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فقه امامیه به عنوان یکی از مهمترین علوم اسالمی در طول تاریخ حیات خود با
عناصر مورد غفلت قرار می گیرد .نص گرایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های
استنباطات فقهی اگرچه در مقام نظر دارای فراز و فرودهای خاص مکتبی بوده است
لیکن در مقام عمل و ثمرات بیرونی فقه به مثابه عاملی مهم و جهت دار بروز پیدا کرده
است .در این مقاله با واکاوی برخی مبانی نظری و بسترهای تاریخی نص گرایی در نوع
اجتهاد امامیه جایگاه آن را در پیشرفت فقه اجتماعی تبیین می نماییم.
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عناصر و مواد موضوعی به انسجامی رسیده است که گاه ارزشیابی قوت و توالی این
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چکیده:
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مقدمه:

لفـظ نـص ،از اقسـام لفـظ واضح بـوده و در لغـت به معنـای کمال و غایت شـیء
و رسـیدن آن بـه مرحلـه نهایی اسـت ،و در اصطالح  ،هـر لفظ و کالمـی را میگویند
کـه داللـت آن بـر معنایش روشـن و آشـکار باشـد ،بـه گونهای کـه معنـای دیگری در
آن احتمـال داده نشـود .در لغـت نامـه دهخدا نیـز نـص  [ .ن َص ص ] (ع ِا) هر کالم

صریـح کـه واضح و آشـکار باشـد گفته می شـود

نـص گرایـی از ابتـدای تاریـخ انشـقاق امامیـه از عامـه در روش فهـم ایـن مذهب
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اسلامی وجود داشـته اسـت .این گرایش را مـی توان مهمتریـن نقطه تقابـل در مقابل
گرایـش بـه اجتهـاد به رای دانسـت کـه از صدر اسلام بسـتری جهت توجیـه عملکرد
خلفـا و حکام بوده اسـت 1.نـص گرایی در بیـن امامیه در عصر حضور امـام پررنگ تر
از عصـر غیبـت خاصـه غیبـت صغـرا بـوده اسـت .در غیبت صغرا بـا توجه به شـرایط
پیـش آمـده و عـدم امـکان کسـب علم بـه طـور مسـتقیم از امام معصـوم زمینـه های
اجتهـاد موسـع و فرامتنـی یـا بـه اصطلاح تفریع بیـش از پیش را بـرای علمـای امامیه
فراهم

آورد(.فضلـی2341،ه،ص)972

تبارشناسی نص گرایی در علم کالم
در پـی جـوی ریشـه های کالمی نـص گرایی بـه موضوعاتی مانند تکلیف ،حسـن
و قبـح و  ...را در ایـن علـم مـورد بررسـی قرار داد .چـرا که در باب تکلیف و شـناخت
آن اسـت کـه دو گرایـش عمـده عقـل گـرا و نـص گـرا از یـک دیگر انشـقاق پیـدا می
کننـد .یکـی تنهـا عقـل را منبـع کشـف حکم مـی دانـد و دیگر به نـص بسـنده کرده و
 1برای مثال در مورد سیاست معاویه در رسمی کردن سب امیرالمومنین علیه السالم آورده اند «:و من اقبح
ما یذکر فی تاریخه سبه لعلی-کرم الله وجهه -و لوال انه فی(صحیح مسلم) ما صدقت بوقوعه منه و ما ادری
ما وجه اجتهاده فیه ،حتی کان سنة بعده ،والله یغفر له ،ولیست العصمة اال لألنبیاء»(الحجوی،1396،ج:1
)276

تکالیـف را در درجـه اول سـمعی تلقـی مـی نماید .براسـاس این نظام علمی ،نسـبت
سـنجی تکالیـف سـمعی و عقلـی نیـز برپایـه اساسـی تریـن وجـه تمایـز دو مکتـب
فکـری اشـاعره و معتزلـه یعنـی عقلـی بـودن حسـن و قبـح افعـال قرارگرفتـه اسـت.
لـذا سـاحت نقشـآفرینی تکالیـف سـمعی محـدود بـه مـوارد ناتوانی عقل در کشـف
احـکام و دسـتورات دینـی اسـت و احکام شـرعی در حکم لطـف به احـکام عقلی به
ً
شـمار میرونـد .بـا توجـه به ایـن رویکرد ،احـکام عقلی صرفـا حـوزه موضوعات کلی
همچـون عـدل و ظلم را شـامل شـده در حالی که تکالیف سـمعی بخـش اعظم افعال
بـاره معتقـد اسـت خداونـد متعـال هیـچ گاه قبیـح را تحسـین و حسـن را تقبیـح نمی
کند(شـیخ مفیـد4141،ق )58،از ایـن جـا میتـوان دریافـت کـه وی حسـن و قبـح را ذاتی
طبیعـی هیـچ اسـتثنائی را پذیـرا نخواهـد بـود و میتوان به صورت یكسـان ،نسـبت به
تحلیـل و قضـاوت در مـورد افعال انسـانی یـا الهی اقـدام نمود.

1

در سـنجش ایـن نظریـه بایـد پذیرفـت کـه "حسـن و قبـح عقلـی" زیربنایـی ترین
بـاوری اسـت كـه صحـت اسـتداللها و نتایـج برآمـده از "نظریـه تكلیـف" در مکتـب
 1از جمله لوازم پذیرش نظریه حسن و قبح عقلی و قبول ضابطة ارزشیابی افعال ،فارغ از نسبت فعل به فاعل
ً
آن ،تعمیم داوری و قضاوت عقل در رفتارهای انسانی به "افعال الهی" است.اگر انجام "فعلی" انسانی -صرفا
بر اساس تحلیل همان فعل -به حكم "عقل" مصداق عدل ُ
(=حسن) و یا مصداق ظلم (=قبح) شناخته شود،
این "فعل" همواره متصف به این وصف خواهد بود؛ حال با تغییر فاعل آن ،حتی اگر فاعل را باری تعالی در
نظر آوریم (جایگزینی فاعل الهی با فاعل انسانی) ،تأثیری در دگرگونی ارزش ذاتی این فعل –از حیث خوب
متكلمان قائل
یا بد بودن– نخواهد داشت .از این رو ،استفاده پر تعداد مثالهای رفتار بشری در كتابهای
ِ
به حسن و قبح عقلی و تطبیق احكام این افعال (به منظور اثبات محدودیتها و الزامات) بر فعل الهی،
كاركردی فراتر از "استیناس ذهن" و "تقریب مدعی" داشته و بر اساس تحلیل فوق ،توجیهپذیر خواهد بود.
به این ترتیب ،میتوان گفت طرح "مدلهای رفتار انسانی" و تعمیم ارزشیابی عقلی آن به افعال الهی ،از لوازم
منطقی پذیرش "نظریه حسن و قبح" بوده و در صورت انتقاد از این رویكرد ،تنها راه نفی و ممنوع شمردن آن،
ح حلبی1404،ق
ابطال نظریه حسن و قبح میباشد( (.شیخ طوسی1400 ،ق ،صص )109-107؛ (ابوالصال 
صص  61-60و .)67-66
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میدانـد .بـر ایـن اسـاس باید توجه داشـت که ایـن حكم چنان كلی اسـت كـه به طور
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مکلفیـن کـه مربـوط بـه جزئیترین امـور آنهاسـت را در برمیگیرد .شـیخ مفیـد در این
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متکلمـان عـدل گـرا وامـدار آن خواهـد بـود؛ ابتنـای ایـن نظریـه بر اعتقـاد بـه اقتدار
و توانایـی "عقـل" 1و صحـت داوریهـای ایـن گوهـر در تمامـی حوزههـای اعتقادی و
عملـی (كالم و فقـه) ،نـه تنهـا مبین همین امر اسـت ،بلکـه مهمترین عامل شـناخت
و درك دیـدگاه متكلمـان معتزلـی و امامـی در تحلیـل "افعـال الهـی" و از جملـه آن
"تكلیـف" به شمــــار مـی آید.
بـا گـذار از ایـن امـر و در سـخن از تحلیـل آمـوزه هـای متکلمـان در سـاماندهی
نظریـه تکلیف ،وجود دسـتگاهی دو وجهـی یعنی "تکلیف عقلی" و "تکلیف سـمعی"
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بـه خوبـی قابل تفکیـک و پیجویی اسـت.
در تبییـن شـالوده اصلـی دسـتگاه دو وجهـی تکالیف عقلی و سـمعی بایـد به این
حقیقـت اشـاره کـرد کـه افعـال ،واجد اوصـاف ذاتی حسـن و قبح بـوده و عقـل یا هر
منبـع دیگـری (وحـی و اوامـر و نواهی شـرعی) تنها در مقـام "حکایتگر"" ،کاشـف" و
"بیـان کننـده" ایـن اوصاف مـی توانند بـود .متکلمـان عدلیـه ،در توضیح ایـن آموزه با
تفکیـک مقـام "دلیـل" از "علت" ،اوامـر و نواهی را فـارغ از اینکه آمر یـا ناهی از طریق
َ
عقـل یـا سـمع تکالیـف خـود را ابلاغ نماید ،بـه مثابه "دلیل" کشـف حسـن یـا قبیح
"علـت" وجود ایـن اوصاف
بـودن (واجـب یا حـرام) افعال دانسـته انـد ،در حالـی که
ِ

تکالیـف ابالغی می داننـد .به این ترتیـب "امر" به
را عاملـی جـدا از اوامـر و نواهـی و
ِ

"رد امانـت" (تکلیـف عقلـی مبنی بـر وجـوب آن) و یا "انجـام نماز" (تکلیف سـمعی
َ
مبنـی بـر وجـوب آن) صرفـا دلیلی اسـت بر تشـخیص "حسـن بـودن" این افعـال ،در
حالـی کـه "وجـه وجـوب" و "علت حسـن بـودن" ،عاملـی 2غیـر از اوامـر و تکلیف به
 1متكلمان امامی و معتزلی "عقل" را بر مجموعهای از علوم اطالق میكنند كه مهمترین محور آن ،شناخت
حسن و قبح افعال است .از نظر این متكلمان ،نفی حسن و قبح و عدم شناسایی آن به منزله نفی عقل تلقی
میشود(.شریف مرتضی1411 ،ق ،ص)121؛ (شیخ طوسی1984 ،م ,ج ,14صص.)219-218
 2بر پایه حسن و قبح ذاتی ،این اوصاف از نفس فعل بما هو فعل انتزاع و حاصل می شود .همچنن اوامر و
نواهی و تکالیف به انجام دادن یا ترک کاری ،پدیده ای خارجی و بیرون از ذات فعل است و لذا نمی تواند
موجد و پدیدآورنده اوصاف ذاتی فعل باشد.

این افعال است( .قاضی عبدالجبار3931ق ,ج,41ص).22

ایـن در حالـی اسـت کـه تحلیـل یـاد شـده ،از سـوی عالمـان حدیـث گـرا و نیـز
متکلمـان دگراندیـش اشـعری -البتـه بـا دالیلـی جداگانـه -مـورد نقـد (و مخالفت)
قـرار گرفتـه اسـت بـه گونه ای که مـی توان آغـاز گر و آبشـخور نص گرایـی در کالم را
از اینجا دانسـت.
از نگاه اشـاعره ،عقـل و داوری عقالنی در ارزش گـذاری احکام وجوب و حرمت
افعـال ،بـی اعتبـار بـوده و خطـاب شـرعی و "نقـل" ،تنهـا ضابطـه تعییـن ایـن احکام
نظیـر وجـوب یـا حرمت نیسـت و این ویژگی از نسـبت میـان افعال ،و نیـز آمر و ناهی
الهـی انتـزاع و تعییـن میگردد .به این ترتیب روشـن اسـت کـه در این دسـتگاه فکری،
از سـوی دیگـر عالمـان حدیـث گـرا در محافـل اهل سـنت 2نیـز بر اسـاس مبانی
مـورد پذیـرش خـود ،منقوالت را تنهـا راه تحصیـل معرفت و دسـت یابی بـه تکالیف
دانسـته و نظـرات بیـان شـده از سـوی متکلمـان معتزلی و همفکـران ایشـان را مردود
میدانسـتند( .بیرشـک،1391،ص )13بدیـن ترتیـب مـی توان ریشـه های نـص گرایی
و گریـز از فهـم فرامتنـی را در ایـن بخـش از علـم کالم پی جویـی نمود.

 1اشاعره نه تنها توانایی عقل در تشخیص حسن و قبح افعال را انکار می کردند ،بلکه حسن و قبح را
اوصافی انتزاعی (=اعتباری) میدانستند که صرفا از نسبت میان اوامر و نواهی شرعی با افعال حاصل می
شود .واجبات تنها به استناد امر شارع ,واجب و حسن شده است و کار حرام نیز صرفا به "علت" (و نه
دلیل) نواهی شرعی واجد صفت حرمت و قبح می شود (.شهرستانی1375،ق ،ج ،1صص)371-370؛
(جرجانی1405،ق ،صص )183-181؛( ابن داعی1364 ،ش ،ص )109
 2برپایه تعلیمات مسلم اهل بیت (ع) و تأیید حسن و قبح عقلی افعال ،اهل حدیث امامیه با آموزه "حسن و
قبح عقلی" مخالفت آشکار نداشته اند .در عین حال رویکرد ایشان متخذ از فهم حاصل از تحلیل نصوص و
روایاتی است که در این زمینه وارد شده و تحلیل عقلی در این میان از استقالل برخوردار نیست.
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مجالـی بـرای طـرح تکالیف عقلـی باقی نخواهـد ماند.
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معرفـی شـده اسـت .هیچ فعلـی صرف نظـر از اوامر و نواهی شـرعی ،واجـد اوصافی
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نص گرایی در تاریخ علم فقه و ریشه های آن
اولیـن حرکـت فکـری در اسلام را بایـد گرایـش به«نـص گرایـی» دانسـت چراکه
ماننـد همـه ادیـان در بدایـت امـر همه بـه دنبال وحـی و حفظ سـنت های دینـی بوده
ً
اسـت .در جامعـه ای کـه هنـوز گرمی حضـور پیامبر احسـاس می شـود کامال واضح
اسـت کـه گرایـش خاصی به نص سـنت پیامبـر صلی اللـه علیه و آله داشـته انـد .لذا
چنیـن گرایشـی بسـته بـه بـوم فرهنگـی از شـدت و ضعـف نیز برخـوردار اسـت برای
مثـال سـرزمین هایـی ماننـد مدینه کـه به محـل نـزول و حیـات پیامبر متبرک هسـتند
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مجـرای چنین گرایشـاتی بـوده و در عوض بـوم هایی مانند عراق خاسـتگاه گرایشـات
عقلـی و فرامتنـی با پیشـتازی امثـال ابوحنیفه بوده اسـت.
همـراه بـا لغـت و معنای «نص» نوعـی ظهور و انکشـاف وجـود دارد .در فرهنگی
کـه نـص دینـی همـواره در مرکـز دایـره بـوده اسـت ،کشـف مفهـوم نـص ،کشـف از
معرفـت شـمرده می شـده اسـت زیـرا که نـص دینی ،نصـی تولیـد کننده بـرای همه یا
بیشـتر روشـهایی می گردد کـه در حافظـه فرهنگی ذخیره شـده اسـت(.نصر،7991،ص

 )941بـا توجـه بـه اقتـدار متن و نصـوص دینـی ،در گام اول فقها عمل بـه حکم نص را
واجـب مـی داننـد و نمیتوان به سـادگی و بدون دلیـل اجتهادی از ظاهـر نصوص گذر
کـرد یـا بـه مصلحت اندیشـیهای تخیلـی روی آورد و از عمل به ظاهر نص سـرباز زد.
بـا توجـه به برتـری و نفوذ معنـوی نصوص در ذهـن و ضمیر مسـلمانان ،اندیشـهوران
ً
دینـی غالبـا قـرآن و کالم پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) را در نظر داشـتند
و آنهـا را بـه عنـوان محل ارزیابـی و معیار صـواب و ناصوابی تحلیلهـای خود پیش رو
داشـتهاند .ایـن رویـه در دانـش فقـه کـه در گام اول دانشـی ناظر به نصـوص دینی می
باشـد جلـوه بیشـتری دارد .صـدر نشـینی فقه در میـان دانشـهای عملی بیشـتر به نص
مـداری تفکـر اسلامی بـاز می گـردد .افـزون بر این شـرایط خـاص تاریخی ،شـکل
گیـری تمـدن اسلامی بـه گونهـای بود کـه دانشـهای عقلـی به ویـژه در حـوزه عملی

چنـدان مجال بسـط نیافت.
نـص گرایـی بـه عنـوان معیـاری ثابـت در فقـه سیاسـی شـیعه ،بـه معنـای بسـنده
کـردن صـرف بـه نصـوص بـرای اسـتنباط هـر حکـم شـرعی و نادیـده انگاشـتن عقل
نیسـت کـه سـر از رویکردهـای حشـویه درآورد .بلکـه منظـور از نـص گرایـی ابتنای
ایـن دانـش بـر نص و محوریـت آن در فعالیت علمـی نمایندگان و صاحـب نظران این
دانـش اسـت .امـا ایـن امـر را نباید به معنـای آن تلقـی کرد کـه در همه امـور جزئی و
در مواجهـه بـا مسـائل مختلـف بـه نصـوص و مراجعـه بـه آنها اکتفـا می شـود ،بلکه
سـپس بـه سـنت پیامبر و ائمه اطهـار مراجعه می کنـد و در صورت نبـودن نصی در آن
زمینـه ،نوبـت بـه منابع و معیارهای دیگر می رسـد که عقل و اجماع اسـت .شـاید در
در جامعـه اسلامی رشـد کـرد کـه بعدهـا در فرقه معزلـه صـورت نهایی یافت و سـر
از افـراط گرایـی عقلـی در آورد .امـام در فقـه امامیـه نوعی تعـادل و میانهـروی وجود
دارد و هیـچ یـک از نقـل یـا عقل ،فـدای دیگری نمـی گـردد .در دوران اوج درخشـان
تمـدن اسلامی هرچنـد که همه نگاههـا به متـون دینی بوده امـا نکته اساسـی آن بوده
کـه در کنـار متن محـوری ،تفسـیرها ،برداشـتها و اسـتنباطها ،عقالنـی و عقالیی بوده
اسـت .متـون دینـی در مرکـز دایره قـرار دارنـد اما فقیهـان شـیعی نگرش عقلـی دارند
کـه مظهـر آنان شـیخ مفید و سـید مرتضی اسـت و میبینیم که که همـکاری و همیاری
نـص و عقـل توانسـته زمینـه سـاز پویایـی و پایایی عمـل سیاسـی در گذر زمـان گردد
و هـرگاه کـه پیونـد ایـن دو گسسـته گردیـده اسـت ،فقـه و تأملات دقیق فکـری افول
کـرده و تقلیـد رسـوخ و نفـوذ یافته اسـت .بنابراین در نـگاه متن محـور ،عقل محوری
ً
فرامـوش نمـی گـردد و مـا را صرفـا ملتـزم به عمل بـر طبـق ظواهر نصـوص نمیکند.
همچنیـن برخـی از مـوارد دیگـر در نظـام فکـری علمـای امامیـه خاصـه فقهـا و
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واکنـش بـه نص گرایـی افراطـی و آرای اهل حدیـث بود که بـه تدریج جریـان دیگری
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بـرای فهـم دشـوارههای فقهـی در عرصـه فقـه مضـاف اول بار فهمنـده متن بـه قرآن و
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محدثیـن نقـش به سـزائی در بسترسـازی نـص گرایـی در فقـه را پدید آورده اسـت که
عبارتنداز:
ذی حکـم بـودن تمامـی موضوعـات و احـکام :علمـای امامیـه برآننـد کـه تمامی
وقایعـی کـه تـا روز قیامـت برای بشـر اتفاق مـی افتد و به نحـوی از انحاء جـز ذاتیات
حیـات او بـه شـمار مـی رود ،از جانـب خداونـد حکمی معیـن و دلیلی مشـخص که
بـر آن حکـم داللـت مـی کند آورده شـده اسـت .ایـن دیـدگاه برخلاف دیـدگاه اهل
سـنت اسـت کـه معتقدنـد احـکام الهـی غیرمتناهـی اسـت و امـکان عقلی نـدارد که
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خداونـد آنهـا را به یک نفـر تعلیـم نمـوده باشد(.اسـترآبادی،6241،ص)57

اسـتناد ضـروری تریـن مفاهیـم و مبانی مذهـب به اخبـار متواتر :سـید مرتضی از
متکلمیـن امامیـه در ایـن بـاره مینویسـد« :نعلـم ضـرورة مذاهـب ائمتنا فیـه باالخبار
المتواترة»(شـریف مرتضـی،5041،ج،3ص )203همچنیـن ایشـان در جایـی دیگـر در
مـورد صحـت اخبـار و روایـات وارده از طـرف ائمـه معصومیـن ع بیان داشـته اسـت
ّ
المرویـة فـی كتبنـا معلومة مقطوعـة علـى ّ
ّ
صحتهاّ ،إمـا بالتواتر
کـه «إن أكثـر أخبارنـا
مـن طریـق اإلشـاعة و اإلذاعـة أو بأمـارة و عالمـة ّدلـت علـى ّ
صحتهـا و صـدق
رواتهـا ،فهـی موجبـة للعلـم مقتضیـة للقطـع و إن وجدناهـا مودعـة فی الكتب بسـند
مخصوص»(بحرانـی،5041،ج،1ص )76این درحالی اسـت که سـید مرتضی از متعلمین
ً
مکتـب کالمـی مفیـد اسـت و اصـوال گرایشـاتی متفـاوت بـا علمـای اخبارگـرای هم
عصـر مفیـد ماننـد صـدوق و کلینـی و ...داشـته اسـت .لـذا چنیـن رویکردهایـی در
مـورد احادیـث و نصوص کـه اختصاص بـه گروه و مکتـب خاصی از دانشـمندان هم
نداشـته اسـت زمینـه هـای نـص گرایـی در مذهـب امامیـه خاصه حـوزه فقـه را پدید
ً
آورد خاصـه اینکـه مـی بینیـم احادیثـی کـه معمـوال بـا آنهـا در زمـان متأخر بـه مثابه
ظنـون معتبـر برخـورد مـی شـود سـید مرتضـی موجـب علمـی مـی دانـد که قطـع از
مقتضیـات آن اسـت.

حجیـت شـهرت :در مـورد حجیـت شـهرت فتوایـی آورده انـد کـه «اگـر مشـهور
فتوایـى داده باشـند كـه دلیـل آن بـراى مـا روشـن نباشـد ،در آن صورت ممكن اسـت
شـهرت موجـب افـادۀ ظن شـود و بگوییـم دلیـل ال اقل مظنـون الداللهاى در دسـت
آنهـا بوده كه بـه ما نرسـیده اسـت»(زنجانی،9141،ج،01ص )7243لذا شـهرت فتوایی از
امـارات معتبـره ای اسـت کـه اگرچـه حجـت بـر حکم بـرای فقیـه دیگر نیسـت لیکن
مـی تواند دلیل بر حکـم باشـد(.عاملی،9141،ج،1ص )25حال برخـی در حجیت چنین
شـهرتی تفصیـل قائـل شـده انـد که اگـر شـهرت مربوط بـه عصر فقـه روایـی و مأثور
تـوان بـه آن حجیت اسـتناد نمود و اگر چنین نباشـد شـهرت اعتبـار الزم را برای حکم
را نـدارد .چنیـن دیدگاهـی نیـز حاکی از جایـگاه مهـم روایات و نصـوص در حیجت
اسـتناد مسـتحکم در مـورد موضوعـی اقدام بـه فتوا نمی کننـد و حداقل این اسـت که
ملاک را عقـل قـرار مـی دهند لیکـن با ایـن حال حجیـت شـهرت را از زمـان متاخر
کـه فقهـا از اصـل متـن روایات فاصلـه گرفته و به سـمت فقـه تفریعی حرکـت نمودند
جدا شـده اسـت(.مکارم،4241،ج،2ص)324

توجیه شرعی خطای منبعث از ضعف عقل و هواهای نفسانی:
ً
مسـلما اسـتنباط فرامتنـی و غیـر وابسـته به متون بـا اسـتفاده از ابزار عقـل ضریب
خطاپذیری آن بسـیار باالتر اسـت .برخی معتقدند فتن و آشـوبهایی که صدر اسلام،
خاصـه پـس از رحلـت پیامبر اکـرم ص به وجـود آمد برگرفتـه از اجتهادات شـخصی
و فرامتنـی بـوده اسـت .بـرای مثـال همـان طـور کـه ابـن ابـی الحدیـد در شـرح نهج
البالغـه مطرح کرده اسـت آشـوب هایـی مانند جنگ جمـل و ...نیز آبشـخوری مانند
اجتهادات شـخصی سـردمداران ایـن فتنـه را دارد(.ابن ابـی الحدیـد،4041،ج ،02ص)43

ً
خطرنـاک تـر این نـوع عملکردها کـه صرفا براسـاس ظنون نفسـانی و غیـر معتبر بوده
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اسـتنباطات شـرعی اسـت .چـه اینکـه در دوران غیـر فقه مأثور نیـز فقها بـدون دلیل و
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برگـردد کـه فقهـا جز از متـون حدیث و روایـات فتوایی فرعـی و عقلی نداشـته اند می
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ً
اسـت توجیـه شـرعی آنهـا بـه نام اجتهاد شـخصی اسـت کـه معمـوال عامـه از طریق
آن بزرگتریـن جنایـات بشـری برخـی صحابه و سـردمداران صـدر اسلام را توجیه می
کننـد .بـرای مثـال ابوبکـر در بـه آتش کشـیدن فجائـه لمی ،عمـر بن خطـاب در منع
خمـس از اهـل بیـت (ع) ،عثمـان بن عفـان در تأدیب ابن مسـعود و عمار ،عایشـه در
خـروج بـر امیرالمومنیـن علـی (ع) و مخالفـت با امـر الهی که زنـان پیغمبـر را به قرار
گرفتـن در خانـه ایشـان مـی خوانـد ،معاویه و عمـر و عـاص و حتی یزید بـن معاویه
نیـز بـه اجتهـاد خویش عمـل کرده لیکـن اجتهاد شـخصی آن هـا به خطا رفـت براین
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اسـاس لعـن آنهـا جایـز نیسـت همـان طـور کـه لعـن ابـن ملجـم بـه دلیـل تأویـل و
اجتهاد دسـت بـه خون علی بـن ابی طالب آلـوده ساخت(.اسلامی،1389،ص)52
ً
لـذا اگـر اساسـا سـیره فهم احـکام الهی به طـور مدام در معـرض خطا و انحـراف قرار
ً
داشـته باشـد نمـی تـوان عقلا پذیرفـت که خـدای تعالـی راه فهم دیـن خـود در امور
ظنـی غیـر معتبـر قـرار داده باشـد .ایـن امـر مهـم را نیـز مـی تـوان در قصـه حضـرت
موسـی و خضـر نبـی نیز مشـاهده کرد کـه حضرت موسـی در تکیه به اسـتنباط عقل و
اجتهـاد خـود نتوانسـت حکمـت و علت اصلی عمـل خضر نبـی را دریابـد .این نکته
مهـم را نیـز شـیخ صـدوق یکی از اصحـاب فقـه مأثـور امامیه نیز بیان داشـته اسـت.
(اسالمی،9831،ص)35

دیگـر فقیهـان و علمـا در اوایـل غیبت کبـری به این امر مهـم التفاط داشـتهاند لذا
مـی بینیـم شـیخ مفیـد کتابـی بـا عنوان«النقـض علـی ابـن جنید فـی اجتهـاد الرأی»
نگاشـته و سـید مرتضـی نیـز در کتـاب الذریعـه خـود تصریـح دارد که اجتهـاد باطل
اسـت و نـزد امامیـه عمـل بـه ظـن و رأی و اجتهـاد جایـز نیسـت .حتـی پس از سـید
مرتضی شـیخ طوسـی کـه از پایه ریـزان تفریع احـکام از نصوص بود بـه اجتهاد خرده
گرفتـه و آورده اسـت که«قیـاس و اجتهاد نزد ما دلیل شـرعی به شـمار نمـی آید؛ بلکه
اسـتفاده از آن در شـرع ممنوع اسـت(».عاملی 3041 ،ه ق،ص )792چنیـن رویکردهایی

در بیـن علمـای سـلف نسـبت بـه اجتهادات فـرا نصـی ایجاب می کنـد به دنبـال این
سـوال باشـیم که چگونـه این خوانـش از اسـتنباط احکام الهـی در طول تاریـخ به این
شـکل تغییـر جهـت داده تا جایـی که یـک ضدهنجار با کمـی اعوجاج قالـب و ابدال
ظاهـر بـه یک هنجـار شـرعی تبدیل می شـود؟
اجتناب از تعدد اقوال و کثرت فتاوا:

ً
فهـم دیـن در فـروع و اصـول اگـر از ضوابـط نـص فاصلـه بگیـرد ،لزومـا بـا انواع
اسـت .امیرالمومنیـن علیه السلام در این باره می فرمایند « :چـون قضیهاى در حكمى از
احـكام نـزد یكى از علما برد ه شـود ،بـه رأى خود در آن حكم مىكند .سـپس چون همین
سـپس ایـن قاضیـان همگـى در نـزد امامى (حاكمـى) كه آنـان را بـه قضاوت برگماشـته
جمـع مىشـوند ،و او آراء همـه آنـان را تصویـب مىكنـد( ،ایـن گونـه به اختلاف حكم
مىكننـد) ،بـا اینكـه خـداى همه یكـى ،و پیامبر همـه یكى و كتـاب همه یكى اسـت! آیا
خـدا فرمـان به اختالف داشـتن داده اسـت و آنـان از این فرمـان اطاعت كردهانـد؟ یا آنان
را از اختلاف نهـى كـرده و ایشـان به نافرمانى برخاسـتهاند؟ یـا اینكه خـداى متعال دین
ناقصـى فـرو فرسـتاده و از آنـان بـراى تمـام كـردن آن مدد خواسـته اسـت؟ یا آنكـه اینان
شـركاى خدا هسـتند كـه باید از جانـب او هر چه مىخواهنـد بگویند و او راضى باشـد؟
یـا اینكـه خدا دینى تمام فرو فرسـتاد ،ولـى پیامبر «ص» در رسـاندن آن كوتاهـى ورزیده
اسـت؟ بـا اینكـه خـدا در قـرآن گفته اسـت :مـا َف َّر ْطنا فـی ْالكتـاب م ْ
ـن َش ْ
ـی ٍء  ..در باره
ِ
ِ ِ ِ
ّ
هیـچ چیـز در كتـاب كوتاهى نكردیم» ،و گفته اسـت« :فیـه ّتبیان كل شـىء در قرآن بیان
هر چیز هسـت» ،و یادآور شـده اسـت كه پـارهاى از قـرآن تصدیقكننده و گواه بـر پارهاى
َ
َ
دیگـر از آن اسـت ،و در آن اختالفـى نیسـت ،از ایـن رو خود گفته اسـت«َ :و ل ْـو كان ِم ْن
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ْ ًَ ً
ْ َ ْ َّ َ َ َ ُ
یـه اخ ِتالفا ك ِثیـرا اگر از جانب غیـر خدا مىبـود ،در آن اختالف
ف
وا
ـد
ِعن ِ
ـد غی ِـر الل ِـه لوج ِ ِ
فراوان مىیافتنـد»( .حکیمـی،0831،ج،2ص)494

انتسـاب هـر علمی بـه معصومین علیهم السلام :یکی دیگـر از موارد زمینه سـاز در
نـص گرایـی فقـه امامیه برخواسـته از این سـنت مجعـول در منابـع دینی اسـت .در قرآن
کریـم مـی فرماید«:هـو الذی انـزل علیک الکتـاب منه آیـات محکمات هـن ام الکتاب
و اخـر متشـابهات...وما یعلـم تأویله االن الله و الراسـخون فی العلم»(آل عمـران )7:در
روایتـی از امـام صادق علیه السلام نقل شـده اسـت«:کل علـم الیخرج من هـذا البیت
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فهـو باطـل »...و در روایتـی دیگـر نقل شـده اسـت«:إذا اردت العلم الصحیـح فخذ عن
أهـل البیـت ،فإنـا روینـاه و أوتینا شـرح الحکمة و فصل الخطـاب ،إن الله اصطفنـا و آتنا
ً
مـا لم یأت احـدا مـن العالمین»
ماهیت شناسی فقه نظام اجتماعی و مؤلفههای آن

مفهوم نظام در فقه:
نظـام در لغـت بـه معنـی نظـم بخشـیدن ،آراسـتن ،بـه رشـته درآوردن مرواریـد،
رویـه ،عـادت و روش آمـده اسـت( .ابـن منظـور1408،ه.ق،ج:12ص )579در فقـه
ً
نیـز عمدتـا مفهـوم نظـام در مسـئله اختلال نظـام مـورد دقـت و بررسـی قـرار گرفتـه
ً
اسـت .فقهـا عمدتـا در ذیـل بحثی با عنـوان «حفـظ نظام» ،با اسـتناد به عـدم رضاى
شـارع مقـدس به اختلال نظام و ذهـاب بیضه اسلام ،حفظ و نظم مملكت اسلامی
را مهمتـر از تمـام امـور حسـبیه و از اوضح قطعیات دانسـته اسـت(نائینى4241 ،ق ،ص.

ص67 ،و.)57
تبیین اصالح«حفظ نظام» در کالم فقهاء را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

.1حفظ نظام اجتماعی و معیشتی جامعه
بـا پذیـرش ایـن تعریـف نظـام در مقابـل هـرج ومرج قـرار می گیـرد و مقصـود از

حفـظ آن ،رعایـت اموری اسـت کـه اخلال در آنها ،امنیـت جامعه یا زندگـی مردم را
دچـار اختالل ومشـکل میکند(پـور حسـین ،6831 ،ص.)12 .

ایـن مفهـوم از نظـام ،بیشـترین کاربـرد را در فقـه دارد .برخـی از فقهـاء ،وجـوب
حفـظ نظـام جامعـه ،زندگی ومعیشـت مردم را از مسـلمات فقه دانسـته انـد و وجوب
آن را نیـز عقلـی میدانند(بحـر العلـوم3041 ،ق ،.؛ ج ،3ص)092 .

در ایـن رابطـه مرحـوم اصفهانـی ،مشـابه بسـیاری از فقهـاء دیگـر ،حفـظ نظـام
اجتماعـی را بـر جامعـهی بشـری واجـب میدانند .ایـن وجوب نیـز از دیدگاه ایشـان
در نهایـت از ایـن وجـوب ،از بـاب مقدمـه واجـب ،وجـوب حـرف وصناعـات را بـه
دسـت مـی آورنـد و در مقابل تأمین مـا یحتاج زندگـی صاحبان این حـرف وصنایع را
نقطـه اوج ایـن مطلب کـه نظام به معنـای حل مشـكالت اجتماعى وامـور جامعه
باشـد را میتـوان از عبارت مرحوم کاشـف الغطاء به دسـت آورد؛ آنچنـان این مطلب
در نظـرش مهـم جلـوه میکنـد کـه لزوم تشـکیل حکومـت را از بـاب حفظ ایـن نظام
واجـب میداننـد .چـون حکومـت را مقدمـه حفـظ چنیـن نظامـی میداننـد و از باب
مقدمـه واجـب ،واجب میدانند(نجفى ،كاشـف الغطـاء9531 ،ق ،ج2قسـم ،1ص.)802 .

.2حفظ اسالم ،کشور اسالمی ومسلمانان
در ایـن معنـا مقصـود از نظـام ،آن چـه مرتبط با اسلام اسـت؛ اصل و ریشـه آن و
محـل اجتمـاع آنان وجان ومـال و ناموس مسـلمانان است(شـهید اول7141 ،ق ،ج ،2ص.

 .)03بـا عنایـت بـه ایـن معنـای از نظـام ،هنـگام حمله بـه کیان اسلامی بـدون توجه
بـه ایـن کـه حکومـت ،چـه نـوع حکومتی اسـت؛ ازجهـت دفـاع ازآن ،جهـاد واجب
میشـود(میرزاى ّقمـى3141 ،ق ،ج ،1ص .ص673 ،و.)773

شـیخ طوسـی در شـرایط وجوب جهاد اولین شـرط را وجود حاکم عـادل میدانند
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کـه بـه دسـتور حاکـم باید جهـاد صورت گیـرد وتنهـا یـک مـورد را اسـتثناء کردهاند،
هنگامـی کـه اصـل اسلام یـا جـان گروهـی از مسـلمانان در خطـر باشد(طوسـى ،ابـو
جعفـر0041 ،ق ،ص)092 .

.3حفظ حکومت اسالمی
تردیـدی وجـود نـدارد که اسلام دارای حکومـت اسـت .تمامی احکام سیاسـی،
اجتماعـی اسلام وسـیره معصومیـن علیهـم السلام گـواه بـر ایـن اسـت که تشـکیل
حکومـت اسلامی در همـه اعصـار ضـرورت دارد .ازسـوی دیگـر همه ادلـه وجوب

جستاراهي فقهوحقوق خصوصی
سال دوم  -شماره سوم  -بهار 1394

102

تشـکیل حکوت اسلامی ،بر وجوب حفظ واسـتمرار آن نیز داللت دارد .امام خمینی
اگرچـه ماننـد کاشـف الغطـاء حکومت را باعـث جلوگیـری از اختالل نظـام میدانند
امـا لـزوم تشـکیل حومـت را از ایـن جهت نمـی دانند .اجرای احکام اسلامی اسـت
کـه تشـکیل حکومت را ضـروری مـی سـازد(خمینى1241 ،ق ،ج ،2ص.)916 .
ً
لیکـن در ایـن بحـث موضـوع فقه اجتماعـی صرفا به مسـئله حفظ و عـدم اختالل
در نظـام مضیـق نمـی شـود بلکه فراتـر از آن بـه دنبال کشـف قواعد عمومـی و احکام
اساسـی آن بـا محوریت نص گرایی و پیشـرفت هسـتیم.
اقسام فعل مکلف:

در یک تقسیم بندی می توان فعل مکلف را به اقسام ذیل تعریف نمود:
فعـل فـردی مکلـف کـه هیـچ گونـه آثـار اجتماعـی نـدارد کـه خـود بـه دو قسـم
تقسـیم مـی شـود :قسـم اول افعالـی که در حـال و آینـده آثار فـردی واجتماعـی ندارد
ماننـد انگشـتانی کـه بـر روی صفحـه کلیـد رایانـه فشـار مـی آورد و قسـم دوم افعالی
کـه آثـار اجتماعـی نـدارد لیکـن برخی آثـار فـردی جزئـی بـر آن مترتب اسـت مانند
هنگامـی کـه انسـان قسـمتی از بـدن خـود را بـه جهـت درد و  ...لمـس و مالـش می
ً
دهـد .چنیـن فعلـی صرفا اثـر فـردی دارد و در حـال و آینده تاثیـر و تاثـر اجتماعی در
بـر نخواهد داشـت.

فعـل فـردی مکلف کـه آثار آن یـا بالفعـل اجتماعی اسـت مانند اقامـه صالت در
مسـجد کـه یـک فعل فردی اسـت امـا به دلیـل حضـور در مسـجد تبعـات اجتماعی
پیـدا مـی کنـد و یا آثار آن بالقـوه اجتماعی اسـت و در هنگام انجام عمـل هیچ تأثیری
بـرای غیـر فـرد فاعـل ندارد لیکـن بعـد از انجام فعل مـی توانـد تأثیـرات اجتماعی آن
هویـدا شـود .بـرای مثـال ازالـه نجاسـت از بدن و لبـاس و کسـب طهارت بـرای نماز
اگرچـه در هنـگام انجـام فعـل هیـچ تأثیـر اجتماعی نـدارد لیکـن با کسـب طهارت و
اقامـه صلات ولـو بـه صـورت فـرادا بـا اسـتناد بـه آیـه شـریفه «إن الصلاة تنهی عن
از فسـاد اسـت ،حاصـل می شـود .همچنین اگر کسـی در اندیشـه فعل سـوئی باشـد
ولـی آن را انجـام ندهـد اگرچه یـک فعل مباح فردی را مرتکب شـده اسـت که بالفعل
توانـد ثمـرات بعدی فردی و اجتماعی داشـته باشـد .بـرای مثال در روایتی آمده اسـت
کـه حضـرت عیسـی بـه حیواریـون خـود فرمود « :موسـى بـن عمران به شـما دسـتور
داد زنـا نكنیـد ،امـا مـن به شـما سـفارش مـى كنـم فكر زنـا را هـم نكنید ،زیرا كسـى
كـه بـه زنـا بیاندیشـد ،ماننـد كسـى اسـت كـه در اتـاق زیبـا و رنـگ آمیزى شـدهاى،
آتـش روشـن كنـد .در این صـورت هر چند ممكن اسـت خانـه در آتش نسـوزد ،لكن
دسـت كم دود آن را سـیاه و خـراب مـى كند»(مجلسـی3041،ق،ج،41ص)133

فعـل جمعـی مکلفـان کـه آثـار جزئی و فـردی بـرای آحـاد آنهـا دارد .ماننـد عدم
رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی کـه بـرای آحـاد نـه مجمـوع بـه مـا هـو مجموع
خطـر آفرین اسـت.
فعـل جمعـی مکلفـان کـه آثـار اجتماعـی دارد .ماننـد کسـب قـدرت دفاعـی که
درآیـات الهـی بـر آن تأکیـد شـده اسـت و یـک فعـل جمعـی اسـت و آثـار اجتماعی
نیـز دارد .همچنیـن ماننـد تـرک امر بـه معروف و نهـی از منکر کـه برای تـارک نهی از
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منکـر و مرتکـب منکـر عذابـی یکسـان دارد(.در این بـاره می تـوان به اصحاب شـنبه
اشـاره نمود).
بـا توجـه بـه تقسـیم بنـدی فـوق بـا انـدک تسـامحی مـی تـوان گفـت هیـچ فعلی
نیسـت کـه دارای آثـار اجتماعـی نباشـد .چـرا کـه الجـرم هر فعلـی که انسـان حی از
خـود صـادر مـی کند در عالـم واقع معـدوم نمی شـود و ثمراتـی را بالقوه و یـا بالفعل
خواهـد داشـت .ایـن ثمـرات می تواند مـادی و وابسـته به عالم ناسـوت بـوده و یا این
کـه آثـاری در عالـم غیب را در پی داشـته باشـد .در هر دو حـال فعل انسـان از جوهر
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و ذات او جـدا نمـی شـود و اثـرات وضعـی و تکلیفـی خـاص خـود را در پـی خواهد
داشت.
ماهیت فقه نظام اجتماعی و قواعد عام آن:

احـکام فقهـی در یـک تقسـیم بنـدی بر اسـاس موضـوع و متعلـق خود بـه خرد و
کالن تقسـیم میگـردد .احـکام فقـه خـرد بـه تکالیفـی اطلاق می شـود که اشـخاص
حسـب نقشآفرینـی فـردی و جزئـی مکلـف بـه انجـام آنهـا مـی باشـند .احـکام فقه
کالن کـه مـی تـوان از آن بـه فقـه اجتماع تعبیـر نمود وصـف کالن را در مقـام ثبوت و
اثبـات در بـر خواهـد داشـت .فقه بـا وصـف کالن در مقام ثبـوت به این معنی اسـت
کـه وصـف اجتماعـی بـرای واقـع و نفـس األمـر احـکام شـرعی در نظـر گرفته شـده
اسـت ،بـه عبـارت دیگـر شـارع برای جعـل احکام شـرعی آحـاد مکلفیـن را بـه مثابه
یـک کل 1لحـاظ نموده اسـت 2.در مقـام اثبات وصـف اجتماعی بودن ناظـر به روش
اجتهـاد و تفقـه قـرار می گیـرد .بدین معنی کـه فقیه در مقام کشـف و اسـتنباط احکام
 1نه «کلی».
 2در این مورد می توان به نظریه خطابات قانونیه حضرت امام ره اشاره کرد .خطاب قانونی خطابی است که
به عناوین کلی و عموم مکلفین تعلق گرفته و خصوصیات و ویژگی های افراد دخالتی در فعلیت آن ندارد و به
تعبیری به نحو قضیه حقیقیه مطرح می گردد(.خمینی،1382،ج،1صص)243-240

شـرعی از منابـع ،ایـن نکتـه را مدنظـر قـرار می دهد که بناسـت ایـن احکام اسـتنباط
شـده ،در نظـام اجتماعی بـه کار رود(مقـام اثبات).
قواعد عام مستخرج از نص گرایی به مثابه عامل پیشرفت در فقه اجتماعی:
ابتنـاء نظـام حجیـت مبتنـی بـر اکتشـاف علـوم انسـانی توصیفـی :علـوم انسـانی
در یـک سـاحت بـه علـوم انسـانی توصیفـی کـه حاکی از گـزاره هـای واقعـی از عالم
خارج اسـت و علوم انسـانی انشـائی که متشـکل از بایدها و نبایدهای اعتباری اسـت
تقسـیم مـی پذیـرد .بر اسـاس این تقسـیم ،فقه نظـام اجتماعـی بایدهـا و نبایدهایی را

اجتمـاع نیسـت چراکـه براسـاس تقسـیم بنـدی فـوق از فعـل مکلـف کـه در گذشـته
کـه فعـل مکلـف را در سـاحتی پیچیده از آثـار فـردی و اجتماعی مورد نقـد و واکاوی
قـرار مـی دهد ایـن فقـه مبتنی بر یـک نظام توصیفی که در سـاحات پیشـینی هسـتی،
انسـان و شـریعت را «توصیـف» نمـوده اسـت .لـذا به نظـر نگارنـده بایـد و نبایدهای
فقـه نظـام اجتماعـی در منطـق مشـخص خـود مبتنی بـر یک نظـام توصیفـی از عالم
واقعـی اسـت و بـه شـدت از آن تأثیـر پذیـر اسـت بـه طوری کـه حجیت هـر حکمی
در ایـن نظـام معرفتـی مبتنـی بـر اکتشـاف تمـام واقعیـات از علـوم پیشـینی و مبانی و
همچنیـن شناسـایی و بررسـی دیدگاههـای دیگـر علوم مرتبط با علوم انسـانی اسـت.
برایـن اسـاس فقیـه در سـاحت فقـه نظامـات برای صـدور دیـدگاه فقهـی پیرامون یک
پدیـده و موضـوع موظـف به بررسـی فهم موضـوع در تمام ابعـاد و زوایای حـوزه علوم
توصیفـی ماننـد ،علوم سیاسـی ،جامعه شناسـی ،اقتصاد ،فرهنگ و ....می باشـد .این
نظـام مبتنـی بـر منطق کالسـیک اصـول فقه مـی باشـد چراکه جهـت اسـتنباط حکم
یـک پدیـده اجتماعـی ،در مقـام شـبهه بدویه اسـتفراغ وسـع در فهـم ابعـاد موضوع و
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بیـان شـد هـر فعلـی دارای آثـار اجتماعی اسـت لـذا فقه نظـام اجتماعی فقهی اسـت
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مشـخص مـی کنـد کـه در یک عرصه وسـیع تـر از سـاحت فـردی مـورد واکاوی قرار
ً
مـی گیـرد .در ایـن معنـا فقـه نظـام اجتماعی صرفـا مرتبـط با عرصـه اجتمـاع بما هو
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در نهایـت حکـم جامـع و صحیح وقتی صـورت می پذیرد کـه تمامی ابعـاد و زوایای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...موضوع در فقه نظامات کشـف شـده باشـد سـپس
حکـم نهایی صادر شـود.
ابتنـاء نظـام حجیـت بـر حسـن فاعلیـت مسـتنبط :در دسـتگاه فقـه نظامـات
اجتماعـی و منطـق جدیـد اسـتنباط آن شـخص غیر عـادل به معنـی االعم نمـی تواند
در مقـام تصـدی و والیـت و قضـاوت قـرار گیـرد لیکـن در طـرق حجیت اسـتنباط او
چنیـن شـرط اخذ نشـده اسـت لذا اگر یقین حاصل شـد شـخص فاسـقی کـه مجتهد
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اسـت ،ثقـه نیـز هسـت در اجتهـاد و حجیـت اسـتنباط او خلیلـی وارد نمـی شـود در
ً
حالـی کـه حقیقتا کسـی که فاسـق اسـت نمی تواند شـریعت الهـی را به درسـتی فهم
کنـد .در چنیـن نظامـی از اسـتنباط ایمـان بایـد بـه یـک قاعـده و مقوم حجیـت مبدل
شـود .چنیـن پیشـفرضهای معرفـت شناسـانهای اگـر در اسـتنباط دخیل نباشـد حکم
مسـتخرج و مکشـوف بـه قطـع حکمی ناقـص خواهـد بود.
سنت های تاریخی شهید صدر
یکـی از ثمـرات گـذار از فقـه فردی به فقـه اجتماعـی در محور نص گرایـی قرابت
بـه حجیت شـرعی براسـاس نصـوص وارده می باشـد .چراکـه ادراکات عقلـی به طور
کلـی بـه دو بخـش قابـل تقسـیم اسـت :اول ادراکاتی که قریـب به حس هسـتند مانند
حسـاب و هندسـه و اکثـر ابـواب منطـق کـه ضریـب خطـا در آنهـا پاییـن و یـا دارای
اغمـاض شـرعی اسـت .دوم اداراکاتـی که بعید از حس اسـت؛ ماننـد حکمت و کالم
و اصـول فقـه و مسـائل نظـری در حوزه شـریعت که در ایـن جا ضریب خطا باالسـت
و همچنیـن چـون مرتبـط با شـریعت اسـت حجیت آن متزلزل اسـت .مذاق شـریعت
همیشـه متمایـل بـه روش و ابزارهایی اسـت کـه کمترین خطا در آن راه داشـته باشـد و
یـا اگـر خطاپذیـر بود اصـل فهم دیـن را تحت الشـعاع قـرار ندهد.

نتیجهگیری

بازخوانـی محصـول فقـه امامیـه در حیـات چند صد سـاله خـود از منظـر موضوع
نـص گرایـی دو سـاحت عمده را در پیشـرو می گشـاید .ابتـدا برخی مبانـی کالمی که
توسـط اولیـن متولیـان دسـتگاه کالمی امامیه بـه مثابه مبـادی علم فقه بـه منصه ظهور
رسـیده انـد سـپس وقایـع تاریخـی و بـوم هـای خـاص جغرافیایـی را باید مـورد دقت
نظـر قـرار داد کـه در تقویـت این عنصـر و ورود عمیـق تر آن بـه عرصه های اسـتنباط
گیـری معـارف دینـی و مناطاتـی اسـت که بـرای مسـتنبط متن قـرار داده اسـت تا فهم
دیـن در عصـر جدایـی از امـام معصـوم و حتـی در دوران حضـور ایشـان بـه باالترین
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ضریـب امنیـت از خطا همراه باشـد.
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نقـش مهمـی داشـته انـد .لیکن آنچـه از ایـن دو عامل بـه مراتب مهم تر اسـت جهت
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