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Abstract
According to its most famous definitions, jurisprudence is based on the science of

expressing and deducing judgments on their reasons, and the sources of jurisprudence and

the textbooks of this field of humanities have not left any effort in expressing religious

judgments and their reasons, but have proven experience. Due to the fact that the rulings

are applicable in a variety of social and historical conditions, it is feasible and viable.

Reasons alone are not enough, and the reason for the sentences and method of its

implementation is significant, but unfortunately in the jurisprudential works, especially the

Shiite jurisprudential works which include being afraid of divorce from divine

commandments and falling into the trap of analogy and tastes, little has been done on these

two categories. This research tries to increase the efficiency of the sources of jurisprudence

and the strategies of the studies in this field and the need to address these two categories

and the consequences of neglecting them in the sources and texts of jurisprudence. The

present paper makes an attempt, through examples and actual examples as two important

strategies, to increase the efficiency and outcome of jurisprudential texts and, at the same

time, to highlight the damage of extremes in the methodology and causality of sentences.
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برد اساسی در ارتقاي کارآمدي متون و منابع فقهیدو راه
)هاپرداختن به علت احکام و روش اجراي آن(

*رادعبدالحسین رضایی

چکیده
هاسـت  علم بیان و استنباط احکام از روي دالیـل آن فقه ،هابراساس مشهورترین تعریف

الیـل  احکـام شـرعی و د  و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیـان  
کـه  ي آناما تجربه ثابت کرده است که بـرا ،اندحق از هیچ تالشی فروگذار نکردهها بهآن

پـذیر  و انعطـاف ،دوام، قابـل اجراییمتنوع اجتماعی و تاریخی اوضاع و احوالاحکام در 
نیـز هـا تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجراي آنباشند دالیل به

از بـیم  خصوص آثار فقهـی شـیعه  هسفانه در آثار فقهی، بأاما مت؛زاهمیت فراوان استئحا
اي یقهگرفتن از تعبد به احکام الهـی و فروافتـادن در دام قیـاس و اسـتنباطات سـل     فاصله

منظـور  کوشد تا بـه این تحقیق مینگارنده در .توجه چندانی به این دو مقوله نشده است
ایـن  بررسـی شدن مطالعات این رشته ضـرورت  برديبع فقهی و راهافزایش کارآمدي منا

هـا و  لدر منابع و متون درسی فقه بـا ذکـر مثـا   راهاآمدهاي غفلت از آندو مقوله و پی
بخشی متون فقهی افزایش کارآمدي و نتیجهبرايبرد مهم دو راهمنزلۀهاي واقعی بهنمونه

شناسی احکـام را نیـز  یابی و روشافراط در علتهاي نمایش بگذارد و درضمن آسیببه
متذکر شود.
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مقدمه.1
رسائل «ها از مباحث اختصاص دارد که به آنيترتخصصیهايبعضی آثار فقهی به بحث

متـون فقهـی   امـا اکثـر منـابع و    ،محرمه شیخ انصـاري مکاسبمانند ،شودگفته می»فقهیه
کـاملی از مباحـث فقهـی را در خـود جـاي      ۀو مجموعـ اند»جوامع فقهیه«موجود از نوع 

هاي مختصري مباحـث فقهـی   گونه آثار با تفاوتدر این.)222: 1398راد (رضاییدهندمی
بخـش انـواع و   شـوند و در هـر  بنـدي مـی  و احکام دسته،معامالتدر سه بخش عبادات،

و مجمـوع  )225همـان: شـود ( معامالت یا احکام به بحث گذاشـته مـی  احکام عبادات یا 
ماننـد ،شـود ) گفتـه مـی  همان(ها مجامع یا جوامع فقهیهگونه آثار که به آنمباحث در این

نجفـی حـدوداً بـه    الکـالم جواهرمحقق حلی و شرائع االسالمشهید ثانی وازشرح لمعه
بـه  شـود و ) که از طهارات شروع مـی 28- 1368:20(مدرسی رسدمبحث می52حدود 

فقهـاي  غـم هم ویتمامدو نوع از این آثار (رسائل و مجامع)در هر.یابددیات خاتمه می
عنوان هیچاما به،احکام و صحت استناد این احکام به خداوند متعال استۀبزرگوار بیان ادل

یـی احکام چگونه اجراکه هدف و مقصود از این احکام چه بوده است و اینسخنی از این
میـان  جا خواهد گذاشت بهبهايمنفیآمدهاي مثبت وخواهد بود و درصورت اجرا چه پی

هاي تلخ تاریخی مانند خوارج و دواعش و مذاهب انحرافی در شـیعه و  اما تجربه.آیدنمی
اجرا اگر از خطـر  ۀی ثابت کرده است که خطر انحراف دین و احکام شریعت در مرحلسنّ
هـایی  بسیار جنایتتر هم نیست و چهکم،تر نباشدنظریه و استنباط بیشۀحراف در مرحلان

معـروف و  هاي نادرست از جهـاد و امربـه  ها و برداشتروشعلتکه متدینین متعصب به
باوران آگاه وشکستگی دینو موجب نفرت جوامع از دین و دلاندمرتکب شدههامانند آن
.)1388رادیی(رضاانددهشدردمند 

زندگی و محدودترین فضاهاي سیاسـی و  وضعیتترین فقیهان بزرگی که در سخت
هـا بـراي   سـوي حکومـت  هاي فراوانی ازاند و فشارها و شکنجهاجتماعی فعالیت کرده

دشـواري در اسـتحکام مبـانی شـریعت و     وضـعیت ها رقم خورده است و در چنـین  آن
انـد و فرصـت چنـدانی    هـا تـالش کـرده   تحریـف آن گیري از نابودي و انحراف و پیش
هـا بیندیشـند و بـه همـین    هاي اجـراي آن اند تا به اجراي احکام در جامعه و شیوهنیافته
هـا در ایـن   هـاي علمیـه و دانشـگاه   خصوص منابع درسی حوزههبدر متون فقهی،علت

ـ    ایی و نظـري  رشته نگاه کارکردگرایانه و بررسی اجراي احکام در قیاس بـا مباحـث مبن
.داردتري کمةجلو
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هاي نظري و آکادمیک مسـائل علمـی اکتفـا    مباحث علمی به جنبهتربیشامروزه در 
هـاي خـود را در میـدان اجـرا و عمـل نیـز بیازماینـد و        کوشند تا نظریـه کنند و مینمی

موردمطالعه ی یاثباتی و مبناۀی و نتایج عملی هر نظریه را نیز درکنار ادلیهاي اجراتجربه
قرار دهند.

شـدن مطالعـات فقهـی و کارآمدشـدن آثـار فقهـی       بـردي این تحقیق براي راهنگارنده در 
هـاي  کند که با افزودن این مباحث به سرفصلنهاد میگذارد و پیشبحث میبردهایی را بهراه

،گیـري شـود  عمـل پـیش  ۀهـا در مرحلـ  آنیدروس فقهی از انحراف عملی احکام یا تعطیل
گیري شده است.که تاکنون از انحراف نظري شریعت پیشچنانمه

برديراهۀمطالعبرد وچیستی راه.2
ی و چگونگی اجراي درست و رفع موانع از اجراي یـک طـرح یـا یـک     یقابلیت اجراۀمطالع

موردانتظـار و  ۀی آن در مسـیر هـدف تـا حصـول نتیجـ     یـ هـاي اجرا نظریه و هدایت فعالیت
ۀمطالعـ «ان موفقیت آن نظریه درعمل چیزي است که در علم مـدیریت آن را  گیري میزاندازه

Dess)نامند می» برديراه et al. 2008: 8).
فرهنگسـتان مصـوب هـاي واژهفرهنـگ (اسـت » استراتژي«ةمعادل فارسی واژ»بردراه«

Hans؛ تابی 2002: 569- تدریج در بسـیاري  اما به،)4: 1395) و کاربرد نظامی دارد (دیوید574
تتـوان گفـ  در حـدي کـه مـی   ،خصوص علوم عملی نیز وارد شده اسـت هاز علوم انسانی ب

اي بـدون  آید و هیچ نظریهشمار میناپذیر از مطالعات عملی بهبردي بخشی تفکیکراهۀمطالع
گیـرد و  بردي و قبل از موفقیت در میدان عمل و تجربـه موردپـذیرش قـرار نمـی    راهۀمطالع

نند، در رسـا ظهور مـی ۀمنصکه نظریات علوم تجربی درستی خود را در آزمایشگاه بهچنانهم
علوم انسانی نیز اجتماع و تاریخ آزمایشگاه صحت و سقم نظریات است.

بردي سخن از درستی یا نادرسـتی و مسـتندبودن یـا نبـودن نیسـت؛ زیـرا       راهۀدر مطالع
ت، بلکه قابلیت اجرا و چگونگی تطبیـق نظریـه بـا    فیه اسمعنه و مسلّگونه مباحث مفروغاین

شناسایی موانع اجرا و میزان تحقق اهداف آن موضوع یا نظریه در عمـل موردبحـث   عمل و
Dess)است et al. 2008: 8; Hunger and Wheelen 2007: 27).

ایج نتـ در مقابلِتواند مطالعات فقهی و حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و فقیه نمی
عمـل  باشـد و بخشـی از نظریـه    ناتعاها بیعملی نظریات خود و امکان اجرا یا چگونگی آن

بـار نیـاورد یـا نتـایج     اي که درعمل نتایج موردنظر را بهنظریه.)27- 1373:8است (سروش
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تجدیـدنظر و نقـد و بررسـی خواهـد بـود، هرچنـد در       جاي بگذارد قابلمعکوس از خود به
باشد.داشتهناپذیراستوار و تردیدیآکادمیک دالیلۀنظري و مطالعۀمرحل

بردي در فقهراهۀۀ مطالعپیشین.3
امـا  ،اي نـدارد شکلی که در این تحقیق موردنظر است در آثار فقهی سـابقه بردي بهراهۀمطالع

چـون شـهید   خصوص در آثار فقهاي انقالبی معاصـر  طور پراکنده، بهالي آثار فقهی بهدر البه
ی و یـ طور موردي یافت که با نگـاهی اجرا توان موارد بسیاري را بهمطهري و امام خمینی می

اجـرا و ثمـربخش از احکـام    اند قرائتی قابـل اند و کوشیدهگرایانه به احکام نظر افکندهکردکار
هـاي درسـت و نادرسـت اجـراي احکـام نیـز       شرعی را رقم زنند و به موانـع اجـرا و روش  

نند.کتوجه
بـودن  دید حکومت و ناکافیتعدادي از فقهاي معتقد به انقالب اسالمی درصورت صالح

ـ  داننـد سـرایت مـی  ر مـوارد قابـل  گـ یده مـورد معـروف بـه    مبالغ زکات اموال زکوي را از نُ
کـه ایـن   بـا آن ؛)66: 1380؛ جعفـري 33: 1393؛ صدر168- 166، 1ج: ق1406(منتظري

فرماینـد  ) و مـی 142، 1ج: ق1403حلـی محقـق  امامیـه اسـت (  نظر خالف مشهور فقهاي 
این حکم که رفع فقر و محرومیـت از جامعـه   ۀگانه با فلسفهاختصاص زکات به این موارد نُ

گانه در زمان حاضر موضـوعیت نـدارد   هنُزیرا بسیاري از این موارد؛است سازگاري ندارد
یتعطیلـ ۀمنزلات به حداقل و درعمل، بهمعنی تقلیل زکو اختصاص زکات به این موارد به

جعفـري  ؛33: 1393صـدر  ؛168- 166، 1ج: ق1406(منتظـري بنیادي استۀاین فریض
ریـزي  یک نگاه نوین به فقه و دین را پایهةگونه اظهارنظرها درحقیقت شالوداین.)1380:66

تابـد و کارآمـدي و   برنمـی کند. نگاهی که تقسیر غیرکاربردي و انتزاعی و ذهنی از دین را می
پذیرد.هاي دینی میگشایی را نیز چون مالکی براي صحت برداشتمشکل

سـوکردن اجـراي احکـام    براي هـم را برد اساسی در این اثر کوشیده است دو راهنگارنده 
،آیـد ی که درادامـه مـی  به شرح،گیري از انحراف عملی احکامها و پیششرعی با اهداف آن

.کندو نقد و بررسی ارائه دهد

توجه به هدف و علت احکام:1بردراه.4
ةکننـد دهی احکام در مسیري است که بتواند تـأمین بردي تنظیم و جهتراهۀمقصود از مطالع

اهداف موردنظر باشد و این مهم مستلزم آن است که قبل از هرچیز این اهـداف شناسـایی و   
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چـه مقصـود بـوده اسـت میـزان      شـود بـا آن  اجـرا مـی  چـه  آنۀتبیین شوند تا بتوان با مقایس
،اگـر هـدف احکـام مشـخص نباشـد     .بخشی و سالمت احکام را در اجرا ارزیابی کردنتیجه

اما باطن و روح آن با هدف و مقصـود و  ،ظاهر اسالمی باشدممکن است که حکم شرعی به
جـاي بازداشـتن از   ه بـه کباشد باطن شریعت در تضاد قرار گیرد و مانند نماز ریاکار و ساهی 

در .)4: (مـاعون اسـت ) و تقرب به خدا مستحق واي و نفـرین  45: (عنکبوتفحشا و منکر
طور موردي و پراکنده به فلسفه و هدف احکام اشاراتی شده اسـت و بـا   الي آثار فقهی بهالبه

بحـث  اما این مفهوم و م،شده استها یاداز احکام آن» حکمت«یا » علت«اصطالحاتی چون 
بردي نشده است.قبولی عملی و راهمهم فقهی درحد قابل

؛494، 1ج: تـا بـی المنعم (شودحکم نیز گفته می» مالك«و » مناط«علت حکم، که به آن 
به اَشـکال مختلـف تعریـف شـده     و)1370:388مکارم شیرازي؛8،444ج :1380منتظري 

:ق1403حلـی محقـق  ؛684، 2ج: 1348الهـدي علـم ؛537، 2ج: تـا بیالمنعم(است
طــور امــا بــه. )3،116ج:ق1404خراســانیکــاظمی؛ 160:ق1371یطباطبــای؛183

علت ویژگی است که در موضوع حکم وجـود  «توان گفت که در تعریف آن میخالصه
دارد و فقط همان ویژگی باعث صدور حکم شـرعی بـراي آن موضـوع شـده اسـت و      

» در صدور این حکم براي این موضوع دخالت نداشـته اسـت  دانیم که عامل دیگري می
تـوانیم  شدن علت اصلیِ صدور این حکم مـی با مشخص،بنابراین.)1398:195راد(رضایی

یم همان حکم را برایش صـادر کنـیم و   نهمان ویژگی را مشاهده ککهدر هر موضوعِ دیگري
اصطالح حکم را توسیع کنیم و گسترش دهیم.به

در موضـوع حکـم از بـین رفـت حکـم را از آن      آن ویژگی توانیم هرگاه می،برآنعالوه
کنیم.»تضییق«اصطالح حکم راي دهیم و بهأبرداریم و به نبود آن حکم براي آن موضوع ر

مصلحت یا منفعتی براي فـرد یـا جامعـه باشـد کـه موجـب       این ویژگیکه ممکن است
شـود یـا مفسـده و ضـرري در موضـوع      صدور حکم وجوب یا استحباب براي آن موضوع

علـت  منزلـۀ بـه » فساد اَبدان«، مثالً. حکم باشد که باعث صدور حکم حرمت یا کراهت باشد
فـیض  ؛24،102ج: ق1406هايِ حـرام بیـان شـده اسـت (فـیض کاشـانی      حرمت گوشت

:ق1412حــر عــاملی؛485، 2ج: ق1386شــیخ صــدوق ؛507، 20ج ق: 1406کاشــانی 
در هر مـورد دیگـري کـه ثابـت شـود      ،بنابراین.)1024، 2جق:1409حر عاملی ؛54، 8ج

ماننـد  ،طور صریح منع و نهـی نشـده باشـد   فقهیه بهۀچیزي موجبِ فساد بدن است و در ادل
؛ تـوان همـین حکـم را صـادر کـرد     ها میزنی و سموم و مانند آناستعمال مواد مخدر و قمه

فقهـا بـه مبحـث علـت احکـام بسـیاري از فقهـا در حرمـت         ننکردورودعلتکه بهدرحالی
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هـا  آنطـور ضـمنی   اند یا حتی بهزنی فتاواي صریحی را بیان نکردهاستعمال موادمخدر و قمه
رهبر معظم انقالب نیـز  ۀییدآمیز موردگالیأهمین فتاواي تعلتکه بهتاجایی؛ اندیید کردهأترا 

.)1384اي(امام خامنهاندقرار گرفته
امـا  ،حکم هم بیان شده اسـت بر حکمِ یک موضوع علتبعضی از احکام عالوهۀدر ارائ

در تشـخیص علـت   ،؛ بنـابراین طور واضح بیان نشـده اسـت  در موارد بسیاري علت حکم به
داشـت تري مبـذول  گونه موارد است که باید دقت بیشو در ایناستنظرمیان فقها اختالف

ی که با حـدس  یهاحکم احکام نادرستی صادر نشود و علتلتعراثر تشخیص نادرستبتا 
کنیم علت واقعی حکم تصور نشود.و گمان خودمان برداشت می

علـت حرمـت   ةنظـر اسـت دربـار   یکی از مواردي که در تشخیص علت احکام اختالف
بعد) که بعضی علت آن را لهوبـودن و ایجـاد   به22:ق1372(حسینی نجومیموسیقی است

انصـاري ؛ 48- 22،44ج : ق1404(نجفـی انـد و دوري از خدا و معنویـات دانسـته  غفلت 
ــینیان؛176، 11ج: ق1415 ــل ؛1374حس ــی  فاض ــدي لنکران .)1،242ج : ق1425موح

د حکـم بـه لغـو    بدهـ آلود خود را از دسـت  که موسیقی حالت لهو و گناهدرصورتی،بنابراین
؛967- 962، 2ج: ق1424(خمینـی انـد و موسیقی غیرلهوي را حـالل دانسـته  دادهحرمت
این امر صدور جواز براي بسیاري از آثار موسیقی متعهـد  ۀنتیج. )2،13ج: ق1422خمینی

ولی گروهی دیگـر  ،یید بر آن شده استأقدیمی و زدن مهر تو رفع مانع از این هنر بزرگ و
انـد و  موارد و بدون قید و شرط دانسـته ۀو حرمت موسیقی را در هماندلهو را علت ندانسته

سـبزواري  محقق (اند هرچیز که اطالق اسم غنا (موسیقی) بر آن صادق باشد حرام استگفته
آن حرمـت  ۀ) و نتیجـ 16،108ج: ق1413سبزواريمحقق ؛ق1417حر عاملی؛ق1422

میت جامعه از منافع و نتایج مثبت موسـیقی  هنر موسیقی و محروۀانواع موسیقی و تخطئۀهم
مانند طبل جنگی و ماننـد آن و ،متعهد جز در موارد خاصی که در روایات استثناء شده است

.بودها خواهدشدن سیل انتقادها به فقه شیعه به اتهام مخالفت با هنر و مانند آنروانه

احکامعلتفواید دانستن1,4ِ
با دانستن علت احکام دست فقیه بـراي اسـتنباط جدیـد و لغـو     ،شودکه مالحظه میچنانهم

تواند احکـام  هاي جدید میمختلف و موقعیتاوضاع و احوالشود و در احکام قدیم باز می
ی و بالنـدگی  یسان فقه حالت پویـا و بدیناحکام شرعی را توسعه دهدمتناسب را پیدا کند و

کند.یها حفظ مزمانۀو آمادگی خود را در هم
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کنـد  بر توسیع احکام در مواردي به تضییق احکام نیز کمک میعالوهدانستن علت احکام
توان هرجا علت حکم رفع شد معلـول را کـه حکـم شـرعی اسـت مرتفـع       کمک آن میو به

.)199: 1398راد(رضاییدانست
مفاسـدي  را از مصـالح و  آنانزیرا،دانستن علت حکم براي غیرِ مجتهدین نیز مفید است

کـه بـا رضـایت و    شـود مـی باعـث وسـازد آگاه میاستوجود داشتهاحکامصدورکه در
خصوص کسانی کـه مبـانی اعتقـادي و باورهـاي قلبـی      هب؛تن به احکام بدهندخاطرآرامش

نهی خـدا و تعبـداً احکـام را اجـرا کننـد و در دل      وامرعلتهبفقط حدي نیست که ها بهآن
خـاطر  گونه افراد با دانستن علت احکام با رضایت و آرامشراه ندهند. اینخود هیچ تردیدي 

ها دارد این احکام را اجـرا  و با آگاهی از منافع و مضاري که پیروي از احکام شرعی براي آن
کنند.کنند و احساس اجبار و تحمیل نمیمی

ل شـریعت را نیـز   بر هدف احکام اهداف کـ را از این نیز فراتر گذاشته و عالوهبعضی پا
نـد  اانـد و مـدعی  نامیده» مقاصد شریعت«ها را و آناندثر دانستهؤدر توسعه و تضییق احکام م

تـوان در تفسـیر و برداشـت    با مذاق و مقاصد شریعت در تقابل قرار گیـرد مـی  هرجا احکام
خود از احکام تجدیدنظر کرد و قرائت و تفسیر دیگري را کـه بـا هـدف و مقصـد شـریعت      

.)1388منفرد عشایري؛525: ق1418(الیوبیسو و هماهنگ باشد پذیرفتهم

یابی احکامآمدهاي افراط در علتپی2,4
علـت بـه ،کنـد ی و کیفی علم فقه میگرچه دانستن علت احکام کمک زیادي به گسترش کم

بـرخالف  یابی احکـام در پـی دارد فقهـاي شـیعه     روي در علتآمدهاي ناگواري که زیادهپی
انـد جـز بـا اصـول     اند و ترجیح دادهاحکام نشان ندادهفقهاي اهل سنت اقبال زیادي به علت

بحث بـه بعضـی از ایـن    ۀدر ادام.نقلی پا را فراتر نگذارندۀدقیق و شرایطی دشوار از مرز ادل
کنیم.آمدها اشاره میپی

بازشدن راه قیاس1,2,4
سـنت  انداز است و اگر علت حکم در کتاب وغلطکشف علت احکام کاري بسیار دشوار و 

آسانی میسر نیسـت و  بشري بهۀزدن آن با عقل و تجربحدس،طور صریح بیان نشده باشدبه
زنـیم آن چیـزي نباشـد کـه خداونـد تعـالی       چه را ما علت حکم حدس مـی ممکن است آن

.سبب آن چنان حکمی براي آن موضوع صادر کرده باشدبه
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علت احکام نهـی  ةزدن دربارالعله و حدس و گمانقاطعیت از قیاس مستنبطشیعه با ۀائم
انـد و حتـی در بعضـی مـوارد از     و آن را موجب قرارگرفتن دیـن در تنگنـا دانسـته   اندکرده

شـود زاند تا مبادا از این طریق راه قیاس باگري درخصوص علت احکام نیز منع کردهپرسش
.)1،633ج: ق1314یاصفهان؛27ج: ق1409(حر عاملی

جا در احکام الهینابهۀمداخل2,2,4
تکـون حکـم شـرعی    نحـوي در تکـوین و  بسیاري از اوصاف و شرایط وجود دارد کـه بـه  

وجودآمدن حکمی بـراي موضـوعی   هبۀتامحکم علتکه مانند علتچناناما نه آن،ندادخیل
گونـه اوصـاف   این.شرعی را منتفی دانستها حکمی از احکام نبودن آنتوان باباشند و نمی

نامند.می» حکمت احکام«را 
) و 909: تـا بـی ی و داشـتن اسـت (فیروزآبـادي   یمعنی آگاهی و دانـا حکمت در لغت به

را تشـریع  احکـام به آن علت خداونـد دراصطالح، حکمت احکام دالیل و فوایدي است که 
» منـاط «که به آن » علت حکم«با »حکمت حکم«تفاوت .)696:ق1418(حکیمکرده است

) ایـن اسـت کـه حکـمِ هـر      86- 1346:84شود (جعفري لنگـرودي  نیز گفته می» مالك«و 
آن وابستگی تام دارد و با بودن علت حکم نیز وجـود خواهـد داشـت و بـا     موضوع با علت

حکـم را  توان با آگاهی از علـت حکـم،   می،. بنابرایننبود آن حکم نیز وجود نخواهد داشت
توسیع و تضییق کرد و در هرجا علت از بین رفت حکم را نیز لغو کرد و هرجاي دیگر غیـر  

امـا درمـورد   .از موضوع حکم آن علت وجود داشت همـان حکـم را بـراي آن صـادر کـرد     
مسئله چنین نیست و حکم به وجود یا عدم حکمت بستگی ندارد و ممکـن اسـت   حکمت
؛ 296: ق1418(حکــیمیــز حکــم موجــود باشــدی کــه حکمــت وجــود نــدارد نیدر جــا
.)417:ق1427مکارم شیرازي؛ 323: ق1377ابوزهره

ا و هـ منشأ اشتباهد وروکار میدیگر بهجاي همدر اصطالح فقها گاهی این دو اصطالح به
که چه چیزي علـت  تشخیص این.)2،162ج: 1385طوسیشود (فخاری میینظرهااختالف

هاي فقهی در تشـخیص  در تحلیل،بنابراین؛حکمت نیز کار آسانی نیستاست و چه چیزي 
شـود کـه در اسـتنباط احکـام     مطرح مـی اينظرهاي جديمصادیق علت و حکمت اختالف

زنجـانی ؛1،66ج : 1380مکـارم شـیرازي  ؛38، 1ج: 1370تأثیرگذار است (مکارم شیرازي
؛47،162ج:تــا بــیســعیدي ؛878- 3،832ج ق:1419؛ زنجــانی 2،675ج : ق1419

.)416- 415، 2ج : تـا بـی خمینـی ؛87، 2ج: 1385فخار طوسـی ؛96، 48ج: تابیسبحانی
ـ شایسته است که تحقیق هـاي تشـخیص علـت از حکمـت صـورت      لی در روشهاي مفص
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که بعضی از بزرگان به این مسئله توجه کـرده و مطالـب دقیقـی را بیـان     چنانهم،پذیرد
؛499-1،418ج: 1362موسوي خـوئی  ؛بعدبه244:ق1406(موسوي عریفیاندکرده

مازنـدرانی  ؛323:ق1377ه ابوزهر؛ 6،309ج: ق1413شهید ثانی؛433:ق1416همدانی
؛1،498ج : 1362موســـوي خـــوئی  ؛ 204ق: 1419ســـبحانی عزیـــزي ؛ 38ق: 1419

.)433:ق1416همدانی
گونـه  ایـن ،احکام و فواید آن جانب افراط در پیش گرفتـه شـود  بهادادن به علت اگر در

جـا در احکـام الهـی صـورت     شوند و توسیع و تضـییع نابـه  اوصاف با علت حکم اشتباه می
ــی ــزودن     م ــی و اف ــام اله ــت در احک ــریعت و دخال ــف ش ــوعی تحری ــب ن ــرد و موج گی
پـذیرد  ی آن را نمـی د و این چیزي است که هیچ فقیهشوها میآنهاي غیرمجاز بروبرگشاخ

وجودي علم فقه است و همین آفت بود که فقه اهل سنت را دچـار بحـران   ۀو خالف فلسف
آن انجامیـد ینهایت به انسداد اجتهاد و تعطیلـ درفرد و چهارحق اجتهاد درکرد و به حصرِ

ولـی علـت   ،حکمت حکم وجوب عـده اسـت  » اختالط میاه«. براي مثال، )81: تا(االشقر بی
شـکل  کـه بـه  بودن یـا درصـورتی  براي زن مطَلَّقَه درصورت عقیمزیرا اگر علت بود،؛نیست

ـ  ،داشتن عده واجب نبـود دیگري از باردارنبودن اطمینان حاصل شود نگه شـرعیه  ۀامـا در ادل
چنین چیزي بیان نشده و حتی زن عقیم و زنی که مطمئن است باردار نیست هـم بایـد عـده    

؛242: ق1425موحـدي لنکرانـی  فاضـل  ؛242: ق1429حدي لنکرانینگه دارد (فاضل مو
،و چون عدم حکم به عـدم ایـن ویژگـی وابسـته نیسـت     )161- 6،159جق: 1413صدر

واج دهمین حکمت درخصـوص حرمـت تعـداد از   .آید و حکمت استحساب نمیعلت به
زنـی کـه عقـیم اسـت     ،. بنـابراین )161- 6،159ج: ق1413(صـدر نیز بیـان شـده اسـت   

تواند از طریق علمی مشـخص کنـد کـه    تواند دو یا چند شوهر داشته باشد یا زنی که مینمی
اخـتالط ولـی اگـر   ،تواند چند شوهر داشته باشـد به کدام شوهر است نیز نمیجنین او متعلق

امکان استنباط چنین احکامی وجود داشت.،بودعلتمیاه
قـانون  ؛34:(نسـا دسـت مـرد باشـد   ت خانواده باید بهکه مدیریچنین، درخصوص آنهم

زن بـر مـرد حکمـت وجـوب     ۀگفته شده است که وجـوب نفقـ  )1117- 1105ةمدنی ماد
حســینی ؛142: ق1429ســیفی؛348- 324، 4ج : 1374(یــزديتبعیــت زن از مــرد اســت

دهد نیـز حکـم   مرد را میۀدهد یا زن نفقدر مواردي که مرد نفقه نمی.)6،275ج : ق1429
538: تابیمشکینی؛2،306ج : تابی(خمینیت خود باقی استتبعیت به قو(.

امـا  ،علت احکام بیان شده استمنزلۀو حدیث موارد زیادي بهقرآندر متون دینی مانند 
انـد و  معنايِ لغـويِ علـت تفسـیر کـرده    بهحکم وها را حکمتاین موارد فقها آنتربیشدر 
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درخصـوص بررسـی علـل    .انـد معنی اصطالحی را موردتردیـد قـرار داده  ها بهآنبودن علت
بعضی از روایات توصـیه شـده   در حتیاحکام شرعی تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته و

:ق1314کنـد (اصـفهانی  چون راه را براي قیاس باز می،دنبال علل احکام نباشیداست که به
مـثالً شـیخ   ،سـت اتوجه همه، آثاري وجود دارد که قابلبااین.از امام صادق)نقلبه1،633ج 

ابـن عاشـور  ؛ بعـد بـه 385: ق1427مکارم شیرازي؛ 423: 1376ریسونی ؛ق1386صدوق
....و؛و دکتور حسین حامد حسان؛البوطی؛مصطفی شلبی؛عالل الفاسی؛ق1436

ضرورتی که دارد کـاري بسـیار دشـوار اسـت و     ۀتشخیص و استنباط علت احکام با هم
تواند لغزشگاه بزرگی براي فقیه باشد و موارد فراوانی وجود دارد کـه حکمـت حکـم بـا     می

، اینبـاوجود ؛شـوند هایی که علت نیستند علت تصور مـی شود و علتعلت حکم اشتباه می
بـا آگـاهی از   فقیـه هـدف حکـم را بدانـد و    کهشودآگاهی فقیه از حکمت حکم باعث می

سمت اجراي آن مسـیر روشـن و   اجراي آن و هدایت جامعه بهةروح حکم در نحوهدف و
گیـري شـود و میـزان    اجراي آن پیشةآشکاري به روي او گشوده شود و از انحراف در نحو

اثربخشی و سرعت رسیدن به هدف حکم را نیز از این طریق ارزیابی کند.
تري به احکام عمـل  حکمت حکم با اطمینان و آرامش بیشن ِغیرفقیه نیز با دانستنامکلف

بر اطاعت امر الهی با اجراي این احکام به چه منـافع و مصـالحی   دانند که عالوهمیکنند ومی
و يها از حالـت ظـاهر  اعمال آنمانند وو از چه مضار و مفاسدي در امان مییابندمیدست 

اننـد بـا نگـرش بـه فلسـفه و حکمـت عمـل        توشود و میصوري و صرفاً تعبدي خارج می
حکـم در  ۀبخشـیدن حکمـت و فلسـف   تحقـق در راهبر انجام صوري و ظاهري عمـل  عالوه

و از عبادت سطحی و عوامانه فراتر روند.وجود خود و جامعه نیز تالش کنند
ملکـی تبریـزي   ؛45: (عنکبـوت منکر استومثال، حکمت نماز دورشدن از فحشاراي ب

توان گفت که درصورت دورنشدنِ بودنِ این مطلب نمیحکمتعلتگرچه به،)1372:175
آگـاهی نمـازگزار از ایـن    کـه توان گفتاما می،منکر نماز او باطل استنمازگزار از فحشا و

در وجـودش ارزیـابی کنـد و    را دهد که میزان اثربخشی نمـاز  حکمت به او این امکان را می
بخشـی و ارتقـاي   رگـذار نبـود و از منکـرات دور نکـرد در عمـق     که نماز در او اثدرصورتی

کیفیت نماز کوشش کند.
هـدف زیـرا  ،بررسی فلسفه و حکمت احکام از وظایف علم فقه نیستکهشودگفته می

احکام و وظـایف  علم فقه کشف احکام است و در این علم مرزها و خط قرمزهاي عملی و
ا هـ نجام وظایف و رسیدن به هدف احکام از موضـوع بخشی به اشود و کیفیتبشر تعیین می

؛1،316ج : ق1426بیـت اهـل مـذهب مطابقفقهفرهنگ(علم اخالق استهايو مبحث
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است که علم اخالق مکمل علم فقه دانسته شده و گفتـه  علتبه همین .)118: 1379شریفی
.)36:ق1427شـیرازي (مکارم رسدعلم فقه بدون اخالق به مقصد خود نمیکهشده است

سـمت اهـداف و روح شـریعت پیونـد دو    بردي و هدایت علم فقه بهراهۀاما ضرورت مطالع
هـا و  کند و گسترش موضوع علم فقه بررسی اهداف و علـت علم فقه و اخالق را ایجاب می

طلبد.احکام را میۀفلسف

هاهاي اجرا و نظارت بر آن: شناسایی روش2بردراه.5
» بریدن دست سارق واجـب اسـت  «،مثالً؛از روش احکام روش اجراي احکام استمقصود 

تـوان در پـیش   میراهاي مختلفیحال براي اجراي این حکم روش؛یک حکم شرعی است
قـدر بـوده و کیفیـت    هشـده چـ  گرفت تا ثابت شود دزد چه کسی بوده و مقدار مال سـرقت 

هوشـی یـا بـا    هاي جدید جراحی، بـدون بـی  هبریدن باید چگونه باشد با شمشیر یا با دستگا
شناســی روشۀهــا در حیطــدســت کــه پاســخ آندیگــر از ایــنهــايالؤهوشــی و ســبــی

گنجد.میحکم
الحلـی (السـیوري فرعیـه اسـت  ۀاگر تعریف رایج علم فقه را که علم بـه احکـام شـرعی   

هــاي اجــراي ممکــن اسـت بررســی روش ،بپــذیریم) 72- 71:ق1418عـاملی  ؛1361:50
معناي اعم آن، که شناخت دیـن و  اما اگر علم فقه را به،علم فقه نگنجدةاحکام در حوز

،2ج: 1978القنـوچی ؛2،381ج: ق1359(قمـی  شـود اهداف آن را نیز شـامل مـی  
نیاز نخواهیم بود.ها بیدر نظر بگیریم، از شناخت و بررسی روش،)400- 133

بلکـه  ،اسـت ثرؤمـ تنها در چگونگی اجراي احکـام  هاي اجراي احکام نهاز روشاهیآگ
چنان با حکم آمیخته اسـت کـه   بدون آگاهی از آن اجراي حکم میسر نیست و روش اجرا آن

هاي اجراست.چگونگی نتیجه و تأثیر آن نیز دایرمدار روششدن و نشدن آنبر اجراعالوه
بخش و مثمرثمر خواهد بـود  در یک حکم قضایی صدور حکم وقتی میسر و نتیجه،مثالً

روش یا بـه باشدنشدهروش صحیحی کشف و اثبات شده باشد و اگر جرم اثباتکه جرم به
ه یا اقرار غیربالغ به اثبات رسیده شـده باشـد، قاضـی هرچنـد عـالم و      کرَغلطی چون اقرار م

صادر کند.و حکم صائبیباشدتواند قضاوت صحیحی داشتهباشد نمیعادل
هـا هـم   ناچار در حـوزة روش بر همین اساس است که فقها در بسیاري از ابواب فقهی به

معنـاي  که مطلب موردبحثشان فقهی نبوده و ربطـی بـه احکـام فقهـی بـه     اند و با اینگام زده
یـابی هـاي قبلـه  اند که از آن مـوارد روش گفتهتفصیل از آن سخن به،اخص آن نداشته است
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ۀهـاي محاسـب  و روش) 516- 1،504ج: تـا بیشهید ثانی؛166،ج : ق1403حلی محقق (
و چگـونگی گـرفتن مخـرج مشـترك در فـروض     بعـد)  به8،251ج: تابی(شهید ثانیارث

،8ج:تابیثانی(شهیدتعیین خنثاي مشکلهاي روشو)235- 8،225ج : تابیثانیشهید(
توان نام برد.را میبعد) به4،82ج : ق1403حلی محقق (هاي اثبات جرمو شیوه) 191

از مصـادیق احکـام   هـا ارث و امثـال آن ۀیابی و چگونگی محاسبهاي قبلهشک روشبی
ها هسـتند و  بلکه ازجمله روش،شودهاآنشامل شرعیه و فرعیه نیستند که تعریف رایج فقه 

ناپذیري اسـت کـه میـان فهـم و اجـراي      ارتباط اجتنابعلتهگونه امور بدخالت فقها در این
اند.هاي آن احساس کردهحکم با روش

شـرط  ازمنکـر معروف و نهیامربهها و علوم متعددي را در اجراي بعضی از علما مهارت
کـه شـرط   جـاي آن کوشند تا علـم را بـه  و می) 40- 4،38ج : ق1412رضا (رشیددانندمی

تـا از  ) 201- 1،192ج: 1366(مطهـري  شرط واجـب بنامنـد  بخوانندمعروف بهوجوب امر
گـواهی بـر  ایـن امـر  .ها باشندن موظف به فراگیري این علوم و مهارتامکلفۀاین طریق هم

ـ هـا  شرعی و ادلۀ تفصیلی آنب است که آگاهی از احکامِلاین مط هـا  دون آگـاهی از روش ب
نیازمند است.ها نه آبنیزیبلکه هر فرد مکلف،تنها فقیهبر ندارد و نهاي درنتیجه

هایابی روشمالك ارزش.6
اسـت موردبررسـی قـرار    الزمهـا ورود فقها به مبحث روشیکی از نکات مهمی که قبل از 

یابی مشخص نباشـد صـحت و   هاي ارزشزیرا تا مالك؛هاستیابی روشمالك ارزشگیرد
صـدا  عقیـده و هـم  تواند با مؤلـف هـم  تشخیص نیست و زمانی خواننده میقابلهمآنسقم 
هاي او را در نقد و تحلیل پذیرفته باشد.که مالكشود

آید.درادامه میگیرد هایی که مؤلف در این اثر براي یک روش موفق در نظر میمالك

ادلۀ فقهیموافقت با موازین شرعی و 1,6
هـاي  کنـد شـیوه  که اعمال خود را براساس مـوازین شـرعی تنظـیم مـی    چنانیک مکلف هم

با شرع و موازین شـرعی هماهنـگ سـازد و اگـر     باید اجرایی خود در عمل به احکام را هم 
توان گفـت کـه   نمی،هاي عمل به آن با شرع مخالف بوداما شیوه،اصل عمل موافق شرع بود

هـا بـا   تضـاد روش علـت بلکه به،تنها تکلیف انجام نشده استاست و نهتکلیف انجام شده 
کـه در  چنان، همموازین شرعی عملی خالف شرع و خالف تکلیف از او سر زده است. مثالً
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ش برسـاند امـا   ااگر یک قاضی مجرم را به مجـازات شـرعی  ،هاي پیشین نیز اشاره شدبخش
از طریـق  مـثالً ،ه موردتأیید شرع مقدس نیسـت اي صورت گرفته باشد کاثبات جرم با شیوه

توان گفـت کـه ایـن قاضـی     نمی،اقرار مکره یا اقرار غیربالغ جرم او را به اثبات رسانده باشد
ایـن  بسـا  بلکه چه؛درستی انجام داده استصرف اجراي مجازات شرعی تکلیف خود را بهبه

جـرم او چیـز دیگـري بـوده اسـت و      جاي مجرم اشتباه گرفتـه یـا   فرد مجرم نبوده و او را به
بلکـه  ،تنها بـه تکلیـف عمـل نکـرده    نه،؛ بنابراینمجازات دیگري را به او تحمیل کرده است

ظلم آشکار از او سر زده است.خالف شرع و
ـ    همین مسئله در تمـامی احکـام شـرعی بـه     سیاسـی و  ۀخصـوص در احکـامی کـه جنب

اي نادرسـت  شیوهمعروف بهاست و اگر امربهمعروف نیز صادق ازجمله امربه،اجتماعی دارند
بلکه احتمال وقوع در خالف شرع را نیـز مطـرح   ،کندتنها تکلیف را ساقط نمینه،اجرا شود

شناسی بخشی از مراحل شناخت وظیفه و تشخیص حکـم اسـت و   روش،بنابراین.سازدمی
مطـابق  زین شـرعی  هـاي اجرایـی بـا مـوا    اي از شیوهاي که احساس شود شیوهدر هر مرحله

اي دیگر اتخاذ گردد.و شیوهشودباید آن عمل متوقف نیست 

پذیربودنامکان2,6
زیـرا  ،میسربودن و نداشتن مشـقت اسـت  هاروشیهاي تشخیص درستیکی دیگر از مالك
شدة شرعی هر عمل و تکلیفی که ممتنع یا فـوق طاقـت   م و قواعد اثباتبراساس اصول مسلّ
؛ 78:حـج (بلکه انجام آن خالف شرع و خالف تکلیـف اسـت  شود،یممکلف باشد ساقط

.)88ق:1415فاضل تـونی ؛144ق: 1403یمحقق حل؛ 206- 29، 1ج: 1370رم شیرازيامک
هاي اجـراي  زیرا روش،ستاهاي اجراي احکام نیز تسري به روشروشنی قابلاین مطلب به

بلکه خـالف شـرع خواهنـد بـود و     شوند،میآور باشند ساقطاگر ممتنع یا مشقتنیزاحکام 
آور هم موردتأیید شـرع نیسـت و   آور تکلیف نیست روش مشقتکه تکلیف مشقتچنانهم

آن را بـا هـر   تـوان و بایـد   میآور نیست توان گفت چون اصل تکلیف حرجی و مشقتنمی
ةامـا شـیو  ،شرعی و مطابق مـوازین بـود  اگر اصل یک حکومت،اجرا درآورد. مثالًروشی به

ۀ اي بود که مستلزم تحمیل عسروحرج طوالنی بر امت اسالمی بود و بـراي ادامـ  گونهاجرا به
سر بـرد و شـاهد نـابودي    دستی بههاي متمادي امت اسالمی در فقر و تنگبایست قرنآن می

توان ادعا کرد که این حکومـت حرجـی   منابع طبیعی و انسانی خود باشد مییتدریجی تمام
حرجی فاقد مشروعیت و اسالمیت است.ةچون نماز و روزهماست و 
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که قبـل  که امام خمینی باوجود آناست ها ایناي دیگر از اهمیت شناخت روشنمونه
با ذکـر احـادیثی کثـرت موالیـد و افـزایش جمعیـت را       یلهالوسیرتحراز انقالب در کتاب 

،نامنـد و آن را سنت پیامبر مـی )237، 2ج:تابیخمینی(اندکید و تشویق قرار دادهأموردت
توانـد موجـب گسـترش فقـر و ذلـت      که کثـرت موالیـد مـی   آنعلتاما پس از انقالب به

اي نوین براي اجراي احکـام  شیوهمنزلۀبهمسلمین باشد ترك آن را مجاز و کنترل موالید را
علـت آن بـه مقام معظم رهبري در چند سال پس از .)39، 4ج: 1369(خمینیپسندندمی
کشور مصلحت ندانستند حکم حکومتی امام را نقض ةکه کاهش جمعیت را براي آینداین

و حکومـت خـود   سیاسـت  ازبخشـی  منزلـۀ آوري و افزایش جمعیت را بهو فرزندکردند 
رسـانی  پایگـاه اطـالع  ، »بیانات در دیدار کارگزاران نظام«3/5/1391اي خامنه(اعالم کردند

.)مقام معظم رهبري

ازگاري با اهداف دینس3,6
قیاسـات ظنـی و   )بعدبه1،274جق:1417غزالی(خالف فقه اهل سنتردر فقه شیعه ب

)2،81ج:1359قمـی (اسـت استحسانات و مصالح مرسله چندان موردقبول قرار نگرفته
طـرز  بـه دایـرة احکـام   ايهـاي ذهنـی و سـلیقه   بـافی و اجازه داده نشده است که با فلسفه

در مواردي که هـدف و غـرض شـارع کـامالً    ،همهبااین.اي توسیع و تضییق یابندرویهبی
چنـین قیاسـات و   آیـد، حسـاب مـی  واضح و روشن است و از مصادیق قیـاس جلـی بـه   

هرگاه حکمـی از احکـام بـه نتـایجی     ،استحساناتی صورت گرفته است و بر همین اساس
یک فقیه شیعی هـم  دین و شریعت در تضاد باشد ةشدتبینجامد که با اهداف قطعی و اثبا

بماند.اعتناتواند بینمی
؛21،371ق: ج 1404نجفـی (معـروف بـه عـدم مفسـده    اشتراط وجـوب امربـه  ۀمسئل
کـه  است بر آناياي از این استحسانات مقبوله است و گواهینمونه)1،465ج: تابیخمینی 

معروف باعـث رواج  اگر امربه،. بنابراینداننددفع فساد میمعروف را فقهاي عظام هدف امربه
قبول باشد.تواند قابلنمی،فساد و تباهی باشد

اگر مشرب فقهی شیعه این سخن را برنتابد و ایـن مـالك را نـوعی استحسـان عقلـی و      
اثبـات برسـانیم و   م عقلـی بـه  توانیم این مطلب را از طریـق دلیـل مسـلّ   می،قیاس ظنی بداند

»امتنـاع نقـض غـرض   «قاعـدة عقلـی   علتیم حکمی که برخالف هدف شارع باشد بهیبگو
قبول است و محال است که شارع مقـدس کـه خـود اعقـل عقـال و احکـم       باطل و غیرقابل
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براي ایجـاد امنیـت   روایاتمعروف، که براساساگر امربه،مثالًحکماست به آن راضی باشد.
ــاملی ( ــر ع ــی؛403، 11ج : ق1104ح ــه )100،79ج :ق1403مجلس ــجام جامع و انس
:ق1412رشید رضـا ؛11،403ج ق: 1104ی حر عامل؛247- 3،245ج :1377محمودي (

ــۀو )37- 4،21ج  ــراتازال ــد(منک ــه ()809: ق1401مفی ــع فتن ــی و دف :ق1403مجلس
اجرا شـود کـه   روشی ده است بهشقرر م)237: 1363ابن شعبه() و اجراي دین100،79ج

موجب سلب امنیت و آشفتگی جامعه و رواج منکـرات و بـرانگیختن فتنـه باشـد، مشـروع      
معـروف  بـه هاي اجرایی صحیح آن آشکار گردد و اگر آمرنیست و باید تعطیل شود تا شیوه

معـروف نهـی کننـد   بر دیگران واجب است کـه او را از ایـن امربـه   ،متوجه این اشتباه نباشد
).467، 1ج : اتبیخمینی(

هاروشةمشکالت ورود فقها به حوز.7
آن نبـود بـراي اجـراي حکـم و تـأثیري کـه      روشدرمورد انتخـاب گریزناپذیربودن علم 

معروف داشته باشـد  انحراف، یا مهجوریت احکام شرعی ازجمله امربهتواند در تعطیلی،می
اما مهم این است که بـدانیم چـه دلیلـی فقهـا را از ورود بـه حـوزة       ،سخنی درست است

شده اسـت. یا موجب غفلت آنان از آن استها در برخی از مباحث فقهی باز داشتهروش
ده باشد این است که نگرش بسـیاري  شهایی که ممکن است موجب این امر یکی از علت
؛21،358ج:ق1404سـت (نجفـی  شـرعی و تعبـدي نبـوده ا   گونه احکـام از فقها به این

ــی ــهید اول؛ 147: 1375طوس ــانی ؛2،118ج:ق1417ش ــهید ث ــیش ــاب ؛ 224، 2ج: ت
بـه همـین  .)1،204ج : ق1381خمینـی  ؛18ق:1415انصـاري  ؛419:تابیالغطاءکاشف
معنی اعم کـه هشمار عبادات بازمنکر را در آثار فقهی درمعروف و نهیجهاد و امربهعلت،

رااز آنان بیـان احکـام شـرعی   توان نمی،بنابراین.اندند آوردهادر شیوه و روش غیرتوقیفی
بلکه بسـیاري از آن بزرگـان   ،روش اجرا و ورود به مباحث تفصیلی انتظار داشتۀدر زمین

و احادیث و آیات این باب را ارشـاد  اندازمنکر را عقلی دانستهنهیو معروف وجوب امربه
- 236: 1375شـیخ طوسـی  (اندحساب آوردهم بهجاع به یک اصل عقلی و مسلّو براي ار

و طبعــاً در امــور )409، 2ج: ق1410شــهید اول؛471، 4ج: 1374حلــی محقــق؛237
طـور دقیـق ازجانـب شـرع     ارشادي ضوابط و قوانین توقیفی نیست و نیازي نیست که بـه 

تناسـب  وظیفۀ عقل و عرف است که بهد و در کتب فقهی موردبحث قرار گیرد و شون معی
.دکنطریق ۀمقتضیات زمانی و مکانی ارائ



1399بهمن یازدهم،سال بیستم، شمارة ،یعلوم انسانيهامتون و برنامهيانتقادۀنامپژوهش256

ۀهـا باشـد مسـئل   فقهـا در روش نکـردن که ممکـن اسـت باعـث دخالـت    علت دیگري
اي ها براي یـک فقیـه اسـت و ایـن مسـئله     بودن آگاهی از روشنپذیرگستردگی فقه و امکان

رف ارتباط و وابستگی بعضی از علـوم بـا   گذارد که صاست که عقل بشر نیز بر آن صحه می
ساختن فقه و فقاهت بر کسـب آگـاهی از آن   کننده براي متوقفتواند دلیلی قانععلم فقه نمی

پس از چند صباحی فقاهت به چیزي محال تبدیل خواهد شـد  ،علوم باشد و اگر چنین باشد
احکـام شـرعی   که فقها بهتر است ،د. بنابراینشعلم دین روي همگان بسته خواهد ةو درواز

ضـمن  وها بـا اتکـا بـر ضـوابط شـرعی     ولی تعیین روش،دکننبیانراهاو ضوابط کلی آن
نظارت و مشاوره با فقها در علوم دیگر موردبررسی قرار گیرد و فقهـا بـا متخصصـان علـوم     

کـه گـرایش   آنند و بهترکندیگر را مطلع یکدیگر در ارتباط باشند و از نتایج تحقیقات خود 
تأسیس شود که در آن فقه را با دید کـاربردي و بـراي   » فقه کاربردي«نام نوینی از علم فقه به

جـا  گونـه مباحـث در آن  بررسی چگـونگی اجـراي احکـام موردمطالعـه قـرار دهنـد و ایـن       
گذر ذهن فقهاي فقه مصطلح موجـود از بررسـی مباحـث    قرار گیرد تا از این رهبررسیمورد

جـاي آن  و به بررسی عمیق ادلۀ تفصـیلی احکـام اختصـاص یابـد و بـه     بدفراغت یااجرایی 
هاي اجراي احکام و کشـف مصـادیق   ي با فراغت از ادلۀ تفصیلی در شیوهدفقهاي فقه کاربر

ند.کنتحقیق 

ن و کارشناسانامتخصصدستبهاجراي احکام .8
ـ  ؤدر نقد سخنان مکهممکن است شـده لـزوم تصـدي مسـتقیم     ارائـه ۀلف گفته شود کـه ادل

ـ  کند و براي رسیدن به اهـداف فقها ثابت نمیدسترا بهاجراي احکام روش و ۀاحکـام ارائ
هایی که فقهـا ارائـه   کارها و روشکار کافی است و این امکان وجود دارد که با تکیه بر راهراه
اجرا درآورنـد و  هاي جامعه احکام را بهن و کارشناسان هر بخشی از بخشاکنند متخصصمی

اما ایـن مجریـان بایـد    ،رسدنظر نمیدر پاسخ این امر باید گفت که گرچه این مطلب بعید به
ــ  ــ ۀاطالعــات کــافی را از اهــداف و ادل ــا در مرحل ــد ۀاحکــام داشــته باشــند ت اجــرا بتوانن

ــاداشــتنانحــراف ــداز اهــداف آنرا احکــام نداشــتنانحــرافی ــرا ؛هــا تشــخیص دهن زی
با برداشت و تلقی نادرست خود احکام را در مسیري خواهند انداخت کـه  ،تصوردرغیراین

تـوان از  حتـی درصـورت پـذیرش ایـن انتقـاد نمـی      .احکام در تضـاد اسـت  ۀبا هدف و ادل
فقیـه مجـري احکـام    اگر پوشی کرد و اجراي احکام چشمناظرِدرمقامضرورت دخالت فقیه 

والیت فقیه نیـز بـر ایـن مبنـا اسـتوار شـده       ۀینظرالاقل ناظر بر اجراي احکام باشد و ،نباشد
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فقیه تنها گزینه بـراي  اگر اند نظران گفتهکه بعضی از صاحبچنانهمکهرسدنظر میبه.است
شـرط  اما بـه )،276، 1ج: 1301منتظري(بهترین گزینه استنظارت بر اجراي احکام نباشد،

میـزان  ي اجـراي احکـام و   هـا شـیوه بـه علم فقـه اي در موضوع توسعهپذیرش که فقیه با آن
سیس شـود  أت(فقه کاربردي)نهاد شداي از فقه که پیشها نیز ورود کند و شاخهاثربخشی آن
.ن فقه کاربردي ناظر بر اجراي احکام باشنداو متخصص

گیرينتیجه.9
ـ   کردنآید که اکتفادست میهاي این تحقیق این نتیجه بهبراساس یافته ۀبه بیـان و بررسـی ادل

توانـد در رسـیدن   نمـی ،متون و منابع فقه مصطلح امروزي مطرح استکه درچنانهم،احکام
قابلیت اجرایی احکـام موجـود و   کشف منظوربهثر باشد و ؤجامعه به هدف احکام کافی و م

را و هاي درسـت اجـ  طراحی روشها و شناسایی وکارهاي رفع آنشناسایی موانع اجرا و راه
آمـدن نتـایج   دسـت عمـل و بـه  ۀگیري از انحـراف احکـام در مرحلـ   ها و پیشنظارت بر آن

توجـه جـدي فقهـاي معظـم     موردبردي ایـن علـم نیـز    راهۀمطالعکهشایسته استمعکوس
گیرد.قرار

شناسـایی  بـراي بردي فقه توجه به هدف احکام و تـالش  راهۀبردها در مطالعیکی از راه
و کـرد  گـذر بتـوان از انحـراف عملـی جلـوگیري      علت و حکمت احکام است تا از ایـن ره 

اجراي احکام را در مسیر هدف شارع هدایت کرد.
هاي درست اجراي احکـام و  بردي منابع فقهی توجه به روشراهۀبرد در مطالعدومین راه

و نظـارت فقیهانـه بـر اجـراي     تاریخی و نظرهـاي کارشناسـان مـرتبط   هايهاستفاده از تجرب
بلکـه از  ،هاي جوامع دینی نه از احکامگريا و افراطیهزیرا بسیاري از انحراف؛احکام است

بایـد فقهـاي معظـم بـا     ،ایـن اسـاس  ت گرفته است. برئها نشهاي نادرست اجراي آنروش
هـاي اجرایـی   ها روشو مانند آن» تطابق روش با هدف«و » پذیربودنامکان«معیارهایی چون 
.داشته باشندها نظارت آنو برکنندزیابیراحکام شرعی را ا

نامهکتاب
ـ :قـم اکبـر غفـاري،  علیحیصحت،تحف العقول عن آل رسول،)1363(ابن شعبه، حسن بن علی  ۀمؤسس

.یالنشر االسالم
دارالسالم.:قاهره،یۀاالسالمۀعیالشرمقاصد،)1436(شیخ محمدالظاهرابن عاشور،
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دارالفکر العربی.: ، قاهرهاصول الفقه االسالمی،)ق1377(ابوزهره، محمد
دارالنفائس للنشر و التوزیع.: کویت،تاریخ الفقه االسالمی)،تابی(عمر سلیماناالشقر،

، قم: اسماعیلیان.1(معروف به شرح فقیه)، ج لوامع صاحبنقرانیق)، 1314اصفهانی، محمدتقی (
:قـم ، 11اهللا، جرحمـت ۀمحشـی بـه حاشـی   ،فرائـد االصـول  ، )1376(علی حمـد انصاري، محمـد بـن م  

فروشی مصطفوي.کتاب
مجمع الفکر االسالمی.:قم،هسریالمیۀالفقهۀالموسوع،)ق1415(محمدعلیمحمد بن انصاري، 

(تـراث الشـیخ   کتاب المکاسب المحرمـه و البیـع و الخیـارات   ، )ق1415(انصاري، محمد بن محمدعلی
، قـم:  6- 3داشت شـیخ اعظـم انصـاري، تصـحیح گـروه پـژوهش، ج       کنگرة جهانی بزرگ،االعظم)

.هیالحدثۀالطبع
.سیناتهران: ابن،ترمینولوژي حقوق، )1346(جعفر محمدجعفري لنگرودي،
تهذیب.:، تهرانرسائل فقهی، )1380(جعفري، محمدتقی

البیت.آل:قم،کتاب المناهلتا)، (بیحائري، سیدمحمدمجاهد طباطبائی
البیت.، قم: آلۀعیالشرمسائللیتحصیالعهیالشوسائلق)،1409بن حسن (حر عاملی، محمد

ۀبخـش حـدیث در جامعـ   حیصحت،ۀاحکام االئمیالۀاالمیۀهدا)،ق1412(بن حسنمحمدعاملی،حر
مجمع البحوث االسالمیه.:، مشهد8جهاي اسالمی،پژوهش

.مرصاد:قم،1جمحسن صادقی،حیصحت،الغناءیفۀرسال،)ق1417(بن حسنعاملی، محمدحر
الهدي.انوار:قم،6، جۀالفقاهمنهاجق)،1429(سیدمحمدصادقحسینی روحانی،

جهانی شیخ انصاري.ةکنگر:، قمالغنا، )ق1372(حسینی نجومی، مرتضی
.سروش:تهران،موسیقی در فقه اسالمیغنا و ،)1374(اهللا حسینیان، روح

المجمـع  :قـم ،حکیمـی محمدرضـا  ح یصـح ت،المقـارن ۀللفقۀالعاماالصول،)ق1418(حکیم، محمدتقی
.العالمی الهل البیت

:بیـروت ،4- 1، جالحـالل و الحـرام  مسـائل االسـالم فـی  شـرائع ق)، 1403بـن حسـن (  جعفر،حلی
دارالضراء.

تنظیم و نشر آثار امام خمینی.ۀمؤسس:تهران،4ج،نورۀصحیف،)1369(اهللاروحخمینی،
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.ۀمؤسس:تهران،العشرالرسائل، )1378(اهللاروحخمینی،
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.ۀسسؤم:تهران،1ج،المکاسب المحرمه،)1381(اهللاروحخمینی،
سازمان تبلیغات اسالمی.:، تهراناالحکامةزبد،)ق1404(اهللاروحخمینی،
تنظیم و نشـر  ۀمؤسس: تهران،2آبادي، جخرمسیدحسن طاهري ر یقرت،البیع،)ق1418(اهللاروحخمینی،

.آثار امام خمینی
دفتر انتشارات اسالمی.: قم،2، جاالستفتائات)،ق1422(اهللاروحخمینی،
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تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی،  ۀح گروه پژوهشی مؤسسیصحت، فقیهوالیت ،)ق1423(اهللاروحخمینی،
.تنظیم و نشر آثار امام خمینیۀتهران: مؤسس

دفتـر  :، قم2جهاشم خمینی،بنیسیدمحمدحسین ح یصح، تتوضیح المسائل)،ق1424(اهللاروحخمینی،
انتشارات اسالمی.

نا.بی:قم،2ج،استفتائات جدید،)تابی(اهللاروحخمینی،
.مطبوعاتی دارالعلمۀمؤسس:، قمالوسیلهتحریر، )تابی(اهللا روحخمینی،

:تهـران ،هاي اسـتاد مطهـري  بررسی تطبیقی برمبناي اندیشهخوارج و داعش،،)1394(اصغرخندان، علی
فرهنگی شهید مطهري.ــ بنیاد علمی

هاي فرهنگی.دفتر پژوهش:تهرانساییان،پارعلی ۀترجم،کیاستراتژتیریمد،)1395(فرد آر.دیوید،
دارلکتاب.:، قم4ج،تفسیرالمنار،)ق1412(رشید رضا، محمد

.35، ش یاسالمحقوقۀ، مجل»الضررةکارآمدي قاعدةگستر«، )1385(راد، عبدالحسینرضایی
بوستان کتاب.:قم،امر به معروف در ترازوي تاریخ، )1388(راد، عبدالحسینرضایی
امیرکبیر.:، تهرانقواعد فقه مدنیۀنامدرس،)1392(راد، عبدالحسین رضایی
.مجد: تهران،مبادي علم فقه،)1398(راد، عبدالحسینرضایی

ر سیدعبدالصـاحب بـن   یـ قرت(القواعـد الفقهیـه)،   منتهـی االصـول  ق)، 1418(روحانی قمی، سـیدمحمد 
امیر.ۀخانچاپ:سیدمحسن طباطبائی، قم

دارالکتاب.:، قمالمسائل المستحدثه،)ق1414(سیدمحمدحسینروحانی، 
.دارالکتاب: قم،فقه الصادقق) 1418(صادقمحمدسیدروحانی،

ةدفتـر تبلیغـات حـوز   ۀ، ترجمـ یشـاطب دگاهیدازنیداهداف، )1376(ریسونی احمد و اسالمی حسین
الرساله.:بغداد،یۀاالسالمۀعیالشرۀلدراسالمدخل،)1396(زیدان، عبدالکریم.قمۀعلمی

ـ باهـل فقـه ۀمجلـ ،»حـج در کتـاب و سـنت   ۀمتعـ «، )1385(سبحانی تبریـزي، جعفـر   :قـم ،44ج،تی
.اسالمیفقهالمعارفةریدا

داراالضوا.:بیروت،مصادر الفقه االسالمی و منابعه، )ق1419(سبحانی تبریزي، جعفر
.المنار:قم،16ج،االحکام فی بیان الحالل و الحراممهذب ق)،1413(سبزواري، سیدابواالعلی

صراط.تهران:،؟علم چیست فلسفه چیست)، 1388(عبدالکریمسروش،
فقه اسالمی.المعارفةریدا: قم،47ج، تیباهلفقهۀمجل،»ربالیح«، )تابی(سعیدي، سیدمحسن 

تنظـیم و نشـر   ۀمؤسسـ تهـران:  ، احکام االسره، الوسیلهدلیل تحریر، )ق1429(اکبرعلیسیفی مازندرانی،
آثار امام خمینی.

تحقیـق ،نضـد القواعـد الفقهیـه علـی مـذهب االمامیـه      ،)ق1361(بـن عبـداهللا  مقـداد السیوري الحلی،
.ینجفیمرعشاهللایۀآۀمکتب:سیدعبداللطیف کوهکمري، قم

پرداز.راي:قم،3- 2ج،کتاب النکاح،)ق1419(موسی سیدشبیري زنجانی،
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.16- 15ش ،قبساتۀنامفصل،»فقه و اخالق«)، 1379(اهللاشریفی، عنایت
ـ هیالدمشقۀاللمعق)،1410(محمد بن مکی،شهید اول ـ فقـه االمام یف د،یـ مرواریمحمـدتق حیتصـح ،هی

.هیداراالسالم: بیروت
دفتر انتشارات اسالمی.:قم،2ج،یۀفقه االمامیفیۀالدروس الشرع،)ق1417محمد بن مکی (،شهید اول

ق گروه پـژوهش  یحقت،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم)،ق1413الدین بن علی (شهید ثانی، زین
.هیاالسالمالمعارف:قم،6جمعارف اسالمی،ۀمؤسس

ـ البهۀالروضـ ،)تـا بی(الدین بن علی شهید ثانی، زین ـ ۀی ـ شـرح یف ـ : ، نجـف 8ج،ۀیالدمشـق ۀالمع ۀجامع
.هینیالدالنجف

منشورات اشریف الرضی.:قم،االعمالعقابواالعمالثواب، )1367(صدوق، محمد بن علیشیخ 
االعلمی للمطبوعات.ۀمؤسس:قم،االمالی،)1376(صدوق، محمد بن علیشیخ 
داوري.:قم،علل الشرائع، )ق1386(صدوق، محمد بن علیشیخ 
دفتر انتشارات اسالمی وابسـته  :، قم6- 2ج،هیالفقةحضریالمن،)ق1413(صدوق، محمد بن علی شیخ 

علمیه.ةمدرسین حوزۀبه جامع
ستون.چهل:تهران،االقتصاد الهادي الی طریق الرشاد،)1375(طوسی، محمد بن حسنشیخ 
بعثت.:ق بخش تحقیقات اسالمی، قمیحقت، االمالی)،1414طوسی، محمد بن حسن (شیخ 

عالم الکتب.:، بیروت9ج،المحیط فی اللغه، )ق1414(اسماعیل بن عباد بن عباد،صاحب
.روزبه:جمال موسوي، تهرانۀترجم،تصویري از اقتصاد اسالمی،)1393(صدر، سیدمحمدباقر 
داراالضواء.:، بیروت6ج،ماوراء الفقه)،ق1413(صدر، سیدمحمدباقر

:الشیخ ضـیاءالدین العراقـی، النجـف   اهللاآیۀتقریر ابحاث ،تنقیح االصول،)ق1371(محمدرضاطباطبائی،
.الحیدریۀالمطبعۀ

:قـم ح سـیدمنذر حکـیم،  یصـح ت، الدین و مالذ المجتهدینمعالمق)،1418(الدینعاملی، حسن بن زین
.و النشرۀالفقه للطباعۀمؤسس

، یاسـالم حقـوق ۀنامـ ، فصل»نقدۀدر بوتاستناد فقهی به مذاق شریعت«،)1388(محمدعشایري منفرد،
.22ش 

، تحقیق ابوالقاسم گرجـی، تهـران:   2، ج ۀعیاصول الشریالۀعیالذر،)1348(الهدي، سیدمرتضی علم
دانشگاه تهران.

ــن محمــد  ــی، ابوحامــد محمــد ب ــیالمستصــفی، )ق1417(غزال ــمف ــروت،االصــولالعل ــ: بی ۀالمطبع
.ۀالعلمیدارالکتاب

اطهار.ۀمرکز فقهی ائم:قم، 1ج،لئرساثالث ،)ق1425(لنکرانی، محمدفاضل موحدي 
ـ شـرح تحر یفۀعیالشرلیتفصق)،1428(فاضل موحدي لنکرانی، محمد ـ ری مرکـز فقهـی   :قـم ،ۀلیالوس

اطهار.ۀائم
امیر قلم.:قم،1ج،جامع المسائلق)، 1428(فاضل موحدي لنکرانی، محمد
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مرتضی.:قم،2ج،در محضر شیخ انصاري، )1385(فخار طوسی، جواد 
ـ دا: ، قـم 1جشـاهرودي، محمـد  نظـر  زیـر ق)، 1426(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت المعـارف ةری

اسالمی.فقه
فرهنگستان، گروه زبان و ادب فارسی.:گزینی، تهرانگروه واژهتا)، (بیفرهنگستانيهاواژهفرهنگ

.جابی، اللغهقاموس،)تابی(بن یعقوبمحمدفیروزآبادي،
ضـیاءالدین حسـینی   حیصـح ت،24- 20ج،الـوافی )، ق1406(محمد بـن شـاه مرتضـی   فیض کاشانی،
امام امیرالمؤمنین علی (ع).ۀخانکتاب:اصفهان،اصفهانی

نا.: بیقم،البالغهنهجشرحوترجمه،)1351(نقیعلیاالسالم،فیض
فـی النشـر والطبعۀمؤسسمشهد: تحقیق مجمع البحوث االسالمیه،،البحارسفینۀ،ق)1359(عباس،قمی

.المقدسهیۀالرضوۀاالستان
دارالکتب العلمیه.:بیروت، ابجد العلوم، )1976(القنوچی، صدیق بن حسن

مهدوي.:، اصفهانالغراۀعیعن مبهمات الشرالغطاکشف،تا)(بیجعفر ا،غطکاشف ال
، 3ج، تقریرات درس میرزا محمدحسـین نـائینی،  فوائد االصول، )ق1404(کاظمی خراسانی، محمدعلی

.نیالمدرسۀجامع:قم
تنظـیم و نشـر   ۀسسـ ؤم:تهران،دلیل التحریر الوسیله الستر و ماستر،)ق1419(اکبر سیفیعلیمازندرانی،

آثار امام خمینی.
.الوفاءۀمؤسس: بیروت،بحاراالنوار،)ق1403(محمدباقرمجلسی،
البیت.آل:قم،1، جمعارج االصول،)ق1403(بن حسنجعفر،حلیمحقق 
:قـم علی مختاري،قیحقت،رساله فی تحریم الغناءق)،1422(بن محمدمؤمنمحمدباقر،سبزواريمحقق 

.مرصاد
وزارت طالب، تهران:آلعزیز حیصحت،ۀالبالغمستدرك نهجیفةالسعادنهج،)1377(محمدباقرمحمودي،

.فرهنگ و ارشاد اسالمی
بنیـاد  مشـهد: ،محمدآصـف فکـرت  ۀترجمـ ،اي بر فقـه شـیعه  مقدمه،)1368(حسینمدرسی طباطبائی،

.هاي آستان قدس رضويپژوهش
جا.بی،مصطلحات الفقهتا)، مشکینی اردبیلی، میرزا علی (بی

صدرا.:قم، 1ج، حسینیۀحماس،)1366(مطهري، مرتضی
صدرا.:قم،گفتارده،)تابی(مطهري، مرتضی

.قمنیالمدرسۀجامع: قم،قمنیالمدرسجماعۀتحقیق ،المقنعه، ق)1401(محمد بن محمد، مفید
.مدرسۀ االمام علی ابن ابیطالب:قم،1ج،القواعد الفقهیه،)1370(ناصر،مکارم شیرازي
اهللا مکارم شیرازي، تهیـه  تآیمباحث درس خارج فقهسلسله،کتاب النکاح، )1380(ناصر،مکارم شیرازي
.طالبیابن ابیاالمام علۀمدرس:، قم1جحامدي،محمدرضا و تنظیم 
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:قـم ق جمعی از اساتید و محققان حـوزه، یحقت،مقارنفقهالمعارفةریدا،)ق1427(ناصر،مکارم شیرازي
.مدرسۀ االمام علی ابن ابیطالب

آزادي.:تهران، زادهرجبرضا ۀترجم،ةالصلواسرار،)1372(ملکی تبریزي، جواد بن شفیع
.تفکر:قم،دراسات فی والیت الفقیه و فقه دول االسالمیه،)1301(منتظري، حسینعلی
مرکز االعالم االسالمی.:قم،1ج،ةالزکاکتاب،)1388(منتظري، حسینعلی
تفکر.:قم، 8ج،مبانی فقهی حکومت اسالمی، )1380(صلواتی محمود و منتظري، حسینعلی

جا.، بی1ج،معجم المصطلحات االلفاظ الفقهیه، )تابی(محمود عبدالرحمانالمنعم، 
.جابی: قم،ءفقه القضا، )ق1423(موسوي اردبیلی، سیدعبدالکریم 

گـذار  بررسی نقش اخالق در فقه با رویکـردي بـر نظریـات بنیـان    ، تا)بیسیدمحمد (،موسوي بجنوردي
.جمهوري اسالمی

،1ج ،)ینیئ(تقریرات درس میرزا محمدحسین نـا اجود التقریرات)،1362(سیدابوالقاسم موسوي خوئی،
علمی و فرهنگی.تهران:

داراالضواء.:بیروت،قواعد الحدیث، )ق1406(الدینمحیی،موسوي عریفی
وقوچـانی عباسحیصحت، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم)، ق1404(بن باقرنجفی، محمدحسن

داراحیاء الثراث العربی.:بیروت،22جآخوندي،لی ع
البیت.آل:قم،الوسائلمستدرك،)ق1408(، حسین بن محمدتقینوري

نــورعلی نــوري ح یصــحت، مصــباح الفقیــه کتــاب الطهــارهق)، 1322(رضــا بــن محمــدهادي،همــدانی
.جعفریه:قم،20ج،و دیگرانمحمدباقري

.فروشی اسالمیهکتابتهران:،یالوثقةالعرو،)تابی(سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم یزدي،
قم: اسماعیلیان.،4ج، القرآنفقه)، 1374(محمد،یزدي

ـ یۀاالسالمۀعیالشرمقاصد،)ق1418(بن مسعودسعد بن احمدمحمدالیوبی، ،یۀالشـرع ۀو عالقتها باالدل
.عیللنشر و التوزةدارالهجر:ریاض
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