «فقه و عقل»؛ «فقه و عرف»

 تحریر درآورده و منتشر کرده اند و هم اینک عضو هیات

 علمی

 

 هنددمی اجتماع کارآمدی دارد یا خیر، بعضی جواب ةامروز یا ادار زندگی ةشود آیا فقه و اصول موجود برای ادارسؤال: وقتی سؤال می

کافیست که فقیه با این موضوعات ارتباط  و شودنو به نو ایجاد میسری موضوعات جدید است که یک صرفاً !؟که بله، چه مشکلی وجود دارد

 منطبق نماید.بعد هم حکم شرعی را بر این موضوع و  هدرآنها را شناسایی ک و برقرار کند

و بالتبع در  فقاهت ةشیوتحوالتی در شناسی، باید موضوععالوه بر از فضال، در افقی دیگر مسئله را می بینند و معتقدند که بعضی ولی 

 عالی در این مورد چیست و به چه دلیل؟نظر حضرتاتفاق بیفتد.  علم اصول فعلی

شود، می آن ةباید معلوم باشد که مراد از فقه که صحبت از تکامل یا توسع ای است. اوالًشده و مدیریت شدهسؤال حساب ،سؤال به نظر بنده

و  ر فرموده استما باید اینها را از هم جدا کنیم. منظور از شریعت، یعنی آنچه که خداوند متعال مقرّبحث توسعه و تکامل شریعت نیست.  چیست؟

 ،ممکن است بخشی از آن به دست ما نرسیده باشد. تکامل و توسعه در شریعت و اندپیامبر اکرم)ص( نیز تبلیغ کرده وجعل کرده است که اعتباراتی 

 ،نان شریعتیّبچون هم شارع و هم م ؛خطا در آن راهی ندارد و معصوم است ،شریعت شود. زمان تشریع منقضیقبل از اینکه مگر  ؛معنا ندارد

 .معصوم هستند

شریعت فقه به عنوان دانش  صحبت از شود،می گاه نقد ولذا اگر صحبت از توسعه و تکامل  ؛اما ما از طریق فقه با شریعت ارتباط داریم

 .به کار برود، سه اطالق دارد گفتگودر این که ممکن است ولی معصوم نیست. کلمه فقه  ؛س استدانشی که مقدّ .است

 که است یکتب فقه اینها ؛ل، تحریرالوسیله و عروه الوثقیالمسائگوییم توضیحنید میکاحکام. فرض ةگوییم، یعنی مجموعمیگاهی فقه 

  ست.هاداخل آن ،ای از احکاممجموعه

آوریم گوییم ، علم فقه و گاهی هم کلمه علم را نمیمثل اینکه می. اطالق می کنیمرساند، میاحکام دانشی که ما را به این  را برگاهی فقه 

  با تعریف خاصی که دارد. است آن دانش ،در واقع منظورگوییم. و فقه می

تر، دقیق و یا تر یا ضعیفگوید یا فقه فالنی قویگوییم فالنی درس فقه میکنید میفرضیعنی عملیات استنباط.  ،گوییمگاه فقه میو 

کلمه فقه در این  ،. ممکن است در این مصاحبه به تناسبضعیف استقوی یا  دارد، یعنی آن عملیات استنباط و شیوه و منهجی که ؛نادقیق است

رساند، البته عمدتاً به همان عملیات استنباط که ما را به شریعت می .کار بروده ب (عملیات استنباطدانش فقه و مجموعه احکام، )یعنی  سه مورد

 کنیم.اطالق می
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ق گرفته است( و یک مصداق)یعنی آن )آنچه که در دلیل، حکم به آن تعلّو متعلق یک موضوع ،ما یک حکم اینکه سؤال شمااما پاسخ 

 ،یبیرون شیء اینو  ؛است و متعلق موضوع ،آب ؛گوییم آب طاهر است، طاهر یک حکم وضعی استکنید وقتی می. فرضداریم های خارج(عینیت

گویند گیرند. مثال وقتی میموضوع را با مصداق اشتباه می ،تسامح یا تیدقدر محاورات حوزه، از روی بی معموالً  .مصداق برای آن موضوع است

منظور در صورتی که  .گویند جزو فقه نیستکنند که بگویند جزو فقه است و بعضی میشناسی جزو فقه است یا خیر، بعضی تالش میموضوع

« طاهرٌ»چه؟ « بُجِیَ»خواهیم بگوییم دقیق جزو فقه نباشد، میی وگرنه اگر موضوع به معنا ؛گویندمی ارشناسی مصداق است و مصداقمخالفین 

 !چه؟

کنیم اینها را به جای یکدیگر ولی سعی می ؛این تسامح را کنماصطالح رایج ممکن است حتی در این مصاحبه باز به خاطر موافقت با  بنده

بلکه باید سه ساحتی  ؛سؤال شما را نباید دو ساحتی کنیمیعنی  ؛ای، ثالثی شودشود سؤال شما از حالت دو شاخهاستعمال نکنیم. این دقت باعث می

 ،(به معنای سوم فقه)استنباط ةتحول در شیو. 1 ؛(شریعت معنا ندارد تحول در معنا شد وبی ،چون تحول در حکم)سه ساحت.. بگوییم تحول در ردک

 تکامل و کارشناسی در مصداق. و توسعه. 3 ،توسعه و تکامل در موضوع. 2

 ةاز نظر شیوه و متد، شیوبرای این صحبت نیز شواهدی دارم.  .متکامل ةمنتهی توسع ؛باید توسعه پیدا کندمعتقدم که فقه در هر سه ساحت 

 ؛گویم... را نمی گرا واخباری، اصولی، قیاسالبته بنده روشهای  .دانید استنباط روشهای مختلفی داردطور که میهمان ؛استنباطی خود استنباط و حتّ

 است.یا اصال مطرح نشده و یا کمتر مطرح شدهها را بگوییم که در کتابها هست. بگذارید برخی از شیوه چون معموالً 

باید موضع  و این باید بحث شودام. نامگذاری کرده« ایمدرسه»و « نونظتجمیع »ما دو شیوه در استنباط داریم که بنده آنها را به  مثالً

کردم، این سؤال برایم بود که وقتی مکاسب را تدریس میحقیر  نون دارد. ظتجمیع  ةباشید، شیود. اگر مکاسب را مالحظه کردهگردص فقیه مشخّ

شیخ با  این یک شوخیست و ارزش علمی ندارد. واقعاً !شیخ، پنج تاست ةگویند که ادلّکنند و میگاهی شوخی می ؟ای شیخ چه نقشی داردهانصاف

ای و شیخ پس از اینکه مدرسهام و حاصلش این است که شاید یک دور مکاسب را با این دید، نگاه کرده اصالًخواهد چه کند؟ های خود میانصاف

توان در نمیذکر می کند و مبنایش این است که دلیل نیستند،  هایی که هیچ کدام مستقالً فهسری مؤلّ یک ،کندو کبری بحث می یرصغبا 

انصافش جدا جدا ادله بینید، بعد از لذا خیلی جاها میکند. را با انصاف شروع می هوعجماین م نگاه به ،گاهی شیخگذشت.  آنها ةاز مجموع ،استنباط

 سازند. این به خاطر روشی است که شیخ انصاری دارد.ی را میدهند، سدّشوند و پشت به همدیگر مینونی است که وقتی متراکم میظ، ولی نیست

 تقویت یاباعث شده که ازداللی( شود که شیخ به راحتی از شهرت نگذرد. شهرت در داللت و سند)روایی، فتوایی و نون باعث میظتجمیع 

 ةتر، مدرسکمتر و شسته خویی)ره( را داریم. با رنگآیت اهلل مثل مرحوم  ان،شای بلاما در مقاگیرد، نگذرد. تضعیفی که توسط شهرت صورت می

کی باز گوید این ضعف سند دارد، آن ضعف داللت و آن یها با اینکه چندین روایت است، میاهلل خویی در خیلی از بحثنائینی را داریم. مرحوم آیت

. کندکند. در این مدرسه و منهج، شهرت جایی پیدا نمیک میتمسّاصل عملی  در نهایت بهگذارد و کنار مییعنی مجموعه را  ؛... ضعف سند دارد و

برسیم که نه  یک روش سومی را پیدا کنیم. شاید به این شاید اصالًدهد. کند و نه التیام مینه زخمی میشود. نه جابر، نه کاسر و نه مضعف می

دیگر اصل کند. حتی وضعیت فرق می صورت،که در این  بدانیممالک ای، بلکه یک مقدار باالتر برویم و اطمینان را هنون و نه مدرسظتجمیع 

 ن مبنا هم قابل دفاع است.ایکنیم گردد که ما فکر میکند و همه به اطمینان برمیاطالق، عموم و حقیقت راه پیدا نمی

 یادِ صطبینند، اجا میکه در یک روایت فقهایی را داریم که گاه با دو یا سهگرا و خُردگرا است. منهج دیگری که در استنباط داریم، قاعده

که در حالی  ؛کالن رسیدبه  ایدکه از خُردها ب استمعتقد  کند و اصالً طور فکر میصاحب حدائق با اینکه اخباری است، ولی اینکنند. قانون می

 ها این منهج را قبول ندارند.خیلی
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فقه اهل  ةنامفصل 41 ةباشید، در شمارباشم، بحث مقاصد است. اگر مالحظه کردهتر کردهاگر خواسته باشم مقداری این بحث را به روز

اگر شما قرآن را باز کنید، ام. باالخره بخشی از دین ما، نصوص مبین مقاصد است. مشرب و مسلک را در برخورد با مقاصد گفته پنجبیت)ع(، 

شود این است که این نصوص مبین شریعت و احکام نیست. آن هم بخشی از دین است. سؤالی که مطرح مینصوص مبین مقاصد آن، کمتر از 

  ؟قشی دارداستنباط چه ن سیرنصوص در 

گوید این غافل از مقاصد می اصالًیک کسی ام. ام و نمونه و شاهد آوردهکرده بینیم پنج شیوه وجود دارد که در آنجا هم بنده بحثمی عمالً

به متد . اشکالی که امروزه بعضی دکاری ندار ؟سازگار است یا خیر ،نصوص مبین مقاصد است ازکه  «عدلواإ»حاال با  ؛گوید، این مطلب را مینصّ

اگر این  .نصوص مبین مقاصد قرار دهیم. نصوص مبین احکام باید در سایه برودرا و محور اجتهاد گویند ما باید اصل استنباط دارند، همین است. می

ممکن است در این متد و دانی نداریم. نساخت باید کنار گذاشته شود. باید در این مورد بحث شود و ما بحث چننصوص با آن ساخت، بهتر و اگر 

 استنباط به یکی از آن پنج مورد برسیم. ةشیو

های دیگری را پیدا کند. اگر ها و استنباطتر بحث کند و شیوهالبته این پنج مورد به ذهن حقیر رسیده و ممکن است، شخص دیگری دقیق

در تغییر کند که گاهی  اً گویم باید استنباط کلّا بحث کنیم. البته بنده مانند برخی نمیما خواسته باشیم به یک استنباط دقیق برسیم، باید خود شیوه ر

زند، معنای خواهم باز بگویم هر کس این حرف را میالبته نمیشود. یاد می «اجتهاد در اجتهاد»و  «استنباط در استنباط»ها تحت عنوان رسانه

روشی  اینها ام کههم مفصل آورده «فقه و عرف »کتاب  در است.شدهترکیبی لیزی اجتهاد در اجتهاد یک واژه  به هر حال ؛کندغلطی را اراده می

 .شود ها بحثدهند؛ اما باید این شیوهارائه نمی

 ةبدون اینکه از متد شناخته شد ؛توانیم برطرف کنیمابهامات را میحضور بدهیم، بسیاری از  ةما به مقاصد در استنباط احکام اجاز اگر واقعاً 

 .باشیماجتهاد خارج شده

کنیم. مطرح می« قرآن، سنت، اجماع و عقل»توجه به منابع است. ما چهار منبع تواند مطرح شود، بحث که در این فضا می بحث دیگری

 ،اجماع مدرکی و محتمل المدرک استاست. مثل اینکه هایی که به آن شدهبه خاطر هجمهکند. حضور پیدا نمی ةدر فقه ما اجاز اجماع معموالً

قرآن که معروف است ما کمتر استقاللی ندارد. اما حضور سندی، یعنی کارآیی  ؛البته حضور تأییدی، حضور به عنوان جابر دارد عمال حضوری ندارد.

هستی، ولی با  استنباط ایم که از منابعگفتههم ولو به عقل کنیم. خودش وجوه و دالیلی دارد و ممکن است بعضا هم مردود باشد. استفاده میاز آن 

کنم که ممکن است ما اصولی حرف جا عرضق اصفهانی و امثال ایشان مطرح کردند، عمال هیچ حضوری در فقه ندارد. همینشبهاتی که محقّ 

آقایانی که  ،شودقاطع نمی عاحکام شری از طیچ منابه هکجا و گویند عقل هیچآقایانی که می !کنیمها اشعری فکر میبزنیم، ولی خیلی وقت

ره که منکر حسن و قبح عقلی هستند، چه فرقی عشاابا  سخنانشانکبرایی است که صغری ندارد،  ،«به العقل... کل ما حکمقانون »: گویندمی

 زنیم.حرف می اشعری هیچ تفاوتی نیست. یعنی ما در این ساحت هاکند؟ می

ام، اصرار داریم که هر کردهمطرح« فقه و عرف» های نهفته در منابع را پیدا کرد. بحثی که باز در بنابراین باید دنبال منابع رفت. آن انرژی

ر هایی که در حال حاضبسیاری از عرف اتفاقاً  مالک خواهد بود.، عرفی نیاز به امضا ندارد. اگر عرفی باشد که تجسد و تجسم درک عقل باشد

هایی است که نشأت گرفته از عقل و عقالست. مثال در بازار اقتصاد، به عمدتاً عرف، در اقتصاد، سیاست، تدبیر منزل، کشور و اصالح نظام، داریم

گی فرهنو شود. در مسائل اجتماعی دموکراسی مطرح می و . در مسائل سیاسی، تفکیک قواوجود داردبیمه  و هاسری معامالت، بانکهر حال یک

 (ع)معصومینلذا ما نیاز نداریم که اینها را به عصر استثناء( نشأت گرفته از عقل و عقالست. گویم بیشود. اینها عمدتا)نمیمسائل دیگری مطرح می

نه نظریه. اینها تمام در قسمت توسعه و  ؛کنمرا عرض می (به اصطالح امروز فرضیه)است، مند هایی که به کار نیازمجالالبته بنده برگردانیم. 
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 رود.تکامل استنباط می

این موضوع اما پشت  ؛تعلق گرفته است یها در روایات ما، احکام به موضوعاتشناسی به همان معنای دقیقش. خیلی وقتاما بحث موضوع

حرام،  ؛«الخمر حرام»ای، شارع فرموده مثال کلیشهمثال در همان حکم است.  حقیقی دیگری، موضوع چیزدهد، که به ظاهر خودش را نشان می

با ممارست و تالش،  شود. یعنی فقیه بتواندشناسی میاست. این موضوع« المسکر حرام»شود. ولی در واقع شود و الخمر موضوع میحکم می

فقه و  »ما در ؟استدیگری موضوع بوده یِیک کلّ آنچه که در لسان دلیل آمده است، موضوع بوده یا پشت این،  آیا. موضوع حقیقی را شناسائی کند

لی امثال زراره، یونس بن و ؛شناسندمعموال ابن جنید را می ،اندهم شدهکسانی که به قیاس متّبه این ترتیب: یک بحثی داریم،  ،«مصلحت

هستند. بسیاری از اینها راوی همین روایات  همبه قیاس متّسری افراد دیگری را داریم که و یک عقیلابی عبدالرحمن ، فضل بن شاذان، حسن بن 

 -گرفت، گاهی پشت این موضوع ق میگرا بودند؛ یعنی اگر یک حکمی به یک موضوع تعلّدهعبلکه قا ؛گرا نبودندقیاساینها ت قیاس هستند. مذمّ

 متهم به گرایش به قیاس ،شکل قیاس استفهمیدند. چون شکل کار آنها، میکردند و موضوع را چیز دیگری استنباط می -صحیح یا ناصحیح 

 شدند.می

دهد. وقتی ی میرّتس در سایر مسکراتاست، « المسکر حرام»، اگر کسی بیایید و بفهمد که مراد شارع «الخمر حرام»همین مثال درباره 

های عام وقتی در آن ساحتو در مسائل سیاسی، اجتماعی،  ؛گرا نبودنداینها قیاس«. الخمر حرام»گوید چون پیغمبر و امام فرمودند پرسند، میمی

د. این پروسه اگر ندهمی یعات دیگرکه در روایات آمده است، جای خود را به موضو یبا این دید نگاه کنیم، خیلی از موضوعات و شویموارد می

 غشود. دیگر اصال منطقه الفرانص میالصال منطقه فیه ا ،غالفرا هکند و خیلی از موارد منطقخیلی از مشکالت را حل می ،بخواهد منضبط شود

 نخواهیم داشت.

؟! نهشرعیست یا  شناسی کار فقیه نیست. چه ربطی به فقیه دارد که حکم کند فاصله قم تا تهران حدّمعروف اینست که مصداق ،در مصداق

د باید ف و مقلّ مکلّ و کندجعاله و مضاربه را تعریف می او مصداق مضاربه است یا جعاله. بگوید فالن قرارداد بانک، ای دارد که مثالً فقیه چه وظیفه

اجتماع حضور  ةولی اگر خواسته باشیم فقه ما اجرایی شود و در صحن ؛درست استاین حرف  ؟آن معامله با این ضابطه سازگار است یا خیرببیند 

 اند.فردی وارد شده عموماً  ،منتهی در موضوعاتاند. شده اً فاقو اتّشناسی شوند پیدا کند، فقهای ما باید وارد مصداق

ها فلس باشید در زمان مرحوم حضرت امام)ره( بحثی شد که برخی از این ماهیگویم. اگر به یاد داشتهشناسی را برای اجرا میبنده مصداق

دانند. فقیه چون نمی ؛کنندولی یک عده دارند استفاده مییا خیر؟!  ماهی فلس داردگوید کوسهدارند یا خیر؟! این چه ربطی به فقیه دارد که ب

 برای اینکه فقه عملی شود و مردم به خطا نروند. .دممکن است از کارشناس هم کمک بگیرخواهد وضع افراد را روشن کند. خواهد چه کند؟ میمی

شناسی در این بحث وارد شوم. در بحث موضوع مخواهن نمیاآلکند که تری پیدا میشناسی، وضعیت پیچیدهالبته گاهی اوقات مصداق

 .ایمها، پنج یا شش مورد درست کردههمین مصداق برایدر آنجا  .ای را به خود اختصاص داده استچهل یا پنجاه صفحه ،«فقه و عرف»کتاب 

فقه و و اجرای معروف  ةاز باب اقام -ولی اگر نهاد تشخیص را  ؛ایم که فقیه باید وارد شود و مواردی هم فقیه الزم نیست وارد شودمواردی را گفته

دانید بسیاری از سؤاالت ما در مورد طور که میخوب است. همانتشکیل دهد و خودش هم نظارت و کنترلی کند،  - تر شریعتاجرای دقیق

بلکه بسیاری از این سؤاالت، سؤاالت  ؛همه از مسئله نیسترسد، ه، سؤاالتی که میقضائیّ ةقوّ فقهی ن در همین مرکز تحقیقاتاآلمصادیق است. 

اما اگر بخواهیم این مسائل را به یک قاضی  ؛ربطی به مرکز تحقیقات ندارد تدهیم این سؤاالشناسی است که ممکن است ما جوابمصداق

 شود.راه خطا و اشتباه باز می بسپاریم،کرده دانشگاه یا تازه به حوزه رفته تحصیل
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حجّت  نزد شارع،خواهد می یعنی فقط؛ پردازداست و به بیش از این نمیر معذّ تحصیل ،رویکرد فقه مانند که کبرخی مطرح می: الؤس

 .هدایت کنیم اجتماع باید اجتهاد را فراتر از این ةبرای ادار اند. اماهاصول علمیه بسیار پر و بال گرفت لذا احکام ظاهری وم؛ داشته باشی

نجات از  امتثال مولی را به حدّ فقه با اخالق و عرفان را در پیش بگیریم و سازیِهماهنگدهند اینست که باید رویکرد راهکاری که ارائه می

 ل ندهیم.عقاب تنزّ

ضمن اینکه  ؛شودها استطرادی آورده میاین بحثدهند که ات و مکروهات است و آنها جواب میدهند که اینها از مستحبّقابلین جواب میم

گویند اخالق و عرفانیات را باید داخل فقه و اصول کنند و میدر نتیجه فصل جدیدی باز می .باشد فاقاتمتن اتّباید در داخل و  و کافی نیست

توانید حکم شرعی آن شما نمی و آیدبا گذشت زمان مسائل مختلفی هم پیش می ،گویند اگر قرار باشد به همین شیوه پیش برودکنیم. آنها می

 ه چیست؟این نظریّ رةابردنظر شما  .شوندمباح می ،خیلی از موضوعات و مسائل جدید با اصل عملیه و حکم ظاهری لذا .را پیدا کنید

به ، ال شماؤسشد. پاسخ به این خواهد و چه خوب بود که بحث مییک مصاحبه وقت می ةشما بابی را باز کردید که این باب خود به انداز

 چند بُعد دارد: اختصار

 آچار قدر در فقه مجال حضور بدهیم و اصول عملیه را چاق کنیم و یکیک بُعد نقد شما اینست که ما نباید به اصول عملیه این  .1

ما با  .منابع توجه کردبه ها را باز کنیم و ببندیم. باید پیچ ،ه درست کنیم و بخواهیم با آنحو ابا باصحت، استئای به نام اصل برافرانسه

آن موافقیم و اتفاقاً یکی از محورهای قابل بحث همین است. البته ما مانند اهل سنت نیستیم که معتقد باشیم اصالً نباید به اصول 

ولی به نظر  ؛ندادانیم آنها تا چهل و دو یا سه منبع شمردهطور که میهمان .منابع اضافه کنیمرا به ب و یابس طداد و رعملیه حضور 

 بحث است.دی قدر مجال حضور دادن به اصول عملیه درست نیست و این خود یک وامن این

نه ؛ درست است «عذر«که البته تعبیر غلطی است و -ر است ت معنا کنیم و اینکه فقیه دنبال معذّاینکه ما فقه را تحصیل حجّ .2

همان منابعی که عرض کردم چنان باز شود و آن و  باید چنان سامان پیدا کندای است که عذر بیاورد. اجتهاد دنبال وسیلهو  -«معذّر»

البته تمام این  نباشیم.اصول عملیه  درحکم ظاهری  و تهای نهفته در آن منابع چنان روشن شود که ما دنبال تحصیل حجّانرژی

ام. ما مطرح کرده ،نشر است ةکه در آستان «فقه و مصلحت »و هم در «فقه و عقل»هم در و  «فقه و عرف » فقرات را بنده هم در

 گذارد.عام و خاص کجاست؟ این نگاه برای اصول عملیه مجالی نمی از نصّ غقائل نیستیم که بگوییم فار اغالفر همنطق به اصالً

  

 ؟استحداکثری  دینال: یعنی مبنای شما ؤس

که بحثی  باشدممکن است نقدشان در تعریف فقه یا در جسیم بودن اصول عملیه  ،گویندگونه میولی کسانی که این ؛حداکثری است ،بله

در حالی که اخالق هم جزئی از دین  ؛رساندشود که این فقه، ما را به اخالق نمیمی یعنی گفته  ؛فقه و اخالق است ةرابط فنی است. یک بحث،

 !رساندما را به قرب الی اهلل نمی ،فقهی خشک ةاست و جامع

حقوق و اخالق  ةرابط فقه و اخالق که در دنیا تحت عنوان ةبحث رابط ؛مخصوص فقه ما نیست و اشتباه و مغالطه نشود ،اوالً این بحث

ها وجود دارد و لذا طور بحثاین ،قانون و آزادی یا قانون و عدالت یا حقوق و اخالق ةن در بحث رابطاآل .مشکلی است که همه دارند ،مطرح است

حل  ران آاند و فقط حوزه و فقه ما نتوانسته کنند که گویی تمام دنیا این مشکل را حل کردهگاهی طوری وانمود می .مه به فکر حل آن باشندباید ه

 به ،کند و در واقع نوعی فرافکنی است. اگر ما در فقهقضیه را حل نمی ،بلکه جاودانه و عمومی است ،البته اینکه بگوییم این مشکل جهانی .کند

حضور دادیم و گفتیم اصالً نصوص مبین احکام باید با توجه به نصوص مبین مقاصد که اخالق هم جزئی از مقاصد است، فهم  ةاجاز «مقاصد»

من )،کنند این محذور را دارددیگر هیچ معنایی ندارد که بین فقه و اخالق جنگ دربگیرد. اگر بگویید فقه کسانی که به مقاصد توجه نمی ،شود
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البته  .بینیم که بین اخالق و فقه درگیری نیستمی ،بگیریمهایی که بیان شد در نظر ولی اگر مؤلفه ،(زیرا من ناقد هستم ؛خواهم دفاع کنمنمی

بخواهیم اطالق یک قانون را بگیریم اگر یعنی در بعضی مواقع  ؛شود که کار ظریفی استگاهی بین برخی از اطالقات احکام و اخالق درگیری می

چه کار باید  و مقاصد اگر درگیری رخ دهدقانون اطالق شود که بینممکن است احساس کنیم ظالمانه است. در اینجا این بحث مهم مطرح می

 شود فراتر از این استثناهاست.گرایی مترتب میزیرا آن مصلحتی که بر قانون ؛معتقد هستم باید  قانون را رعایت کرد حقیرانجام دهیم؟ 

قرب الی اهلل و ... را هم  ،عفت ، اخالق ،م مقاصدیگویوقتی می .بحثی به نام تعارض بین قانون و مقاصد داریم «فقه و مصلحت» در همان

کنیم که بتواند اینها را با هم جمع کند. نکته اینجاست بنابراین ما از فقهی صحبت می .و نهایی ،زیرا مقاصد سه مرحله دارد: اولی، میانی ؛گیردمی

 ةدر جامع ؛سازندنباید مسئولیتی را که متوجه غیر فقهاست، به دوش فقها بیاندازیم. برای مثال در بحث فرهنگ و فقه، فرهنگ را فقها نمیکه 

 ، مذهبی ًسازند. در یک فضای نه صرفاروند میهایی که به روستاها و بخشهایی از شهرها میها، طلبهها، حتی مداحفرهنگ را منبری ،مذهبی ما

به خاطر فقه است یا به خاطر آیا  تشخیص دهیم که  ، درستدیدیم یسازد. باید مراقب باشیم که اگر یک ناهنجاررادیو و تلویزیون می ،ملی ةرسان

در ها را هیچ مقطعی این فرهنگ .است مواجهما با مشکالتی به نامهای خرافه، غلو و تقصیر  ةن جامعاآل ؟سازدچه کسی فرهنگ را می ؟فرهنگ

به خاطر فقهاست  ،شوداز اخالق یا از قرب الی اهلل دیده می اییعنی اگر فاصله ؛خواهم بگویم که باید اینها را از هم جدا کردسازند. من میفقه نمی

 ه شود.ن توجّظریفی است که باید به آ ةاین نکت .اندکنیم که آنها را فقها ساختهسازند؟ ما به اشتباه فکر مییا کسانی که فرهنگ را می

 

احکام آن را درآورند. هیچ وقت کسی باالی  زی اجتماعی وجود دارد که فقها بایدسابرخی مسائل در فرهنگ؛ رسدال: اشکاالتی به ذهن میؤس

سریال  8:30تا  8مردم ساعت  اما ؛اما باالی منبر جای آن نیست ؛گوییم هر چند جوک گفتن حرام نیستمی .رود تا جوک تعریف کندمنبر نمی

جشن شبانه دیگر  ةدر شبک 10تا  9ساعت  ؛کنندمی دار تماشالحظه های خنده ،در شبکه دیگر تلویزیون 9تا  8:30کنند، ساعت طنز نگاه می

 ؛حرام است خندیدناند گویند فقها که نگفتهمی ،کنیمزمانی هم که اشکال می شود.طور فضای لغو و لهو تزریق میشود و همینپخش می

 !خواهندنیستند و سرگرمی می هاهم که مانند شما طلبه هتمام جامع

ه داشته است که اگر بخواهد قرب ا همان دید اجتماعی توجّبسازی به فرهنگ ،خواهم این را بدانم که آیا علم اصول و فقاهت ماحال من می  

و استخراج احکام اجتماعی را با  اجتماع نگاه کند ةدیگری به اباحه و جواز در عرص ةبه گون ،اخالق را در جامعه رواج دهد یا الی اهلل ایجاد کند

 ندارد؟ربطی  ی فقهفرمایید این هم به فقها یا حتّیا شما می ،ابزار دیگری انجام دهد

اگر  ولی ،جایز استیی به تنهادر واقع از این باب به فقها مربوط است که گاهی اوقات از عناوین جواز یا اجرای چند عنوان که همه 

عجیب این است که  ؛مصلحت هستند واجد در کنار هم برای مثال گاهی اوقات چند حکم همه .رسیممجموعه را نگاه کنیم به چیز دیگری می

 جاست.شود و نکته اینمی شرّ ،دهندپشت به هم می وقتی

البته بحث شد و  .مهریه به نرخ روز مطرح شد ةبحث محاسب ،بعد از انقالب به عنوان حمایت از حقوق زن .شما کمی در فضای کشور بروید

ها فمنیست هاییعنی بنیان علمی دارد و از شعار ؛اجتهاد جا بیندازیم ةتوانیم این مسئله را بر اساس ضوابط شناخته شدبنده معتقد هستم ما می

زن در آن اموالی که  ،مطرح شد که اگر مردی خواست همسرش را طالق دهد دوبارهو  ارج از فقه نیستنیست. این یک نوع مصلحت است که خ

 اش هم نیست را انجام داده و مرد هم در بیرون از خانه کار کردهزیرا زن در خانه کارهایی که وظیفه ؛شریک است ،اندبعد از ازدواج جمع کرده

در  اند.ها هم نوشته و شوهرها هم آن را امضا کردهنامهعقدط وجزء شر های زن را بدهد.سهم همکاری، باید خواهد طالق دهدحال که می است.

توان با ضوابطی درست . اتفاقاً هر کدام از اینها را میداردالمثل یعنی محترم بوده، اجرت انجام داده،کار در خانه زن اگر کنار اینها اضافه کردیم که 

ر کشور دن اآل !یکی از دالیل باال رفتن طالق شد ،اما وقتی اینها کنار هم قرار گرفت ؛فقه نیست ةچارچوب شناخته شد یعنی چیزی خارج از؛ کرد
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زیرا  !و بقیه را به خانم بدهند و بروند نگاه دارندستر عورت  باید لباس خود را در حدّ ،خواهند خانم خود را طالق دهندما بسیاری از مردهایی که می

رود و در می در طول زندگی مشترک نصف درآمد مرد  ةعالوه ب ،کار در منزل المثلاجرت ةعالوه ب، که هست یعنی مهر خانم به نرخ روزآنچه  کلّ

رود. وقتی این سه مصلحت کند و آمار طالق باال میها ایجاد میسوداگری و معامله در بعضی از خانم ةیک روحی ،این ضوابط ؛ماندچیزی نمیآخر 

 رود و ... ـ آمار طالق باال می3کند ها ایجاد میـ روحیه غیرجالبی را در بعضی خانم2کند ـ کانون خانواده را تضعیف می1هم بیایند:  کنار

جواب دارد و در  یک ،هلیّفه در استباط اوّیعنی گاهی اوقات چند مؤلّ ؛اینجا فقه باید دخالت کند و لذا ما طرحی به نام استنباط دوم داریم

دار عکس یک گیرد. اگر یک مغازهلی جا میگاهی در عنوان اوّ ؛ بحث عناوین ثانوی هم نیست .چند جواب و یا جواب دیگری دارد ،استنباط دوم

ممکن  ،تبلیغ کندی ملدر سطح  این پفک رامدام  ی بخواهدملّ  ةا اگر رسانامّ ؛هیچ مشکلی ندارد، پفک را در مغازه خود نصب کند و آن را تبلیغ کند

داند. اینها س آن را جایز نمیکهیچ ،لهو و لعب شود ،ای از یک زندگیاما اگر مجموعه ؛گوید لهو و لعب حرام نیستاست خالف شرع باشد. فقه می

یعنی  .لیبا عناوین اوّ یبعضی با عناوین ثانوی و بعضی حتّ  .های فقه است که باید بررسی شود و خیلی از آنها هم بررسی شده استتحجزء سا

  کند.شود حکم هم فرق میشود و مصلحت، مفسده یا مفسده، مصلحت میوقتی مصالح جا به جا می

 

 !اجتماع تحریم کند؟ ةحالل فردی را در عرص ةیک مسئلکند که آیا این مقدار برای فقیه ،قدرت افتاء ایجاد میال: ؤس

بحث ما بحث  !مسئله نروید دنبال حلّ ،خواهید صبح فتوا دهیدالبته به شرطی که همان شبی که می .کندبله قدرت پیدا می ؛شکی نیست

های ما باید نقش مصلحت .ندارد یاتمام کنیم که هیچ فایده ءقابیات ابوالمطالعات کلّ سری یک اگر بخواهیم بحث مصلحت را با ؛مصلحت است

 مصداق همان که فرمود لهو است و ؛باطل است ةمصداق اشاع ،یملّ  ةیعنی این کار رسان ؛مبدأ، معیار و مناط را معلوم کنیم و به اطمینان برسیم

 چرا تأمل و تردید کند؟ یا اگر دید مصداق ظلم است. .عن ذکراهلل است لهیأ

 ،شودالً وقتی بحث عقل میاوّ .رسد، کم لطفی استمصادیق ظلم، مشتبه است و عقل ما نمی مصادیق عدل، شودمی فتهاین هم که گ

قدر نسبت به چرا ما این .کندبات باشد درک میرد جمعی است و خرد جمعی که بخواهد فارغ از تعصّبلکه عقل و خِ ؛مر نیستععقل زید و منظور، 

کند. برای مثال آیا عقل عقل درک نمی ندگویمی ،خواهیم در این مورد سخن بگوییمالحجج است تا می مّأکنیم؟ عقلی که مهری میعقل بی

معامالتی که هر روز برای تسهیل کارها مصلحت کند؟ آیا وجود بانک و مبادالت بانکی را درک نمی کند؟ آیا مصلحتمصلحت بیمه را درک نمی

های سیاسی مثالً اینکه قدرت نامحدود در اختیار یک شخص قرار نگیرد و قوا کند؟ آیا در بحثنمیعقل درک  راآید دارد در دنیا به وجود می

شخصی و اوهام را کنار  ةخواهیم درک عقل را کجا ببریم؟ البته ما باید سلیقکند؟ پس ما میتفکیک شود و وظایف معلوم شود را عقل درک نمی

مانند اختالف دو فقیه در یک  .یک آیه اشتباه کنیماز طور که ممکن است در استنباط همین .هم بکنیمممکن است ما در اینجا اشتباهاتی  .بگذاریم

ل برایمان غیرقابل تحمّ  ،رسیما اینجا که میامّ ؛کنیمل میشود که ما آن اشتباهات را تحمّ چطور می .این اشتباهات از عقل هم ممکن است .آیه

 شود؟می

 

شود که در فهم او از دهی میآنقدر به استظهار فقیه جهت شریعت پیش برویم،ه به مقاصد گر ما با توجّال: نظر شما اینست که اؤس

 آیا درست است؟ .تعمیم ببخشد را هلیّعمد بماند و اصل و نیازمند این نیست که مردّتاثیر تامّ بگذارد تواند ه میادلّ

در  -2 در شبهات موضوعیه -1البته این اشتباه را نکنید که اصول عملیه دو مجال دارد:  ؛کنده را به شدت الغر میعنی اصول عملیّی

اصل بر  ،هم را بگیرندمثالً اگر یک متّ اصولی وجود دارد: دنیا ةدر هم موضوعیه شبهاتبرای ا شبهات حکمیه است و الّ در شبهات حکمیه. بحث
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 شود.شبهات حکمیه به شدت الغر می در لذا .برائت اوست

 

ب و تعصّ دومج مثالً ؛دانندتکامل میمانع  آن را بعضی وجود دارد که اصول و فقه  ةتوسع در پیوند باه علمیّ ةال: هنجارهایی در حوزؤس

 آیا شما وجود این هنجارهای منفی را قبول دارید؟ فنون و  قواعد سابق.نسبت به 

ام که مکاسب را شیخ مرتضی این متون اصولی و فقهی را معصوم نوشته است و من بارها هم عرض کردهکس معتقد نیست که هیچ

توان ای است که نمیاین نکته .مرتبط با این متون باشند ،خواهند وارد این میدان شوندباید کسانی که می اما !نه امام مرتضی علی ،انصاری نوشته

 از آن عبور کرد.

 ،باشد سادهفارسی یا آموزش احکام یا تفسیر  ةیعنی اگر یک کتاب ساد ؛ب جوان ما عدم ارتباط با تراث استیکی از مشکالت طال

 که لیدر حا ،عای تخصص کندتواند ادّ در این صورت چطور کسی می .شوددیگر ارتباط قطع می ،های گذشتگان شوداما اگر وارد کتاب ؛فهمدمی

اینکه باید فراتر از  البته در .ا ارتباط با آنها الزم استامّ ،هایی هستند که معصوم آنها را ننوشتهها، کتاببنابراین کتاب !؟ردارتباط با متون نداقدرت 

آنها  شود، و هکذا و هکذا.اگر ما امروز بخواهیم با دیات یحیی بن سعید حلّی مشکالت بحث دیات را حل کنیم که نمی .بحثی نیست ،آنها کار کرد

 لذا باید اینها را از یکدیگر جدا کرد. .خوب نیست و غلط است ،هایی که به یبدأ و به یختماما به عنوان کتاب ؛های مبدأ خوب استان کتاببه عنو

 د. منوشی تلقّ هنجارهایی وجود دارد که نباید باشد و باید ناهنجار  ماً اینست که مسلّ شپاسخ ،ال دیگر شما که در مورد هنجارها بودؤاما س

است. ی این یک نوع ناهنجار ،طور استنای کنیم و اگر واقعاً ولی اشعری فکر می ،کنیمدر سخنان خود اشاره کردم که ما گاهی اصولی صحبت می

های عمیقی را که باید وارد است. اگر بحث یدر واقع یک نوع ناهنجار ،رویماگر ما به سراغ منابعی که خداوند آنها را به عنوان منبع قرار داده نمی

های معاصران نوآوری ،مقابل ةها قداست پیدا کند و نقطگذشته ،یا در بعضی مواقع .است ییک نوع ناهنجار ،گیریمصحنه شود ما آن را ساده می

 .هنجارهایی هستند که باید از بین بروندنا اهن، اییعنی چنین فکری که یک خطای گذشته از یک صواب معاصر ارزشمندتر است ؛خطا انگاشته شود

رس و یا ت .دناهنجارهایی هستند که باید از بین برون ،ما و از طرف دیگر حجاب معاصرتقدزدگی نسبت به کلمات سزدگی، تقدّیعنی قدمت

مشروطه که شروع آن با  ةانند قضیم خواهد داشت؟ترس این را دارند که اگر ما وارد اینها شویم چه عاقبتی  وحشت، بعضی اشخاص از نوآوری!

عمری از آب استفاده نکنیم.  ،یعنی ما از اینکه مبادا آب مسموم باشد ؛دانممن این را ترس مذموم می !علما و ادامه و انجام آن با علما نبود، نشود

اجتهاد را هم گفت.  ةی هم کرد و ضوابط شناخته شدشناسآسیبو  شناسیالبته باید سمّ  .باید از آن استفاده کرد ،اگر اینها حیات فقه و شریعت است

 والحمد هلل ربّ العالمین. اما جواهری هم استنباط کرد.  ؛زمان و مکان را دخالت داد ؛فرمودهمان که امام)ره( می

 

 سوتیترها:

مطرح کردند، عمال هیچ  ایم که از منابع استنباط هستی، ولی با شبهاتی که محقّق اصفهانی و امثال ایشانگفتههم ولو به عقل  .1

 کنیم!ها اشعری فکر میکنم که ممکن است ما اصولی حرف بزنیم، ولی خیلی وقتجا عرضحضوری در فقه ندارد. همین

خواهند وارد این اما باید کسانی که می !نه امام مرتضی علی ،ام که مکاسب را شیخ مرتضی انصاری نوشتهمن بارها هم عرض کرده .2

 بط با این متون باشند.میدان شوند، مرت

های معاصران خطا انگاشته شود؛ یعنی چنین فکری که یک خطای نوآوری مقابل، ةها قداست پیدا کند و نقطگذشته بعضی مواقع، .3

 گذشته از یک صواب معاصر ارزشمندتر است، اینها ناهنجارهایی هستند که باید از بین بروند.
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الحجج  مّأقدر نسبت به عقلی که چرا ما این. رد جمعی استبلکه عقل و خِ ؛مر نیستععقل زید و منظور، شود، وقتی بحث عقل می .4

 .کندگویند عقل درک نمیمی ،خواهیم در این مورد سخن بگوییمکنیم؟ تا میمهری میبی ،است


