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درآمدی بر نظریه در فقه
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علیشفیعی
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چکیده
برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شـــده است .در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف
گوناگون ،بهترین تعریف را عبارت میداند از« :تبیین و تفسیری عام از مجموعهای از مسائل
فقهی ،که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عینحال این مسائل
وحدت موضوعی داشته ،فصل مشترکی دارند که آنها را بههم پیوند میدهد».
در این مقاله ،ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبتسنجی آن با پارهای از مفاهیم مشابه ،از
ظرفیت فقه موجود در عرصۀ نظریهپردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است.
ً
حاصل آنکه اوال :اصطالح نظریۀ فقهی گرچه اصطالحی نوپیداست ،ولی این بهمعنای
ً
بیگانگی فقه با مقولۀ نظریهها نیســـت .ثانیا :گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریهپردازی،
ظرفیتی قابل توجه است ،اما استحصال نظریههای آن از یک سو و تالش برای حداکثرسازی
این ظرفیت از سوی دیگر ،نیازمند بازخوانی پارهای از مبانی ،روشها و منابع فقه موجود است.
کلیدواژهها :نظریـــه ،نظریۀ فقهی ،پارادایم فقهی ،قاعدۀ فقهی ،مســـئلهمحوری،
نظریهمحوری.

 .1تاریخ دریافت1396/07/28:؛ تاریخ پذیرش.1397/07/12 :
 . 2عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،مدیر گروه فقه کاربردی ،رایانامهa.shafiei@isca.ac.ir :
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دانش فقـــه در طول حیات خویش از دو حیث شـــکلی ،همانند :تبویبها ،و
ساختارهای جدید و محتوایی ،همانند :اصالح و تغییر پارهای مبانی ،افزایش منابع 1و
ارائۀ تفاسیر خاصی از آنها2و تفاوت در روشها 3و رویکردهاّ ،
تطورات تاریخی فراوان
و ّ
تحوالت بسیاری را تجربه کرده است.
یکی از مفاهیم جدیدی که میتواند مرحلهای نو در تحوالت دانشهایی چون ،فقه
باشد و دورهای دیگر به ادوار تاریخی فقه بیفزاید ،نگاه ساماندهی شده و نظری هوار به
مبانی ،منابع و روشهای دانش فقه است.
نظریهسازی یا نظریهپردازی كه مدتی است ذهن پارهای از اندیشهوران و عالمان را
به خود درگیر کرده است؛ تالش علمی و روشمند برای فهم و دریافت نظریه است.
بهبیانی دیگر ،نظریهپردازی فرآیندیست که برای خلق نظریه طی میشود (داناییفرد،
 .)10، 1389عمل و فعلی است که به کشف یا خلق نظریه منجر میشود.
نظریهپردازی كه از آن با تعابیری همچون ،ساخت نظریه 4،نظریهسازی5و تئوریزه
کردن نیز یاد میشود (داناییفرد ،)10، 1389 ،بدان جهت که دارای کارکردها و آثار
ّ
قابل توجهی است ،باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرد تا بتوان انتخابگرایانه در این
عرصه گام نهاد.
این رویکرد ویژه ،در فقه همانند هر حرکت علمی دیگر از یکسو نیازمند چینش
و تبیین مبادی ،منابع و روشها و در سوی دیگر آسیبهاست تا بتوان ضمن بهرهبرداری
صحیح از آن ،ظرفیتهای آن را بهصورت حداکثری استحصال کرد.
فهم و اســـتخراج یک نظریۀ روشمند و قابل دفاع و بهعبارت دیگر فرآیند ارائۀ
 .1در دورۀ تفریع ،منابعی همچون اجماع و عقل(دلیل العقل) به منابع پیشین افزوده میشوند.
 .2همانند تفاسیر متفاوت از کتاب و سنت در میان اصولیان و اخباریان و رویکردها و تلقی مختلف از عقل در میان اصولیان.
 .3بهعنوان مثـــال تفاوت روشهای فقهی و اصولی در مکتب قم و نجف در دوران معاصر .ر.ک .به :ســـیدمصطفی
محققداماد ،ویژگیهای مکتب اصولی حوزه علمیه قم ،جلد اول ،نشستهای علمی مرکز فقهی ائمه اطهار ؛ ابوالقاسم
علیدوست ،گفتوگو با مجلۀ مهرنامه.
4. Theory construction
5. Theory building

نظریۀ کاربردی و خردمندانه نیازمند آشنایی نظریهپرداز با پارهای مباحث پیشانظریهای
است که بسیاری از آن مباحث عالوه بر آنکه ضروری هستند میتوانند تسهیلکننده
ورود وی به قلمرو و جغرافیای ارائۀ یک نظریۀ علمی باشـــند .برخی صاحبنظران،
مباحثی که میتواند به نظریهســـاز در تولید یک نظریه کمک کند را بیان کردهاند
(داناییفرد .)15-16 ،1389 ،مواردی چون .1 :دانش کافی نظریهپرداز در دو محور
روششناسی نظریهپردازی و پدیده مورد مطالعه؛  .2داشتن تصویری روشن از نیاز به
ِ
نظریه؛  .3دانش درست ارائه دادن نظریه در قالب علمی آن ،از جملۀ آنها است .با
ِ
عنایت به این نکته در ادامه تالش شـــده است تا ضمن ارائۀ تصویری روشن از نظریه
با استفاده از مفهومشناسی و تبیین تفاوتهای آن با اصطالحات مشابه ،به بعضی از
مباحثی که میتواند در تولید نظریه به نظریهپرداز یاری برساند ،اشاره گردد.
مفهوم شناسی و تقسیمات نظریه

نظریه چیســـت؟ تقســـیمات آن کداماند؟ نســـبت بین آن و مفاهیمی همچون
پارادایم ،قاعده ،ضابطه و نظر یا مســـئله فقهی در چیست؟ نظریه در اصل از نظر و
ّ
نظری (theoreticـ ضد َع َملی ) گرفته شـــده است که در لغت بهمعنای اندیشیدن
و تحقیق (تهانوی )1705 ،1375 ،و نگریســـتن در چیزی با تأمل ،عقیده ،حدس و
گمان آمده است (تهانوی .)1705 ،1375 ،واژۀ نظر ،نه نظریه ،در متون دینی نیز چند
کاربرد داشتهاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد .1 :شهود بصری؛
َ ْ ََ ْ َ ُ ُ َْ ْ َ ََْ َ ْ َ ُ
اك ْم َو َأ ْغ َر ْق َنا َآل ف ْر َع ْو َن َو َأ ْن ُت ْم َت ْن ُظ ُر َ
مثل:و ِإذ فرقنا ِبكم البحر فأنجين
ون(بقره)50/؛ .2
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انتظار کشیدن ،مثلَ  :و ِإن كان ذو عس َر ٍة فن ِظ َرة ِإلى م ْيس َر ٍة َوأن تصدقوا خ ْي ٌر لك ْم ِإن كنت ْم
ََ َ َْ ُ ُ َ َ
َت ْع َل ُم َ
ون ِإلى
ون(بقره)280/؛  .3تأمل کردن و تفکر کردن در امور ،مثل :أفل ينظر
ْ
َ ُ َ
ِال ِب ِل ك ْي َف خ ِلق ْت( غاشیة.)17/
در اصطالح برای نظریه به تعداد افرادی که در باب نظریه سخن گفتهاند تعریف
اصطالحی وجود دارد ،بههمیـــن جهت برخی مدعیاند ،یکی از دالیل وجود ابهام
در نظریه ،متعدد بودن تعاریف آن اســـت (داناییفرد .)8 ،1388 ،یکی از تعاریف
اصطالحی نظریه عبارت است از« :ارائه تبیینی ـ توصیفی (آزاد ارمکی16 ،1379 ،؛
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شـــفیعی )30 ،1395 ،واحد از مجموعهای از پدیدهها» (داناییفرد)116 ،1389 ،که
همیشه عام و کلی است.
ً
بنابراین نظریه ،اوال :همیشـــه منتزع از اموری جزیی است (کوهن)22 ،1381 ،؛
ً
چرا که بر شانههای تک پدیدهها استوار است (حســـونه)414-415 ،2005 ،؛ ثانیا:
بهصورت حداکثری معادل مبینهاست (شفیعی238 ،1395 ،؛ آزاد ارمکی،1379 ،
بیان علت شده
)28؛ بهدلیل اینکه در بسیاری از دانشها ،گزارههای تبیینی که در آنها ِ
ً
باشد را نظریه میگویند .ثالثا :عمومیت و شمول دارد (البته مخالفان نگاه نظریهای این
کلیت را قبول ندارند ،ولی ضمن آنکه معتقدند هیچ تئوری هرگز با تمام پدیدههای
موجـــود در قلمروش مطابقت ندارد (فایرابند )83 ،1375 ،در همان حال میگویند:
با وجود این ،همواره نباید از تئوری عیبجویی کرد (فایرابند)83 ،1375 ،؛ یعنی این
ً
عدم پوشش حداکثری نقص تئوری نیست) .رابعا :این تبیین یا توصیف برداشتی است
ً
که میتواند بر حدسها و گمانها استوار باشد گرچه لزوما همیشه اینگونه نیست.
نظریه از جهات متفاوت دارای تقســـیماتی است .عمده رویکردهای موجود در
تقســـیم نظریه عبارتند از :الف) انواع نظریه با لحـــاظ میزان تجربی بودن آن 1که به:
.1نظریههای تحلیلی 2مثل نظریههای منطق و ریاضیات؛  .2نظریههای هنجاری 3مثل
5
نظریههای اخالقی و زیباییشناسی؛  .3نظریههای علمی؛ .4 4نظریههای متافیزیکی
تقسیم میشوند 6.ب) انواع نظریه با لحاظ گســـتره یا سطح آن (داناییفرد،1389 ،
َ
 )43-45که به .1 :نظریۀ جوهری(اصیل)؛  .2نظریۀ رسمی .3نظریۀکالن (ابرنظریه)
قابل تقسیم است؛ ج) انواع نظریه با لحاظ ارتباط درونی و قدرت پیشبینی 7که به.1 :
.1این تقسیمات چهارگانه را کوهن در کتاب «نظریه اجتماعی نوین» ،1381 ،صفحات  22-21انجام داده است.
2. Analytical theories
3 .Normative theories
4 . Scientifie theories
5 . Metaphysical theories
 .6پرســـای اس .کوهن معتقد است ،عمده تمایز نظریههای علمی و متافیزیکی در آزمونپذیر بودن یا نبودن آنهاست.
(ر.ک :کوهن.)25 ،1381 ،
 .7این تقسیمبندی را فیزیکدان آلمانی ،اویگن گلدستاین ( )Eugen Goldsteinارائه داده است.

نظریۀ صوری؛ .2نظریۀ قیاسی؛  .3نظریۀ تقلیلی؛  .4نظریۀ تجریدی ،تقسیم میشود.
انواع نظریه با توجه به عرصۀ عمل :برخی صاحبنظران یکی دیگر از تقسیمات نظریه
را ناظر به قابلیت اجرایی داشتن یا نداشتن آن دانسته و آن را به دو نوع تقسیم کردهاند:
 .1تنها اعتبار علمی داشـــتن نظریه؛  .2اعتبار علمی و عملی داشتن نظریه (شفیعی،
 )54 ،1395تقسیم نظریه با توجه به گونههای آن :صاحبنظرانی در ادامه تقسیمات
فوق ،نظریه را از نظر گونهشناسی آنها به .1 :نظریه از سنخ انطباق و تطبیق؛  .2نظریه
از سنخ اصول و مبانی کالن تقسیم کردهاند (شفیعی.)218 ،1395 ،
از میان تقســـیمات باال ،برخی حیثیتها در هنگامـــۀ بحث از نظریههای فقهی
میتواننـــد مورد مطالعه قرار گیرند ،از آن جمله میتوان به تقســـیم نظریهها از حیث
گستره یا سطح آن و تقسیم آن با توجه به کاربردی بودن یا نبودن آن اشاره کرد.
الف) نظریه در فقه و نسبتسنجی آن با مفاهیم مشابه

بودن این عناوین سخن از سخت بودن ارائه
پارهای از صاحبنظران با اشاره به نو ِ
تعریفی همگانی گفته (شفیعی368 ،1395 ،؛ محقق داماد )24 ،1388 ،و معتقدند
بهترین راه تعریف «نظریه» ،شناســـاندن آن از طریق مؤلفههای آن اســـت (محقق
داماد .)108 ،1388 ،مؤلفههاییکه ایشان ارائه دادهاند؛ عبارتاند از .1 :نیازمندی به
استدالل؛  .2در مسیر اثبات بودن؛  .3عنصر نو بودن در عین مرز داشتن با بدعت؛ .4
دارای مبنا ،پیام و کارا بودن (شفیعی.)368 ،1395 ،
از جمله تعریفهایی که برای نظریۀ فقهی ارائه شـــده میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
 .1ارائۀ تبيين توصیف واحدى از مجموعهاى از پديدههای فقهی که هميشه عام و
ّ
كلى است (شفیعی.)30 ،1395 ،
 .2مجموعۀ گزارهها یا اصول و قواعدی که ارتباط سیستمی و نظاممند با همدیگر
دارند و بدین منظور ،جعل یا اختراع شـــدهاند که یکسری از واقعیات یا پدیدارها یا
بخشی از یک پدیده یا موضوع علمی مثل فقه را توضیح میدهند (شفیعی ،1395 ،
.)152
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همانگونه که اشاره شد ،برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است که بهنظر
میرسد تعریف آن به« :تبیین و تفسیر عامی از مجموعهای از مسائل ،در اینجا مسائل
فقهی که هم شمول و گستردگی شکلی دارد ،در اینجا یعنی بسیاری از فروعات فقهی
یا ابواب مختلفی در فقه را مدیریت میکند و هم توسعه مفهومی دارد ،در اینجا یعنی
قدرت جذب مفاهیم متعددی که در ابواب فقهی مطرح میشوند را دارد -در حالی
که این مســـائل (مسائل فقهی) -وحدت موضوعی داشته و فصل مشترکی دارند که
آنها را به هم پیوند میدهد» تعریفی قابل دفاع باشد.
ی عمده
در نگاهی کلی ،همانگونه که گفته شـــده «نظریه» دارای چند ویژگ 
اســـت که عبارتند از .1 :نظریه یک منظومه منسجم و هدفمند است؛  .2تعمیمپذیر
ّ
و فراگیرست؛  .3شرحدهندۀ پدیدهها و دادههای مربوط در شبکهای علی و معلولی
است؛  .4قابلیت صدق و کذب دارد؛  .5سبب تغییر و دگرگونی میشود (سیدباقری،
.)5 ،1388
یکی از نویسندگان با اشاره به مفهومشناسی نظریه و ذکر مصادیق آن مینویسد:
بهعنوان نمونه میتوان از مصادیقی همچون :نظریۀ ملکیت ،نظریۀ عقود و نظریۀ اثبات،
نظریۀ شرط ،نظریۀ عرف و  ...نام برد .وی آنگاه در تبیین ارکان و مقومات نظریه به
عنوان نمونه به نظریۀ اثبات پرداخته و مینویسد« :نظریۀ اثبات در فقه جنائی اسالم
عناصر و ارکانی دارد که عبارتند از :حقیقت اثبات ،شهادت ،شرائط شهادت ،کیفیت
شـــهادت ،رجوع از شهادت،مسئولیت شـــاهد ،اقرار ،قرائن ،آزمایش و اختبار،علم
قاضی ،سوگند ،قسامه ،لعان و(»...جمعه محمد.)334 ،1422 ،
ً
این نگاه و رویکرد به نظریه ،ضمن آنکه نشـــان میدهد نظریۀ فقهی لزوما همان
مسائل فقهی و حتی قواعد فقهی نیستند،گرچه از یک سو حجم نظریههای فقهی را

میتواند کاهش دهد ،اما از ســـوی دیگر میتواند طرح نظریهها را روشمندتر کند و
سبب میشود که هر ادعایی ،نظریه دانسته نشود.
الف )1/نظر /رأی فقهی و تفاوت آن با نظریۀ فقهی

یکی از اصطالحاتی که گاه با نظریه خلط میشود «نظر» و «رأی» فقهی است
که این خطا مبتنی بر نگاه عرفی به معنای «نظر» و «نظریه» است (شفیعی،1395 ،
 .)239نظر به هرگونه رأیی ،چه توصیفی باشد و چه تحلیلی و چه قابل تحقیق از طریق
ِ
مشاهده و آزمایش باشد و چه از طریق تفکر یا از هر طریق دیگر ،همانند عرف گفته
میشود .نظرات فقهی پاسخ به مسئلههای فقهی هستند که عبارتاند از :قضیهای که
ّ
محمول آن یک حکم شـــرعی واقعی ّاولی یا ثانوی است که متعلق به فعل خاص یا
ذاتی مخصوص است.
نظرات فقهی میتوانند برای نظریههای فقهی پایه و بنایی شـــوندّ ،اما دیگر نظریۀ
محور یک مسئله شکل میگیرد و
فقهی نیستند .به بیانی دیگر ،نظرات فقهی حول
ِ
محصول مسئلهمحوری فقیه است .اما نظریهها همانگونه که گفته شد دارای فرآیندی
خاص و ساختاری ویژهاند .نظریه ،ابهت و هیمنه دارد؛ برخالف نظر که چنین شأن و
ّ
جایگاهی در علم ندارد .کاستن شأن و جایگاه نظریههای فقهی در حد آرا و نظرات
فقیهانه ،نه اینکه نظرات فقهی را از آن چه که هست دور میکند ،بلکه اسباب زحمت
برای نظریههای فقهی را فراهم میآورد.
نتیجه آنکه ،بین نظر و نظریۀ فقهی همانگونه که برخی صاحبنظران گفتهاند،
نسبت عموم و خصوص مطلق است (شفیعی.)242 ،1395 ،
الف )2/قاعدۀ فقهی و تفاوت آن با نظریۀ فقهی

قاعدۀ فقهی از مفاهیمی است که عالوه بر آنکه پیشینۀ درازی در ادبیات فقهی
دارد ،گاه تعاریفی از آن ارائه شـــده است که نزدیکی بسیاری بین آن و بین نظریه را
به ذهن القا میکند ،بهگونهای که برخی ،هر چند کمشـــمار (الروکی59 ،2000 ،؛
الخطابی111 ،1400 ،؛ برهان كوراوغلو ،بیتا5 ،؛ ابوزهره ،)10 ،1377 ،معتقدند تفاوتی
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بین قاعدۀ فقهی و نظریۀ فقهی نیســـت (ابوزهره10، 1377 ،؛ موسی319 ،1430 ،؛
شبلی.)323 ،1405 ،
«قاعده» در لغت بهمعنای اساس و ریشه هر چیزی است؛ چه آن امر حسی و چه
معنوی باشد (طریحی129/3، 1362،؛ عبود هرمش19 ،1406 ،؛ محققداماد،1374 ،
21؛ الروکی .)42 ،2000 ،این واژه در قرآن نیز به هر دو معنای حســـی و غیر حســـی
1
استعمال شده است.
فقیهان در تعریف اصطالحی قاعدۀ فقهی اتفاقنظـــر ندارند؛ گروهی از فقها،
تعریفـــی از قاعدۀ فقهی ارائه ندادهاند و تنها به مباحثی همچون؛ فرق قاعدۀ فقهی با
قاعدۀ اصولی و ضابط فقهی و مسئله فقهی و مانند اینها بسنده کردهاند ،که در واقع
از این طریق خواستهاند به تعریف قاعدۀ فقهی برسند .برخی دیگر نیز تالش داشتهاند
تا با ارائۀ تعریف قاعدۀ فقهی آن را از دیگر اصطالحات و مفاهیم جدا کنند .در ذیل
برخی از این تعاریف مورد اشاره قرار خواهند گرفت:
الف) قاعدۀ فقهی مشتمل بر حکم فقهی عامی است که اختصاص به باب معینی
ندارد .بلکه شـــامل همۀ ابواب فقهی یا بسیاری از مسائل فقهی میشود که در ابواب
متعدد فقهی است یا مسائل بســـیاری از یک کتاب فقهی را در بر میگیرد (مکارم
شیرازی.)23-24 /1 ،1411،
ب) قاعدۀ فقهی ،قضیهای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق
نباشد ،بلکه بسیاری از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی بر آنها صادق
است ،شـــامل باشد؛ خواه آن حکم محمولی حکم واقعی ّاولی باشد ،از قبیل قاعدۀ
«ما ُیضمن بصحیحه ُیضمن بفاســـده» و عکس آن «ما الیضمن بصحیحه الیضمن
بفاسده»  ...یا حکم واقعی ثانوی باشد؛ از قبیل :قاعدۀ «الضرر» و قاعدۀ «الحرج»
که در همۀ ابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند ،یا حکم ظاهری باشد ،از قبیل قاعدۀ
«تجاوز» و قاعدۀ «فراغ» (شهابی.)9،1323 ،
ْ
و إ ْذ َي ْر َف ُع إ ْب َراه ُيم ْال َق َواع َد م َن ْال َب ْيت َو إ ْس َماع ُيل َر َّب َنا َت َق َّب ْل م َّنا إ َّن َك َأ َنت َّ
َ
(بقره )127/قاعده در معنای حسی
الس ِم ُيع ال َع ِل ُيم
ِ ِ
 .1در آیۀِ :
َ
َ
َ
ِ ِ َ ْ َ َ ِ ُ ِ َ ِ ِّ َ َّ َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ً َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ِّ
َ
ات
استعمال
شده کما ایَنکه َّدر آیۀ :والقو ِاعد ِمن النس ِاء الل ِتي ل يرجون ِنكاحا فليس علي ِهن جناح أن يضعن ِثيابهن غير متبرج ٍ
آن َ
ِب ِز َين ٍة َوأ ْن َي ْس َت ْع ِف ْف َن َخ ْي ٌر ل ُه َّن َوالل ُه َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم( نور )60/قاعده در معنای غیرحسی آن استعمال گردیده است.

ج) قواعد فقهی ،قواعدی هستندکه در طریق استفادۀ احکام شرعی قرار میگیرند،
ّاما نه به وجه اســـتنباط؛ بلکه ـ در طریق استفاده حکم شرعی قرار گرفتنشان ـ از باب
تطبیق است (فیاض.)8 ،1385 ،
ّ
متضمن احکام
د) اصول کلی فقهی که در قالبهایی مختصر شـــکل گرفته و
تشریعی عمومی هستند که موضوعات زیرمجموعهشان را پوشش میدهند (الزرقاء،
.)941 ،1425
هـ) قاعده چیزی است که در متن برای آن دلیل آورده باشند ،یعنی منبع آن دلیل و
منه الدلیل باشد .مانند :ال ضرر و ال ضرار (شفیعی.)214 ،1395 ،
این تعاریف نشان میدهد که نمیتوان از این همانی نظریه و قاعده سخن گفت
و لذا فراواناند صاحبنظرانی که از تفاوت آن دو سخن گفتهاند ،هر چند برخی این
تفاوتها را کمشمار دانستهاند (شفیعی .)368 ،1395 ،معتقدان به تفاوت بین قاعدۀ
فقهی و نظریۀ فقهی (از جمله :الندوی62 ،1414 ،؛ الشثری ،بیتا5 ،؛ الزرقاء،1425 ،
 .)235موارد بســـیاری را در تفاوت این دو ذکر کردهاند (حسونه400-414 ،2005 ،؛
الزرقاء235 ،1425 ،؛ الزحیلـــی201 ،1999 ،؛ الخطابی111 ،1400 ،؛ الدرینی،1417 ،
140؛ الدسوقی263 ،1999 ،؛ هاللیان147 ،1388 ،؛ الروکی61 ،2000 ،؛ الدوسری،
26 ،1428؛ محمد مشعل294 ،1430 ،؛ مبلغی .)4 ،1382 ،از جملۀ آنها میتوان به
انتساب مستقیم به شارع در قواعد فقهیه و غیرمستقیم در نظریههای فقهی اشاره کرد
(شفیعی 214 ، 178 ،114 ،1395 ،و.)...
الف )3/ضابط فقهی و تفاوت آن با نظریۀ فقهی

دیگر اصطالح نزدیک به نظریۀ فقهی ،ضابط فقهی اســـت .این واژه نیز همانند
1
قاعدۀ فقهی نزدیکترین اصطالح به نظریۀ فقهی است.
َ َ
ضابط در لغت از ض َبط گرفته شده كه بهمعنای مالزمت و حبس و مراقبت است
(الجوهـــری1139 /3 ،1990،؛ ابنمنظور(15-16/8 ،1414 ،ضبط)؛ جرجانی،2003 ،
 .1این قرابت آنقدر زیاد است که برخی در تعریف قاعده گفتهاند :والقاعده فی االصطالح بمعنی الضابط( ...الزحیلی،
.)18 ،1919
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 )179و در اصطالح گفته شـــده كه عبارت اســـت از :انضمام و همسو دیدن َ
صور و
َ
اشکال شبیه به هم در یک موضوع بدون استخراج و نظر داشتن و هدایت آنها به یک
معنای جامع بینشان (الباحسین67 ،1423 ،؛ شبیر .)22 ،1429 ،برخی1دیگر نیز گفتهاند:
2
ضابط آن معیار و میزانی است که فروعات و مسائل یک باب فقهی را پوشش میدهد.
این تعریف از ضابط فقهی ،تفاوتهای آن را با نظریه روشن میکند که از جمله
تفاوتها میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1درون مذهبـــی بودن ضابط فقهی :برخی با اشـــاره به تفاوتهای این دو
اصطالح میگویند :ضابطهای فقهی محدود به پارهای مذاهب فقهی اســـت و در
دیگر مذاهب امکان بهرهگیری از آن وجود ندارد .برخالف نظریۀ فقهی که فرامذهبی
است (الدوسری .)18 ،1428 ،بهنظر ایشان خواستگاه تولید و شکلگیری ضابط فقهی
درون مذهب است و لذا ضوابط فقهی در مذاهب مختلف فقهی میتوانند متفاوت
باشند .برخالف نظریه که این چنین نیست و فرامذهبی هست ،اگرچه پارهای مصادیق
و افراد آن میتواند در یک مذهب متفاوت با مذاهب دیگر باشد .بهبیان دیگر ،یکی
از تفاوتهای ضابط و نظریۀ فقهی به قلمرو کارایی و کارکرد آن بر میگردد؛ نظریۀ
کارکردی فرامذهبی دارد ،ولی ضابطه ،کاربردی درون مذهبی دارد.
 .2تفـــاوت در کارآیی و کارکرد :تفاوت دیگر نظریه و ضابط فقهی در کارآیی و
کارکرد آن است که در تفاوت پیشین نیز به اجمال به آن اشاره شد .این تفاوت دو رویه
ً
دارد :اوال3 :کارآیی ضابط درون مذهبی اســـت و حال اینکه نظریه فرامذهبی است.
ً
ّ
ثانیا 4:نظریۀ فروعات متعدد و ابواب فراوانی را پوشش میدهد ،برخالف ضابط که
به اعتقاد بســـیاری از صاحبنظران تنها در یک باب فقهی کارآیی دارد (الدوسری،
18 ،1428؛ المیمان.)13 ،1424 ،
 .1مانند :الزحیلی ،به عنوان نمونه ایشان از «کل ماء مطلق لم یتغیر فهو طهور» بهعنوان یک مصداق ذکر میکند (الزحیلی،
.)201 ،1999
 .2به نظر میرسد پارهای از آنچه در کتاب «القوانین الفقهیه» ابنجزى الكلبى از فقيهان مالكی آمده است از این سنخ است.
 .3أﻥ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺘﻔﻖ ﻋلی ﺣﻜﻤﻬـﺎ فی اﻷﻋـﻢ اﻷﻏﻠـﺐ ،أﻣـﺎ اﻟـﻀﺎﺑﻂ ﻓﻴ ﻜﺜـﺮ الخالف فی ﺣﻜﻤﻪ بین اﻟﻔﻘﻬﺎء.
ً
 .4أﻥ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة أﺑﻮاب ﻓﻘﻬﻴﺔ ,أﻣﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻬﻮ یختـــص ﺑﺒـﺎب ﻓﻘﻬـﻲ ﻭاﺣﺪ ،ﻭ ﻫﺬا أﺑﺮز اﻟﻔﺮﻭﻕ ﻭ أﻇﻬﺮﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎراﻋﻨﺪ
اﻟﻌﻠماء ﻭ أﻭﺿـﺤﻬﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ...

الف )4/نظام فقهی و تفاوت آن با نظریۀ فقهی

در تعریف نظریه آمده است :مجموعهای از نهادهای جهانشمول که با یکدیگر
روابط خاص دارند و دستگاهی هماهنگ بر اساس «مبانی» تحقق بخش «اهداف»
مورد نظر را تشکیل میدهند «نظام» مینامیم (هادویتهرانی .)32 ،1378 ،نظامات
فرآیند نظامســـازیاند .نظامســـازی را ایجاد منسجمترین و
فقهی محصول عمل و
ِ
معقولترین ساختار بین اجزای یک مجموعه که کوتاهترین و سریعترین مسیر به سوی
هدف را موجب میشود دانستهاند.
این تعریف از نظام و نظامسازی گرچه تفاوت آن را با نظریۀ فقهی و نظریهپردازی
فقیهانه روشن میکند ،اما از آنجا که برخی صاحبنظران معتقدند :بین نظریۀ فقهی
و نظام فقهی بیشترین همســـویی و قرابت وجود دارد (االشقر208 ،1402 ،؛ حسونه،
 )416 ،2005پرداختن به تفاوت بین ایندو الزم بهنظر میرسد.
در نسبتسنجی بین نظریه و نظام فقهی ،برخی از رویکرد این همانی دفاع کرده و
مینویسند... « :و بعض المعاصرون یمیلون الی تسمیه هذه النظریات بنظم اإلسالم و
هذا أقرب ( »...االشقر208 ،1402 ،؛ حسونه .)402 ،2005 ،ايشان معتقدند چون منبع
شـــکلگیری یا روش شکلگیری نظریه و نظام مشترک است که آن هم ابتنایشان بر
اندیشههای بشری است (االشقر .)271 ،1402 ،لذا میتوان از این همانی آندو ،سخن
ِ
گفت .یکی از معتقدان به این رأی میگوید :از آنجا که منبع صدور شـــکلگیری
نظریهها عقل انسانی است؛ لذا جایگزینی آنها با نظامها که تردیدی در بشری بودن
آنها نیست ،اشکالی ندارد (حسونه.)402 ،2005 ،
ولی در مقابل اين رويكرد برخی به درستی معتقدند :ایندو با هم از زوایای مختلفی
تفاوت دارند .از جمله:
 .1تفاوت رتبی یا ابتنای نظامهای فقهی بر نظریهها :ایشان معتقدند مهمترین
تفاوت نظریۀ فقهی و نظامهای فقهی در رتبۀ آنهاســـت و از ابتنای یکی بر دیگری
ســـخن میگوید .نظامها بر شانۀ نظریهها اســـتوارند و این نظریهها هستند که نظام
میسازند .بهعنوان نمونه ،نظام مالی اسالمی برآمد نظریههایی همچون نظریۀ ملکیت،
نظریۀ حق ،نظریۀ عقد و چند نظریه دیگر است.

درآمدی بر نظریه در
فقه(مفهومشناسیو
ظرفیتشناسی)

17

 .2تفاوت در قلمرو و گستره :دایرۀ شمول و قلمروی نظام ،گستردهتر از نظریه
است .گاه چند نظریه تشـــکیل دهندۀ یک نظاماند .بهعنوان نمونه میتوان از نظام
سیاسی در اسالم نام برد که خود نظریههای متعدد و متفاوتی را پوشش میدهد.
الف )5/پارادایم فقهی و تفاوت آن با نظریۀ فقهی
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پارادايم 1نخســـتینبار در قرن پانزدهم وارد ادبیات علمی شد که در منابع فارسی
َ
معنای «الگو ،نگاره ،نمونۀ عالی ،ابرانگاره و »...ترجمه شـــده است (آریانپور،
به 
.)4310/7 ،1388
پارادايم اصطالحی است كه در فلسفه علم بهكار گرفته میشود و مقصود از آن،
اصولی اســـت كه بر بينش ما نسبت به چيزها و جهان حكومت دارد (مورن،1379 ،
 .)16پارادايم آن اموری هستند که با ایجاد الگوی ذهنی برای ما ،تمام شخصیت ما را
که بروز و ظهور آن د ر افكار ،گفتار ،رفتار و كردار تبلور مییابد ،مدیریت میکند.
پارادایم فقهی نیز همانند نظریۀ فقهی اصطالحی جدید است و آن اصولی هستند
که الگوی ذهنی فقیهان را راهبری میکنند .پارادایمهای موجود در فقه را میتوان از
حيث روش به پارادایم اخباریگری و اصولیگری و از حیث محتوا و معنا به پارادایم
الگومحور و قانونمحور (فنایی )437 ،1389 ،تقسیم نمود .از سویی دیگر ،میتوان
به پارادایم عبد و موال ،عاشق و معشوق ،طبیب و بیمار در تصویر رابطۀ خدا و انسان
(شفیعی )337-339 ،1395 ،اشاره کرد .همانگونه که اشاره شد شاخصۀ مهم آنها
بنیادی و اساسی بودنشان است .پارادایمهای فقهی نیز با نظریههای فقهی از چند زاویه
تفاوت دارند:
 .1تفـــاوت در جایگاه و قلمرو :یکی از تفاوتهای موجود بین پارادایم فقهی و
نظریۀ فقهی تفاوت آنها در جایگاه و قلمرو است .پارادایمها مبناییتر و لذا جایگاه
آنها مهمتر اســـت .برخی بر این باورند با اشاره به شأن و جایگاه پارادایم و مبناییتر
بودن نقش آن در علوم میگوید :اگر تصور عالمان از یک علم که یک پارادایم است
1. Paradigm

عوض شود همۀ نظریات آن علم دســـتخوش تغییر خواهند شد (شفيعی،1395 ،
 .)340عـــاوهبر تفاوت در جایگاه ،قلمروی این دو نیز متفاوت اســـت .به جهت
جایگاه مهم پارادایم ،قلمروی آن نیز توسعهدارتر و از شمول بیشتری برخوردار است،
نکتهای که مورد اشاره برخی صاحبنظران نیز قرار گرفته است (مبلغی.)140 ،1390 ،
 .2تفـــاوت در روش تأثیرگـــذاری :تفـــاوت دیگر پارادایم و نظریه در شـــیوۀ
تأثیرگذاری اســـت .نظریهها و قواعد تأثیرگذاری گستردهتر و ملموستری بر مسائل
زیرمجموعهشـــان دارندّ ،اما پارادایمها تأثیراتشان آن چنان کلی است که گمان عدم
تأثیرگذاری آن بر فروعات مسائل به ذهن میرسد .علت عمده نیز به فاصلۀ بین پارادایم
و فروعات مسائل برمیگردد که این فاصله در نظریهها و قواعد فقهی و اصولی کمتر
است (مبلغی.)140 ،1390 ،
 .3تفاوت در ســـنخ وجودی :تفاوت دیگر به سنخ وجودی ایندو بر میگردد.
پارادایمها تاریخیترند تا نظریهها .به عبارت دیگر ،عنصر تاریخی بودن در پارادایمها
بسیار پررنگتر و قویتر است تا نظریه (مبلغی.)140 ،1390،
 .4تفاوت در نیاز به استدالل :یکی دیگر از تفاوتهای مهم نظریههای فقهی و
پارادایمهای فقهی در برهانپذیری آنها و امکان و عدم امکان اقامه برهان به سود هر
یک است .نظریهها نیازمند برهان و استداللاند ،بر خالف پارادایمها که استداللی به
سودشان وجود ندارد (شفیعی.)341 ،1395 ،
ب) ظرفیتشناسی نظریهای فقه موجود

تبیین نسبت فقه موجود با نظریه ،نکتهای است که مورد توجه برخی از صاحبنظران
فقه موجود به پارهای پیشنیازها و
قرار گرفته و تالش کردهاند تا ضمن تشریح ظرفیت ِ
همچنین علل و عوامل رونق اندک نظریهها در تاریخ حیات فقه بپردازند.
فقه موجود و تولید نظریه

برای داوری در مورد امکان یا عدم امکان توان تولید نظریه توسط یک دانش البته
راههای متعددی وجود دارد کـــه از آن جمله میتوان از مبادی و مبانی آن دانش یاد
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ً
کرد .دانشـــیهایی که اوال :مبادیشان از شفافیت برخوردار باشند و مبانی آنها نیز از
ً
یک جامعیت حداکثری بهره ببرند و ثانیا :دارای انسجام معرفتی و ساختاری نیز باشند،
توان و ظرفیت تولید نظریۀ بیشتر و سهلتری دارند .شفافیت در مبادی بهمعنای وجود
تصاویر واضح از اهداف ،قلمرو ،روش و ..است؛ دانشی که اهداف آن مشخص شده
باشد و جغرافیای اهداف آن با علومی که افقهای مشترکی دارند به درستی مرزبندی
شده باشد در تولید نظریه میتواند بهتر و پر حجمتر حضور پیدا کند.
دانش فقه از جمله دانشهایی است که بهکمک دانشهایی مثل اصول ،رجال،
حدیثشناســـی و ،...هم فیالجمله مبادی شفاف و مبانی حداکثری دارد و هم از
انسجام نسبی معرفتی و ساختاری برخوردار است 1و لذا میتوان ادعا کرد که این دانش
ظرفیت تولید نظریهها را دارد .اما این ظرفیت با روششناسی موجود فقه و پارهای مبانی
ُ
موجود به سختی دستیافتنی است که یک عامل مهم کندی تولید نظریههای فقهی
موجود را میتوان این نکته دانست.
ارائه و تولید نظریههایی همچون؛ «نظریة العقود»« ،نظریة الملکیه»« ،نظریۀ والیت
فقیه» و«نظریۀ عدم نیاز به امضای شارع در معامالت» (شفیعی )204 ،1395 ،و2 ...عالوه
بر تحلیل تئوریک مبنی بر وجود این ظرفیت در فقه نشان قابل توجهی است بر اینکه این
دانش توان تولید نظریه را دارد و لذا میتوان در آن دانش به نظریهپردازی پرداخت.
این توان به ویژه در ابوابی که با رهاوردهای بشری همسویی بیشتری داشته و بر
ُعرفیات و سیرههای عقالیی استوارند که در فقه از آنها به امضائیات تعبیر میشود،
بیشتر قابل دستیابی است (شفیعی.)204 ،1395 ،
در هنگامۀ سخن گفتن از ظرفیت تولید نظریه در فقه نباید از منابع اولیه فقه بهویژه
قرآن غفلت کرد .قرآن که در بسیاری از موارد ورودی قاعدهگونه به مباحث ،ازجمله
مباحث حکمی دارد ،تذکر دهندۀ این نکته است که این متن اگر مقداری عمیقتر
دیده شود ،الیۀ بعدی قاعدهها را که همان نظریهها هستند را هم بهدنبال خواهد داشت.
ً
یکسان فقه ،در دستگاه فقاهت دانست ،هر
 .1یکی از شـــواهد این شفافیت و انسجام را میتوان اجماال در خروجیهای
ِ
ُ ً
َ ً
چند فقیهان هم خلقا و هم خلقا متفاوت بودهاند و در مکاتب متفاوت و مختلف فقهی و اصولی زیست علمی داشتهاند.
 .2با فرض تطبیق تسامحی تعریف مختار بر این مصادیق.

بهبیان دیگر ،همانگونه که در نسبتســـنجی قاعدۀ فقهی و نظریۀ فقهی گفته شد،
قواعد فقهیه به نظریههای فقهی بسیار نزدیکاند و این متن که تولیدکنندۀ قواعد فقهی
بوده است و بسیاری از قواعد بر آن استوارند ،ظرفیت تولید نظریهها را نیز دارد.
ج) فقر نظریه در فقه موجود علل و عوامل

فقه موجود همانگونه که اشـــاره شد ،ظرفیت نظریهپردازی را بهصورت مشروط
دارد و این بشـــرط شیء بودن ،سبب شده که بهدرستی پارهای از اساتید سخن از فقر
نظریه در فقه بگویند (شفیعی .)390 ،1395 ،این فقر بهگونهای بازتاب یافته است که
ّ
حتی برخی صاحبنظران را به این داوری رسانده که بگویند نظریه ،پیشینهای جدی
ندارد و اگر دورۀ معاصر را از ادوار فقه تفکیک کنیم نظریهای در این دانش قابل رصد
کردن نیست.
فقر نظریه در فقه ،علل و عوامل دارد که برخی از آنها پیشافقهیاند و در سلسلۀ
مبانی و مبادی قرار میگیرند و برخی دیگر پسافقهیاند که به پارهای از مهمترین آنها
به اجمال اشاره خواهد شد:
ج )1/بساطت جهان و بساطت فقه

واقعیت آن است که جهان سنتی یا جهان کهن جهانی بود که یا بسیار ساده بود یا
حداقل ساده انگاشته میشد .این سادگی یا سادهانگاری خود را از طریق دانشمندان و
عالمان به دانشها نیز تحمیل کرده و دانشها نیز بسیار بسیط بودند.
جهان بسیط بدان جهت که دغدغههای بسیطی را تولید میکند ،با مسئله محوری
ُ
یا خردنگری نیز قابل مدیریت و پاسخگویی است؛ چراکه اشتراک در ماهیت پرسش
و پاســـخ یا موضوع و حکم وجود دارد ،ولی جهان سیستمیک و الیهدار و رمزآمیز را
نمیتوان با این رویکرد مدیریت کرد.
این نکته تنها به دانش فقه و دانشهای دینی مربوط نمیشـــد ،بلکه پزشکی آن
جهان و سیاست و فرهنگ و ...آن جهان نیز بسیط بود و البته پاسخگوی رنجهای آن
عصر نیز بود.

درآمدی بر نظریه در
فقه(مفهومشناسیو
ظرفیتشناسی)

21

جستارهای
فقهی و اصولی

سال چهارم ،شماره پیاپی یازدهم
تابستان1397

22

تلقی عالمان از حکومت و فرد ،اقتصاد و سیاست ،فرهنگ و قضاوت و بسیاری
ً
دیگر از این مقوالت تلقیای کامال ابتدایی ،بسیط ،بومی و منطقهای بود که در جهان
ّ
جدید نه تنها ماهیت برخی از این مقوالت تغییر جدی کرده است ،بلکه دیگر نمیتوان
بسیاری از آنها را بومی دید و منطقهای در مورد آنها داوری کرد.
فقه دانشی مصرف کننده 1و منفعل 2است (نک :عدالتنژاد34 ،1382 ،؛ سروش،
266 ،1384؛ 45 ،1379؛  387 ،277 ،1373و  )392و آنگاه که جهان پیرامونیاش
بسیط و ساده باشد همان بساطت را میپذیرد و خود را با همان هماهنگ خواهد کرد.
از فقه منفعل نمیتوان آیندهپژوهی و نگاه به آینده استخراج کرد اینکه برخی عالمان
معاصر تالش کردهاند رهاورد فقهی خود را با نام «فقه فعال» 3عرضه کنند مؤید این
نکته اســـت که این چالش یا ایهام را جدی گرفتهاند ،اگر چه تنها با تالش در خلق
عنوانی این چنین باشد.
فقه شیعه گرچه در برهههایی از حیاتش به حکومت نزدیک بلکه با آن دادوستدهایی
ً
داشته اســـت (بهعنوان نمونه ر.ک .به :فؤاد ابراهیم ،الفقیه و الدوله) اما اینکه تقریبا
هیچوقت نتوانســـته بود به ِهرم قدرت تکیه کند ،عامل دیگری است که آن را فقهی
مسئلهمحور و نه نظریهمحور کرده است.
اینکه در دوران معاصر با دغدغه نظریهمحوری فقه مواجه شـــدهایم و دعوت به
تالش برای ســـامان دادن فقه نظریهمحور به گوش میرسد فرجام تکیه فقه شیعی به
قدرت است.
در همان فرصت محدود همراهی فقه شیعی با قدرت بود که نظریههای همچون
«والیت فقیه» از رویکردی فردی که در شکل والیت بر امور حسبیه بود به والیتی با
 .1در اينكه علم فقه تغذيهكننده است ،جاى بحثى نيست .علماى ما در رسالههاى اجتهاد و تقليد نوشتهاند كه اجتهاد متوقف
بر حداقل چهارده علم است :نحو ،صرف ،معانى ،بيان ،منطق و  ...كه به اين معنا ،فقه وابسته است و اين نشانۀ استحكام
فقه اســـت كه با دانشهاى محكم كه عمده آن منطق و برهان است ،آميخته است .ر.ک.به( :فلسفه علم فقه( )1جعفر
سبحانى) http://www.maarefquran.org ،
 .2ناظر به فقه موجود است که ابتکار عمل در دست زمانه است .فقه منتظر است تا مسئله نوپیدایی و چالشی در زندگانی
مؤمنان حادث شود و آنگاه به اظهارنظر میپردازد .از جمله ر.ک.به( :عدالتنژاد31،1382،؛ مجتهدشبسترى ،بیتا.)300،
 .3البته واضح اســـت نگارنده در مقام داوری در مورد صحت و سقم این نامگذاری و رهاورد آن نیست؛ چراکه گاه این
حرکتها تنها در حد همان نوآوری در واژگان باقی مانده است.

رویکرد حکومتی تغییر وضعیت میدهد.
نتیجه آنکه بساطت فقه که خود را در مسئلهمحوری (شفیعی )44 ،1395 ،نمایان
کرده اســـت ،دیگر عامل مهم فقر نظریه در فقه موجود اســـت .بههمین جهت نیز
برخی از صاحبنظران قابلیت تولید نظریـــه در فقه موجود را به فاصله گرفتن آن از
مسئلهمحوری مشروط کرده و معتقدند فقه موجود اگر رویکرد کالننگری (شفیعی،
 )44 ،1395را بهرسمیت نشناسد نمیتواند به تولید نظریه بپردازد.
البته این نکته به تعبیر برخی صاحبنظران از بیرون فقه و توســـط کاربران فقه ـ
مصرفکنندگان ـ بر فقه تحمیل شده است ،ولی واقعیتی است که فقر نظریه را در فقه
به دنبال داشته است (شفیعی.)44 ،1395 ،
ج )2/نسبتسنجی پارادایمهای فقه موجود و فقر نظریه

ّ
فقه موجود محصول چند پارادایم معرفتشناختی است که هرگونه تحول جدی در
آن نیازمند بازخوانی و بازتعریف این پارادایمها است.
یکم :پارادایم فردمحوری در فقه موجود

یکی از مهمترین پارادایمهای فقه موجود همانگونه که برخی به درستی گفتهاند
فردمحوری اســـت (بهعنوان نمونه ر.ک .به :خراســـانی1396 ،؛ حقیقت1391،؛
ذوالفقـــاری )1391 ،دغدغۀ ذاتـــی و اولیۀ فقه موجود پاســـخگویی به چالشها و
بحرانهای فرد است و «نهاد» مورد توجه باالصاله فقه نبوده است .البته فقه فردمحور
نیز میتوانست بهصورت نظریهای شکل بگیرد و فرد را نظریهگونه مدیریت کند .اما
به دلیل اینکه در فقه فردمحور چالشها و دغدغهها مسئلهگونه نیز قابل مدیریت است
ضرورت نگاه و رویکرد نظریهای چندان نمایان نمیشود.
یکی از فقیهان نواندیش و نظریهپرداز معاصر در اشاره به این واقعیت مینویسد:
حرکت اجتهاد در مسیر تاریخ خود که در دامن تشیع زیسته ،بیشترین هدف خود را
همان عرضۀ نخستین قرار میدهد و مجتهد در ذهن خود چهرۀ فرد مسلمان را مجسم
مینماید که میخواهد در زندگی ،روش و رفتار خود را بر نظریۀ اسالم منطبق گرداند،
نه اینکه چهرۀ جامعۀ مسلمان را مجسم نماید که میخواهد زندگی و روابط خود را بر
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بنیاد اسالم پرورش دهد (صدر.)7-8 ،1403 ،
ّ
ّ
معذریت
منجزیت و
این پارادایـــم را برخی صاحبنظران به بحث مهم و مبنایی
ّ
ّ
ّ
معذریت با این
منجزیت و
تقریر شکلگرفته از
در فقه نیز
تســـری داده و معتقدندِ :
ً
پارادایم کامال گره میخورد که خود یکی از عوامل فقر نظریههای فقهی است .نتیجه
و ماحصل این تقدیر ،فردگرایی و نداشتن نگاه اجتماعی است که به فقر نظریههای
فقهی منجر شده است (شفیعی.)391 ،1395 ،
دوم :پارادایم شخصیتگرایی (رابطۀ عبد و موال) در فقه موجود
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فقه موجود و اصول موجود بر پارادایم شخصیتگرایی که از آن به رابطۀ عبد و موال
یاد میشـــود (شفیعی337 ،1395 ،؛ الهی )66 ،1395 ،استوار است که این وضعیت
توان تولید نظریه یا نظریهها را در فقه موجود به تحلیل برده و آن را پر هزینه کرده است
بهگونهای که برخی به درســـتی از آن به انقالب در فقه یاد میکنند (شفیعی،1395 ،
337؛ الهی.)66 ،1395 ،
یکی از نویســـندگان در تصویر این پارادایم اصولی ـ که با توجه به ُعلقه و رابطۀ
فقه با اصول میتـــوان همان تصویر را در فقه نیز به عینه گزارش کردـ مینویســـد:
«شـــخصیتگرایی یعنی آنکه امر به شـــخصیت آمر پیوند خورده و مهم خواسته و
جایگاه موالســـت( ».الهی .)203 ،1395 ،او معتقد است این پارادایم باید تغییر یابد
تا بتوان از قاعدهسازی که مبتنی بر رابطۀ شخصیتگرایی است به نظامسازی رسید.
پارادایم تفکر قانونی و قانونگرایـــی را باید در دانش اصول فقه قاعدهمند کرد ...با
این نگرش و رویکرد میتوان در اصول فقه از تغییر و تکامل مقیاس سخن گفت و از
قاعدهسازی به نظامسازی قانونی رسید (الهی.)208 ،1395 ،
ج )3/گسست فقه و جامعه

فقر نظریه در فقه دانست ،گسست
عامل دیگر که میتوان آن را در شمار عوامل ِ
فقه و جامعه اســـت .این گسست خود را در فقه افتراضی نشان داد و فقه را به فقهی
فرضی تقلیل داد .همچنین تعامل و ارتباط فقه و افتا را به حداقل رسانده ،ب ه گونهای که
در طوالنی مدت آن را به گسست کشانیده ،جبران آن را زمان َبر و پرهزینه کرده است.

ً
پناه بردن دستگاه فقاهت به آغوش فقه افتراضی ضمن آنکه فقه را به دانشی کامال
مصرفی تبدیل کرد ،فرجامسنجی آرای فقهی در تعامالت اجتماعی را نیز به فراموشی
ســـپرد .بهگونهای که دستگاه فقاهت ،خود را مسئول پیامدهای خروجی خویش در
جامعه و تعامل فرد و جامعه نمیداند.
بحرانی شدن این گسســـت را در تالش پر هیمنۀ معاصران در مقولۀ «اصول فقه
حکومتی» از یک سو و «فقه حکومتی» و «فقه االجتماع» از سوی دیگر ،میتوان
دید این تالش حتی به دعوت برای بازسازی دستگاه اصولی و فقهی انجامیده است.
نتیجهگیری

از مجموع آنچه مورد اشاره قرار گرفت ،میتوان نتایج زیر را بهدست آورد:
 .1فقه موجود فیالجمله ظرفیت تولید نظریه را دارد؛ اگرچه استخراج نظریه از این
فقه بسیار پر هزینه و کمیاب است.
 .2علل و عوامل این پر هزینه بودن و کمیابی نظریه در فقه موجود ،ریشه در برخی
پارادایمها داشته ،که اصالح آنها ضرورت دارد.
 .3اگر ســـودای نظریهمحوری در فقه تبدیل به یک هنجار علمی شود ،نیازمند
اصالح پارادایمها هستیم.
 .4نظریه را باید شناخت تا با برخی مفاهیم مشابه خلط نشود؛ چراکه در قلمروی
فقه و اصول این خلط عالوه بر آنکه میتواند پر هزینه باشد ،پروسۀ توجه به نظریه را نیز
با بحران مشروعیت مواجه میکند.
منابع
 .1آریانپور ،منوچهر .)1388( .فرهنگ فارسی پیشرو .تهران :نشر الکترونيکی و اطالعرسانی
جهان رايانه.
 .2ابنبابویه ،محمد بن علی .)1392( .من ال يحضره الفقيه .قم :دارالکتب االسالمیه.
 .3ابن ُجزی( .بیتا) .القوانین الفقهیه؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه.
 .4ابنمنظور ،محمد بن مكرم .)1414( .لسان العرب .چ دوم .بیروت :دار صادر.
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 .5ابوزهره ،محمد .)1377( .اصول الفقه .قاهرة :دارالفکر العربی.
 .6ارســـطا ،محمدجواد .)1391( .نقش فقه در تحول علوم انسانی؛ منتشر شده در «تحول در
علوم انسانی» .چ اول .قم :کتاب فردا.
 .7ارمکی ،تقی آزاد .)1379( .درآمدی بر نظریهســـازی در جامعهشناســـی .چ اول .تهران:
مؤسسه نشر کلمه.
 .8األشقر ،عمر سلیمان .)1402( .تاریخ الفقه االسالمی .چ اول .کویت :مکتبه الفالح.
 .9الباحسین ،یعقوب .)1423( .المفصل فی القواعد الفقهیه .ریاض :دارالتدمریه.
 .10الهیخراسانی ،علی ،)1395( .نظریۀ اعتبار قانونی در گذار از شخصیتگرایی .چ اول .قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .11برهان كوراوغلو( .بیتا) .مقاله «النظرية الفقهية؛ بين جمال الدين عطية و محمد أبوزهرة»،
جامعة بخجة شهیر.
ّ
 .12تهانوی ،محمد علی .)1375( .کشاف اصطالحات الفنون و العلوم .تحقیق :علی دحروج.
بیروت :مکتبه لبنان ناشرون.
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 .14جمعه محمد ،علی .)1422( .المدخل الی دراسة المذاهب الفقهیه .قاهره :دارالسالم.
 .15الجوهری ،إسماعيل بن حماد .)1990( .الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربية .چ چهارم.
بیروت :دار العلم للماليين.
 .16حامد حسونه ،عارف عزالدین .)2005( .مناهج االجتهاد الفقهی المعاصر .اردن :بینا.
 .17الحسينی الكفوى ،ايوب بن موسی .)1413 ( .الکلیات .چ دوم .بيروت :موسسة الرسالة.
 .18حقشناس ،علیمحمد .فرهنگ معاصر هزارۀ انگلیسیـ فارسی.
 .19حقیقت ،سیدصادق .)1391(،فقه سیاسی و نظریه «دولت» ،مجله شیعهشناسی ،شماره .38
 .20خراسانی ،رضا .)1396( .اجتهاد و سياست درآمدی بر فقه حکومتی در جمهوری اسالمی
ايران .تهران :نشر مخاطب.
 .21الخطابی ،احمد ابوطاهر .)۱۴۰۰( .مقدمه ایضاح المسالک الی القواعد احمد بن یحیی بن
محمد ابو نشریسی .رباط :صندوق احیاء التراث االسالمی المشترک بین المملکة المغربیة و
االمارات العربیة المتحدة.
 .22داناییفرد ،حسن .)1389( .نظریه پردازی؛ مبانی و روششناسیها .چ اول .تهران :سمت.
 .23ــــــــــ  ،روششناسی عمومی نظریهپردازی ،روششناسی علوم انسانی ،1388 ،دوره
 ،15ش.58

 .24الدرینی ،فتحی .)1417( .النظریات العامه .چ چهارم .جامعه دمشق.
 .25الدسوقی ،محمد .)1999( .مقدمه فی دراسة الفقه االسالمی .دوحه :دارالثقافه للطباعه و
النشر.
 .26الدوســـری ،مســـلم بن محمد .)1428( .الممتع فی القواعد الفقهی .چ اول .ریاض :دار
زدنی.
 .27دهخدا ،علی اکبر .)1373( .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
 .28ذوالفقار ،محمد؛ سيديان ،سيدمهدی .فقه حکومتی؛ چيستی ،چرايی و چگونگی ،معرفت
سياسی ،1391 ،دورۀ  ، 4شمارۀ .1
 .29الروکی ،محمد .)2000( .نظریة التقعید الفقهی .بیروت :دارابن حزم.
 .30الزحیلـــی ،محمد .)1999( .القواعد الفقهیة علی المذهب الحنفی و الشـــافعی .چ اول.
کویت :جامعه الکویت.
 .31الزرقا ،احمد مصطفی .)1425( .المدخل الفقهی العام .چ دوم .دمشق :دارالقلم.
 .32ســـبحانی ،جعفر( .بیتا) .فلســـفه فقه(www.maarefquran.org/index.php/)1
page,viewArticle/LinkID,4519
 .33سروش ،عبدالکريم .)1376( .مدارا و مديريت .تهران :مؤسسه فرهنگی صراط.
 .34ــــــــــ  .)1384( ،سياستنامه .تهران :مؤسسه فرهنگى صراط.
 .35ــــــــــ  .)1378( ،بسط تجربۀ نبوی .تهران :مؤسسه فرهنگي صراط.
 .36سیدباقری ،سیدکاظم .اجتهاد و بســـترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران
معاصر ،مطالعات انقالب اسالمی ،1388 ،شماره .16
 .37شبسترى ،محمد مجتهد« .سه گونه دانش در سه قلمرو» ،فصلنامه نقد و نظر ،سال دوم،
شماره اول.
 .38الشبلی ،محمد مصطفی .)1405( .المدخل فی التعریف بالفقه االسالمی و قواعد الملکیة
و العقود فیه .بیروت :دارالنهضه العربیه.
 .39شـــبیر ،محمد عثمان .)1429( .القواعد الکلیة و الضوابط الفقهیة فی الشریعة االسالمیه.
عمان :دارالنفائس.
 .40الشثری ،سعد بن ناصر( .بیتا) .شـــرح النظریات الفقهیه؛ جامع شیخ االسالم ابن تیمیه.
بیجا :بینا.
 .41شـــفیعی ،علی .)1395( .گفت و گوهای نظریهپردازی در فقـــه و اصول .چ اول .قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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 .42شهابی ،محمود .)1323( .جزوۀ قواعد فقه .به اهتمام رحیم متقی.
 .43صدر ،سید محمد باقر .)1403( .اﻟﻔﺘﺎوي اﻟﻮاﺿﺤﻪ .بیروت :داراﻟﺘﻌﺎرف.
 .44طریحی ،فخر الدین .)1362( .مجمع البحرین .تحقیق :سید احمد حسینی .تهران :مرتضوی.
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 .58محقق داماد ،سیدمصطفی .)1374( .قواعد فقه(بخش مدنی) .تهران :سمت.
 .59ــــــــــ.)1388(،نظریۀشروطوالتزاماتدرحقوقاسالمی.تهران:مرکزنشرعلوماسالمی.
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