
 فنىن فقهی، راهکاری جهت تىانمندسازی و تىسعه فقه

 دکتر احهد نبلغی 
نعهَالدانش يا تجارب انتقال پذیر ٍ ارزش نند خَیش را در بخش يای نختلف ٍ بستريای نَرد 

عالقٌ خَد، بٌ فنَنی نبدل نی سازند کٌ از استادان بٌ شاگردان ٍ از نسل پیشین بٌ نسل پسین 
ٍدیعٌ دادى نی شَند. بٌ يهان نیزان کٌ ير دانش، چشو اندازی سترگ تر ٍ نناسباتی پیچیدى تر 

ا در خَد پرٍراندى باشد، نیازنندی آن بٌ فنَن ٍ نًارت يای نناسب برای نَقعیت يای نتفاٍت، ر
 .بیشتر خَايد شد

دانش فقٌ از جهلٌ دانش يایی است کٌ نٌ تنًا چشو اندازی نًو دارد کٌ نعهَالدرگیر حل 
، ٍضعیت يایی نی شَد کٌ بٌ لحاظ پیَند خَردن با نَقعیت يایی چندگانٌ ٍ چند سَیٌ

پیچیدگی بٌ بار نی آٍرد، ير فقیٌ از سَیی درگیر نطالعٌ ای نتن شناسانٌ نی گردد ٍ بٌ نتَنی 
برنی خَرد کٌ یا در جایگاى ننابع تشریع قدنتی بیش از يزار سال را با خَد يهراى دارند ٍ یا 

، ٍ از سَی گرداگرد نتَن ننابع انباشتٌ شدى اند ٍ نجهَعٌ آرای فقیًان را در تاریخ باز نی تابند
دیگر، در تنگنايای ضرٍرت لحاظ ٍ نراعات خصلت يای تفاٍت یابندى زنانی ٍ نکانی قرار نی گیرد. 

بی گهان، پیَند خَردن سرنَشت فتَا ديی با نجهَعٌ ای گستردى از نسائل سخت ٍ غانض، 
ٌ شاید کٌ ٍضعیتی چند الیٌ را برای دانش فقٌ رقو زدى است. از این رٍی، فقٌ را نٌ نی تَان ٍ ن

 .دانشی نتکی بر نًارتی نحدٍد ٍ صرفا برخاستٌ از بستری ٍاحد دانست

 :تعریف ٍ ٍیژگی يای فنَن فقًی

فنَن فقًی را باید تکرار نًارت يای فقیًان ٍ تَانهندی يای آنان در نَاجًٌ با یک یا چند 
ٍ  -فقًی  نَقعیت یا ٍضعیت خاص دانست. تَضیح اینکٌ: بسیاری از حَزى يای نعرفتی درٍن

پس از چندین بار بررسی حرفٌ ای تَسط یک یا چند فقیٌ تجاربی را در خَد گرد  -گاى برٍن فقًی 
 .نی آٍرند کٌ رفتٌ رفتٌ بٌ بخشی از رٍش نندی فقًی ٍ قطعٌ ای از رٍیکرد فقیًان بدل نی شَند

ذينی ٍ بدین سان فنَن فقًی، شانل آن دستٌ از نًارت يای فقًی نی شَند کٌ از نَقعیت 
شخصی اٍلیٌ، فاصلٌ گرفتٌ ٍ خصلتی نسبتا عهَنی ٍ عینی یافتٌ اند. بنابراین، يرچند نًارت يای 

فقیًانٌ بسیار نًو بٌ شهار نی رٍند ٍ از اصلی ترین عَانل تَانهندی برخی از فقیًان بٌ حساب 
رت نیراجی نی آیند، با این حال این نًارت يا تنًا ينگانی این فرصت را نی یابند کٌ بٌ صَ

ناندگار، از فردی بٌ فرد دیگر ننتقل شَند ٍ از ٍضعیت شخصی ٍ اختصاصی تا نَقعیت عهَنی ٍ 
 .فراگیر ارتقا یابند کٌ تبدیل بٌ فنَن فقًی گردند



البتٌ این ادعا کٌ: شکل گیری یک فن فقًی نیاز بٌ يو داستان شدن يهٌ عالهان دارد، سخنی 
اید، برقراری نَعی تَافق است کٌ سطح قابل تَجًی از فقیًان نادرست است بلکٌ آنچٌ الزم نی نه

 .را فرا گرفتٌ باشد

 :از جهلٌ اصلی ترین خصلت يای فنَن فقًی را نی تَان ٍیژگی يای زیر برشهرد

 :برخَرداری از عینیت قابل شناسایی .۱

ق فردی ٍ فنَن فقًی، نهایان گر عینیتی قابل شناسایی نی باشند ٍ نٌ ذينیتی نهًَر بٌ سالی
خصلت يای شخصی. بٌ تعبیر دیگر، فنَن فقًی شانل آن دستٌ از نًارت يای فقًی نی شَند کٌ 
از نَقعیت ذينی ٍ شخصی اٍلیٌ، فاصلٌ گرفتٌ ٍ خصلتی نسبتا عهَنی ٍ عینی، ٍ طبعا شناسایی 

ناختٌ شدى پذیر، یافتٌ اند، زیرا از سَی بسیاری از فقیًان یک یا چند دٍرى نًو فقًی، بٌ رسهیت ش
 .ٍ از حد ادعایی صرفا تَجٌ برانگیز یا نًارتی نٌ چندان فراگیر عبَر کردى اند

 :برخَرداری از زبانی نناسب برای تَصیف پذیری .۲

فنَن فقًی آن دستٌ از نًارت ياست کٌ از زبانی نناسب برای تَضیح دادى شدن، برخَردار گشتٌ 
شدى بٌ فنَن، دارای خصلتی بیان ناشدنی ٍ تقریبا اند ٍ يو چَن بسیاری از نًارت يای تبدیل نا

شًَدی نیستند. بٌ گفتٌ دیگر، تَافقی بیانی ٍ ٍاژگانی برای تَصیفشان فرايو آندى ٍ بٌ تشتتی 
ٍیرانگر در تَصیف پذیری دچار نیستند. بٌ عبارت بًتر، نراحل تَلد ٍ زایش را پشت سر نًادى ٍ 

ندى را، در تَضیح اصلی ترین بخش يای خَد پشت سر نَعی از اجهاع، يرچند گاى نحدٍد ٍ شکن
 .گذاردى اند

 :انتقال پذیری .۳

فنَن فقًی، در نتیجٌ نطرح بَدن در نیان جهعی از عالهان )خصلت اٍل( ٍ برخَرداری از زبان ٍ 
ادبیات نناسب )خصلت دٍم(، این خصلت را یافتٌ اند کٌ قابلیت گستردى ای، را يرچند بٌ صَرت 

 .انتقال پیدا کنند نسبی، برای

 :دنبالٌ ٍ نايیتی تاریخی دارند .۴

فنَن فقًی، برخالف نًارت يای شخصی کٌ نعهَالبا نبدعان خَیش شناسایی نی شَند ٍ 
نعهَالتاریخی ندٍن را نهایندگی نهی کنند، جنبٌ ای بٌ ٍضَح تاریخی دارند ٍ بر دنبالٌ ای تعقیب 

کٌ شکل گیری فنی را در دل دانشی بٌ شکل گیری  پذیر در گذشتٌ داللت نی کنند. گزافٌ نیست
خَد دانش تشبیٌ کنیو، چرا کٌ ير دٍ تنًا زنانی نتَلد نی شَند کٌ نَعی يَیت تاریخی ٍ 

 .تهایزديندى برایشان حاصل آید ٍ تَافقی از جانب نجهَعٌ ای از عالهان، گرداگرد آنًا شکل گیرد



 :جای گرفتن در دل فقٌ .۵

خصلت يای چندگانٌ فَق در دل فقٌ جای گرفتٌ اند ٍ بٌ بخشی از ادبیات  فنَن فقًی در نتیجٌ
 .این دانش تبدیل گردیدى اند. از این رٍ در کاربرد این دانش، نقش ایفا نی کنند

 :فنَن فقًی شکل گرفتٌ در تاریخ

ردیابی يهٌ نًارت يا ٍ فنَن فقًی کاری نشکل است. بسیاری از این نًارت يا خیلی سریع ٍ در 
یک بريٌ خاص شکل گرفتٌ ٍ پس از برآٍردن نیازيای فقًی پایان یافتٌ اند. نًارت يایی از این 
دست را نهی تَان در تاریخ ندٍن فقٌ ٍ عبارات فقًا ردیابی کرد. تنًا نگاى بٌ تفاٍت يا ٍ شیَى 

ا ير دٍرى ٍ تالش برای شناسایی نًارت يای شکل ديندى بٌ چنین تنَع يایی ن يای نگرش فقًی
را بٌ سهت شناسایی این فنَن رينهَن نی شَد; ٍلی گذشتٌ از فنَن کَتاى عهر ٍ کو نصرف، 

تعدادی از نًارت يا ٍ فنَن فقًی نقشی تاریخی ٍ تاجیر گذار را در این دانش بازی کردى اند کٌ 
 .شناسایی آنًا نا را در شناخت نسیر تحَل در دانش فقٌ یاری نی بخشد

عٌ ٍ ايل سنت نشان نی ديد کٌ دست کو چند فن اصلی فقًی در تاریخ بررسی ٍ نطالعٌ فقٌ شی
 (۱شکل گرفتٌ است:)

 (۲الف. قَاعد فقًی)

 (۳ب. اشباى ٍ نظایر)

 (۴ج. فرٍق فقًی)

 (۵د. فن حیل شرعی)

 ى. فن نعهاگَیی فقًی

 (۶ٍ. علل الشرایع)

 (۷ز. نقاصد الشریعٌ.)

نی تَان ادعا نهَد: عهدتا در قرن يفتو اٍج گیری نًارت گرایی ٍ فن گرایی در فقٌ اتفاق افتادى، 
يرچند شکل گیری پارى ای از آنًا در قرن يای پیش از آن رخ دادى، ٍ البتٌ فنَنی نیز در قرن يای 

نًارتی نتاخر شکل گرفتٌ است. در قرن يفتو عالقٌ نندی بسیاری بٌ تقسیو فقٌ بٌ حَزى يای 
نتعدد ٍ انگشت نًادن بر فنَن ٍ قابلیت يای فقًی بٌ صَرت جدا، بٌ ٍجَد آندى بَد. قاعدى 

گرایی نیز فنی پیشرٍ در کنار دیگر فنَن بٌ حساب نی آند; بسیاری از کتاب يایی کٌ در این دٍرى 
ٌ از ير فن بٌ تالیف درآند، بر آن بَد تا با جهع آٍری فنَن نختلف ٍ بٌ دست دادن نجهَعٌ ای ک



ٍ رٍشی چیزی را در خَد داشت، تالشی عالهانٌ را سانان ديد. فی الهحل کتاب فرٍق قرافی کٌ 
نربَط بٌ يهین دٍرى است يهزنان دٍ فن تفاٍت شناسی )فرٍق( ٍ قاعدى شناسی را پی گرفتٌ 

 .است

 :رابطٌ تقَیت فنَن فقًی با تَسعٌ فقٌ

ن جًت شایان تَجٌ است کٌ افزٍن بر رى آٍرد تاریخ نطالعٌ فقٌ با رٍیکرد بٌ فنَن فقًی، از آ
شناسانٌ در حَزى فقٌ، زنینٌ يدف نند ٍ گسترش پَیش يای پاسخگَ را در فقٌ فرايو نی آٍرد، 

چرا کٌ شناسایی فنَن فقًی از یک سَی نا را با آن بخش از نیراث فقًی نان آشنا نی کند کٌ 
فقٌ بر دٍش دارد ٍ پراکندى نگری کنَنی نا را بٌ این در  -چٌ بخَايیو ٍ چٌ نخَايیو  -سًهی بسزا 

گرٍى از عرصٌ يای نَجر ٍ سرنَشت آفرین فقًی بٌ سهت شناختی يهگن ٍ نًادین سَق نی ديد 
ٍ از سَی دیگر، )ٍ ٍجًی نًو تر( نًارت يایی از فقٌ را در ذين نا برجستٌ تر نی سازد کٌ قابلیت 

رند ٍ اگر تالشی برای زدٍدن نگاى يای سلیقٌ ای ٍ برداشت تبدیل شدن بٌ فنَن فقًی را در خَد دا
يای فردی از آنًا صَرت گیرد، يستٌ ای نناسب را برای شکل دادن بٌ فنی فقًی در چنتٌ دارند. 

بی گهان، شناسایی چنین نًارت يایی از اصلی ترین راى يا برای گسترش کیفی فقٌ است. در 
رخَرداری از فنَنی کٌ این پَیایی را سانان بخشند، گزافٌ ٍاقع، سخن راندن از فقًی پَیا بدٍن ب

خَايد بَد. از این رٍیی،جًت گیری يای آرنانی نا در ارتباط با فقٌ تنًا ينگانی رخت ٍاقعیت بر 
 .تن نی پَشند کٌ در عهل با پی گیری رٍنديای نَجر در تحققشان حهایت گردند

ارت يای ارزش نند ٍلی نحدٍد بٌ ٍضعیت يای دست یابی بٌ فنَن فقًی ٍ تبدیل سلیقٌ يا ٍ نً
فردی ٍ تعهیو ناپذیر بٌ تَانایی يایی يدف نند ٍ پرداختٌ شدى در قالب فنَنی با قابلیت تعهیو، از 

 .جهلٌ نخستین کاريایی است کٌ در این راى باید بٌ آنًا پرداخت

یداديا ٍ نیازيای جدید در تایید آنچٌ گذشت نی تَان گفت در گذشتٌ نیز فقیًان در ٍاکنش بٌ رٍ
نًارت يایی را تقَیت نی کردند کٌ بٌ تَانهندسازی فقٌ بینجاند.  -کٌ فقٌ با آن رٍبرٍ نی گشت  -

در ٍاقع، تقَیت نًارت يا، کَششی نحبت ٍ سازندى بَد کٌ شرایط رٍیارٍیی با ٍضعیت يای جدید 
کاريایی دانست کٌ فقٌ را برای  بٌ آن نیاز داشت. بدین لحاظ نی تَان فنَن فقًی را از جهلٌ راى

پاسخ ديی بٌ نیازيای نَ یاری نی رساند. در ٍاقع فقیًان گاى بٌ تَان نندسازی فقٌ یا دانش يای 
ٍابستٌ بٌ آن، يهچَن: اصَل دست نی زدند ٍ گاى نی کَشیدند تا از رى گذر تَان نندسازی نًارت 

 .تَانا سازنديای پیرانَن فقٌ، آن را بٌ پاسخ گَیی بٌ نیازيای نَ 

ٍ اینچنین شکل گیری فنَن فقًی، ارتباطی نستقیو با نیازيای فقٌ دارد; فقٌ برای گذر از چالش يا 
بٌ نًارت يایی نیاز دارد کٌ انباشتٌ از تجارب است ٍ تجربٌ يای نَجَد در ير نًارت، بٌ ایجاد 

ًا تا ينگانی ايهیت نی یکی از این فنَن نی انجاند. شایان تَجٌ است، بسیاری از فنَن فقًی تن
یافتند کٌ بٌ آنًا نیاز بَد؛برخی از این فنَن، با ایفای نقش تاریخی خَد از صحنٌ کنار نًادى نی 



کٌ عالٍى بر کارایی يای آنًا نزایایی  -شدند ٍ برخی دیگر نیز با ابداع نًارت يا ٍ فنَن کانل تر 
 .از صحنٌ حذف نی گشتند -بیشتر را بٌ يهراى نی آٍردند 

 .اگر بخَايیو نهَنٌ ای در این زنینٌ ارائٌ کنیو، بٌ قَاعد فقًی نی تَان اشارى نهَد

نگايی بٌ تاریخ فقٌ، نَارد بسیاری را بٌ نا نشان نی ديد کٌ فقیًان یک دٍرى با استفادى از 
ظرفیت نًفتٌ در تعهیق قَاعد فقًی، طرحی نَ را در ادبیات فقًی درانداختٌ اند. تاکنَن 

 :ی زیر نسبت بٌ قَاعد فقًی بٌ ٍقَع پیَستٌ استرٍیکرديا

 الف. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف تقَیت فقٌ الهقاصد )کٌ خَد یک فن فقًی است(؛

 ب. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف اصالح نظام آنَزشی؛

 ج. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف پاسخ گَیی بٌ نیازيای قانَن گذاری؛

قًی با يدف برقراری ارتباط نیان فقٌ ٍ حقَق ٍ نعرفی فقٌ در قالب یک نظام د. رٍیکرد بٌ قَاعد ف
 .حقَقی

 :در زیر تَضیحی را دربارى ير یک ارائٌ نی نهاییو

یکو. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف تقَیت فقٌ الهقاصد: ايل سنت در قرن پنجو ٍ ششو بر آن 
ء الهفاسد( برخاستٌ اند. این زاٍیٌ نگاى ٍ بَدند کٌ يهٌ قَاعد از دل قاعدى )جلب الهصالح ٍ در

 .چشو انداز شناخت نی کَشید تا فقٌ اسالنی را فقًی نصلحت جَی ٍ نفسدى گریز نعرفی کند

 .اجبات این ٍضعیت ٍ تشریح آن بٌ نجالی دیگر نیازنند است

ی دٍم. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف اصالح نظام آنَزشی. شًید اٍل در کَشش يای خَد برا
 .تًیٌ نتنی گَیا ٍ نَجز دربارى نظام آنَزشی بٌ تالیف کتاب الفَائد ٍ القَاعد دست زد

سَم. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف پاسخ گَیی بٌ نیازيای قانَن گذاری: ينگام حکهرانی 
عحهانیان، علهای ايل سنت نیاز بٌ قانَن را در جانعٌ احساس نی کردند. این نیاز کٌ با آشنا شدن 

هانی يا با فرآینديای قانَن نحَر در جانعٌ ایجاد شدى بَد، آنان را بر آن داشت تا فقٌ را در این عح
زنینٌ پاسخگَ کنند. علهای ايل سنت در این دٍرى، از یک سَی، حکَنتی را پیش رٍی خَد نی 

آنًا بٌ  دیدند کٌ ضهانت اجرای قَانین را برای آنًا فرايو نی آٍرد ٍ از سَی دیگر، دلبستگی اصلی
 .فقٌ ٍ رٍنديای فقیًانٌ بَد

ٍاکنش علهای این دٍرى بٌ عالقٌ نندی حکَنت برای برقراری نظانی قانَنی در قالب تَانهندسازی 
یکی از نًارت يای جانبی فقٌ یعنی قَاعد فقًی اتفاق افتاد. آنان بٌ این نتیجٌ رسیدند کٌ قَاعد 



سخن: تبدیل قَاعد فقًی ٍ نَاد الزم االجرای فقًی را نی تَان قانَن حکَنت دانست، بٌ دیگر 
قانَنی در این بريٌ از تاریخ فقٌ ايل سنت، تالشی برای تَانهندسازی ٍ بازسازی یک نًارت سنتی 

)قَاعد فقًی( در قالب رٍندی جدید )نَاد قانَنی( بَدى است. نگارش کتاب نعتبر ٍ پر ايهیت 
ٌ( حاصل يهین رٍیکرد است. جا در ندت يای طَالنی، قَانین  لب آنکٌ این کتاب)االحکام العدلی

بسیاری از کشَريای اسالنی را شکل ٍ سانان نی داد. بر این کتاب، بعديا شرح يای بسیاری 
نَشتٌ شد ٍ تا ندت يا ننبع نًو حقَق اسالنی در نطالعات سنی نذيبان باقی ناند؛ نقشی کٌ 

 .این کتاب تا اندازى ای يو چنان آن را ایفا نی کند

چًارم. رٍیکرد بٌ قَاعد فقًی با يدف برقراری ارتباط نیان فقٌ ٍ حقَق ٍ نعرفی فقٌ در قالب یک 
نظام حقَقی: پس از انقالب ٍ بٌ ٍیژى ينگانی کٌ نطالعات نقایسٌ ای ٍ نقارن نیان حقَق ٍ فقٌ 

ر راى اسالنی در دانشگاى يا ٍ حَزى يا انجام پذیرفت، فقٌ شیعٌ بٌ سهت تَانهند سازی خَد د
ایجاد قَانین حکَنتی با استفادى از قَاعد فقًی، گام برداشت. انرٍزى بسیاری بر این باٍرند کٌ 

اصلی ترین راى تدٍین یک نظام حقَقی برآندى از ننابع اسالنی، شناسایی ٍ نطالعٌ ژرف ٍ گستردى 
خشید، ينگانی در قَاعد فقًی است. این اعتقاد کٌ: بٌ قَاعد باید نقشی بیشتر در فقٌ نعاصر ب

ايهیت نی یابد کٌ بدانیو بسیاری از ظرفیت يا ٍ قابلیت يای قَاعد يهچنان ناگشَدى ٍ فرٍخفتٌ 
 .باقی ناندى است

 :تَسعٌ ٍ بازسازی فنَن فقًی

تاکید بر برخی از فنَن بٌ جای ناندى از گذشتگان، يو چَن قَاعد فقًی ٍ تالش برای شناسایی 
بٌ بًبَد این ٍضعیت کهک رساند. شاید بی رايٌ نباشد کٌ بگَییو نکات نحبت آنًا نیز نی تَاند 

يرچند برخی از نًو ترین نًارت يای فقًی در تاریخ فقٌ بٌ فنَنی رسهی در این دانش بدل شدى، 
این فرآیند از یک سَ چندان کانل ٍ يهٌ جانبٌ صَرت نگرفتٌ ٍ از سَی دیگر يیچ گاى عهیقا در 

يدف نند قرار نداشتٌ است ٍ نعهَالنحصَل نگاى يایی ناخَاستٌ ير  یک رٍیٌ برنانٌ ریزی شدى ٍ
چندگاى دقیق بَدى است. در چنین ٍ ضعیتی حتی نیراث يای نا از فنَن گذشتگان نیز چندان 

کانل نیستند کٌ بٌ راحتی بٌ کار فقٌ آید؛ بلکٌ باید خَد از نَ نَضَع نطالعٌ ای جدید قرار گیرند ٍ 
 .رداشت يای سنتی از کارکرد، ابعاد ٍ ظرفیت يایشان تالش بٌ عهل آیدبرای تکهیل ٍ تصحیح ب

در یک جهع بندی نی تَان گفت: کَشش يای گذشتٌ در تقَیت فنَن فقًی يریک در بخشی از 
تاریخ فقٌ بٌ نقش آفرینی پرداختٌ ٍ دستکو سایٌ ای سنگین بر بخشی از تاریخ فقٌ شیعٌ انداختٌ 

گذشتٌ در فنَن فقًی لزٍنابرای انرٍز نناسب ٍ طرح شدنی نیست. اند، با این حال يهٌ نباحخ 
کارکرد برخی از آنًا يهچَن: اشباى ٍ نظایر، در بريٌ يای دیگر ٍ نتاجر از تحَالت فقًی در قالب 

فنَن دیگر، يهچَن: قَاعد، تانین گشتٌ ٍ بٌ نَعی دیگر برآٍردى شدى است، ٍلی بی گهان چند فن 
نقشی نًو در تاریخ فقٌ بازی کردى اند. در این نیان، برخی از  -اشارى شد  کٌ بٌ آنًا -نًو فقًی 

آنًا يهچَن: قَاعد، نعهَالسًهی نًو را در بخش يای نًو فقٌ شیعٌ بر دٍش گرفتٌ اند ٍ گاى 



زنان يایی را بٌ خَد دیدى اند کٌ بٌ نحَر تحرک بخش ٍ عانل جلَبرندى در تفکر یا برداشت فقًی 
 .بدل شدى اند

 :دٍ حَزى نطالعاتی قابل ارتقا تا سرحد فنَنی فقًی

غرض از طرح نکتٌ ای کٌ پیش تر گذشت نشان دادن فنَنی است کٌ لزٍنا فرازنانی ٍ فرانکانی 
نیستند ٍ گاى کارکرديای نناسب با نَقعیت ٍ زنانی نٌ چندان فراخ را بر دٍش نی گیرند. با تَجٌ 

 .ر پیش نی آید با دقت نظر افزٍن تری نگریستبٌ این نکتٌ نی تَان بٌ تَصیٌ ای کٌ د

الف. یکی از نباحخ جالب تَجٌ در فقٌ نعاصر کٌ نی تَان آن را تا سرحد یک فن فقًی ارتقا 
بخشید، نبحخ نظریٌ يای فقًی است. نع االسف، رٍیکرد بٌ این نبحخ حتی تا آن نقدار نبَدى 

ا شناسایی نظریٌ يای فقًی )چٌ در طَل کٌ بتَان بٌ رٍشنی از شکل گیری نًارتی در ارتباط ب
تاریخ فقًی ٍ چٌ در دٍرى حاضر ٍ نعاصر( سخن گفت. يرچند بٌ ير رٍی تالش يایی برای حرکت 

 .بٌ این سهت در فقٌ شیعٌ اتفاق افتادى کٌ باید آنًا را بٌ جد گرفت ٍ نغتنو دانست

نهاید، از یک سَی، دنبالٌ  شکل گیری فنی کٌ فقٌ را در قالب نظریٌ يای آن تفکیک ٍ شناسایی
تاریخی ٍ تطَر نظری در برداشت يای نَازی ٍ رقیب از نباحخ نختلف فقًی را نشخص نی 

سازد ٍ خاستگاى نظریٌ يای نختلف را در دل تاریخ فقٌ برنالنی کند ٍ نظهی عالهانٌ را جانشین 
ٌ يای جدید باز نی کند; بی نظهی ٍ دريو آندگی فعلی نی سازد ٍ از سَی دیگر، راى را برای نطالع

نطالعاتی کٌ جایگاى ٍ نبانی نَرد تاکید خَیش را نی شناسند ٍ کهتر در ننجالب برداشت يای 
سلیقٌ ای ٍ نٌ چندان ننقح از فقٌ فرٍنی رٍند. عالٍى بر يهٌ اینًا، شکل گیری چنین فنی در فقٌ، 

ک انتقادی نظریات از سطح نقد فقًی را بٌ صَرت کانالچشهگیری ارتقا خَايد بخشید ٍ در 
يهدیگر را بٌ جای دل نشغَل شدن بٌ نباحخ فرعی ٍ حاشیٌ ای، بٌ نبانی اصلی ٍ شکل ديندى 
ٌ( يدایت  )چٌ بٌ صَرت تاریخی ٍ تکانلی ٍ چٌ بٌ صَرت نبانی فرانَقعیتی ٍ پیش فرض انگاران

ر تَرم زا را بٌ گرٍيی خَايد کرد. تنًا در این صَرت است کٌ انبَى نقديای کهتر قانع کنندى ٍ بیشت
از نقديای بیشتر راى گشا ٍ کهتر پر حجو ٍ تعداد بدل خَايد کرد. در چنین ٍضعیتی، نقديای 

جدیدتر بر دٍش نقديای قبلی سَار نی شَند ٍ خَد آغازی برای ایجاد تحَلی جدید ٍ نٌ افزایش 
ند. بی گهان، شکل تراکهی خستٌ کنندى، پیرانَن نباحخ سالخَردى ٍ کهتر تحرک پذیر نی گرد

گیری چنین ٍضعیتی، نشخصا استنباط را دچار تحَلی رٍ بٌ جلَ نی نهاید ٍ ٍضعیت نٌ چندان بٌ 
 .سانان فعلی را کٌ براساس حرکتی کند اتفاق نی افتد، دگرگَن نی سازد

ب. نهَنٌ دیگر )علل الشرایع( است. تَضیح اینکٌ: اگرچٌ در گذشتٌ نظریٌ زنان ٍ نکان در اصَل 
فاق افتادى ٍ اکنَن نیز سخن از آن بٌ نیان آندى است؛ ٍلی فقیًان باید تدابیری بیندیشند کٌ ات

 .نستقیها ٍ نٌ با ٍاسطٌ اصَل، این دانش را تَانهند سازد



تاکید بر علل الشرایع است.  -کٌ فقیًان شیعٌ در گذشتٌ يای دٍر اندیشیدند  -از جهلٌ این تدابیر 
ز نقاصدالشریعٌ ايل سنت شکل گرفت ٍ در تاریخ فقٌ شیعٌ نقشی علل الشرایع شیعیان پیش ا

سازندى را ایفا کرد، ٍلی تالش يایی کٌ انرٍزى برای تَانهندسازی فقٌ با تاکید بر علل الشرایع 
صَرت نی گیرد بٌ صَرت پراکندى ٍ در قالب تک نَردی اتفاق نی افتد کٌ برای پیگیری آنًا در فقٌ 

ن بٌ سراغ این حَزى نطالعاتی رفت. تاکید بر حکهت يای شرعی، نشانٌ باید با چشهانی تیز بی
يایی يستند کٌ نا را در یافتن راى يایی جًت انسجام بخشی ٍ تَصیف دقیق تر از فقٌ ٍ ايداف 

 .ٍ فلسفٌ يای آن یاری نی رساند

 


