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 --------------------------------------سید روحالله سیدی

آقاملکی

چکیده

اجتهاد به مثابه موتور محرکه علوم اسلامی در طول تاریخ تلاش کرده است که مبتنی بر مبانی اسلامی به
استنباط صحیح و روشمند دست پیدا کند .از سوی دیگر وجوود ادوار متتلوف ف،وه ،ن واندهنده پویوایی
اجتهاد است .اما در عصر حضور حکومت اسلامی و مسائل آن ،اجتهاد دارای مؤلفههای موضوعشناسوی و
روششناسی است که از منابع متتص به خود تغذیه میکند .البته در علم ف،ه ماهیتی تجویزی دارد و در
علوم دیگر ،ابعاد دیگر روششناسی را میتوان دید .بنابراین م،اله حاضر تلاش میکنود بوا یکوی دانسوتن
دانش اجتهاد و روششناسی ،به صورت اجمالی مراحل تکون و دستیابی به آن را نسبت به ف،ه اجتماعی
و دیگر علوم در فرهنگ اسلامی تبیین نماید.
واژههای کلیدی :اجتهاد ،روششناسی ،ف،ه اجتماعی ،موضوعشناسی.

 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین ،دان گاه باقرالعلوم
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مقدمه

اگرچه تعریف یکسانی برای جامعهشناسی یا علم اجتمواعی وجوود نودارد ،ولوی سوتن از
معضلات و مسائل اجتماعی مهمترین نکتهای است که تمامی مکاتو علووم اجتمواعی بور آن
اتفاق نظر دارند .البته تفاوت مکات در پرداختن به زوایا و نوع مسائلی است که برای هر مکت
مهم است و این نکتهای پذیرفتنی است .مثلاً برخی از دان مندان علوم اجتماعی ،ن،طه عزیمت
نظریه جامعهشناختی خود را وجود ح،ی،ی جامعه و برخی دیگر وجود ح،ی،ی فرد قرار میدهنود
و این یعنی همان تفاوت دیدگاه مکات در علووم اجتمواعی( .پارسوانیا ،8838 ،ص )05اموا بور
اساس هر دو دیدگاه ،علم اجتماعی علمی است که واقعیتهای جامعه را توصویف کورده و بوه
تبیین علل و واکاوی آنها میپردازد .این تبیین ممکن است گاهی با دلایل م اهدهای و گاهی
با ادلهای تفسویری و تفهموی اتفواق بیفتود .در مرحلوه بعود نیوز اگور وضوعیت موجوود دارای
کاستیهایی باشد ،مورد انت،اد قرار گرفته و هنجار جایگزین آن ارائه میشود .جدیدترین تصویر
از علم اجتماعی در ساحت روششناختی این چند گام را مورد نظر داشوته و تلواش میکنود در
ارتباطی منسجم ،مراحل پنجگانه را رعایت کند.
با توجه به نگاه مذکور و بنابر مبانی اسولامی ،میتووان حکموت عملوی را مصوداق و
مترادف علم اجتماعی دانست .چه اینکه حکمت عملی تلاش میکند با متد و شیوه خاص
خود ،به توصیف ،تبیین ،تفسیر و تجویز در عرصه مسائل اجتماعی بپردازد .ایون مسویر در
دنیای اسلام علی التصووص مبتنوی بور قرائوت ع،لوی از سونت اسولامی ،را میتووان در
طب،هبندی علوم م اهده نمود .البته طب،هبندی علوم در بتش حکموت عملوی ،بی وتر از
حیث روششناختی مورد توجه قرار میگیرد .یعنی علم ف،ه و بت ی از علم اخلاق به بُعود
تجویزی علم اجتماعی میپردازند و دیگر علوم در بتش حکموت عملوی ،بوه توصویف و
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تبیین خواهند پرداخت .در این راستا م،صود این م،اله بی تر پرداختن بوه شویوه اسوتنباط
گزارههای علم ف،ه و مرزبندی آن در روششناسی علم اجتماعی اسلامی است .البته نوه از
آن جهت که ف،ه و علم اجتماعی چه ارتباطی دارند ،بلکه مسأله این اسوت کوه اگور قورار
باشد ،علم اجتماعی اسلامی به لحاظ روششناختی دارای بُعد تجویزی باشد ،از چه متود و
شیوهای بهره میبرد؟ آیا این روش تاریتی اسوت؟ آیوا ایون روش معرفتوی اسوت؟ و یوا
شیوهای است تلفی،ی از معرفتی و تاریتی؟ پاسخ به مسأله حاضر ما را بور آن مویدارد توا
کاربست اجتهاد مصطلح در حوزههای علمیه که مبتنی بر مبوادی ع،لوی و ن،لوی بووده (و
بی تر در علم ف،ه مورد توجه قرار گرفته است) را مورد بازخوانی قرار دهیم تا ببینویم چوه
اقتضائاتی از حیث روششناختی در اجتهاد دینی موجود است .با توجه به این نکته نتست
تلاش میکنیم ادوار ف،ه را مورد بررسی قرار داده و سپس به ابعاد و زوایای اجتهاد خواهیم
پرداخت تا آن را به مثابه موتور محرکه ف،ه و نیروی استنباط دینوی موورد کنکواش قورار
دهیم تا زوایای روششناسی علم دینی تبیین شود.
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ادوار فقه اجتماعیـ سیاسی

اقوال و نظریههای متفاوتی درباره ادوار ف،ه وجود دارد که از  0دوره توا  80دوره بوه
ثبت رسیده است .اما نگاهی گذرا به آنها ن ان میدهد که این ادوار ،بی تر بوا محوریوت
ف،ه فردی است ،نه ف،ه اجتمواعی -سیاسوی .م،صوود از شورایا اجتمواعی -سیاسوی در
طب،هبندی تاریخ ف،ه ،یعنی عدم توجه به اینکه در برهههای زمانی متفاوت ،ظرفیت اداره
اجتماع توسا ف،ه امکان پذیر بوده یا نبوده است .بنابراین ،بررسی تاریخ ف،ه ،یعنی بررسی
تاریخ ظرفیتها و فرصتها در نسبت با فضای اجتماعیو سیاسی که با این نگاه میتووان
تاریخ ف،ه را به پنج دوره کلی ت،سیم کرد .و این یعنی قبض و بسا زمانی و مکانی ،متود
اجتهادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
بر این اساس ،در نتستین دوره ف،ه که با حاکمیت شتص پیامبر
در زمان امیرالمؤمنین

آغاز میشود و

هم وجود دارد ،مسئله اداره جامعه ،سیاستهای مطلوو بورای

رسیدن به جامعه آرمانی ،تبیوین مسوئله مصولحت و ...اتفواق میافتود .دوره دوم بوا آغواز
حکومت بنیامیه مصوادف شوده و دورهای وسویع و طولوانی بورای ف،وه شویعه میباشود
بهگونهای که حکومتهای متتلفی در رأس امور قرار میگیرند که متالف با شیعه بوده و
سیاست های حذف شیعه را از قدرت و در نتیجوه جلووگیری از تورویج آن را در جامعوه در
پیش میگیرند .در این دوره ،هرچند ف،ه رابطهای با حکومت به شکل موافق نداشوته ،اموا
باز هم امری اجتماعی تل،ی میشود .بهشیوهای که مرزبندی تجویزهای آن بدون تکیه بر
حکومت و ساختارهای کلوان اتفواق میافتود و نگواهی کوچو تر و حوداقلی بوه حضوور
اجتموواعی -سیاسووی شووکل میگیوورد .حرکووت اجتموواعی اهوول بیووت
امیرالمؤمنین

پووس از

تا ابتدای دولتهای صفویه و قاجاریه بوه طوور متنواو اینگونوه بووده

است .بر این اساس ،میبینیم توجه اهل بیت

و علما به مسئله ت،یه از اصول اساسوی

شیعه در این دوران تل،ی میشود .البته ممکن است در این دوره فراز و ن ی های فراوانی
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اتفاق بیفتد که فضا برای ترویج علم دینی و علوم شیعی افزایش یابد ،اما همگی در مسیر
انزوای شیعه از مسئله حکومت قرار دارد .حتی ممکن است افرادی مثل امام صادق

از

کرسی درس چندهزار نفری برخوردار باشد و یا فضوای منواظره بورای اموام رضوا

بوا

بزرگان ادیان دیگر وجود داشته باشد .ممکن اسوت شویخ مفیود در بغوداد فرصوتی بورای
گسترش علوم شیعی داشته باشد ،اما کما کان ،شیعه ظرفیتی برای حضور در امر حکوموت
و عرصه کلان اجتماعی نداشته است (ورعی ،8830 ،ص.)888-803
دوره سوم ،اما دوره حضور و تعامل ف،ها با سلاطین است .دورهای که با آغاز حکومت
صفوی رخ داده و در همین زمان تعامل علما با شاهان حکومت صفویه برقرار میشود .این
تعامل تا جایی است که موضوعات جدیدی از جمله نیابت شویعه ،انن دادن بوه سولاطین،
اجرای حدود توسا ف،های شیعه ،اقامه نماز جمعه ،منص شیخالاسلامی ،خراج و امثال آنها
مطرح شد .نگارش رسالههایی توسا بزرگان در جزءجزء ابوا ف،هی ،مثل رسالههای نماز
جمعه ،جهادیه و ولایت ف،یه در عصر قاجار در لابهلای ف،ه ما بود ،اما شرایا زموان اقتضوا
میکرد که بهصورت جداگانه و مست،ل به آنها پرداخته شود (همان ،ص.)888
دوره چهارم ف،ه شیعه ،دوره نظارت بر سلاطین شیعه و تحدیود قودرت مطل،وه آنوان
است .این دوره مربوط به عصر م روطه است که قدرت حاکمان و سولطان مطل،وه بووده
است و لذا برای اولین بار مطرح شد که آیا سلطنتهای مطل،ه را میشوود محودود کورد؟
این مسئله جدیدی است که ف،های ما با آن روبهرو بودند و رسالههوایی مسوت،ل در رد یوا
قبول م روطه نوشته شده است .محدود کردن قدرت سلاطین ،انتتابات ،مواسات و آزادی
فراوان در عصر م روطه در قال رساله م اهده میشود که حاکی از توجه ف،ها بوه نهواد
م روطه بوده است .در دورههای بعدی ،مسائلی چون ک ف حجا  ،امر به معروف و نهی
از منکر ،نسبت اسلام و دموکراسی و قیام و مبارزه با ظلم ،مطرح و رسالههایی توسا ف،ها
در این زمینهها به نگارش در آمده است (همان ،ص.)883 -881
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پنجمین و آخرین دوره از ف،ه شیعه ،دوران حاکمیت ف،یهان شیعه است کوه در دوره
جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است .این دوران ،متمایز از دوران دیگر بوده و شیعه در ایون
دوران ،وارد م،طع جدیدی شده است .در این دوره با مسائل اجتماعی و سیاسوی جدیودی
مواجه هستیم که در دورههای دیگر مطرح نبوده است .مانند مسائل قانونگوذاری ،ولایوت
ف،یه ،ن،ش مردم در حکومت ،شکل حکومت ،تحزّ و صدها مسئله دیگر که در  81تا ۰1
سال اخیر مطرح شده است (همان ،ص .)8۰0 -8۰1
با وجود ادوار متتلف ف،ه اجتماعیو سیاسی شیعه میتوان گفت :بیوان ادوار متتلوف
ف،ه اجتماعیو سیاسی شیعه این نوید را میدهد که بستر اجتماعی -سیاسی ،زوایا و ابعواد
بررسی مسائل را تغییر داده و مدلهای متفاوت اجتهاد را در زمانها و مکانهای متتلوف
میسر ساخته است .بهگونهای که م اهده میکنیم میوان ادوار موذکور ،انتتوا موضووع،
تحلیل و بررسی آن و استفاده از منابع معرفتی در عرصه اجتهاد رویکردهای متتلفی را به
دنبال داشته است .اجتهاد بهمثابه موتور محرکوه تفکور شویعی در ادوار متتلوف ،توانسوته
ضمن حفظ کیان شیعه ،مسائل اجتمواعی مبتلابوه دوران خوود را حول و فصول کنود .اموا
چنانکه بیان شد حد و مرز اجتهاد در سطوح و ادوار متتلف ،قبض و بسا پیدا میکند .بر
این اساس انتظار میرود متدولوژی و روششناسی اجتهاد در بسوتری کوه اسولام در رأس
حکومت قرار دارد ،از زوایای گستردهتری برخوردار باشد .این نگاه تلواش میکنود مسوائل
اجتماعی دوران ان،لا اسلامی را مبتنی بر سنت سلف ،استنطاق منابع معرفتی مرسووم در
حوزه های علمیه (کتا  ،سنت ،ع،ل و اجماع) و موضوعیت زمان و مکان تحلیول کورده و
الگویی بسیار اجمالی از برای تحلیل صحیح آن ارائه کند .از اینرو در ادامه به ارائه تعریفی
اجمالی و ارائه ارکان شیوه اجتهادی مطلو در زمان حیات حکومت اسلامی و عرصه کلان
اجتماعیو سیاسی خواهیم پرداخت.
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ارکان شیوه اجتهادی مطلوب در عصر حکومت اسلامی
تعریف

درباره اجتهاد تعاریف متتلفی ارائه شده است ،اموا بوه نظور میرسود اجتهواد دینوی
اصطلاحاً یعنی کوشش علمی بر اساس منابع معتبر ،بهواسوطه ابوزار و عناصور لوازم بورای
تفهم ،اکت اف و استتراج مطلق آموزههای دین بهگونهای که از اعتبار (حجیت یا صورفاً
منجزیت و معذریت) برخوردار باشد .این تعریف از اجتهاد ،تعریف عوامی اسوت کوه هموه
اجتهادهای ممکن در حوزه دین را شامل میشود .با این وجود میتووان بور حسو نیواز،
کوشش علمی مجتهد برای اکت اف و استتراج آموزههای دینی در ی

حیطوه خواص را

اجتهاد خاص آن حیطه نام نهاد (علیپور و حسنی ،8833 ،ص  .)18 -11در این صوورت،
دیگر کاربست اجتهاد در ف،ه به معنای مصطلح امروزی نتواهد بود و به اصطلاح ف،ها ،به
ف،ه اکبر نیز قابل تسری است .از اینرو برای ک ف حکم و استتراج آموزههای دینوی در
اجتهاد مرتبا با سطوح متتلف مسائل اجتماعی (نظیر سطوح خرد و کلوان) ،چنود مرحلوه
باید انجام گیرد :ابتدا مسئله توصیف شده و سپس علل و عوامل شوکلگیری آن تبیوین و
تحلیل شود .پس از آن ،با نگرش انت،ادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس ،تجویز و ک ف
حکووم متناسو بووا آن صووورت پووذیرد .البتووه بایود گفووت کووه دو وظیفووه اول در مرحلووه
موضوعشناسی رخ داده و مراحل بعدی از عهده علومی که جنبه تجویزی بی تری داشوته
باشند ،بر میآید.
موضوعشناسی

هرگاه مجتهدی بتواهد در موضوع یا مسئلهای از هر علمی اجتهاد کند ،باید بور آن
مسئله یا موضوع اشراف یا احاطه داشته باشد .به این معنا که به لحاظ معنایی و مفهومی،
آن را به درستی ب ناسد و توان تطبیق و یا مصداقیابی این موضووعات را فیالجملوه یوا
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بالجملووه دارا باشوود .البتووه ضوورورت موضوعشناسووی بوورای مجتهوود از دیوودگاه برخووی
صاح نظران ،م،بول نیست و برخی در ضرورت این کوار بورای مجتهود از آن حیوث کوه
مجتهد است ،تردید دارند .ولی در عین حال عده بسیاری نیز این مطل را بواور داشوته و
برخی از مجتهودان نیوز در فرآینود اجتهواد ایون مرحلوه را میپیماینود (هموان  ،ص.)10
همانگونه که اشاره شد ،موضوعشناسی و یا مسئلهشناسی به لحاظ روششناختی ،بهنوعی
توصیف و تبیین موضووع را در نسوبت بوا جامعوه و اموور اجتمواعی عهوده دارد کوه ایون
رویکردهای روششناختی در مرحله بعد به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما باید دانست که موضوعات ،انواع متتلفی دارند:
 -8موضوعات شرعی :موضوعاتی که شرع م،دس عهدهدار بیان آنهاست .مثلاً بورای
حکم وجو نماز ،تبیین و توصیف نماز به عهده خود شارع م،دس میباشد.
 -0موضوعات عرفی :موضوعاتی که شرع ،ت تیص مفهوم یا مصداق آن را به عرف
سپرده است .برای مثال گفته شده است ،کثیرال

نباید به ش

خود اعتنا کند.

 -8موضوعات قانونی :موضوعاتی که به نوعی میشود گفت قانونیاند و قانون ک ور
باید مفهوم آن را بیان کند .نظیر سپردههای بانکی
 -۰موضوعات فنی و تتصصی :موضوعاتی که باید توسا متتصصوان بیوان شوود.
مثل اینکه ف،ها فرمودهاند ماهیای که فلس ندارد حرام است .ت تیص فلسدار بودن یوا
نبودن آن به عهده متتصصان این حوزه خواهد بود (میرمعزی ،883۰ ،ص.)83۰
در با فهم مرحله موضوعشناسی در دوران حکومت اسلامی و شیوه اجتهادی مبتنی
بر این زمان ،اگر موضوع از سنخ شرعی باشد ،تکلیف م وتص اسوت و توصویف آن بوه
عهده خود شارع خواهد بود .اما اگر از سه قسم دیگر باشد ،شناخت آن بایود در چوارچو
مبانی بنیادین (هستیشناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی) آن باشد .بر ایون اسواس،
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ممکن اسوت قوانون ک وور ،مبتنوی بور معرفتهوای تجربوی حاصول از علوم اقتصوادی
پوزیتویستی و کمیتگرا شکل گرفته باشد ،که در این صورت ،وضوعیت ف،وه اجتمواعی و
تعامل آن با موضوع به شیوهای انت،ادی و تجویز هنجار جایگزین و مناس خواهد بود .اگر
مسئله تتصصی و عرفی نیز باشد ،میتوان همین ستن را عیناً در آنجا نیز تکورار کورد و
مدعی شد ،شناخت موضوع در سه محور مذکور باید مبتنی بر مبانی بنیادین اسلامی باشد.
روششناسی

پس از بیان موضوعشناسی به مسأله روششناسوی میرسویم .البتوه تفکیو

میوان

موضوعشناسی صرفاً به جهت وجود ادبیات رایج در حوزههای علمیه است و واقعا نمیتوان
گفت موضوعشناسی در علم اجتماعی از بعد روششناختی خالی است ،بلکه بُعد توصیفی و
تبیینی به عهده موضوعشناسی است .بنابراین این تفکی

بی وتر بوه کاربسوت اجتهواد و

بررسی روش اجتهادی نظر دارد که در ف،ه مطرح شده است.
با توجه به این نکته همواره هر علم یا معرفتی منبعی دارد و آغاز هر تح،یوق علموی
بدون منبع امکان ناپذیر است زیرا مستلزم آغاز از مجهول است که چنین امری نواممکن
مینماید .درواقع ،گسترهای که در آن ،دادههای اولی و دانستههای آغازین ،قابول ردیوابی
است ،منبع و سرچ مه دانش نامیده میشود .برای مثوال ،از جملوه منوابع علووم تجربوی،
دادههای حواس است یعنی خود طبیعت از آنرو که بهوسیله حواس به ما عرضه میشود،
منبع دانش تجربی است (عابدی شاهرودی ،8830 ،ج ،0ص  .)00 -08با توجوه بوه ایون
نکته ،مح،ق و دان مند مسیری را در سلوک علمی خود طی میکند که بدان ،روش گفته
میشود (پارسانیا ،8831 ،ص .)13درواقع ،روش مسیری است که مح،ق بهوسیله اسوتفاده
از منابع میپیماید تا به گزارههای علمی و حل مجهولات برسد.
روششناسی دان ی است که ناظر به روش شکل میگیرد (همان ،ص .)13بوه سوتن
دیگر ،روششناسی شناخت شیوههای اندی ه و راههای تولید علم و دانش در معرفت ب ری
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است که موضوع آن روش است .در این دانش ،چگونگی تولیود نظریوه و همواهنگی آن بوا
مبانی بنیادین آن مورد بررسی قرار میگیرد (پارسانیا ،8833 ،ص  .)۰0با توجوه بوه تعریوف
روششناسی ،باید تصریح کرد که گزارههای علمی و نظریات در ف،وه اجتمواعی مبتنوی بور
منابع معرفتی چهارگانهای است که در اصول ف،ه شیعه از آن نام برده میشود .کتا (قرآن)،
سنت ،ع،ل و اجماع (البته با شرایا متناس با حجیوت آن) .فرآینود و مکانیسوم اسوتفاده از
کتا و سنت در علم اصول ف،ه مورد بحث و بررسی قرار گرفتوه و بزرگوان شویعه در ایون
زمینه به تفصیل به بررسی و تدقیق در امور پرداختهاند .همانند مباحث الفاظ ،حجج و امارات،
تعادل و تراجیح و . ...اما درباره حجیت ع،ل و حدود ثغور آن مبتنی بر مسأله زموان و مکوان
به تفصیل ،بحثی صورت نگرفته است .به عبوارت بهتور ،شوأن و منزلوت ع،ول در هندسوه
معرفتشناختی دین به شکلی تفصیلی و منسجم مطرح ن ده است.
درست است که در علم اصول ف،ه ،ع،ل بهعنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی
به حسا می آید ،اما فرآیند حجیت آن در برخی موارد به تفصیل مورد بحث قرار نگرفتوه
است .بهگونهای که تنها مصداق فهم ع،ل ،حسن بودن عدل و قبیح بودن ظلم میباشود.
اما مصادیق این ظلم را صرفاً دلیل ن،لی م تص میکند .به نظر میرسود بورای نگواهی
تفصیلی به مسأله ع،ل در اصول ف،ه ضروری است نگاهی بنیادیتر به رابطه ع،ل و دین
یا ع،ل و وحی ،دیدگاهها و نظرگاههای موجود داشت توا بتووان ظرفیتهوای ع،ول را در
هندسه معرفتشناختی دین ن ان داد.
در این راستا گروه اوّل ،ملحدانی هستند که وحوی را رهآورد وهوم و پنودار انسوانها
دانسته و برای آن اصالتی قائل نیستند تا آن را در قیاس با ع،ل قورار دهنود .ایون گوروه،
منکر نسبت میان این دو بوده و ستن پیامبران را مهمل و بیمعنا قلمداد میکنند .معنادار
نبودن و مهمل خواندن کلام پیامبران و داستان و اسطوره نامیدن آن بدان دلیل است کوه
آن منکران هر چه را که با چ م مسلح یا بیسلاح م اهده ن ود انکار کورده و هسوتی را
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همتای ماده و طبیعت میپنداشتند .ملحدان جدید نیز بر اساس همین مبناست که وحی و
رهآورد آن را مهمل وبیمعنا خوانده و ن،ش معرفتی آن را نسبت به ح،ایق خوارجی انکوار
میکنند و تنها در حد اساطیر به تبیین ن،ش تتیلوی آن پرداختوه و کوارکرد اجتمواعی آن
تتیلات را زمینهساز پیدایش و بسا آن میدانند (جوادی آملی ،8831 ،ص.)015
گروه دوم ،کسانی هستند که ارزش معرفتی وحی و شناخت دینی را انکار نمیکننود،
ولی ع،ل آلوده به هوس و هوای خود را میزان وحی دانسته و وحی را بوا آن مویسونجد.
هرچه را که در ظرف فهم و ادراک ع،ل م و بود ،میپذیرند و هرچه را که از فهوم آن
عاجز ماند انکار میکنند .نزد این گروه ،براهین و م،دّمات ع،لی همان وزنهای است که در
میزان ع،ل به توزین شریعت و وحی میپردازد .توزین وحی بهوسیله ع،ل در زمینه ع،اید
و مسائل نظری و در مورد اخلاق و ح،ایق عملی انجام میشود (همان ،ص  .)013در سوره
نور ستن از کسانی است که سود و زیان خود را میزان قبول احکام وحی قرار مویدهنود:

ْ ُْ ُ ُ ْ
َّ
ُ
ُ
ُْ
ممَالحمقََیمأتواَ
نَله َ
«وََ ِإذاَ ُد ُعوا َ ِإلَیَالل َِهَوََر ُس ِول َِه ََِلیَ ْحکمَ َبَ َْین ُه َْمَ ِإذا َفر یقََ ِم ْن ُه َْمَ ُم ْع ِرضونَوََ ِإ َنَیَک َ
ْ
ِإلَ َْی َِهَ ُمذ ِعنین (نور ۰3 ،و  )۰3چون به سوی خدا و رسول او خوانده میشوند تا در بین آنها

داوری و حکم شود ،جمعی از آنها اعراض میکنند و حال آنکه اگر حق به نفع آنها باشد با
کمال ان،یاد به حکم خداوند انعان میکنند».
گروه سوم ،کسانی هستند که در م،ابل افراط گروه قبل ،راه تفریا را پیمودهانود .اینوان
تنها ع،ل را مفتاح شریعت میدانند به این معنا که ع،ل کلیدی است کوه درِ شوریعت را بور
روی ما میگ اید و پس از گ ایش ،چون پاافزاری است که تا بههنگام ورود به اتاق ،همراه
بوده و هنگام دخول از پای درمیآید .انسان چون دَرْ را گ ود ،کلید را بر در باقی میگذارد و
آنگاه داخل میشود و هرگز کلید برای بهرهبرداری از متاعهای متزن ن ،ی ندارد .براساس
این نظر ،انسان بهوسیله ع،ل به وجود خداوند و نیاز انسان به هدایتالهی و همچنین نیاز به
معجزه برای ت تیص نبیّ از متنبّی و بالاخرهبهوجود پیامبر پی میبرد لیکن بعد از شوناخت
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نبی ،همه مبادی و مبانی ع،لی را به کناری نهاده و به آنچه که از نبیّ و یا وصوی او رسویده
است بسنده میکند .این گروه از ن ،ی که ع،ل در ت تیص و تمییز وحوی داراسوت غافول
هستند .اقوال معصومان ،همانگونه که دارای م،یّدات و متصّصات لفظیِ متّصل و منفصلی
است که بدون لحاظ آنها نمیتوان به اطلاقات و عمومات حدیث من،ول تمس

کورد ،دارای

م،یّدات و متصصوات لبّوی متصول و منفصولی اسوت کوه لحواظ آنهوا نیوز در فهوم کلوام
معصومان

ضروری است .منظور از متصصات لبّی متّصل ،بدیهیات ع،لی است کوه در

نظر اوّل م تص هستند و مراد از متصصات لبّی منفصل ،نظریات مت،نی است که مبرهن
میباشند و همزمان با برخورد با حدیث به نهن نمیآیند ،بلکه نیاز به فحوص علموی دارنود
گرچه کارآمدان مباحث ع،لی نسبت به آنها نیز همواره حضور نهنی دارنود .علواوه بور ایون،
ت تیص ظنون معتبر شرعی و تمییز مصادیق آنها همگی از جمله اموری است کوه پوس از
اثبات اصل وحی در دایره شریعت نیازمند به استعانت از ع،ل و رعایت قواعد و قووانین کلوی
آن است (جوادی آملی ،8831 ،ص .)088-081
گروه چهارم ،اوّلاً ع،ل را نسبت به برخی از معارف ،معیوار و ثانیواً نسوبت بوه بعضوی
دیگر ،مصباح و ثالثاً در بعضی موارد ،مفتاح شریعت میدانند .معیار و میوزان بوودن ع،ول،
نسبت به برخی از اصول و مبادی ع،لی و احکام مترتّ بر آن مبانی است .ع،ول در ایون
بتش از اصول و قواعد ،گرچه خود میزان و معیار است ،لیکن وحی ،کلامی متالف بوا آن
ندارد تا ستن از سنجش آن با ع،ل برآید زیرا انسان با استعانت از این قواعود و اصوول،
ضرورت شریعت و وحی را اثبات میکند ،لذا شریعت و وحی هرگز نمیتوانند با آن اصولی
متالفت داشته باشند که اصل تحّ،ق آنها مرهون آن اصول است .بوهعنوان مثوال ،وحوی
هرگز نمیتواند شرک و بتپرستی را ترویج کند یعنی اگر کسی که داعی نبووّت دارد بوه
تأیید شرک بپردازد ،این بهترین دلیل بر کذ ادعای او و برترین شاهد بر عودم نبووّت و
رسالت اوست .عدم متالفت وحی با موازین ع،لی ،به آن معنا نیست کوه وحوی در زمینوه
معارف و اصول ع،لی دین ساکت و صامت بوده و یا آنکه حقّ اظهارنظر ندارد ،بلکه به این
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معناست که آنچه وحی در این محدوده بیان میکند ،اظهار همان گنجینههایی است که در
در مورد این ن،ش وحی مویفرمایود ...« :وَ

ع،ول آدمیان نخیره شده است .امام علی

یثیرواَلهمَدفائنَالعقول» (نهجالبلاغه ،خطبه  )8یعنی پیامبران آمدهاند تا گنجینههای ع،ول
را بر آدمیان آشکار کنند .بدین ترتی  ،ع،ل بوا تودبّر در چ ومهسوار زلوال وحوی از تموام
غبارهایی که او را تیره و تار میکنند طاهر و پاک میشوود .او در پرتوو درخ وش وحوی،
ح،ی،ت خود را نیز درمییابد (جوادی آملی ،8831 ،ص .)088در هر صورت ،ع،ل در همان
محدوده که معیار و میزان است هرگز در قبال وحی نیست تا میزان ت وتیص صووا یوا
خطای پیامبران باشد .بلکه ع،ل و وحی دو مرتبه از هدایت الهی هستند بوهگونوهای کوه
یکی از آندو ،یعنی وحی فائق بر دیگری است و دوّمی از آنها ناظر بر اوّلی اسوت .هور دو
حجت الهی هستند بدون آنکه یکی سر متالفت با دیگری داشته باشد (همان ،ص.)080
مصباح و چراغ بودن ع،ل ،نسبت به ح،ایق و رهآوردهای درونی شوریعت اسوت .حجیّوت
ع،ل برخلاف آنچه که گروه سوم پنداشتهاند ،محدود به خارج از دایره شریعت نمیشود .حضوور
ع،ل در دامن شریعت همانند وجود چراغی است که آدمی را به جریان جاودان رسالت و چ مه
جوشان شریعت هدایت میکند و با تمسّ

به این چراغ است که احکوام شوریعت م وتص و

ممتاز میگردد .اعتبار و حجیّت ع،ل در استنباط احکام شریعت موج شده اسوت توا امامیوه از
آن در کنار سه منبع دیگر ف،هی ،یعنی کتا  ،سنت و اجماع بهعنوان چهارمین منبع ف،هی یواد
کند .ن،ش ع،ل در دریافت احکام شریعت به دوگونه است :اول ،تلواش بورای ک وف کتوا و
سنت است .این کوشش ،همان استدلالها و براهین ع،لی است که برای فهوم احکوام شورعی
ترتی داده میشود .کار ع،ل در این زمینه همانند کار اجماع است زیرا حجیت و اعتبار اجمواع
تنها از جهت کاشفیت آن نسبت به قول معصوم

است ،هر چند که در نحوه حجیت اجمواع

آرای گوناگونی وجود دارد .دوم ،ارائه منوابع و ابزارهوای ع،لوی بورای دریافوت احکوام شورعی
است.کار ع،ل در این مورد مانند کار کتا و سنت است (همان ،ص.)088-080
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توضیح اینکه ع،ل ،گاه در استدلالهایی که برای ک ف مطال ترتی میدهد از مبادی
تعبدی که از کتا و سنت گرفته است استفاده میکند و گاه برخی از مبادی و یا تموام آنهوا را
خود تأمین میکند .مست،لات و غیرمست،لات ع،لیه مانند آنچه در مسوئله حسون و قوبح ع،لوی
مطرح است و یا آنچه که با استناد به قواعد ع،لی در جواز و یا عدم جوواز اجتمواع امور و نهوی
حاصل شود و مبادیای که به صورت متصصات لُبّوی ع،لوی متصول یوا منفصول در هنگوام
استفاده از ظواهر ن،لی وجود دارند و نظایر آنها ،همگی از جمله موارد حضوور مبوادی ع،لوی در
استنباط مطال دینی میباشند .این مبادی و م،دمات ،یوا از زموره هموان مبوادی و م،ودماتی
هستند که عهدهدار اثبات اصل شریعت هستند که در این صورت اسوتفاده از آنهوا نیازمنود بوه
تأیید مجدد شریعت نیست زیرا پی گیری شریعت از آن مبادی که خود لازمه وجوود آنهاسوت،
معنا ندارد وگرنه اصل شریعت از بین خواهد رفت زیرا در ایون صوورت اثبوات آن بوه مبوادی
خاص ع،لی میباشد که مطابق با این فورض ،آن مبوادی از اعتبوار سواقا شوده اسوت .یوا از
مبادیای است که با تأیید و یا ت،ریر شارع مورد استفاده قرار میگیرند .مانند اصول و یا ظنوون
ع،لیهای که در صورت عدم منع شرعی جریان داشته و متّبع هستند (همان).
مفتاح بودن ع،ل نسبت به شریعت ،آنچنان نیست که ع،ول تنهوا اصول شوریعت را
اثبات نموده و از کاوش در مورد قوانین و م،ررات شورعی محوروم باشود بلکوه بوه ایون
معناست که پس از آنکه ع،ل بهعنوان مصباح ،وظیفه خود را در شناخت قوانین و م،ررات
انجام داد و احکام شریعت را در افق هستی خود بهصورت مفواهیم کلوی ،مجورد و ثابوت
اظهار کرد ،از آن پس حق دخالت و ورود در محدوده شرع را ندارد .بوهعنوان مثوال او بوا
استدلال و کاوش ع،لی خود پیرامون رهآورد وحی ،تنها احکام وضعی یا تکلیفی شریعت را
در با عبادات و یا معاملات فرامیگیرد و یا به حلیت و حرمت شیئی خاص در نزد شریعت
پی میبرد .آنچه مستند استدلال ع،ل در این مسائل است ،علاوه بر اصول مبرهن ع،لوی،
کتا و سنّت و اجماعی است کوه کاشوف از آن دو اسوت .او بوا ایون م،ودار از بضواعت،
علیرغم شناخت احکام شریعت هرگز قادر بر تح،یق پیرامون اسرار آن احکام نمویباشود
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زیرا اسرار آن احکام مربوط به جهان غی بوده و از دسترس استنباط ع،ل که جز کلیواتی
از عالم غی نمیداند ،خارج است .آنچه را که ع،ل مست،لاً میتواند درباره احکوام شورعی
ادراک کند ،عدم متالفت آن احکام با همان اصوول کلوی اسوت ،ولوی مواف،وت ع،ول بوا
جزئیات احکام چیوزی اسوت کوه از عهوده آن خوارج اسوت .آن م،ودار نیوز کوه ع،ول از
خصوصیات احکام الهی ادراک میکند ،به برکت استناد به وحی است .این احکام با اتّکا به
ادراک دینی معصوم ،لباس مفهوم پوشیده و در عرصه دید و م اهده ع،ل درآمدهاند ،لوذا
ع،ل موظّف است تنها با استناد به ستن معصوم به بیان خصوصیات احکوام بپوردازد ،اموا
بیش از این م،دار ،چیزی است که از عهده ع،ل خارج میباشد (همان ،ص.)08۰
با م تص شدن رابطه ع،ل و وحی و فرآینود ارتبواطی ع،ول در سوه موضوع متتلوف،
میتوان به جرأت گفت ع،ل در م،طع مصباحی خود ،مبتنی بر مبانی بنیوادینی کوه در م،طوع
میزان بودن ع،ل به اثبوات رسویده اسوت (هستیشوناختی ،معرفتشوناختی و انسانشوناختی)
ظرفیت حداکثری برای اداره نظام اجتماعی را دارا خواهد بود .بدین ترتی  ،علاوه بر تأثیرپذیری
از گزارههای وجودی معرفتی بنیادین خود ،از وضعیت زمان و مکان موجود در آن وضعیت نیوز
استفاده کرده و نحوه ظهورگیری و فهم از روایوات را متنواظر بوه آن بهدسوت مویآورد یعنوی
سطوح متتلف خرد و کلان جامعه ،موقعیت سیاسی -اجتماعی را با ترکی و استفاده از مبوادی
معرفتی بنیادین در تولید گزارههای دینی اسوتفاده میکنود .بنوابراین همانگونوه کوه ع،ول در
سطوح خُرد در زمان حاضر برای بیع و شراء خون ،منفعت محلله تصور میکند و حکم متناس
با آن را استنباط میکند ،با تغییر سطوح متتلف ،تلاش میکند ف،ه نظام اجتماعی خرد را که در
ادوار گذشته مطرح بوده ،به سطح اجتماعی کلان برساند.
بدین ترتی  ،در بحث از نهادهای جامعه ماننود اقتصواد ،سیاسوت ،ح،ووق ،خوانواده،
آموزش و پرورش ،اوقات فراغت و سرگرمی و ...باید بهصورت مست،یم وارد شده و نرمافزار
اداره جامعه را مبتنی بر زمان و مکان امروزین ارائه کند .با این نگاه به ع،ل میتوان ضمن
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گرفتار ن دن به قیاس باطل و استفاده از استحسانات ،به اداره جامعهای مبتنی بر مواضوع
دینی پرداخت .در این مبنای روششناختی ،ع،ل ظرفیت دارد در سطوح متتلف تجریدی،
نیمهتجریدی ،تجربی و نا به بیان و استنطاق کتا و سنت بپردازد و ک ف سونت را از
این منظر رقم بزند و ن،ش مصباحی خود را ایفا کند .این دیدگاه ،قابلیت چرخش مبتنی بر
زمانها و مکانها ،نیازها و استعدادهای متتلوف را داشوته و در هویر برهوهای از تواریخ،
ناکارآمد نسبت به آن شرایا نتواهد ماند چنانکه در ادوار متتلفی که نکر شد ،ف،ه شیعه
توانسته هویت اجتماعی خود را حفظ کرده و به تناس قبض و بسا شورایا تواریتی ،از
اضمحلال خود جلوگیری کند.
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نتیجهگیری

با توجه به توضیح مبحث اجتهاد و وجود موضوعشناسوی و روششناسوی بایود گفوت،
اجتهاد مطلو در بستر ان،لا اسلامی اولاً به شکل م،ارن با تمدن موجود فعلی که علم را در
دست گرفته و از همه ظرفیتها برای اداره جهان استفاده میکند (یعنی تمدن غور ) ،بایود
تلاش کند تا ابعاد آن را فهمیده و به همان شیوه با خود او م،ابله کرده و دست به تولید علوم
بزند .ثانیاً همه ظرفیتهای خود را مبنی بر تولید و ترویج همهجانبه علوم مبتنی بور دیودگاه
اصیل خود پیگیری کند .بر این اساس ،علمی که در این عرصه بهوجود خواهد آمد ،مبتنی بر
ظرفیتشناسی ع،ل ،ابتدا در مرحله موضوعشناسی و مبتنی بر فهم شرایا زمانی و مکوانی،
اعم از شرایا اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و عرفوی بوه توصویف و تبیوین مسوئله و
موضوع پرداخته و در مرحله اجتهاد ،به انت،واد از وضوعیت موجوود و تجوویز هنجوار و حکوم
مناس میپردازد .در این صورت ،ف،ه اجتماعی همان ف،ه اکبر و بهمعنای اداره کننده اجتماع
خواهد بود که نرمافزار اداره جامعه اسلامی را در دست خواهد گرفت و بوه عینیوت اجتمواعی
پیوند خواهد زد .نمونه این مسئله را میتوان در تبیین واقعه طبس توسوا مرحووم اموام(ره)
م اهده کرد .همچنین در فتح خرم هر نیز امام با عمق بینش خود ،ظرفیت اجتهواد در ف،وه
اجتماعی را به کار گرفته و اعماق اعت،اد مردم را طوری به واقعیت اجتماعی پیوند دادنود کوه
همگان آن را ادراک کرده و مورد پذیرش قرار دادند.
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