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Abstract:
Methodology is a branch of the philosophy of knowledge that
deals with issues that are useful in understanding the methodology of a science and discusses research methods, sources, tools and
disadvantages. Ijtihād means action or the faculty of deduction of
religious rulings from its proofs. The new issue is a subject that is
new and whose religious edict is not to be found in religious texts..
There are two reasons for not finding a Sharʿī verdict regarding a
new issue: 1- There was no issue at the time of issuance of transmitted traditions; 2- There were issues at the time of issuance, but
its features, conditions, and limitations were changed in the present time, which requires a new injunction. Ijtihād in these issues
is based on the existence of edict for all the issues, expansion of ij1. Mahmudi. A (2020) ; “Investigating the Methodology of Ijtihad in New Issues”; Jostar- Hay Fiqhi
va Usuli; Vol: 6 ; No: 19 ; Page: 61 - 105 - Doi: 10.22081/jrj.2020.55518.1860.

tihad, and refereeing the proof of new issue to the trinary sources
(i.e. The Quran, Transmitted traditions and Reason), in which one
must adhere to jurisprudential principles and have a thorough understanding of the subject and consider spatial and temporal conditions. There are two types of proofs to deduce the edict: Ijtihādī
and Fiqāhati proofs. The Ijtihādī proofs include the Necessities of
Islam, Wisdom, Custom of wise (Sīrat al-ʿUqalāʾ), Generalities and
Absoluteness, Uṣūlī rules, Jurisprudential rules, Modification (Tanqīḥ al-Mināṭ) , Motive-indicated analogy (Qīyās Manṣuṣ al-ʿIllah),
Prioritized analogy (Qīyās al-Awlawīyyah), Abolition of peculiarity
(Ilghāʾ al-Khuṣūṣīyyah), Custom (al-ʿUrf), Macro-jurisprudence
strategies and expediency. Jurisprudential proofs include the Principle of continuity (al-Istiṣḥāb), the Principle of exemption (Aṣālat
al-Barāʾah), the Principle of choice (Aṣālat al-Takhyyīr) , and the
Principle of precaution (Aṣālat al-Iḥtīyāṭ). Developing from current jurisprudence to ideal, promotion from passive Jurisprudence
to active, having social approach in Ijtihād, having a comprehensive
look in Ijtihād, specializing the discussions of Fiqh and to promote
from traditional subjectology to the scientific, are the necessities of
Ijtihād in new issues. There are numerous damages in deducing new
issues, such as inaccuracies in understanding the subject, incorrect
matching of Generalities and Absoluteness to the issue, slip in identifying the Interests and spoilers of the issue, mixing different issues,
Impose on Shariʿah, contrariety and landing in the trap of modernism. This article examines the methodology of Ijtihād in new issues
through analytical descriptive research method and library documents.
Keywords: Methodology of Jurisprudence, Emerging Issues, New
Issues.
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فصلنامۀ
علمی پژوهشی

سال ششم ،شماره پیاپی ، 19تابستان 1399

روششناسی اجتهاد در مسائل نوپديد

1

اکبر محمودی

2

چکيده

روششناسی شـــاخهای از فلسفه دانش است که به بررســـی اموری میپردازد که در
شـــناخت روش یک علم کارایـــی دارند و در آن از مبانی ،بایســـتهها ،روشها ،منبعها و
آسیبهای تحقیق بحث میشود .اجتهاد بهمعنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی
از ادله آن است .مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی
یافت نشود .نیافتن حکم شرعی ب ه دو دلیل میتواند باشد :موضوع در زمان صدور نصوص
وجود نداشـــته تا حکمی برای آن صادر شـــود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود
داشته ،ولی خصوصیات ،شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم
جدیدی اســـت .اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل ،انفتاح باب
اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سهگانه است که در آن باید به مبانی فقهی پایبند
بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد .لزوم ارتقا از
فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب ،ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح ،رویکرد اجتماعی در
اجتهاد ،نگاه جامع در اجتهاد ،تخصصیکردن مباحث فقه و ارتقا از موضوعشناسی سنتی
به موضوعشناسی علمی از بایستههای اجتهاد در این مسائل است .برای اجتهاد در آنها به
 .1تاریخ دریافت1398/07/22:؛ تاریخ پذیرش1399/01/20:
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دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک میشود .ادله اجتهادی شامل ضروریات اسالم،
ح مناط،
حکم عقل ،سیره عقالء ،عمومات و اطالقات ،قواعد اصولی ،قواعد فقهی ،تنقی 
ص العله ،قیاس اولویـــت ،الغای خصوصیت ،عرف ،راهبردهای کالن فقه و
قیاس منصو 
مصلحت اســـت .ادله فقاهتی شامل استصحاب ،برائت ،تخییر و احتیاط است .اشتباه در
شناخت موضوع ،تطبیق نادرست عمومات و اطالقات بر مسئله ،لغزش در تشخیص مصالح
و مفاسد در مسئله ،ســـقوط در التقاط ،تحمیل بر شریعت ،تناقضگویی و افتادن در دام
عصریگرایی از آسیبهای اجتهاد در این مسائل است .این مقاله به بررسی روششناسی
اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانهای میپردازد.
کليدواژهها :روششناسی فقه ،مسائل نوپدید ،مسائل مستحدثه.
مقدمه
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اجتهاد در مســـائل نوپدید از امور مهم ،ضروری و پیچیدهای است که امکان،
جواز ،چگونگی ،قلمرو ،مبانی ،اصول ،قواعد ،موضوعات و مسائل آن همیشه مورد
توجه دانشمندان بوده است.
درباره اجتهاد ،مسائل مستحدثه و اجتهاد در مسائل مستحدثه آثار زیادی ـ ّ
اعم
از کتاب ،پایاننامه و مقاله ـ بهنگارش در آمده است .آثار مربوط به مسائل مستحدثه
بر چند نوع هستند:
1ـ برخی خیلی کلی بحث کردهاند و ب ه هیچوجه ،حتی به اجمال به روششناسی
نپرداختهاند.
ً
2ـ برخی صرفا اشارهای اجمالی به روششناسی کردهاند.
3ـ برخی مسئله یا مسائل خاصی را بهلحاظ اصولی ،قواعد فقهی یا فقهی مورد
تحلیل قرار داد ه لکن بههیچوجه وارد مباحث فلســـفه مسائل مستحدثه و اجتهاد در
آنها نشدهاند تا چه رسد به اینکه روششناسی اجتهاد در آنها را بررسی کنند.
4ـ برخی فقط احکام فقهی برخی مسائل مستحدثه را در ضمن رساله عملیه بیان
کردهاند که ربطی به روششناسی ندارد.
5ـ بعضی به برخی مباحث فلسفه مسائل مستحدثه پرداختهاند ،ولی بههیچوجه

بهطور متمرکز و کامل به بحث روششناسی این مسائل نپرداختهاند.
آثار مربوط به اجتهاد بهطور مطلق ،بهوفور وجود داشته و برخی در آخر کتابهای
اصولی آن را بحث کرده و بعضی دیگر کتابهای مستقلی در اینباره نوشتهاند؛ ولی
این آثار خیلی عام و کلی بوده و ارتباط خاصی به مسائل مستحدثه ندارند ،درحالیکه
اجتهاد در مسائل مستحدثه از ویژگیها و روششناسی خاصی برخوردار است.
چ وجه
آثار مرتبط با اجتهاد درخصوص مسائل مستحدثه نیز کلی بوده و یا بههی 
به روششناسی نپرداخته و اگر پرداخته گذرا و اشارهوار بوده و به مطالبی که در این
مقاله بدان پرداخته میشود ،تمرکز نکردهاند.
با تتبع در آثار موجود این نتیجه ب ه دســـت میآید که هیچ اثری تاکنون با عنوان
«روششناســـی اجتهاد در مسائل نوپدید» منتشر نشده که به بحث روششناسی در
اجتهاد در مسائل مستحدثه پرداخته باشد .نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و
اسناد کتابخانهای به یکی از مباحث فلسفه اجتهاد در مسائل نوپیدا ـ یعنی روششناسی
اجتهاد در آنها ـ میپردازد و ماهیت ،مبانی ،اصول ،روش ،ادله و آسیبهای اجتهاد
در آنها را بررســـی میکند .اهمیت و ضرورت این بحث و نبود اثر مستقلی در این
زمینه ،اهمیت و ضرورت نگارش این مقاله را اثبات میکند.
الف) تعريف روششناسی

روششناسی از مباحث جدید و شاخهای از فلسفه علم است که به بررسی امور
ســـودمند در شناخت روش یک دانش میپردازد (خاکی193 ،1386 ،؛ ازکیا و دربان،1382 ،
88/1ـ )89و در آن از روشها ،منبعها ،ابزارها و آســـیبهای تحقیق بحث میشود.
روششناســـی با روش تحقیق تفاوت دارد؛ زیرا روششناسی به بررسی اعتبار روش
تحقیق میپردازد؛ یعنی همیشه پس از انجام یک تحقیق میتوان درباره نتیجه روش
مورد استفاده در آن بحث کرد.
ب) مفهومشناسی اجتهاد

اجتهاد در لغت بهمعنای بذل نیروی زیاد و تحمل سختی فراوان در طلب چیزی
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جهت رسیدن به نهایت و عمق آن اســـت (فیومـــی1405 ،ق112 ،؛ راغب1412 ،ق )208 ،و در
اصطالح در چند معنا بهکار برده شده است:
1ـ رأیی که مقبول همه علما نباشد (دوالیبی )55 ،1368 ،که در غیر اینصورت اجماع
است نه اجتهاد؛
2ـ ملکه و حالتی برای انسان که با آن توانایی استنباط حکم شرعی از ادله معتبر را
بهدست میآید (بهایی1425 ،ق159 ،؛ رازی1429 ،ق622/3 ،؛ قمی1431 ،ق)233/4 ،؛
3ـ استنباط احکام شـــرعی فرعی از ادله معتبر (خ راسانی1409 ،ق463 ،ـ464؛ حیدری،
1412ق315 ،؛ خالف7 ،1351 ،؛ خضریبک)357 ،1389 ،؛
4ـ استنباط احکام شرعی فرعی با ادله ظنی (موسوی792/2 ،1376 ،؛ حلی1406 ،ق247 ،؛
رازی1429 ،ق624/3 ،؛ قمی1431 ،ق233/4 ،؛ عاملی1418 ،ق108/1 ،؛ آمدی ،ب یتا)218/4 ،؛ مراد از
اجتهاد در برابر نص همین است؛
5ـ تحصیل حجت بر حکم شرعی فعلی (خویی1410 ،ق)9/1 ،؛
6ـ کوشش در راه کسب علم به احکام شرعی (غ زالی1413 ،ق.)350/2 ،
بر اساس این تعاریف ،اجتهاد نزد علمای اسالمی بر سه امر یعنی :ملکه انسانی،
عملیات استنباط و نتیجه استنباط (خواه اختالفی باشد و خواه اجماعی) اطالق شده
است.
اطـــاق اجتهاد بر رأیی که مورد اختالف باشـــد در برابر اجماع ،اختصاص به
علمای اهلسنت دارد و در نزد علمای شیعه کاربرد ندارد.
کوشش در راســـتای کسب حکم شرعی اجتهاد نامیده میشود و با قطع و ظن
به حکم شـــرعی تفاوتی ندارد؛ زیرا حکم حاصل از اجتهاد ـ اعم از قطعی و ظنی ـ
بر مجتهد و مقلدانش حجت است؛ بنابراین ،نیازی به قید «ظن» در تعریف اجتهاد
نیست (انصاری1428 ،ق.)77/3 ،
بهنظر میرسد با توجه بهمعنای لغوی اجتهاد که ـ تالش زیاد جهت یافتن عمق
چیزی است و با عنایت به استعمال آن در زبان دانشمندان اسالمی ،اجتهاد بهمعنای
عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است و قیود دیگر ،اضافی ،نامأنوس
و بیدلیل است .این معنا جامع بسیاری از نظرها نیز میتواند باشد.

ج) چيستی مسائل نوپديد

مسائل ،موضوعات ،قضایا ،نوازل و حوادث نوپدید ،نوپیدا ،نوظهور ،تازهپیدا،
مستحدثه ،مستجده و جدید (رضایی )81 ،1397 ،به موضوعهایی گفته میشود که جدید
بوده و حکم شرعی آنها در نصوص دینی ـ اعم از آیات ،روایات و کلمات فقهای
قدیم ـ یافت نشود (سعیدی .)138 ،1395 ،این نیافتن به دو دلیل میتواند باشد:
1ـ موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشـــته تـــا حکمی برای آن صادر
شود .مانند نجاســـت الکلهای صنعتی ،شستن لباس نجس در ماشین لباسشویی،
شستن ظرف نجس در ماشین ظرفشـــویی ،خوردن قرص برای تأخیر عادت ماهانه
جهت ادای عبادات واجب (مانند نماز ،روزه ،حج و عمره) ،نماز در هواپیما ،نماز
در کرههای دیگر ،اقتدا به امام نماز جماعت در طبقات دیگر (مانند دوم ،ســـوم و
چهارم) انجام برخی مناسک (مانند طواف ،نماز طواف ،سعی و رمی جمرات) در
طبقه دوم ،حجیت رؤیت هالل با وســـائل پیشـــرفته (مانند تلسکوپ) ،نماز و روزه
در ســـفر عمودی ،نماز و روزه در مناطقی که طلوع خورشید در آ ن شش ماه (مانند
قطب شـــمال و قطب جنوب) یا بیش از  53روز (مانند مناطق شـــمالی اروپا از 5
خرداد تا  27تیر) یا بیش از  21ساعت (مانند مسکو) یا بیش از  23ساعت (مانند 21
ژوئن در ماپاراند) طول میکشـــد ،تزریق مواد غذایی برای روزهدار ،بیمه ،سرقفلی،
بازنشستگی ،شـــرکتهای هرمی (مانند گلدکوئیســـت) ،چک ،سفته ،اسکناس،
کارتهای اعتباری ،ضمانتنامه بانکی ،اوراق بختآزمایی ،اوراق مشارکت ،اوراق
ســـهام ،معامله غیرحضوری (مانند الکترونیکی ،تلگرافی و تلفنی) ،وقف حساب
بانکی ،وقف اوراق ســـهام ،نفت ،گاز ،عوارض رفاهی (مانند آزادراه ،وسایل نقلیه،
خانه ،آب ،برق ،گاز ،نفت ،بنزین ،گازوئیل و تلفن) ،گمرک ،میراث فرهنگی ،حق
مالکیت معنوی (مانند تألیف ،اختراع و اکتشاف) ،خیار مجلس برای عقد تلفنی یا
اینترنتی ،اجاره به شرط رهن ،انجماد انسان ،کالبدشکافی ،باروری مصنوعی ،اجاره
رحم ،پیوند اعضـــای بدن ،تزریق خون ،تزریق عوامل زیبایی (مانند بوتاکس ،ژل و
فیلر) ،کاشت مو ،تغییر جنسیت ،کنترل جمعیت ،شبیهسازی ،بانک خون بند ناف،
نگاه به نامحرم در عکس یا فیلم ،شنیدن صدای نامحرم از تلفن یا نوار صوتی یا فیلم،
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چتکردن با نامحرم ،ذبح یا نحر با وســـایل ماشینی ،شکار با تفنگ ،شیربهاء ،عده
زنی که رحمش بیرون آورده شـــده ،وسیله ضالل بودن برخی سایتهای اینترنتی و
شبکههای اجتماعی ،حجیت نشان غذای حالل ،تراریخته ،حجیت قبلهنما ،سیگار،
قلیان ،شیشـــه ،قرصهای روانگردان ،ورزش بوکس ،حـــرکات موزون در ورزش،
آالت موسیقی جدید ،استناد به عکس یا نوار صوتی یا فیلم در قضاوت ،استفاده از
بمب اتمی یا شیمیایی ،شنود مکالمات مردم ،کنترل درون خانههای مردم با دوربین،
ضمانت جانی در خسارتهای بیش از مقدار پرداختی بیمه ،عمدی یا شبهعمد بودن
جراحات و قطع عضو در تصادفات رانندگی.
2ـ موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشـــته ،ولی خصوصیات ،شرایط و
قیود آن در زمان کنونی عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است .مانند معامله
زمان صدور نصوص ،انتقال آنها به دیگری امکان نداشته
خون و اعضای بدن که در ِ
صدور نصوص ،امکان
زمان
و در زمان حاضر امکان و مالیت یافته ،آشـــغال که در ِ
ِ
عصر
بازیافت و مالیت نداشته و در ِ
زمان حال ،امکان و مالیت یافته ،فاضالب که در ِ
صدور نصوص ،امکان بازیافت و مالیت نداشـــته و در عصر کنونی امکان و مالیت
ِ
زمان صدور نصوص از ابزار قمار بوده و در عصر حاضر بازی
در
که
شطرنج
یافته،
ِ
زمان صدور نصوص با پرداخت خمس به یابنده آن تعلق
فکری شده و گنج که در ِ
میگرفت و در زمان کنونی میراث فرهنگی است و باید به حکومت تحویل داد.
د) مبانی اجتهاد در مسائل نوپيدا

اجتهاد در مسائل مستحدثه بر پیشفرضهایی استوار است .مهمترین آنها عبارت
است از:
 .1وجود حکم شرعی برای همه مسائل

از مبانی مؤثر در مســـئله پذیرش قاعدۀ عدم خلو واقعه از حکم شرعی (واقعی)
اســـت (سبحانی1419 ،ق )135 ،و حتی براســـاس نظریۀ منطقة الفراغ که از سوی شهید
سیدمحمدباقر صدر طرح شده (صدر1402 ،ق689 ،ـ ،)690نمیتوان به خلو واقعه از حکم
قائل شد؛ زیرا مقصود از آن در نگاه ایشان ،وجود پتانسیل صدور حکم برای فقیه در

مواردی است که حکم الزامی وجود ندارد (رحمانی.)255 ،1374 ،
 .2انفتاح باب اجتهاد در شرع اسالمی

از دیگر مبانی و پیشفرضها ،انفتاح باب اجتهاد نزد شـــیعه اســـت ،بر خالف
مشهور علمای اهلسنت که به انسداد باب اجتهاد قائل هستند (امامی ،صابری و قب ولی،
ِ
128 ،1394ـ.)131
 .3رجوع ادله مسائل نوپديد به ادله سهگانه

ادله اصلی در استنباط احکام شرعی ـ طبق نظر شیعه ـ قرآن ،سنت و عقل است
(ملکی )46 ،1390 ،و اجماع که درکنار آنها ذکر میشـــود ،استقالل نداشته و حجیت
آن بهجهت کشف از وجود دلیل شـــرعی معتبر دیگر مانند قرآن ،سنت و ...است
(ســـبحانی1419 ،ق .)135 ،در مسائل مستحدثه امکان اســـتناد به عقل وجود دارد؛ زیرا
معاصرت با نصوص در آن شرط نیست .ادله دیگری که در مسائل نوپیدا بدان استناد
میشود ،در نهایت و با واسطه دور یا نزدیک به همین سه دلیل بر میگردند؛ بنابراین،
بدعتی در اجتهاد احکام مسائل نوپدید وجود ندارد.
 .4وجود روح کلی واحد در همه احکام شرعی

شرع اســـامی مجموعهای منسجم اســـت (ج وادی )122 ،1368 ،که دارای شبکه،
سیستم و روح کلی واحدی است؛ از اینرو ،احکام بسیاری از مسائل مستحدثه در
پرتو این روح کلی واحد استنباط میشود.
ضروریات فقهی و راهبردهای کالن از ادله معتبر برای اجتهاد در مسائل مستحدثه
است که از روح کلی واحد جاری در همه احکام شرعی سرچشمه میگیرند.
 .5توانايی فقه در پاسخگويی به همه مسائل

پس از باور به وجود حکم شرعی برای همه مسائل مورد نیاز بشر در لوح محفوظ
و انفتاح باب اجتهاد نســـبت به شناخت احکام شرعی در همه زمانها و مکانها و
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وجود روح کلی واحد در همه احکام شـــرعی ،فقه نیز جامع و کامل است (صابریان،

 )132 ،1388و توانایی پاسخ به همه مسائل بهخصوص مسائل مستحدثه را دارد.
جامع و کامل بودن فقه شـــامل امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی میشود
(وحیدی .)16 ،1381 ،این جامعیت و کاملیت را باید در چارچوب انتظارات تعریف شده
برای فقه تطبیق کرد و نباید از آن انتظار نابجا داشت؛ زیرا هر دانشی رسالت ّ
خاص
خودش را دارد .برای توانمندســـازی فقه در راستای پاسخگویی به همه مسائل باید
بایستهها و اصولی را در نظر گرفت که در ذیل به آن میپردازیم.
هـ) بايستههای پويايی اجتهاد در مسائل نوظهور

جهت تحقق پویایی مطلوب برای اجتهاد در مسائل نوپیدا باید برخی امور انجام
گیرد که ب ه مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1لزوم ارتقا از فقه موجود و فقه مکشوف به فقه مطلوب
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فقه در سه الیه قابل بررسی است:
َ
الف) فقه مطلوب ُ(منتظر) که در عالم واقع و لوح محفوظ قرار است و بشر هنوز
واحد جهانی
با آن فاصله دارد و در زمان ظهور امام زمان با تشـــکیل حکومت ِ
و برقراری نظم ،امنیت و عدالت واقعی (صـــدوق1395 ،ق394 ،و368ـ369؛ مفید1413 ،ق،
381/2و384ـ )385قابل مشـــاهده خواهد بود .این همان فقه آرمانی است که همگان
بهدنبال آن هستند.
َ
ب) فقه مکشوف ُ(مست َ
خرج) که برای علمای اسالمی با تحقیق و اجتهاد بهدست
آمده و با فقه مطلوب فاصله دارد.
َّ
ج) فقه موجود ُ(م َحقق) که در خارج و جامعه تحقق یافته و مشاهده میشود و در
مرحله اجرا ،کاستیهای فراوانی در آن دیده میشود و با فقه مطلوب و فقه مکشوف
فاصله دارد.
َّ
برای رســـیدن به فقه جامع و کامل باید از فقه محقق به فقه مکشـــوف و از فقه
مکشوف به فقه مطلوب حرکت کرد تا به پاسخ صحیح نسبت به مسائل نوپیدا دست
یافت.

 .2لزوم ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح و فعال

از گذشـــته بهجهت عوامل گوناگون ،همیشه یا در بیشتر مواقع ،فقه پس از ابراز
نیاز و استفتای مردم بهدنبال صدور حکم و فتوای شرعی بوده است .این نوع از تفقه
و اجتهاد در قالب انفعالی و تدافعی رخ مینماید و نمیتواند مدیریت کالن جوامع
بشری را بهخوبی بر عهده گیرد و بهفرجام رساند .این حالت موجب اتهام ایستایی،
ی کار
جمود و ناکارآمدی نســـبت به فقه خواهد شد (ایزدهی .)146 ،1389 ،امروزه با رو 
آمدن حکومت اسالمی در برخی کشورها از جمله ایران ،مردم انتظار زیادتری از فقه
و فقها دارند و خواهاناند که فقه بتواند ظهور و نقش بیشتر و بهتری در امور جوامع
بشری ایفا کند.
راهکار مناســـب برای تحقق مدیریت درست و مناسب جوامع بشری ،پرش فقه
از حالت انفعالی و تدافعی به حالت فعال و تهاجمی است .در بسیاری از موارد فقه
با حالت تدافعی پاسخگوســـت ،ولی در برخی امور نیاز به فقه طراح و فعال است.
فقه و فقها باید پیش از بروز معضل و چالش ،طرحهای کالن مورد نیاز در ارتباط با
عرصههای پندار ،گفتار و کردار و حوزههای فردی ،خانوادگی ،ســـازمانی ،محلی،
ملی ،بینالمللی و زیستمحیطی و ُبعدهای عبادی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
امنیتی ،فرهنگی ،علمی ،حقوقی ،مدیریتی ،رفاهی ،تفریحی ،هنری ،بهداشـــتی،
آرایشی و ...را در اختیار بشر قرار دهند و زندگی آنان را جهتدهی کنند؛ یعنی باید
یک قدم از جوامع ،نیازها و پرسشهای آنان جلوتر باشند.
این مهم با ترســـیم و طراحی الگوهای کارآمد و درســـت تحققپذیر است .در
اینصورت ،پویایی فقه و اجتهاد نســـبت به مسائل نوپدید نیز محقق میشود و فقه
تئوری کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور خواهد بود (خمینی.)289/21 ،1378 ،
 .3لزوم رويکرد اجتماعی ـ نه فردی ـ در اجتهاد

فقه در طول قرون گذشته به دالیل گوناگون از جمله تفکر جدایی دین از سیاست
و دوری دینداران و عالمان از حکومت فرصت مناســـب برای بروز نداشـــته است
(ذوالفقاری و سیدیان)56 ،1391 ،؛ از اینرو ،همیشه نگاه فردی در فقه و اجتهاد وجود داشته
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و گمان شده که فقه در عرصه مســـائل اجتماعی ،بهویژه مسائل جدید ،جایگاهی
نداشته و نســـبت بهآنها پاسخگو نیست ،در حالیکه نگاه اجمالی و جامع به همه
احکام اسالمی حکایت از وجود روح اجتماعی در کالبد فقه دارد (ضیای یفر)15 ،1390 ،
و مبنای وجود حکم شـــرعی برای همه مسائل و مبنای توانایی فقه در پاسخگویی به
همه مسائل بشری ،توهم فردی بودن فقه را باطل میکند.
 .4لزوم نگاه جامع ـ نه تکبعدی ـ در اجتهاد
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اجتهاد روشی برای دستیافتن به احکام شرعی واقعی است .رسیدن بهاحکام
درســـت و واقعی در برخی مسائل بهخصوص مســـائل تازه به نگاه جامع در فقه و
اجتهاد نیاز دارد و نگاه تکبعدی به آن ،ســـبب صدور فتوای اشـــتباه و پیامدهای
منفی است .فقه مطلوب همانند پازلی است که فقدان یا جایگزینی اشتباه هر یک از
آنها شکلگیری تصویری ناقص یا نادرست را در پی دارد .نظام جامع فقه و پیوند
تنگاتنگ همه مسائل و احکام به همدیگر حکایت از همین نکته دارد.
برای تحقق نگاه جامـــع در فقه و اجتهاد باید رویکـــرد حکومتی ،اجتماعی،
شبکهای و سیســـتمی را در آن دو بهکار گرفت و به اموری مانند راهبردهای کالن
فقه ،شرایط زمانی و مکانی و مصالح عمومی توجه کرد (میرخانی11 ،1383 ،ـ.)12
 .5لزوم تخصصیکردن مباحث فقه براساس مسائل علوم روز

فقه در ابتدای ظهور ،حجم اندکی از مباحث را در حد کوتاه با رویکرد استخراج
احکام شرعی در خود جای داده بود ،ولی بهمرور زمان و با افزایش مسائل مورد نیاز
بشـــر در زمینههای گوناگون ورود کرده است؛ از اینرو ،کتابهای فقهی دورهای
کنونی با همانند آنها درگذشته از لحاظ حجم خیلی فربهتر شد ه و هنوز هم در حال
تورم هســـتند .برای مثال ،کتاب «الفقه» که در قرن چهاردهم قمری نوشته شده با
حدود  150جلد ،بیش از ســـه برابر کتاب «جواهرالکالم» است که در قرن سیزدهم
قمری ب ه نگارش درآمده و  43جلد دارد.
امروز با پیشـــرفت و گســـتردگی علوم گوناگون و تأثیر آنهـــا بر فقه از جهت

موضوعســـازی ،هر یک از ابواب فقه دارای حجم زیادی از مسائل مورد ابتال شده
است ،بر همیناساس ،هیچفقیهی نمیتواند همه مسائل ابواب فقه را بهطور کامل و
دقیق بررسی فقهی کند (ح قپناه)185 ،1381 ،؛ از اینرو ،باید مسائل بشری براساس مقسم
خاصی مانند علوم بشری به اقسامی مانند فقه عبادی ،فقه حقوقی ،فقه اقتصادی ،فقه
سیاســـی ،فقه فرهنگی و ...بخشبندی کرد و هر کسی در رشته یا گرایش خاصی
ممحض ،متخصص و مجتهد شود .این مهم باید هرچه زودتر انجام گیرد و فلسفه هر
رشته و گرایش خاص آن طراحی و تدوین شود.
برخی مسائل در بعضی ابواب فقه بههم ربط دارند ،ولی امکان متخصص شدن
یک فرد در باب خاص وجود دارد .تخصصی شدن مطالعات فقهی براساس مقسم
خاص به محقق این فرصت را میدهد که با آرامش و دقت بیشتر و بهتری به تحقیق
و اجتهاد بپردازد و استعدادهای وی شکوفا شـــده و نوآوری و خروجی بهتری در
حوزه تخصصی خودش داشته باشد (ح قپناه .)179 ،1381 ،همچنانکه ّ
تشتت در قلمرو
تحقیق ،آفت پیشرفت و سبب سردرگمی و بیدقتی محقق است و فرصت شکوفایی
و نوآوری را میگیرد .بر همیناساس از شیخ بهایی ،نابغۀ جهان اسالم ،نقل شده که
فرمود :من بر هر دارندۀ چندین فن غالب شـــدم و هر دارنده ّ
فن واحد بر من غالب
شد (شبیری.)124/1 ،1391 ،
 .6لزوم ارتقا ،از موضوعشناسی سنتی به موضوعشناسی علمی

همچنانکه تحقیق درباره حکم شـــرعی اهمیت دارد ،پژوهش پیرامون معروض
ن چیزی که در تعیین این معروض دخالت دارد نیز مهم است (علوی و فخلعی،
حکم و آ 
 .)101 ،1388در گذشته موضوعشناسی با روش سنتی و با توجه بهفقه موضوعات خرد
انجام میگرفت ،ولی امروزه با گســـترش موضوعات بهخصوص موضوعات جدید
و پیدایی فقه نظامات ،این روش جوابگو نیســـت و باید به دنبال راهکار جدیدی بود
(سعیدی.)143 ،1395 ،
بهترین راهکار برای موفقیتآمیز بودن اجتهاد در مســـائل فقهی ،بهویژه مسائل
مســـتحدثه ،بهرهگیری از روش علمی و تخصصی و استفاده از کارشناسان فن در
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موضوعشناسی فقهی است (ایزدهی .)164 ،1389 ،تأسیس مؤسسه موضوعشناسی احکام
فقهـــی در قم (فـــا حزاده )41 ،1390 ،میتواند اولینگام برای شـــناخت دقیق و علمی
موضوعات باشد .آموزش و پرورش طالب مستعد در شاخههای تخصصی علوم روز
میتواند در پویایی موضوعشناسی فقهی مؤثر باشد.
و) روش اجتهاد در مسائل نوپيدا

مجتهد برای اســـتنباط در مسائل نوپدید ،عناصری را باید بهکار گیرد تا بهنتیجه
مطلوب برسد .مهمترین آنها عبارت است از:
 .1پایبندی به مبانی فقهی
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یافت نشدن مسائل نوپیدا در نصوص دینی بهمعنای نادیده گرفتن مبانی فقهی در
استنباط احکام آنها نیست؛ زیرا فراگیری بسیاری از مبانی فقهی شامل همه مسائل
میشود .بر همیناساس ،امام خمینی بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری تأکید داشت
(خمینی ،)289/21 ،1378 ،بنابراین ،مجتهد در مســـائل نوظهور باید در چارچوب مبانی
فقهی ،احکام شرعی آنها را استخراج کند.
تحول در اجتهاد و فقه بهمعنای دستبرداشتن از مبانی فقهی نیست ،بلکه بهمعنای
نوآوری و بهینهســـازی در روشهای اجتهاد بر اساس نیازهای کنونی است (ایزدهی،
 .)155 ،1389همچنانکه روش برآمده از بحـــث اصولی وحید بهبهانی موجب گذر
از فقه اخباری به فقه اصولی و پاســـخگویی به برخی مباحث سیاسی روز و پیدایش
نظریۀ والیت عامه فقیه شد و روش بحث اصولی شیخ انصاری سبب تحول اساسی
در طریقۀ استنباط در مسائل مستحدثه گردید (ایزدهی.)157 ،1389 ،
 .2شناخت دقيق موضوعات

هر گزاره و مسئله شرعی متشکل از یک موضوع و یک محمول (حکم) است.
موضوع نیز سبب و علت برای مسبب و معلول (حکم) میباشد (نائینی1404 ،ق)389/4 ،؛
از اینرو ،حکم متأخر و متوقف بر موضوع است (بح رانی1432 ،ق )538/2 ،و آن دو با هم
تناسب و ارتباط دارند (صدر1406 ،ق.)107/1 ،

شـــناخت درست احکام موضوعات مبتنی بر شـــناخت دقیق خود موضوعات
است؛ زیرا بدونشناخت کامل موضوع نمیتوان محمول مناسب آن را یافت .دقت
در شـــناخت موضوع سبب یافتن دلیل مناسب برای حکم آن میشود و مجتهد را به
واقع نزدیکتر میسازد و از اشتباه دورتر میکند.
موضوعات احکام شرعی براســـاس مرجع تشخیصدهنده به دو قسم شرعی و
غیرشرعی تقسیم میشوند:
1ـ موضوعات شـــرعی که اصل آنها تابع اعتبار و جعل شارع است؛ مانند آب
کر ،آب قلیل ،بلوغ ،حدود ،وضو و غســـل (کوهکمری1410 ،ق27 ،؛ فاضل1425 ،ق،)287 ،
ولی شـــرایط ،ضوابط ،مصداقیابی و امور جانبـــی آن را میتوان به کمک عرف و
متخصصان استخراج کرد؛ مانند طواف در طبقه دوم مطاف که اصل طواف از سوی
شـــارع جعل شده و طواف در طبقه دوم از مسائل مستحدثه است و مانند قصر نماز
مســـافر که اصل آن از سوی شرع جعل شده و مســـافرت عمودی در آن از مسائل
نوپدید است.
2ـ موضوعات غیر شرعی که پیرو جعل و اعتبار شارع نیست دو نوع میباشد:
الف) موضوعات عرفی که برای عرف مردم قابل تشخیص است؛ مانند غرر در
معامله (انصاری1424 ،ق ،)118/5 ،اهانت به دیگران و ابزاریت قمار در شطرنج.
ب) موضوعات تخصصی که شـــناخت آنها از نظر مفهوم ،مصداق یا هر دو به
پیشزمینههای تخصصی نیاز دارد؛ مانند فلس ماهی (فرحناک.)83 ،1390 ،
بحث از مســـائل مستحدثه در همه این اقسام بهخصوص در دو نوع از قسم دوم
جریان دارد و مجتهد باید در رسیدن به احکام شرعی در آنها به دالیل مربوط ،عرف
و متخصصان فن مراجعه کند.
موضوعات بسیاری از ابواب فقهی ماهیتی عرفی دارند و نسبت این موضوعات
به احکام شرعی همانند نســـبت علتها به معلولهاست .بر همیناساس ،آنچه در
ل شـــناور در حال دگرگونی است ،از جهت موضوعات است
زندگی بشری ب ه شک 
نه احکام و هر موضوعی براساس قاعده مناسبت حکم و موضوع ،حکم مناسب با
خودش را میطلبد (شاهدی.)61 ،1391 ،
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حکم فقهی یک موضوع در شـــرایط گوناگون مکانی و زمانی متفاوت است.
اســـتفاده از روش اجتهاد براســـاس نیازهای زمانی و مکانی در گذشته بهصورت
اجمالی بهکار برده میشـــد (ایزدهی ،)158 ،1389 ،ولی امروزه براســـاس تأکید امام
خمینی بـــر آن (خمینی217/21 ،1378 ،ـ )218مورد عنایت بســـیاری از فقها قرار گرفته
اســـت .توجه بهسبب ،شـــأن و فضای صدور ادلۀ نقلی ّ
اعم از آیات و روایات در
ِ
راستای همین نکته است.
عرف در موضوعات براســـاس شـــرایط زمانی و مکانی تغییر میکند و با تغییر
شرایط ،احکام نیز دچار تغییر میشود؛ بر همیناساس نقود متعارف ،اوزان متداول و
نفقات عیال نیز تغییر میکند (عاملی ،ب یتا.)151/1 ،
معاملۀ خون و منی از زمان نصوص تا قرن گذشته حرام بود؛ زیرا تجهیزاتی نبود
تا نگهداری و انتقال آنها ممکن باشـــد؛ از اینرو برای آن منفعت و مالیتی متصور
نمیشد (انصاری1424 ،ق27/1 ،ـ)30؛ ولی در عصر کنونی ،با ظهور تجهیزات پیشرفته این
امکان میسر شد و در نتیجه منفعت و مالیت یافتند و معامله آنها جایز شمرده میشود
(سبزواری.)50/16 ،1388 ،
 .4استفاده از ادله مرتبط با مسائل نوپديد

نمیتوان بهطور مستقیم و خاص از نصوص شرعی برای استنباط احکام مسائل
نوپدید بهره برد؛ زیرا در آن زمان وجود نداشتند تا برای آنان حکمی بهصورت خاص
صادر شده باشد؛ از اینرو باید بهدنبال ادله مناسب با آنها بود.
دلیل در لغت بهمعنای داللتکننده ،چیزی که بدان اســـتدالل میشود ،اماره،
نشاندهنده ،راهنما ،مرشد و کاشف است (رازی331 ،1387 ،؛ جوهری1428 ،ق352 ،؛ ّفی ومی،
1405ق ،)199 ،اما مراد از آن در اصطالح فقه و اصولفقه چهار چیز است:
1ـ مستندات و منابعی که برای اثبات احکام شرعی ّ
اعم از واقعی و ظاهری بدان
استدالل میشود (حلی1425 ،ق ـ 1429ق83/1 ،؛ نجفی138 ،1383 ،؛ فضلی1416 ،ق 19 ،و 1420ق،
 142/1و 145؛ وزیر1417 ،ق125 ،؛ فرفور1995 ،م171 ،؛ زحیلی1424 ،ق21 ،؛ بهایی1425 ،ق)42 ،؛

2ـ وسایل استنباط حجت شرعی یا حکم شـــرعی واقعی (مرکز اطالعات و مدارک

اسالمی)130 ،1389 ،؛
3ـ اماره (در برابر اصل عملی) که بهمعنای دلیل ظنی معتبر است مانند خبر واحد
(ملکی259 ،1390 ،؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی)130 ،1389 ،؛
4ـ قیاس (قضیه) تشکیل یافته از صغری و کبری (هاشمی1382 ،ـ.)650/3 ،1397
منظور از دلیل در اینجا معنای اول اســـت .ادله احکام شـــرعی بهلحاظ واقعی
یا ظاهری بودن مدلول حکم آنها به دو قســـم ادلـــه اجتهادی (حجج و امارات) و
ادله فقاهتی (اصول عملی) بخشبندی میشوند .ادلۀ اجتهادی همان مصادر احکام
واقعی با احراز وجدانی از طریق قطع یا احراز تعبدی از طریق اماره است (مرکز اطالعات
و مدارک اسالمی130 ،1389 ،؛ والیی )188 ،1391 ،و ادله فقاهتی همان مصادر احکام ظاهری
اســـت که در ظرف جهل ب ه احکام واقعی بهکار برده میشود (انصاری1420 ،ق10/2 ،؛
مظفر6/1 ،1370 ،؛ کاش فالغطاء76/1 ،1381 ،ـ.)77
جهت دســـتیابی به احکام در مســـائل نوپدید میتوان از هر د و گونه از این ادله
کمک گرفت که به بررسی آنها میپردازیم.
يک) ادله اجتهادی (حجج و امارات)

برخی ادله مورد استفاده در استنباط احکام شرعی در مسائل نوپدید از نوع ادله
اجتهادی هستند که به مهمترین آنها(سیزده مورد) اشاره میشود.
 .1ضروريات دين اسالم

برخی امور ّ
اعم از اعتقادی ،اخالقی ،فقهی و ...در دین اسالم وجود دارند که
از ضروریات بهشـــمار میروند و در همه مکانها و زمانها برحسب شرایط در همه
مسائل ـ ازجمله مسائل مستحدثه ـ باید مراعات شوند.
نماز و روزه در مناطقی که طلوع خورشـــید در آنها  30روز تا شـــش ماه طول
میکشد ،از مسائل مستحدثه است و اگر خواسته شود براساس افق آنها نماز و روزه
انجام شود ،بیشتر از دو یا چند روز نمیتوان نماز خواند و روزه نیز مقدور نیست ،در
حالیکه وجوب نماز و روزه بر هر مکلفی از ضروریات دین اسالم است .بر همین
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اســـاس ،مکلف باید اوقات مناطق معتدل مانند مکه و مدینه (مکارم1427 ،ق)73/2 ،

یـــا نزدیکترین منطقه متعادل به خودش (سیســـتانی1414 ،ق )467/1 ،یا منطقۀ خویش
س آن نماز و روزه
درصورت مســـافرت (خامن های )127 ،1382 ،را در نظر بگیرد و بر اسا 
خود را انجام دهد.
 .2حکم عقل
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عقل در اصطالح بهمعنای غریزهای است که با آن در صورت سالمت حواس،
علم بهضروریات حاصل میشـــود (طوســـی1407 ،ق .)171 ،عقل بهلحاظ آنچه درک
میکند به دو قسم نظری و عملی بخشبندی میشود .عقل نظری عبارت است از
ادراک آنچه سزاوار دانستن است؛ مانند ادراک حقیقت جسم و روح .عقل عملی
عبارت اســـت از ادراک و تمییز آنچه سزاوار انجام از امور پسندیده یا ترک از امور
ناپســـند است (حلی1427 ،ق340 ،؛ صدر1420 ،ق .)41/1 ،منظور از دلیل عقل ،همان حکم
عقل عملی است که مذاهب شـــیعه ،معتزله و ّ
کرامیه آنرا بهعنوان چهارمین منبع
مستقل فقه قبول کردهاند ،ولی حنفیان ،اشعریان ،ظاهریان از مکتبهای اهلسنت
و اخباریان از شیعه دوازدهامامی آن را از منابع فقه نمیشمارند (جعفری111 ،1382 ،ـ.)112
حکم عقل در همه زمانها بهمنظور اســـتنباط احکام شرعی کارایی دارد .فتوای
بهحرمت برخی امور زیانآور مانند مواد مخدر ،توهمزا و روانگردان اعم از ســـنتی
(مانند تریاک) و صنعتی (مانند شیشه) به حکم عقل استناد میشود.
 .3سيره عقال

عقالی جهان با هر نژاد ،زبـــان ،تمدن ،فرهنگ ،دین ،مذهب ،مکتب و ...در
برخیامور ،بنای واحدی دارند .شـــارع نیز از عقال بلکه رئیس عقال و هماهنگ با
آنان اســـت؛ بنابراین ،عد م علم به ردع از سیرۀ عقال در حجیت آن کفایت میکند
ّ
و نیازی به نص خاص بـــر حجیت آن در تکتک موارد نیســـت (کمپانی1414 ،ق،
249/3ـ .)250بر اساس این تحلیل ،حجیت سیرههای عقال در مسائل نوپدید نیز ثابت
است و اختصاص به سیرههای موجود در زمان معصومان ندارد .در مقابل ،طبق

نظر برخی ماننـــد اما م خمینی (خمینی1405 ،ق539/2 ،ـ )540که وجود ســـیره عقال در
زمان معصومان را شرط میدانند ،سیرههای عقال در مسائل نوپدید حجت نیست و
نمیتوان از عدمعلم به ردع شارع از آنها ،حجیت آنها را کشف کرد.
برای حرمت تولید ،نگهداری ،استعمال و معامله مواد مخدر ،توهمزا و روانگردان
به سیره و بنای عقال مبنی بر دوری از اینگونه مواد از عصر نصوص تاکنون استدالل
میشود (حسینی.)63 ،1380 ،
 .4عمومات و اطالقات

تمسک ب ه عمومات و اطالقات ادله شـــرعی از مهمترین راهکار برای استنباط
احکام شرعی موضوعاتی است که نص خاصی برای حکم شرعی آنها وارد نشده
است .برهمیناساس اخذ ب ه عمومات اجتهاد دانسته شده است (حلی1407 ،ق.)433/2 ،
این دلیل در اصل به آیات و روایات برمیگردد.
برای جواز و صحت عقود و معامالت جدید مانند بیمه (سبزواری )220/18 ،1388 ،به
ً
عموم َ أ ْو ُف ْوا ب ْال ُع ُقود( مائدهَ  ،)1/5/ال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َال ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ب ْال َباطل إ َّال َأن َت ُك َ
ون ِت َج َارة
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِّ ُ
َ
نك ْ
َ ََ
شروطهم» (کلینی،1365 ،
عند
«المـ[سلمـ][ؤمنـ]ون
و
(نســـاء)29/4/

م
اض م
ِ
عن تر ٍ
 169/5و 187/6؛ صدوق1404 ،ق 47/3 ،و  128و  202و 379/4؛ طوسی 22/7 ،1365 ،و  371و  467و

268/8؛ طوسی 232/3 ،1363 ،و  )35/4و برای حرمت تولید ،نگهداری ،استفاده و معامله
ُُْ َ ُ َ
مواد مخدر ،توهمزا و روانگردان (حســـینی )64 ،1380 ،بهعمـــوم التلقوا ِبأ ِيديك ْم ِإلى
ُ َ
َّالت ْهلك ِة( بقره )195/2/استدالل میشود.
 .5قواعد اصولی

برخی قواعد اصولی مانند ضد ،اجتماع امر و نهی ،مقدمهواجب و مقدم ه حرام
در صدور احکام شرعی برای مسائلی که ّ
نص شرعی خاصی درباره آنها وارد نشده،
کارایی دارند.
برای حرمت رفتن به جاییکه امکان تحصیل طهارت ّ
اعم از غسل ،وضو و تیمم
برای نماز و روزه وجود ندارد و برای حرمت استفاده غیر ضروری از داروی خوابآور
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توســـط کسیکه نمازش با آن قضا میشود و برای حرمت رفتن به کشورهای غربی
ِ
کفر که انسان نتواند دین خودش را در آنجا حفظ کند (خامن های )406 ،1382 ،به قاعدۀ
اصولی ضد تمسک میشود.
 .6قواعد فقهی

قواعد فقهی فراوانی وجود دارند که در مسائل نوپدید بهعنوان دلیل احکام شرعی
ی سبیل ،نفیعسر و حرج ،اضطرار،
میتوان به آنها استناد کرد .قواعد نفیضرر ،نف 
ی غرر ،غرور ،سوق
احترام مال مسلمان ،اتالف ،حیازت ،سلطنت ،وفای ب ه شروط ،نف 
مسلمین ،سبق ،لزوم ،انحالل ،شفعه ،تبعیت عقود از قصود ،اعراض ،فساد یا صحت
معامالت ،حرمت مسکر ،وقوف برحســـب ایقاف واقف ،اقدام ،تلف مبیع قبل از
ت ید ،ضمانید ،عدم
قبض ،تبعیت نما از اصل ،ضمان مقبوض بهعقد فاسد ،حجی 
ضمان امین ،درء حدود با شبهات و ...در موارد زیادی از مسائل فقهی میتوانند مورد
ً
چ حالی
استدالل قرار گیرند ،مثال بر اساس قاعدۀ فقهی عد م ترک (سقوط) نماز در هی 
ب جنوب که ششماه
ب شـــمال و قط 
جستارهای (خامن های ،)186 ،1382 ،نماز در مناطقی مانند قط 
فقهی و اصولی
سال ششم ،شماره پیاپی 19روز و ششماه شب است ،ترک نمیشود و باید طبق اوقات مناطق معتدل مانند مکه
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 80و مدینه (مکارم1427 ،ق )73/2 ،یا نزدیکترین منطقه معتدل به آن مناطق (سیستانی1414 ،ق،
 )467/1یا وطن مکلف در صورت مسافرت (خامن های ،)127 ،1382 ،نماز باید خوانده شود.
برای جواز و صحت عقود و معامالت جدید مانند بیمه به قاعده وجوب وفای به
شروط (سبزواری )221/18 ،1388 ،تمسک میشود.
بر پایه قواعد حرمت مســـکرات (اصفهانـــی1422 ،ق ،)625 ،نفیضرر و نفیضرار
(حسینی ،)63 ،1380 ،اســـتعمال ،نگهداری ،خرید و فروش مو ّاد مخدر ،روانگردان و
توهمزا حرام است.
 .7تنقيح مناط

تنقیح مناط عبارت است از اســـتخراج مالک و علت حکم شرعی از خطاب
شـــارع و حذف خصوصیات زائد که دخالتی در حکم ندارند و تعمیم آن حکم به

موارد مشابه که آن علت و مالک در آنها وجود دارد (حلی1403 ،ق185 ،؛ ت ونی1412 ،ق،

238؛ حکیم1979 ،م315 ،؛ بح رانی1432 ،ق578/1 ،؛ شوکانی1424 ،ق141/2 ،؛ بغدادی1415 ،ق.)34 ،
برخی فقها تصرف در ملک غیر را در مواردی که ضرر متوجه مالک نشود ،مانند
نشســـتن پای دیوار ،تکی ه دادن به دیوار و استفاده از سایه دیوار ،جایز دانستهاند و آن
را به تنقیح مناط از جواز استفاده از نور چراغ استناد کردهاند که ب ه اتفاق جایز است
(امامی157/1 ،1393 ،؛ والیی.)158 ،1391 ،
ّ
 .8قياس منصوصالعله

قیاس منصوصالعله یا َّ
مصرحالعله و قیاس ّ
جلی عبارت اســـت از جاریکردن
حکم مسئلهای که ّ
نصی برای آن وارد شده و علت آن حکم را بیان کرده در مسئله
ّ
دیگری که نصی برای آن وارد نشده؛ ولی همان علت در آن وجود دارد (ملکی،1390 ،
401؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی659 ،1389 ،؛ بح رانی1432 ،ق.)410/2 ،
این نوع از قیاس نزد مشهور فقهای شیعه حجت و نوعی اجتهاد در فهم نصوص
اســـت که مبتنی بر ضوابط عرفیای است که واسط در فهم مرادهای متکلم هستند
(بح رانی1432 ،ق .)410/2 ،برای اثبات حرمت استفاده از مواد مخدر ،روانگردان و توهمزا
به تعلیل اسکار (مستکردن و از کارانداختن عقل) در خمر و( ...ر.ک :صفار1404 ،ق،
381؛ حمیری1413 ،ق163 ،؛ عیاشـــی340/1 ،1380 ،؛ کلینی 392/3 ،1365 ،و  407و  408/6و 216/7؛

طوسی 220/2 ،1365 ،و  )189/1 ،1363استدالل میشود (سبزواری.)167/23 ،1388 ،
 .9قياس اولويت

قیاس اولویت یا قیاس بهطریق اولی ،مفهوم موافق ،فحوای خطاب و لحن خطاب
ِ
عبارت است از الحاق مسئلهای که نصی بر حکم شرعی آن نیست ،به مسئلهای که
نص دارد بهسبب قویتر بودن وجود علت در آن مسئلۀ بینص (ملکی399 ،1390 ،ـ400؛
والیی.)278 ،1391 ،
ُ
گفتن «اف» به پدر و مادر ممنوع (اس راء )23/17 /و حرام است؛ بنابراین ،گذاشتن
آنان در مراکز نگهداری ســـالمندان که از مسائل نوظهور است ،بهطریق اولی حرام
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است؛ زیرا خیلی بدتر از گفتن «اف» تلقی میشود.
نگهداری ،مطالعه و معامله کتابهای ضالل برای غیر متخصصان حرام است
(انصاری1424 ،ق233/1 ،ـ)238؛ بنابراین ،برخی نگاه کردن به سایتهای اینترنتی ،فیلمها
و شـــبکههای ماهوارهای که بیشـــتر از کتابهای ضالل محتوا میگذارند و سبب
انحراف مردم میشوند ،بهطریق اولی حرام است.
َ
ََ َ
ْ
امامباقر یا امامصادق در حدیث َ
ک ما استطعت» (طوسی،
مال 
«است ِوث 
ق ِمن ِ
 )42/7 ،1365به محمد بنمســـلم در جریان بیع ســـلم توصیه کرده که هر اندازه که
میتواند برای مالش وثیقه بگیرد .شـــمول این نکته درباره جان و آبروی انسان که
در بسیاری قراردادهای بیمه انجام میشود ،بهطریق اولی خواهد بود (سبزواری،1388 ،
.)221/18
 .10الغای خصوصيت
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الغای خصوصیت بهمعنای حذف ویژگیهایی اســـت که در دلیل حکم شرعی
همراه با موضوع آمده ،ولی در نزد عرف دخالتی در ثبوت آن حکم شـــرعی برای آن
موضوع ندارند که نتیجهاش شمول آن حکم شرعی نسبت ب ه مواردی است که فاقد
آن ویژگیهای زائد هستند(1هاشمی .)639/1 ،1382 ،الغای خصوصیت در موارد بسیاری از
فقه کارایی دارد و دایره دلیل احکام شرعی را توسعه میدهد و بدو ن آن ،احکام شرعی
بخش زیادی از موضوعات بهدست نمیآید (بح رانی1405 ،ق ـ 1409ق.)193/4 ،
َ
ََ َ
اثبات مشروعیت قراردادهای بیمه توسط حدیث َ
ک ما استطعت»
مال 
«است ِوث ْ 
ق ِمن ِ
(طوسی ،)42/7 ،1365 ،از طریق قیاساولویت با الغای خصوصیت امکان دارد؛ زیرا هیچ
خصوصیتی در محمد بنمسلم وجود ندارد و شامل همه افراد میشود.
ح مناط یافتن مالک و علت حکم شرعی با
 .1برخی الغای خصوصیت را با تنقیحمناط یکی میدانند؛ در حالیکه تنقی 
حذف علتهای محتمل و تعمیم موضوع است ،ولی الغای خصوصیت حذف ویژگیهای مورد نص است ،هرچند احتمال
علـــت بودن محذوف نرود؛ ازاینرو ،در الغای خصوصیت تنها با حذف ویژگیها و بدونتعیین علت ،حکم تعمیم داده
میشود .البته با الغای خصوصیت بهاجمال میتوان فهمید که علت حکم شرعی در موضوع دارای خصوصیت و موضوع
فاقد خصوصیت یکی است ،همچنانکه در تنقیح مناط نیز با یافتن علت ،دخالت نداشتن ویژگیهای همراه موضوع در
ی نمونه ،با یافتن علت حرمت خمر (مستکردن) خصوصیت نداشتن عنوان و رنگ خمر
حکم شرعی روشن میشود .برا 
در ثبوت حکم حرمت روشن میشود.

 .11عرف

عرف در اصطالح بهمعنای شـــیوه متعارف و پذیرفتهشده نزد همه یا گروهی از
س آن حرکت میکنند (حکیم1979 ،م419 ،؛ سبحانی1419 ،ق183 ،؛ بح رانی،
مردم که بر اسا 
1432ق)315/2 ،؛ هر چند در بســـیاری مواقع در تعریف عرف سخنی از عقال بهمیان
نمیآید؛ در حقیقت ،مقصود از عرف همان عرف مردم عاقل اســـت؛ زیرا پندار،
گفتار و کردار انســـانهای غیرعاقل اعتبار ندارد و انسان از آن جهت که عقل دارد،
مورد توجه است.
در مواردیکه نصوص شرعی ،اجماع ،شهرت و سیره وجود ندارد ،وسیله شناخت
موضوع ،عرف مردم اســـت؛ بهسخن دیگر ،مرجع در موارد فقدان حقیقت شرعی،
حقیقت عرفی است (کرکی1414 ،ق .)220/12 ،درباره برخی کاالها که مشخص نیست
از نوع مکیل ،موزون یا معدود هســـتند ،به عرف سرزمین مکلفان مراجعه میشود
(حلی1403 ،ق299/2 ،ـ300؛ حلی1414 ،ق196/10 ،؛ عاملی1413 ،ق323/3 ،؛ شربینی1415 ،ق368/2 ،؛

منهاجـــی1417 ،ق56/1 ،؛ رافعی ،ب یتا .)168/8 ،بـــرای آ گاهی از معانی الفاظی که دارای
معانی شرعی خاصی نیســـتند ،مانند معنای «اقرباء» و «أرحام» در وقفنامهای که
مالی را برای آنان تعیین کرده (کرکـــی1414 ،ق57/10 ،ـ58؛ خمینی1417 ،ق ،)64/2 ،معنای
«ســـبیلالله» در مصرف زکاتمال ،زکاتفطره و نذر (ملکـــی )318 ،1390 ،و معنای
«عیب» در خیار عیب (والیی )221 ،1391 ،به عرف مراجعه میشـــود .همچنین ،برای
صدق عقد و ایقاع در امور جدید مثل بیمه (سبزواری )221/18 ،1388 ،و درباره استخدام
کارگر و کارمند درصورت اجمال و ابهام قوانین و شرایط به عرف مراجعه میشود.
 .12راهبردهای کالن فقه

راهبردهای کالن فقه بهمثابه نقشهراه ،سرخط کلی ،خط قرمز ،حدود و ثغور فقه
اسالمی هستند و همیشه باید مورد توجه مجتهد باشند و در استنباط از آن بهره ببرند.
گاهی از آن با عنوانهای :مقاصد شـــریعت (زحیلی1406 ،ق1017/2 ،؛ شـــلبی1406 ،ق512 ،؛
عل وانی1421 ،ق ،)127 ،مقاصد فقه (مهریزی1423 ،ق ،)14 ،اغراض شریعت (خادمی1421 ،ق،)15 ،
روح شریعت ،اهداف دین ،اهداف فقه (مهریزی ،)18 ،1382 ،اسرار شریعت (خادمی1421 ،ق،
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 ،)15غایات فقه (مهریزی1423 ،ق ،)14 ،فلسفه شریعت ،روح کلی فقه ،مذاق شرع (نجفی،
1362ـ150/1 ،1369و  303؛ 329/2؛ 196/15؛ 222/24؛ 126/26؛ 217/27؛  310/30و 195؛ 6/32؛
 ،)387-380/40مذاق شریعت (حســـینی1418 ،ق91/6 ،؛ نجفی1362 ،ـ405/8 ،1369؛ علیشاهی

قلع هجوقی ،)40 ،1390 ،مذاق قواعد شریعت (نجفی1362 ،ـ )321/27 ،1369و ...تعبیر میشود.
اســـتناد ب ه راهبردهای کلی فقه در بسیاری مسائل مســـتحدثه کارگشاست که
مهمترین آنها رعایت کرامت انسان و حفظ کیان اسالم ،نسل بشریت ،عقل انسان،
وحدت مسلمانان ،منابع طبیعی و نسل حیوانات است (سیوری1404 ،ق14/1 ،ـ15؛ حسینی،
2/4 ،1418؛ خادمی1421 ،ق79 ،ـ.)92
فتوای فقها به حرمت تولید ،نگهداری و اســـتفاده از سالحهای کشتار جمعی،
مانند اتمی ،هستهای ،میکروبی و شیمیایی بر راهبردهای کالن فقهی مانند حفظ نسل
بشریت ،نسل حیوانات و طبیعت استوارست (اکبری118 ،1394 ،؛ احسان یفر.)220 ،1396 ،
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 .13مصلحت

مصلحت به عامل و ســـبب جلب منفعت و دفع مفسده تعریف میشود (حلی،

س آن شـــرع باید با احکام الزامی ،منافع را
1403ق221 ،؛ غ زالی1413 ،ق )140 ،که بر اســـا 
بهسوی بشر جلب کند و با احکام منعی ،مفاسد را از بشر دفع نماید.
احکام اسالمی حتی در امور تعبدی بر پایه مصلحت ،حکمت و فلسفه بنا شده
اســـت .در این احکام از هیچ ممنوعی بدو ن دلیل و حکمت منع نشـــده و بر هیچ
چ مباحی بدو ن دلیل و حکمت جایز
الزمی بدوندلیل و حکمت الزام نشـــده و هی 
نشده اســـت (صدوق .)592 ،1385 ،در فقه اسالمی حتی میزان الزام و منع نیز مشخص
شده است؛ از اینرو ،در دایره الزام هم واجب و هم مستحب و در دایره منع هم حرام
و هم مکروه وجود دارد.
گاهی با توجه ب ه مصالح جامعه ،حکم شرعی اگرچه ثانوی در ارتباط با مسئلهای
خاص روشن میشود؛ از اینرو ،مصلحت را میتوان از ادله استنباط احکام در مسائل
نوپدید برشمرد .اجتهاد بر اساس اقتضای زمان و مکان در برخی موارد نیز به رعایت
مصالح جامعه برمیگردد .گاهی راهبردهای کالن فقه نیز از مصالح شمرده میشود،

ولی دایرۀ مصالح از راهبردهای کالن گستردهتر است.
از مهمترین زمینههای کاربرد مصلحت در فقه« ،احکام سلطانی» یا «حکومتی»
و «والیی» است که نزد شیعه و اهلسنت پذیرفته شده است .شهید صدر از قلمرو
این احکام با منطقة الفراغ تعبیر میکند که گستره آنها امور مباحی است که ّ
نصی
بر حرمت یا وجوبش وجود ندارد (صدر1402 ،ق689 ،ـ.)690
پیشبینی و طراحی مجمع تشـــخیص مصلحت نظام ،از ســـوی امامخمینی در
تجدید نظر قانون اساسی جمهوری اســـامی ایران (خمینـــی 464/20 ،1378 ،و )364/21
ِ
و راهاندازی آن در ایران در راســـتای توجه به همین دلیل شرعی در استنباط احکام
ّ
حکومتی است که نقش مشورتدهی به ولی فقیه در حل مشکالت کالن و اساسی
جامعه اسالمی را دارد.
وجوب تخریب امالکی مانند خانه ،مغازه و باغ که در مســـیر ســـاخت راهها،
جادهها ،خیابانها ،اتوبانها و آزادراهها قرار دارند ،به مصلحت جامعه اســـتناد داده
میشود؛ چراکه هرچند صاحبان آنها حق مالکیت آ نها را دارند ،مصلحت عموم
جامعه بر مصلحت شخصی برتری دارد (ســـبزواری)299/23 ،1388 ،؛ از اینرو ،امالک
آنها کارشناسی میشود و با دادن قیمت آنها به صاحبانشان تخریب میشوند.
دو) ادله فقاهتی (اصول عملی)

اصولیان درجاییکه برای صدور حکم شرعی دلیل معتبری از قرآن ،احادیث ،اجماع
و عقل نیابند ،به اصول عملی یا همان ادله فقاهتی رجوع میکنند و تکلیف انســـان
مکلف را در مقام ظاهر بیان میکنند (انصاری1420 ،ق10/2 ،ـ14؛ بح رانی1432 ،ق260/1 ،؛ والیی،
101 ،1391؛ ملکی108 ،1390 ،ـ .)109احکام ظاهری مانند احکام واقعی حجت هستند.
این روش پویایی فقه را در همه زمانها و مکانها حفظ کرده ،ناکارآمدی آ ن را در
مسائل نوپدید طرد میکند .یکی از نقاط امتیاز مکتب اصولگرایی با مکاتب دیگر
ـ از جمله اخباریگری ،قرآنگرایی ،نصگرایی و سلفگرایی ـ در همینجا روشن
میشود و اتقان این مکتب را نشان میدهد؛ از اینرو ،فتوای به عدمحرمت و کراهت
ت برائت استناد داده میشود.
تولید ،نگهداری ،اســـتفاده و معامله ســـیگار به اصال 
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ح) آسيبهای اجتهاد در مسائل نوپديد

اجتهاد در مســـائل فقهی دارای آســـیبهای فراوانی است که هر مستنبطی در
معرض ابتالی به آنها قرار دارد ،ولی برخی آنها در مســـائل نوپدید بیشتر مشاهده
میشود که به مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1اشتباه در شناخت موضوعات
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از شایعترین لغزشها در اجتهاد پیرامون مســـائل مستحدثه ،اشتباه در شناخت
موضوع است .از آ ن جایی که مسئله مستحدثه از امور نوپدید است و اثری از آن در
متون دینی یافت نمیشود ،بسیار اتفاق میافتد که فقیه در شناخت ماهیت و قلمرو
موضوع اشتباه کرده و براساس این اشتباه به ادله نامربوط تمسک مینماید و در نتیجه
حکم و فتوای نادرست صادر میکند.
بسیاری مســـائل نوپدید از امور تخصصی و علمی هستند که فقیه درباره آنها
اطالعـــات کاملی ندارد و باید برای فهم دقیق ماهیـــت و قلمرو هریک از آنها به
متخصصان مرتبط با هر کدام مراجعه کند .در برخی موارد ،میتوان مسئله مورد نظر
را مصداقی برای موضوعی که در نصوص دینی حکم آن بیان شده ،در نظر گرفت.
 .2اشتباه در تطبيق عمومات و اطالقات بر مسئله

بســـیار اتفاق میافتد که در یک مسئله مســـتحدثه ،از جوانب متعدد و متضاد،
امکان استناد به عمومات و اطالقات وجود دارد؛ از اینرو ،فقیه گاهی دچار حیرت
شده ،از تطبیق درست آنها بر مسئله مستحدثه باز میماند و گاهی نیز اشتباه کرده،
تطبیق نادرستی انجام میدهد؛ به همین دلیل ،محمدباقر سبزواری در بحث شکار با
تفنگ تردید کرده و ابتدا حلیت آنرا بعید ندانسته و بهعموم ادله حلیت و عموم «من
ً
جرح صیدا بســـاح» (کلینی210/6 ،1365 ،؛ طوسی )34/9 ،1365 ،تمسک کرده و سپس
اجتناب از آ ن را با احتیاط موافقتر دانسته است (سبزواری1423 ،ق .)576/2 ،احمد نراقی
نیز نظر و اســـتدالل او را پذیرفته (ن راقی1415 ،ق )319/15 ،ولی سیدعلی طباطبایی آ ن را
نپذیرفته و گفته که عموم این ادله ضعیف است؛ زیرا با اصالت حرمت ـ که نصوص
داللتکننده بر توقف حلیت صید و ذبیحه بر تذکیه بر آن داللت دارند ـ تخصیص

میخـــورد و با عمومات تحریم میته که در لغت بر مردهای که خودش مرده یا با هر
آلتی ـ غیرآلت معتبر که با دلیل خارج شده ـ ذبح شده صدق میکند ،معارض است
(طباطبایی1421 ،ق.)274/13 ،
 .3اشتباه در تشخيص مصالح و مفاسد در مسئله

مصلحت یکی از ادله مهم در اجتهاد پیرامون مســـائل نوپدید است و تشخیص
مصحلت و تمییز آن از مفســـده در این مسائل از مشکلترین امور است ،گاهی نیز
در یک مســـئله ،مصالح و مفاسد گوناگونی وجود دارد و انتخاب یکی از دو طرف
مسئله سخت است؛ از اینرو ،خلطها و لغزشهای فراوانی در این زمینه رخ میدهد.
ضروریات دیناســـام ،ضروریات عقل ،راهبردهـــای کالن فقه ،قاعده جمع
در حد امکان ،قاعده اهم و مهـــم ،قاعده رجوع به اهلخبره و ...نقش مؤثری در
تشخیص مصلحت دارد.
برخی درباره تولید و نگهداری سالحهای کشتار جمعی ،مصلحت بازدارندگی
نظامی را با مصالح برتر مانند حفظ نســـل ،حیوانات و محیط خلط کرده و تمایل به
حلیت آن دارند که این یک اشـــتباه فاحش در تشخیص مصالح و مفاسد در جامعه
امروزی است .خلط میان مصالح افراد و جامعه و گمان اجحاف به افراد در وجوب
زکات در غیر امور ُنهگانه (اســـماعیلی44 ،1374 ،ـ )65نیز از اشتباههای اساسی در عصر
امروز است.
 .3سقوط در ورطۀ التقاط

اگرچه باب اجتهاد باز اســـت ،نباید اشتراک با برخی ادیان ،مذاهب ،فرق و...
در برخی مبانی ،منابع ،روشها و ...پژوهشگر را در مسیر التقاط 1سوق دهد (بهاری،
 .)60 ،1389پیشداوری ،علمزدگـــی ،عصریگرایی ،عقلمداری ،مصلحتگرایی،
 .1التقاط با نوآوری تفاوت دارد؛ زیرا نه مرادف با آن بوده و نه در مصداق با آن تساوی منطقی دارد .التقاط دارای بار منفی
بوده و بهمعنای دستچین کردن خودسرانه اندیشهها و باورهای ناهمگون بدون کاربست معیار معین است (انوری،1381 ،
 )528/1ولی نوآوری دارای بار مثبت بوده و بهمعنای ابداع ساختار یا محتوای جدید براساس روش مشخص است (رشید،
.)15 ،1378
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غربزدگی و ...از عوامل اساسی التقاط در اجتهاد بهشمار میروند .این معضل در
مبانی ،محتوا ،روش و ...رخ میدهد (اکبری141 ،1393 ،ـ.)145
 .4تحميل بر شريعت اسالمی
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از معضالت اساســـی درباره اموری که ّ
نص خاصی پیرامون حکم شرعی آنها
وجود ندارد ،اختالف نظرها ،اشـــتباه در اجتهاد و تحمیل نظرهای شخصی بر شرع
مقدس است.
تحمیل در بسیاری مواقع از روی عمد انجام نمیگیرد ،ولی برای بسیاری اتفاق
میافتد و معلول عوامل گوناگون از جمله پیروی از مبانی نادرست ،تأثیر پیشفرضهای
ذهنی ،هرمنوتیکگرایی ،کاربست روش نادرست در اجتهاد ،استفاده از ادله نامعتبر
یا نامناسب ،تأمین خواســـتههای دیگران و ...است .صدور برخی نظرات فقهی از
بعضی اشخاص با رویکرد روشـــنفکری یا جلب رضایت جوامع غربی (امامی،1384 ،
205ـ )212از همین آسیب سرچشمه میگیرد.
 .6تناقضگويی در اجتهاد

اجتهاد در مسائل مستحدثه بهدالیل گوناگون از جمله نبود دلیل خاص ،بهدقت
و جامعیت بیشتری نیاز دارد .عد م رعایت این نکته سبب اخالل در روح کلی واحد
فقه میشـــود و چینش همۀ احکام و استداللهای آنها در کنار هم موجب ترسیم
پازل ناهنجاری خواهد شد که برخی تکهها با تکههای دیگر در تناقض هستند.
در بسیاری مواقع ،پژوهشگر در ابتدا به تناقض میان احکام و استداللهای آنها
ی نمیبرد ،ولی زمانی که انبوهی از این احکام و
با احکام و اســـتداللهای دیگر پ 
استداللها را در کنار هم مینهد ،به ناسازگاری این احکام و استداللها با احکام و
استداللهای دیگر ،علم مییابد.
این معضل در صورتیکه حکم بهصورت فتوا نباشـــد ،آسیب چندانی را در پی
ندارد ،ولی اگر بهشکل فتوا صادر شود و مردم بدان عمل کنند و سپس فتاوای دیگر
صادر شود که با فتواهای قبلی در تناقض باشد ،جبران این اشتباه بسیار مشکل است.

این آسیب در نظرهای سید قطب و محمد قطب بهوضوح دیده میشود (موسوی،1394 ،

128ـ 129و .)175 ،1396

 .7افتادن در دام عصریگرايی

ق کردن احکام شرعی و فتاوای خویش با خواستههای
برخی در اجتهاد در پی مطاب 
ّ
نادرست بشر و قدرتهای استکباری هستند؛ از اینرو ،دست از برخی مبانی مسلم
و قطعی فقهی و دینی برداشته ،فتاوایی صادر میکنند که پیامدهای منفی فراوانی را
بهدنبال خواهد داشت (بهاری.)63 ،1389 ،
فتوای به تســـاوی حقوق زن و مرد ـ نه توازن و تعادل ـ (صانعی2007 ،م )10344 ،پس
از صدور اعالمیۀ جهانی حقوق بشـــر ،حکایت از آسیب عصریگرایی و تمایل به
هماهنگســـازی فتاوای خویش با افکار و گفتار کجاندیشـــان ـ ّ
اعم از لیبرالیسم،
سکوالریسم و ...ـ دارد (بهاری66 ،1389 ،ـ.)67
نتيجهگيری

با توجه به مباحث مطرح شده میتوان گفت:
اجتهاد در مســـائل مستحدثه مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل ،انفتاح باب
اجتهاد ،رجوع ادله مســـائل نوپیدا به ادله ســـهگانه ،وجود روح کلی واحد در همه
احکام شرعی و توانایی فقه در پاسخگویی به همه مسائل است و در آن باید به مبانی
فقهی پایبند بود و شـــناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی
توجه کرد.
جهت پویایی اجتهاد در این مســـائل باید اصولی مانند لزوم ارتقا از فقه موجود
و فقه مکشـــوف به فقه مطلوب ،لزوم ارتقـــا از فقه منفعل به فقه طراح و فعال ،لزوم
رویکرد اجتماعی نه فردی در اجتهاد ،لزوم نگاه جامع نه تکبعدی در اجتهاد ،لزوم
تخصصیکردن مباحث فقه براساس مسائل علوم روز و لزوم ارتقا از موضوعشناسی
سنتی به موضوعشناسی علمی را رعایت کرد.
برای اجتهاد در این مسائل به دو دسته ادله :اجتهادی و فقاهتی تمسک میشود.
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ادله اجتهادی شـــامل ضروریات دین اســـام ،حکم عقل ،سیره عقال ،عمومات و
اطالقـــات ،قواعد اصولی ،قواعد فقهی ،تنقیح منـــاط ،قیاس منصوصالعله ،قیاس
اولویت ،الغای خصوصیت ،عرف ،راهبردهای کالن فقه و مصلحت اســـت .ادله
فقاهتی شامل استصحاب ،برائت ،تخییر و احتیاط است.
اجتهاد در مســـائل نوظهور دارای آسیبهای فراوانی از جمله اشتباه در شناخت
موضوع ،تطبیق نادرست عمومات و اطالقات بر مسئله ،اشتباه در تشخیص مصالح و
مفاسد در مسئله ،سقوط در ورطۀ التقاط ،تحمیل بر شریعت اسالمی ،تناقضگویی
در اجتهاد و افتادن در دام عصریگرایی است.
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3838ــــــــ 1425( ،ق) ،نهایة الوصول جلد  ،1قم:مؤسسه امامصادق.
3939حلی ،محمد1414( ،ق) ،السرائر ،قم :دفتر انتشاراتاسالمی.
ب اإلسناد ،قم :مؤسسه آلالبیت.
4040حمیری ،عبدالله1413( ،ق) ،قر 
س العلوم ،دمشق :دارالفکر المعاصر/بیروت :دارالفکر.
4141حمیری ،نشوان1378( ،ق) ،شم 
4242حیدری ،سید علینقی1412( ،ق) ،أصولاإلستنباط ،قم :مرکز مدیریتحوزه علمیه قم.
4343خادمی ،نورالدین1421( ،ق) ،علمالمقاصد الشرعيه ،ریاض :مکتبةالعبیکان.
4444خاکی ،غالمرضا ،)1386( ،روشتحقیق بارویکرد بهپایاننامهنویســـی ،تهران :نشر
بازتاب.
4545حسینی خامنهای ،سید علی ،)1386( ،أجوبة اإلستفتاءات ،تهران :قدر والیت.
4646خراسانی ،محمدکاظم1409( ،ق) ،کفاية األصول ،قم :مؤسسه آلالبیت.
4747خضریبک ،محمد1389( ،ق) ،أصولالفقه ،مصر :المکتبةالتجاریه.
4848خالف ،عبدالوهاب1351( ،ق) ،مصادر التشریعاإلسالمی ،کویت :دارالقلم.
4949موسوی خمینی ،سید روحالله1417( ،ق) ،تحرير الوسيله ،قم :دفتر انتشاراتاسالمی.
5050ــــــــ 1405( ،ق) ،تهذيباألصول ،قم:دفتر انتشاراتاسالمی.

5151ــــــــ  ،)1378( ،صحیف ه امام ،تهران:مؤسسهتنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ح العروة الوثقی :اإلجتهاد و التقليد،
ی شر 
5252خویی ،ســـید ابوالقاسم1410( ،ق) ،التنقيح ف 
قم :دارالهادی.
5353دوالیبی ،محمد1368( ،ق) ،المدخلإلیعلمأصولالفقه ،دمشق:جامعة السوریه.
5454ذوالفقاری ،محمد و سیدیان ،سید محمد( ،بهار و تابستان  ،)1391فق ه حکومتی؛ چیستی،
چرایی و چگونگی ،مجل ه معرفت سياسی ،قم :مؤسسه امام خمینی.
ب مقايیساللغه ،قم :پژوهشگاهحوزه و دانشگاه.
5555رازی ،احمد ،)1387( ،ترتي 
5656رازی ،احمد1406( ،ق) ،مجملاللغه ،بیروت :الرساله.
5757رازی ،محمدتقی1429( ،ق) ،هداية المسترشدین ،قم :دفتر انتشاراتاسالمی.

5858راغب اصفهانی ،حسین1412( ،ق)،مفردات ،دمشق :دارالقلم/بیروت :الدارالشامیه.
5959رافعی ،عبدالکریم( ،بیتا) ،فتحالعزيز بشرحالوجيز ،بیروت:دارالفکر.
6060رحمانی زروندی ،محمد ،)1374( ،منطق ة الفراغ ،مجله نقد و نظر ،شـــماره  ،5قم :دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه.
6161رشید ،مجید ،)1378( ،نوآوری ،مجلهتوسعه مديريت ،تهران :بنیاد مستضعفان و جانبازان
انقالب اسالمی.
6262رضایی ،اسدالله ،)1397( ،تحلیل و بررسی روشاستنباط احکام فقهی فقهالنوازل ،مجله
ب فقهی ،شماره پاییز و زمستان ،97تهران :دانشگاه
پژوهشنامه مطالعات تطبيقی مذاه 
مذاهب اسالمی.
 6363زحیلی ،وهبه1406( ،ق) ،أصولالفقهاإلسالمی ،بیروت :دارالفکرالمعاصر.
6464زحیلی ،وهبه1424( ،ق) ،الوجیز فیأصولالفقه ،دمشـــق :دارالفکر/بیروت :دارالفکر
المعاصر.
ل الفقه ،قم:مؤسسه اما م صادق.
ط فیأصو 
6565سبحانی ،جعفر1432( ،ق) ،المبسو 
6666سبحانی ،جعفر1419( ،ق) ،مصادر الفقهاإلسالمی و منابعه ،بیروت :داراألضواء.
ّ
6767سبزواری ،سید عبداألعلی ،)1388( ،مهذباألحکام ،قم :دارالتفسیر.
6868سبزواری ،محمدباقر1423( ،ق) ،کفایة األحکام ،قم :دفتر انتشاراتاسالمی.
6969سعیدی ،محسن ،)1395( ،بررسی منطق موضوعشناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه،
مجل ه پژوهشنامه ميانرشتهای فقهی ،شماره  ،8تهران :دانشگاه امام صادق.
7070سیستانی ،سید علی1414( ،ق) ،منهاجالصالحين ،قم :دفتر آیتالله سیستانی.
7171سیوری ،مقداد1404( ،ق) ،التنقيحالرائع ،قم:کتابخانه آیتاللهمرعشی.

7272شاطبی ،ابراهیم1412( ،ق) ،اإلعتصام ،ریاض :دار ابنعفان.
7373شاهدی ،رحیم ،)1391( ،پویایی فقه شیعه ،مجل ه حکومت اسالمی ،قم :دبیرخانه مجلس
خبرگان رهبری.
ّ
7474شبیری ،سیداحمد ،)1391( ،الکالم يجر الکالم ،تهران :انتشاراتحقبین.
7575شربینی ،محمد1415( ،ق) ،مغنیالمحتاج ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
7676شلبی ،محمد1406( ،ق) ،أصولالفقهاإلسالمی ،بیروت :دارالنهضة العربیه.
7777شوکانی ،محمد1419( ،ق) ،إرشاد الفحول ،بیروت:دارالکتابالعربی.
7878صابریان ،علیرضا ،)1388( ،گزارهکالمی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیتشریعت) ،مجله
آموزههای فقهمدنی ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
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7979صانعی ،یوسف15( ،مارس2007م) ،مصاحبه ،روزنامهالشرقاألوسط ،شماره .10344
8080صدر ،سید محمدباقر1402( ،ق) ،اقتصادنا ،بیروت :دارالتعارف.
ی علماألصول ،بیروت :دارالکتاباللبنانی.
8181صدر ،سید محمدباقر1406( ،ق) ،دروسف 
8282صدر ،سید محمدصادق1420( ،ق) ،ماوراء الفقه ،بیروت :داراألضواء.
8383صدوق ،محمد ،)1385( ،عللالشرائع ،قم:کتابفروشیداوری.
ت اسالمی.
8484ــــــــ 1395( ،ق) ،کمالالدینو تمامالنعمه ،قم :دفتر انتشارا 
8585ــــــــ 1404( ،ق) ،منالیحضر ه الفقیه ،قم :دفتر انتشاراتاسالمی.
8686صفار ،محمد1404( ،ق) ،بصائر الدرجات ،قم:کتابخانه آیتالله مرعشی.
8787ضیاییفر ،ســـعید ،)1390( ،رویکرد حکومتی در فقه ،مجلهعلوم سياسی ،قم :دانشگاه
باقرالعلوم.
8888طباطبایی ،سید علی1421( ،ق) ،رياضالمسائل ،قم :مؤسسه آلالبیت.
8989طوسی ،محمد ،)1363( ،اإلستبصار ،تهران :دارالکتباإلسالمیه.
9090ــــــــ  ،)1365( ،تهذيباألحکام ،تهران :دارالکتباإلسالمیه.
9191ــــــــ 1407( ،ق) ،تجریداإلعتقاد ،قم :دفتر تبلیغاتاسالمی.
9292عاملی ،زینالدین ،)1413( ،مسالکاألفهام جلد  ،3قم :مؤسسه معارفاسالمی.
9393عاملی ،حسن1418( ،ق) ،معال م الدین ،قم:مؤسسهفقه.
9494عاملی ،محمد( ،بیتا) ،القواعد و الفوائد ،قم :منشوراتمفید.
9595علیشـــاهی قلعهجوقی ،ابوالفضل ،)1390( ،مفهوم وحجيت مذاق شـــريعت در فرآيند
استنباطاحکامفقهی ،قم :بوستانکتاب.

9696علوانی ،جابر1421( ،ق) ،مقاصد الشريعه ،قم :نشر ستاره.
9797علوی ،سید جعفر/فخلعی ،محمدتقی ،)1388( ،پژوهشی دربارهنقش اجتهاد در تشخیص
موضوعاتاحکام ،مجله فقه و اصول ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
9898عیاشی ،محمد1380( ،ق) ،تفسير العياشی ،تهران :المطبعةالعلمیه.
9999غزالی ،محمد1390( ،ق) ،شفاءالغليل ،بغداد :اإلرشاد.
10100ــــــــ 1413( ،ق) ،المستصفی ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
ل الشريعه :الشرکة و  ،...قم :مرکز فقهیائمهاطهار.
10101فاضل ،محمد1425( ،ق) ،تفصي 
10102فراهیدی ،خلیل1414( ،ق) ،ترتیبکتابالعین ،قم :انتشارات أسوه.
10103فرحناک ،علیرضا ،)1390( ،موضوعشناسیدرفقه ،قم :پژوهشگا ه علوم و فرهنگ اسالمی.
10104فرفور ،محمد1995( ،م) ،مصادر الفق ه اإلسالمی ،دمشق :دارالکلمالطیب.

س فیأصولفقهاإلمامیه ،قم :أمالقری.
10105فضلی ،عبدالهادی1420( ،ق) ،درو 
10106ــــــــ 1416( ،ق) ،مبادیعلمالفقه ،بیروت :أمالقری.
ت حج ،قم :نمایندگی
10107فالحزاده ،حسین ،)1390( ،موضوعشناسیاحکام فقهی ،مجلهميقا 
مقام معظم رهبری در حج و زیارت.
10108فیض ،محمدمحسن1406( ،ق) ،الوافی ،اصفهان :کتابخانهامامامیرالمؤمنین.
10109فیومی ،احمد1405( ،ق) ،المصباحالمنیر ،قم :دارالهجره.
11110قمی ،ابوالقاسم1431( ،ق) ،القوانين ،قم :إحیاء الکتباإلسالمیه.
11111کاشفالغطاء ،علی1381( ،ق) ،النور الساطع فیالفقه النافع ،نجف :مطبعةاآلداب.
11112کرکی ،علی1414( ،ق) ،جامعالمقاصد ،قم:مؤسسه آلالبیت.
11113کلینی ،محمد ،)1365( ،الکافی ،تهران :دارالکتباإلسالمیه.
11114کمپانی ،محمدحسین1414( ،ق) ،نهایة الدرایه ،قم :مؤسسه آلالبیت.
ی صالة المسافر ،تبریز :طلوع.
11115کوهکمری ،سید محمد1410( ،ق) ،النجمالظاهر ف 
11116مازندرانی ،محمد1369( ،ق) ،متشابهالقرآنو مختلفه ،قم :داربیدار.
ب العلمیه.
ط األعظم ،بیروت :دارالکت 
11117مرسی ،علی1421( ،ق) ،المحکمو المحی 
ل فقه ،قم :پژوهشگاهعلوم
11118مرکز اطالعات ومدارک اسالمی ،)1389( ،فرهنگنامه اصو 
گ اسالمی.
و فرهن 
11119مظفر ،محمدرضا ،)1370( ،أصولالفقه ،قم :دفتر تبلیغاتاسالمی.
12120مفید ،محمد1413( ،ق) ،اإلرشاد ،قم:کنگرهجهانی هزاره شیخمفید.
ت اصول ،قم :نشر المصطفی.
12121ملکی ،مجتبی1390( ،ش) ،فرهنگ اصطالحا 
12122مکارم ،ناصر1427( ،ق) ،استفتائات جديد ،قم :انتشارات امامعلیبنأبیطالب.

12123منهاجی ،محمد1417( ،ق) ،جواهر العقود ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
12124موسوی ،سید امیر ،)1394( ،اندیش ه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع ،تسنن و عقل،
مجلهپژوهشنامه مذاهباسالمی ،تهران :مجمع تقریب مذاهب اسالمی.
ی بر دیدگاههای ســـید قطب دربارهجاهلیتمســـلمانان ،مجله
12125ـــــــــــ  ،)1396( ،نقد 
انسانپژوهیدينی ،شماره  ،37قم :مجتمع آموزش عالی شهید محالتی.
12126موسوی ،سید مرتضی ،)1376( ،الذریعه ،تهران :دانشگاهتهران.
12127مهریزی ،مهدی ،)1382( ،فقهپژوهی(دفتر دوم) ،تهران :وزارت فرهنگو ارشاد.
12128ــــــــ 1423( ،ق) ،مدخل إلیفلســـفة الفقه ،ترجمهحیـــدر نجف و دیگران ،بیروت:
دارالهادی.
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 مجل ه فقهو، اسالم تفکر سیستمی شیوهقانونگذاری،)1383( ، عزتالســـادات،میرخانی12129

. پردیس خواهران دانشگاه امام صادق: تهران،83  شماره بهار،حقوقخانواده
. دفتر انتشاراتاسالمی: قم، فوائداألصول،)ق1404( ، محمدحسین،نائینی13130
.دارالفقه: قم، مرقاةاألصول،)1383( ، بشیر،نجفی13131
. دارالکتباإلسالمیه: تهران، جواهر الکالم، محمدحسن،نجفی13132
. مؤسسه آلالبیت: مشهد، مستند الشیعه،)ق1415( ، احمد،نراقی13133
. دائرة المعارففقهاسالمی: قم، فرهنگفقه، سیدمحمود و همکاران،هاشمی شاهرودی13134
. عصمت: قم، درآمدی بر فقه اسالمی،)1381( ، محمد،وحیدی13135
:دمشـــق/ دارالفکر المعاصر: بیروت،ل الفقه
 ی أصو
 یف
  المصف،)ق1417( ، أحمد،وزیر13136
.دارالفکر
. نشر نی: تهران،ت اصول
  فرهنگتشريحیاصطالحا،)1391( ، عیسی،والیی13137
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