
 تورم علم اصول و بایسته های توسعه در آن

 قم-2مهدی همازاده،سطح -

 :مقدمه

مرحوم آخوند خراساني  اگردمرحوم آقاي بروجردي از آنجا که در اصل، ش»

 بودند، تسلط باالیي در این رشته

نمودند و حقیر  داشتند. در بدو ورود به قم شروع به تدریس فقه و اصول

 البته. دمهم در هر دو درس حاضر میش

 کشیدند تآن دس آن مرحوم دل خوشي از اصول نداشتند و بعدها از تدریس

 درس»: فرمودند خصوص این در و

شتري به و نی اصول بیش از اندازه متورم شده است. باید کسي پیدا شود

آن باقي بماند ... بسط  آن بزند تا بادش خالي شود و تنها لب و لباب

 و میطلبد را عمري آن به نپرداخت که و تفصیل کنوني قوانین اصولي

  این مطلب را به«. نیست در کجا ظاهر شود، الزم نیست ممعلو هم اش ثمره

 1...«.][کرات در جلسه درس هم تکرار میکردند 

اصول، نماد و شاخصي شد  ت هللا بروجردي قدس سره به تورم علماعتراضات آی

 براي انتقاداتي که قبل و بعد از

. توسعه در تاس توسعه زائد و نامطلوب در علم اصول مطرح شدهایشان به 

 در عمر صرف موجب صرفا و داردمسائلي که ثمره عملي و کاربرد فقهي ن

 هاي مخالفت با همواره ادعا این البته. وندآنها میش تدریس و تحقیق

 پر طرفداران ود،موج اصول علم نیز اکنون هم و است بوده مواجه نگینيس

یه»کش و قوسها بود که  همین اثناي در. دارد قرصي پا و به « ثمره علم ّ

بر مسائل غیر کاربردي علم اصول، پر رنگ تر جلوه کرد  اي عنوان فایده

و تعمیق و  بستري مساعد براي توسعه علم اصول در مسائل انتزاعي و

 خمیني امام رتحض .آورد تدقیق مباحث نامربوط به استنباط فقهي فراهم

نگارد:  نامتوازن در بحثي اصولي چنین مي توسعه این درک با هللا رحمه

 یت اصول فقه را انکار میکنند، افراط کرده اند؛ همانموقع که انيکس»

 تقلرا علمي مس آن کرده، آن به تقلگونه که برخي به تفریط، نگاه مس

 فقه در که را آن از يدر مباحث عمر صرف و را آن تحصیل و پنداشته

 باید سعادت و علم جویاي پس. ... اند تهدانس نفس کمال ندارد، کارآیي

 2«][است. آن بر متوقف فقهي استنباط که بپردازد قدر آن هفق اصول به

 و گرفت کلفقه ش .هر چند اصول فقه در ابتدا به عنوان علمي در خدمت

 اما شد، دار عهده را فقهي هاي تنباطاس جهت الزم قواعد تبیین مأموریت

آن  هاي سهمگین در ورود مسائل استطرادي و جوالن دقت ور زمان بامر به

 داد اصرا به خود اختص علمي آمدهاي و رفت و عناوین از بعيها، حجم مش

 یا نداشتند اصول علم براي دهتعریف ش مأموریت با ارتباطي هیچ یا که

  امروز البته. میخورند پیوند مأموریت این به طهچند واس با و سختي به

شمارند  مي اصول فقه را علمي آلي و مقدمي براي فقه در مقام ادعا،

 به تقاللياز دید اس افتد، حاکي اما آن چه در صحنه عمل اتفاق مي

 و خالء فریاد روز، ائلدر مواجهه با مس فقه اگر حتي. ست اصولي مباحث



 راهوار یرن به سکماکا اصول دهد، ر بنایي زیر نقوانی و قواعد فقدان

 برخي از تنجدید و کاس آفاق گشودن ضرورت و پردازد مي ابقطي شدهي سو 

 .عمال نفي میکند  را گذشته تطویالت و تدقیقات

  زمان توسـعه مطلوب در گـرو توجه به اقتضائات

طعن و طرد  آن چه به عنوان تورم و توسعه زائد در علم اصول مورد 

 این و تاصولي نیس مباحث یگانه مسیر افزودن بر ده،مخالفان واقع ش

و توسعه اي، نامطلوب و زائد تلقي نمیشود؛   رشد هر که معناست بدان

و  گونه که اشاره رفت، نیازهاي امروز و حجم انبوه سؤاالت بلکه همان

در مباحث اصولي را  جدید هایي عرصه به حاجت فقها، و فقه از اتمطالب

 بر اصولي هاي حوزه برخي نیز تهدر گذش .است اختهبیش از پیش نمایان س

و  اقتضائات زمان شکل گرفته و به تأسیس و تعمیق مسائل و شرایط اثر

 اعلمي ب هاي تقابل. تعناویني تازه در علم اصول انجامیده اس

 میشد، انتضعیف مباني ایش و نقد مصروف که هایي تالش و اخباریون

 وي شاگردان و علیه هللا رحمه بهبهاني وحید ابجن دوران از واضح ترسیمي

نشان میدهد.  را اصول توسعه بر زمانه تاثیرات از اي نمونه که دمیباش

اصول اهل سنت و برخي  با از همین مقطع بود که تحلیل و نقد تقری

مباحث اصولي، به حاشیه رانده شد و  ها از آن در گسترش تاثیر پذیري

نیز با  عصر جدید اصولي در مسیري دیگر تجّلي یافت توان و فرصت علماء

 و اصول علم در جدید يفتح ابواب اقتضائات و شرایطي که فراهم آورده،

 که اجتماعي نوظهور های پدیده. درا طلب میکن آن در فزاینده تکاملي

از تغییر  ناشي یا و مردم زندگي بکر تحوالت فرهنگي یا ستاثی تحت

محیطي بر توسعه و  گیرند، یکي از عوامل تاثیرگذار حکومت شکل مي

  .علوم انساني( بوده اند تکامل علوم )به ویژه فقه و حقوق و

مدیریت اجتماع بر اساس  پیروزي انقالب اسالمي و تشکیل حکومتي که داعیه

خروشاني از مطالبات و مسئولیت ها را  تعالیم دیني را سر میدهد، سیل

 کارآمدي ادعاء از دست باید یا شیعه فقه. تکرده اس متوجه حوزه علمیه

 در

 و است تشیع ّلماتمس و اعتقادات خالف که بردارد ها مکان و ها زمان ههم

 بي طبیعتا. بیند تدارک خور، در خيپاس اساسي، سؤاالت این براي یا

 اول صورت جز ترجماني نو، هگزیني از این فضاي نو ب و عزلت تفاوتي

شیعه و حکومت فقهي  هاي غرب و غرب زدگان به فقه نخواهد داشت و هجمه

نهاد. اگر تا قبل از پیروزي انقالب  را بي دفاع و جوالنگر باقي خواهد

تحریم و اعتراض به وضع موجود، فقها و شیعه را  اسالمي، رویکرد نفي و

امروز   انگیخت، نمي بر تشّیع فقهي حوزه از توقعي و رد��میک کفایت

گر و  هاي پرسش نگاه با عهده دار شدن سکان مدیریت و رهبري جامعه،

بین و  داخلي) سیاسي و اقتصادي نظامهاي نتدوی .منتظر را اقناع نمیکند

درخواستهاي تئوریک  به «ایجابي» هاي پاسخ و مذهب اسالملل( بر اس

پرورش و آموزش عالي و برنامه و  رسانه و سینما و هنر و آموزش و

قانون گذاري و نیروهاي مسلح و ... با وجود حجم  بودجه و تزاحم مصالح



جامعه  گفتمان علوم انساني زمیني هاي غربي و گسترش نظریه فزاینده

ارتباطات، علوم  سیاسي، علوم مدیریت، ي،شناسي، روان شناس

نفس گیر جلوه میکند اما حتي  و ختتربیتي،حقوق و ...(، مأموریتي س

 ایفاي راستاي در فقه اصولي تکامل و عهتوس یراقبالي براي آغاز مس

 و ینپیش نیز به چشم نمیخورد. گویي که تکرار مباحثمأموریتي  چنین

مذاق مدرسین و مجتهدین  به بیشتر آنها در الیه چند استدالالت تعمیق

  .آید اصولي خوشایند مي

 عقب نشینی فقاهت در برابر علوم غربی

 با يکمبودهاي اساس و خالءها این میدان طمقام معظم رهبري که از وس 

 شیوه در آمد کار تحوّلي تارگوید، خواس می سخن حوزه بزرگان و فضال

 بالندگي به معناي پیشرفت و یک قدم جلو رفتن و»است:  حوزوي فقاهت

که ما در یک  آفاق تازهاي را کشف کردن است. بالندگي به این نیست

 در آب از را اي ئلهکنید مس بحث، دقت بیشتري به خرج دهیم. فرض

باز شدن آفاق نویي، هم در خود علم بلکه  .نیست این فقط کار. آوردیم

یعني  هم در محصول علم یعني مباحث فقهي است ... فقاهت یعني فقاهت و

 دارد دلیلي هدارد... چ احتیاج پیشرفت به هم این خود. تنباطاس یوهش

 آن و بیفزایند یوهنتوانند بر این ش ما محققان و بزرگان و  ّ فضال که

 و کرد خواهد غرق را دیگر ائلمسائل، مسخیلي  بسا اي کنند؟ کامل را

ود. روشها میش دگرگون روشها از خیلي و داز نتایج عوض خواهد ش خیلي

عوض خواهد شد و فقه، طور دیگري  هاي مسائل نیز عوض شد، جواب که

 3«][کارهایي است که باید بشود. میشود. این از جمله

 اما گرفته کلمقدس ش آرمان این به نیل براي حرکاتي و راتهر چند نظ

اري از بزرگان و مدرسان علم اصول در بسی حتي و زده سلف طبقه بین در

 بعثتي را موجب نشده است. حال یا به این دلیل که حفظ حوزه علمیه،

 فقهي محتواي و اختارس همین حفظ گرو در حوزوي علمي ئوناتمنزلتها و ش

 کمیاب اقدامي چنین تکاپوي و هامتکه ش .دلیل این به یا است اصولي و

 این دلیل که خود را نسبت به نیازها و چالشهاي حکومت به یا است

به این دلیل که  اسالمي فقیه در عصر غیبت، چندان مسئول نمیبینند یا

 ضابطه غیر و دهایشان تقریر ش برای نامتوازن اي گونه به ئلهاصل مس

 فرصت و حوصله و سن که دلیل این به یا تکرده اس جلوه گریز سنت و مند

 . ... انجام چنین کاري را به سر آمده میبینند یا

قواعد و مباحثي که   نگاهي به مباحث علم اصولي نشان میدهد بسیاري از

 مورد مداقه و بررسي قرار میگیرد یا

یا اولویتي به  اي است که کاربردي در فقه پیدا نمیکند مطالبي حاشیه

 وجودمراتب پایین تر نسبت به خالءهاي م

 يکاربرد اساس واجد اصولي، مسائل و عناوین از اي تهدارند و تنها دس

 آن حال. میکنند جلوه ممتاز اولویتي و

 در انباشته اکلهش این پاي به شمار بي فرصتهاي و یارکه دقتهاي بس

که نویسنده در پي نادیده انگاشتن  است واضح. میشوند ذبح قرون تاریخ



 از توجهي قابل بخش اهمیت یا تهاصول در گذشعلماء  زحمات طاقت فرساي

 و زوائد از ماین عل حجم اصول فقه نیست بلکه ضرورت پیرایش و پاالیش

 یوهامروزین در ش جدي و کمبودهاي نیازهاي به توجه و بیهوده تطویالت

 .میگردد یادآور را استنباط

و  فراتر نهاده نیز این از را پا علیه هللا رضوان مطهري شهید تاداس

 قرن ما»ري قابل تأمل در این باره دارد: تعابی

قرن، یک فاجعه  یعني قرن چهارده هجري از نظر فقه و مقررات اسالمي

ما شاهد قرباني شدن مقررات  است؛ یک فاجعه کم نظیر. در این قرن

 دست از پي در پي را سنگرها. یماروپایي میباش اسالمي در مقابل مقررات

مسائل  ر مسائل قضائي، در مسائل مدني، دراسالمي میگیرند. د فقه

 جاي و در سایر مسائل تدریخانوادگي، در مسائل جزائ

امروز عمال جز   .مقررات ناقص اروپایي جانشین مقررات اسالمي میگردد

 نمانده الممقررات عبادي در انحصار اس

به عصر شیخ طوسي  است. بدون شک ما از نظر فقه و اجتهاد در عصري شبیه

 زندگي میکنیم. دچار نوعي جمود

ما نمیخواهیم  هستیم خود عصر نیاز مورد ائلو اعراض از مواجه با مس

 هاي نرفته را که زحمت گام برداري در راه

ما به این است  عصر ما پیش پاي مان گذاشته، به خود بدهیم. همه عالقه

یم. و کوبیده را بپیمای هاي هموار هاي رفته را برویم و جاده که راه

ما ترجیح میدهیم راه هفتصد ساله حل شبهه ابن قبه را طي کنیم، حال 

 وابسته و تر اساسي و تر مهم قبه ابن شبهه از بههش آن که امروز صدها

 ایشان که قرن سابق بر4«.] [به زندگي عملي خود داریم تر

توصیف میکند و از  پیروزي انقالب اسالمي و تشکیل حکومت دیني را چنین

به نفع مقرارت غربي را فریاد میزند و  رفتن سنگرهاي فقه اسالميدست 

مواجهه با مسائل عصر خود را به انتقاد میگیرد، اگر  جمود و اعراض از

و علیرغم  پس از سي سال از تشکیل حکومت فقهي شیعه زنده بود امروز

هاي غربي بر  دستاورد و امکانات و مساعدتهاي موجود، حاکمیت علوم

 اجتماعي را مشاهده مي -فرهنگي و مدیریت  فقهي حکومت داريساحتهاي 

 کرد، قطعا

 .خطابي به مراتب دردمندانه تر با حوزه علمیه میداشت

 تاویزيعلمیه را دس هاي این که برخي مسئولین حکومتي، کم کاري حوزه

 میدهند قرار ها ریزي برنامه در ريبش قواعد و گرا غرب رویکردهاي براي

 اي روحانیون به عنوان پاسخگویي به نیازهاي زمان، نسخه بعضي که این و

پیچیند، هیچکدام  مي غربي قواعد و علوم همان از سطحي و شده المیزهاس

 ل موجهي براي خالي کردن شانهدلی

نخواهد بود و  از بار سنگین تحقیق عالمانه و عمیق در مسائل یاد شده

 هاي مجتهدانه همچنان جاي خالي پردازش

 .نگاه میدارد علمیه حوزه اصولیین و فقها هها را متوج این عرصهدر 

و سیاسي و فرهنگي  نتیجه این که امروزه همان ساختار و قوانین اقتصادي

 از اردوگاه غرب استخدام میشوند و

فقهي شیعه  هاي ها با حداقل تا سعي در انطباق این نظامفقهاي ما نهای



هاي صوری نیافتند،  دادن اي تطبیقاي فقهی بر دارند و هر جا که قاعده

اي هر چند  آورند تا اباحه علمیه روي مي به اصالت البرائه و سایر اصول

 هاي غربي بتراشند. و و فتق امور مملکت داري با نسخه ظاهري براي رتق

 و تعدادهادر کنار اس اینها در شرایطي است که ظرفیت متون و نصوص شیعه

 تأسیس حد در فراتر یارعلمیه، توقعي بس حوزه علماء و فضال هاي توانمندي

 هایي نو و ضابطه مند برخاسته از شیوه فقاهت شیعي طرح انداختن در و

علمي حوزوي  محافل در گریز واقع و انتزاعي رویکرد اما. آورد مي دپدی

به جا پاسخي شایسته نخواهد  ن توقعه علم اصول فقه، هیچ گاه به ایبویژ

 .داد

 عیت غیرکاربردی و گریز از واقمباحث 

 از يبعضا ناش  هاي جامعه که مباحث انتزاعي و بي توجه به واقعیت 

 زمان مرور به یافته راه اصولي ثمباح الي البه در علماء ذهني هاي خالقیت

 را حوزه بزرگان برخي اعتراض که یافته نمود اآن ج تا اند، شده فربه

این معضل  مطهري سره با اشاره به. استاد شهید است تهدر پي داش نیز

 بزرگ، موضع گیري آیت هللا بروجردي قدس

زورآزمایي و  علم اصول[ میدان مسابقه و»]سره را نیز یادآور میشود: 

شیخ اعظم به این طرف، این  تمرین هوش و استعداد شده. هر چند از زمان

 زیادي برگ و شاخ ولي تزمینه جلو رفتنش هس که این باعلم جلو نرفته 

 پیدا

طرف و جذابیت و  کرده است ... انصراف از سایر شعب علوم اسالمي از یک

 فضال میان در عادتي پیدایش اءدیگر، منش طرف از اصول علم کنندگي رگرمس

 .گذاشت« مسئله سازي»شده که میتوان نام آن را عادت  نظر اهل و

 ائلآن مساطراف  یل میکنند و درتخ و فرض را ائليبه این معنا که مس

 .میپردازند مناظره و بحث به فرضي

ت هللا نشود!... ]آی واقع فرضي چنین بشر عمر همه در تو البته ممکن اس

بروجردي[ با همه تبحري که در اصول فقه داشت، کم تر مسائل فقهي را 

 ي نمیرفت. گاه بهفرض ائلبنا میکرد و هرگز گرد مس بر مسائل شکي اصولي

 تگیر بیاورند و دس را اصل یک که منتظرند البطعنه میگفت: آقایان ط

 5«.][بپردازند جدل و بحث به و دهند قرار آویز

به در ابواب  گاه در پاسخ به این انتقاد از خیل عظیم مسائل مبتال

زکات و حج گرفته تا معامالت و  طهارات و نجاسات و صلوة و صوم و خمس و

برده میشود و کارآیي و  ذباحه و حدود دیات نام نکاح و طالق و صید و

گوشزد  که اصول فقه کنوني در استنباط احکام ابواب مذکور دارد، اهمیتي

 تنباطکه اوال در اس  ماند میگردد. اما این اشکال همچنان بي پاسخ مي

 و ضروري غیر فقه، اصول علم ثمباح ري ازبسیا نیز موجود احکام همین

 اتدر نظام نو طرحي انداختن در و تأسیس از سخن ثانیا و تاس استطرادي

 الگوهایي متوجه مطالبات،. تاس اجتماعي و فرهنگي و سیاسي و اقتصادي

 پرورش و آموزش و هنر و انهتاثیر گذار نوین مثل رس هاي عرصه در ایجابي

ایرانی   بانکداري و ... و باالخره تدوین الگوي اسالميدانشگاه و و



ها )که  از سؤاالت این عرصه انبوهيپیشرفت و توسعه است. هم اکنون حجم 

هاي منسجم و شالوده شکن هستند(  فرمول بندي عمدتا در پي ساختار سازي و

 نیز ئواالتس از دیگر برخي و یابند نمي علمیه حوزه در اجابت رايب محملي

تحقیقاتي که باید به  و قواعد فقدان در) علمیه اصول پایه بر یا

هایي که فارغ از تاثیرگذاري در  قاعده تکسرانجامي میرسید( یا بر اساس 

 این مسئله تطبیق میشوند، به پاسخي نامطمئن گرفتار یک نظام مرتبط بر

  .آیند مي

 از علمیه حوزه يپژوهش و آموزشي هاي عرصه فراغت رهبري، معظم اممق

اگر »نواقص اخالقي نیز مربوط میدانند:  به حتي را جامعه کالن مسائل

 ها باشد و صفاي نفس ناشي از آن پیدا شود، نفس در حوزه اخالق و تهذیب

فقهاي ... اي که خوانده شود باید به نفع مردم و جامعه باشد هر کلمه

 در تحول اهل که بود ناش ای بزرگي از قبیل صاحب جواهر خصوصیت عمده

 و علمي تطور روح باید حوزهها در. بود خود انزم فقهي رایج هاي اندیشه

 خب ود،نمیش داشته باشد. حاال یک وقت به قدر فتوا مطلب آمادهوجود  فقهي

گاهي چند نفر بحث فقهي جدیدي را  میبینم من. بکنند را علمي بحث. نشود

 حرف این چرا شما که وداز اطراف به اینها حمله میش مطرح میکنند. بعد

اد باشد جدید زی هاي حرف نیدنرا زدید؟ ... در حوزه علمیه باید طاقت ش

ممکن است دیگري چیزي بر آن  .لو به حدي نرسد که این فقیه فتوا بدهد و

 6«][بیفزاید، فتوا بدهد.

 مباحث هي علمی ثمره شود،می نیدهر و مؤکد شاز جمله دفاعیاتي که مکر

 ورود براي طالب ذهن ورزیدگي و يپیچیدگ نتیجه، در و فقه اصول در کنوني

 این وياز س که راهکاري عمده. است نیاز مورد و کاربردي ثمباح سایر در

 و حوزه درسي هاي حلقه در ائلمس و عناوین همین طي میشود، ارائه دسته

گاه  .است متین اجتهاد و پردازي نظریه براي ذهن وتق و آمادگي به نیل

طمطراق و طویل الذیل  پر عناوین بعضي براي کاربرد کم راتنیز برخي ثم

 و اخت ناچیز هم به بخش کوچکي از شراثم اصول ذکر میشود که البته همین

آیا نمیتوان  اما. میشود مربوط اصولي عناوین آن آمدهای و ترف و برگها

مباحث کاربردي نوین تجربه کرد  از خیز حاصل رزمینيورزیدگي ذهن را در س

 در تکرر و توقف براي يهدلیل موج«! نذر»مثل  ثمراتي یدنو آیا تراش

 کنوني است؟متراکم اصول فقه  حجم

 فقه برخی نظریات معاصر برای توسـعه اصول

اصول فقه در حوزه  البته آن چه به عنوان وضعیت کنوني آموزش و پژوهش

 هایي ذکر شد، عمومیت ندارد و تالش

هاي  فقه در عرصه اصول تکامل و عههر چند پراکنده و کم رمق براي توس

 مورد نیاز آغاز شده است. حتي میتوان

ضرورت  نظریات اولیه در این زمینه نیز اشاره کرد. از جملهبه برخي 

 قرب به یدنتزریق فرهنگ عرفان عملي )رس

در فقه که هم  (محتمل عقوبت دفع) کالم علم فرهنگ جاي به( او فن

و شناسي و دستور العملهاي سیر انرویکردهاي اخالقي و عرفاني در انس



م پرستش اجتماعي را به و اجتهاد میجوید و ه سلوک را مستند به تفقه

 زند. این دیدگاه ارتباط عقوبت و امتثال امر مولي قید نمي تأمین از

 تمامي و کند مي پیدا حداکثري دین مبناي با يوثیق

تفقه و اجتهاد   هاي فردي و اجتماعي را، عرصه پرستش و نیازمند عرصه

هماهنگ سازي اخالق و نحوه  هاي فقه و البته همواره مرزبندي7میداند.] [

و فتاواي فردي و اجتماعي، محل اختالف نظر و  ها این دو در دستور العمل

 توسعه و تکامل براي نظرات راز دیگ .ق و مداقه بوده استتحقی جوالنگاه

و کالم و  اخالق) دین اجزاء ایرفقه، عالوه بر همگرایي فقه با س اصول آتي

 .تگرایي دروني اجزاء فقه اس عرفان و ...(، هم

 نه فقه در ندهبس خود هاي تکه برخي از لدگاه، وارفتگي حاصدر این دی

 علم این کالن اهداف پیگیري به تنها

انجامد.  رسان مي زند بلکه گاه به کارکردهایي ناخواسته و آسیب ضربه مي

 براي دستیابي به چنین فقه منسجمي،

اصول فقه  در محور نظام تفکر با آفرین پیوند هاي توانهنیازمند پش

این مهم، توجه به مقاصد  تحقق براي اساسي عناصر جمله از. تیمهس

البته این توجهات گهگاه در تحقیقات فقها  .است دین اهداف یا ریعهالش

عمق  چگاه به فصلي مجزا، تاثیرگذار وکمرنگ یافته اما هیچند  نمودي هر

مقاصد متون حامل  یافته در اصول تبدل نشده است. بررسي اجتهادي در

آنها و برقراري ارتباط علمي این  شریعت، دسته بندي و اولویت سنجي

در ابواب مختلف فقهي، راه کاري است که نیل به  استنباط یوهنتایج با ش

 اهداف اويح نظام مندتر و کار آمدتر را نوید میدهد. عالوه بر نصوص فقهي

 اصلي مقاصد هب آنها بندي تهو دس احکام مالکات به توجه با میتوان دین،

م عل گیري کلیافت. مالکات احکام در قرنهاي ابتدایي ش دست نیز شریعت

قرون متمادي اما طي  مد نظر فقها بوده« ععلل الشرای»اصول، تحت عنوان 

 .سپرده شده است با به دست فراموشيپس از آن تقری

 براي ویژه يفقدان بخش اصول، علم خالءهاي درباره وداز دیگر نظرات موج

 )هالبت و میباشد ریعتعالوه بر مقاصد ش« مصلحت و «عرف» ،«عقل» بررسي

حجم 9[قابل تعقیب است.] «عرف» عنوان ذیل که (رعههاي عقال و متش سیره

فقه و عدم بررسي و تحقیق آنها در اصول،  عظیم کاربرد این عناوین در

و در شیوه استنباط و به کارگی ً ري ارتکازاتي پراکنده  به تضادهایي

شیوههاي  انجامیده است. و البته بخشي از اختالف فتاوا و ناخودآگاه بعضا

یک از مقوالت مذکور  فقاهت نیز برخاسته از تفاوت برخورد فقها با هر

در  .به مباحثه و مصاف علمي گذاشته نمیشود است که در هیچ جای اصول فقه

 خاصي در پیش ميگذاري  سیاست و مدیریت علوم، عههر حال امروزه براي توس

دانشگاهي ویژهي مدیریت توسعه و سیاستگذاري  هایي گیرند و حتي رشته

جلوگیري نمایند  علم نامطلوب و گونه قارچ رشد از تا میکنند یستأس علوم

 تدوین پي در علوم، عهتوس و با ترسیم چشم انداز و اهداف راهبردي

نگارنده به  گسترش در راستاي این اهداف هستند. جهت مشخص مسیرهایي

علوم  هاي ها و پیگیري دستور العمل توصیه تقلیدي از این گزاره دنبال

مدیریت توسعه علوم  هاي علمیه نیست اما اصل توجه به جدید براي حوزه

 ي جامعه نیاز مورد یردهي آن در مس حوزوي به ویژه فقه و اصول و جهت



 ول حوزه علمیه،نظر میرسد. امید آن که روزي فقه و اص به ضروري امروز،

شگرف خود با آن را  فاصله و ربوده زمانه تحوالت از سبقت گوي تنها هن

 .پیراموني را مدیریت کند جبران نماید، بلکه بتواند این تحوالت
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