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الجته���اد بین اس���ر الماضی و آف���اق المستقبل«  کتاب »ا چکی���ده: 
کتاب منتشر ش���ده از عالمه سید محمد حسین فضل اهلل پیش  آخری���ن 

گفتگوهای این  الت و  که دربرگیرنده مجموعه مق���ا از وف���ات وی م���ی باشد 
الت در باب اجتهاد، پاسخ ه���ای اجتهادی به  عال���م است. غالب این مق���ا
پرس���ش های معاص���ر، نظریه  پردازی جه���ت فهم عص���ری و یافتن مبانی 
که دوران  فک���ری و اجتهادی با هدف  بازنگری در بخش هایی از فقه است 
جدی���د و تحوالت مفهومی، نونگری در آن ه���ا را طلب می نماید. نویسنده 
که در واقع اندیشه  کتاب مذکور  در مقاله حاضر، به طور مبسوط به معرفی 
گماشته است. نویسنده در راستای  نامه عالمه فضل اهلل می باشد، همت 
ج در هر یک  کتاب، مقاله های مندر این هدف، پس از معرفی بخش های 
کردن نظریه ها و  از بخ���ش ها را مورد موشکافی قرار می دهد و با برجسته 
که ریشه در  پاسخ های اجتهادی عالمه فضل اهلل به پرسش های معاصر 
تحوالت عصر جدید دارد، مقاله خویش را به رشته تحریر درآورده است. 

الجته���اد بین اس���ر الماضی و آف���اق المستقب���ل، محمد  کلی���دی: ا گ���ان  واژ
کتاب. حسین فضل اهلل، پاسخ های اجتهادی، معرفی 

مجید مرادی

نقـــــــد و بـــــــرریس کـتـــــــــاب

دشواری  های روش شناسݡی 
اجتهادی فهم شریعت در

بازخوانݡی اندیشه عالمه 
 سیدمحمدحسین

فضل اهلل

االجتهاد بین اسر الماضی وآفاق المستقبل؛

 عالمه سیدمحمدحسین فضل اهلل؛ بیروت: المرکز الثقافی العربی، 2009

کتاب منتشرشده از عالم���ه سیدمحمدحسین فضل اهلل، پیش  ی���ن  آخر
که  از وف���ات وی، » االجتهاد بین اسرالماضی وآف���اق المستقبل« است 
ب���ی در بی���روت آن را منتشر ساخت.  در س���ال 2009 المرک���ز الثقاف���ی العر
گفت و گوه���ای این عالم  بردارنده مجموع���ه مق���االت و  کت���اب در ای���ن 
که غالب آنها دربارۀ اجتهاد و پاسخ های اجتهادی و  اندیشمن���د است 
ی برای فهم عصری و یافتن  یه پرداز معاص���ر به پرسش های معاصر و نظر
که  مبانی فکری و اجتهادی ب���رای بازنگری در بخش هایی از فقه است 
دوران جدی���د و تحوالت مفهومی، نونگری در آنها را اقتضا می کند. این 

کتاب را می توان اندیشه نامه عالمه فضل اهلل دانست.

که  کتاب در چه���ار بخش تنظیم ش���ده است: در بخ���ش نخست  ای���ن 
گنجانده شده است: »اسالم و زندگی« نام دارد، شش مقاله 

مقال���ه نخست به نقش دین در جامعۀ بش���ری - در سطح فردی 
گوید  و اجتماع���ی - می پردازد و می کوشد ب���ه این پرسش پاسخ 
کارکرده���ای مثبت���ی در سط���ح اجتماع���ی دارد؟  ک���ه دی���ن چ���ه 
ی ب���ه قدرت تفسیرگ���ری دین نسبت به پرس���ش از پدیده های  و
هستی و همبستگی بخش���ی در سطح اجتماعی  و تعالی روحی 
و آرامش بخشی و توازن بخشی میان فرد و جامعه و هویت مشترک 
بخشیدن به جامعۀ بشری، اشاره می کند. بخش عمده ای از این 
کارکردهای منفی دین  مقاله به طرح شبهات و پرسش ها دربارۀ 
و پاس���خ به این شبهات و پرسش ها اختصاص دارد. از مهم ترین 
این پرسش ها، رابطۀ دین با علم و تکثر فهم ها و تنوع هویت های 
اجتماع���ی است. فض���ل اهلل بر آن است که: دی���ن اسالم، پویایی 
ی���را در میراث مقدس خود،  و تطور عل���م را حرمت نهاده است؛ ز
یستی باشد،  یۀ علمی ای که مرتبط با مسائل طبیعی و ز هیچ نظر
گر تصور  دربس���ت نپذیرفته، ب���دان قداست نبخشیده اس���ت و ا
ین همخوانی  یه دارو ی���ات علمی مانند نظر اسالمی با برخی نظر
یه را سرکوب کند؛  ندارد، سبب نشده است معتقدان به این نظر
یه با آنان وارد بحث شدند؛  بلک���ه علمای مسلمان بر سر این نظر
یه به مرتبه حقیقت علمی قطعی  نرسیده است.  که این نظر چرا 
یه با خطوط کلی  برخی متفکران اسالمی حتی معتقدند این نظر
یخی  ک ندارد، بلکه با تصویر تار ایمان به حقیقت دینی، اصطکا

ینش انسان تعارض دارد. دینی از آفر

خ���دا از انس���ان خواست���ه اس���ت فرهن���گ و دانش علم���ی اش را 
که خ���دا در آن به ودیعت  نسب���ت به اسرار هستی و سنت هایی 
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یخی مشخص؛  دارای ادی���ان متعدد و در شرایط اجتماعی و تار
که  کی می انجامد  و حتی به نزاع ه���ا و جنگ های درونی خطرنا
کیان تمدن���ی و سیاسی  وحدت ی���ک جامعه را به عن���وان یک 

تهدید می کند. 

گرایش دین���ی در مفهوم اسالم���ی اش، با  ی���م  در پاس���خ بای���د بگو
یت های دیگ���ر منافات ن���دارد، بلکه دی���ن اسالم بر  ی���ن هو تکو
کید می کند و  یت اجتماعی انسان در قلمرو ملت یا قبیله تأ هو
کم شعوبًا و قبائل  که: »وجعلنا  این سخ���ن خدای تعالی است 
���ت و قبیله قبیل���ه 

ّ
ت مل

ّ
لتعارف���وا « )حج���رات: 13(؛ و شم���ا را مل

کنید. 2 گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل 

یت  یت ن���ژادی انسان ی���ا هو بنابرای���ن هی���چ تضادی می���ان هو
یت های نسبی  یرا هو قبیل���ه ای و ملی او با اسالم وج���ود ندارد؛ ز
و جغرافیای���ی و مانن���د آن، در دای���رۀ طبیعی خود ق���رار دارند و با 

یت دینی تناقض و تضاد نمی یابند.  هو

ی���ه و تقسیم و موجب  ی���ت دینی عامل تجز باره اینکه هو ام���ا در
ک و تهدید جامع���ه می شود، پاسخ  جنگ ه���ای خانگی خطرنا
یه و تقسیم و نزاع های خانگی،  : مشکل تجز

ً
که اوال ما این است 

بوط به عصبیت و  بوط به خاص گرایی دینی نیست، بلکه مر مر
گاه در  گاه در قالب دین تجلی می یابد و  ک���ه  تنگ نظری است 
گاه در دایره قوم گرایی و حزب گرایی و خانواده گرایی.  دایرۀ نژاد و 
ز جنگ ه���ا و نزاع های متنوع  که می توان���د برو این عام���ل است 

کند. میان انسان ها را تفسیر 

یم انسان در مدار ارزش  ق دینی مبتنی بر اعتبار و تکر : اخال
ً
ثانیا

کاه���ش می دهد و موجب  ی از عصبیت ها را  ک���ه بسیار است 
گشادگ���ی خل���ق و رفت���ار انس���ان متدین می ش���ود: » ق���ل یا اهل 
کلمة سواء بیننا و بینکم« )آل عمران: 64(؛  الکت���اب تعالوا الی 
که می���ان ما و شما  کتاب! بیایید ب���ر سر سخنی  بگ���و: اى اه���ل 

یکسان است، بایستیم. 

یستی با او،  اشارات این آیه بر به رسمیت شناختن دیگری و هم ز
کید می کند. امام علی ؟ع؟ در  بر اساس زمینه های مشت���رک، تأ
ید: »مردم دو دسته ان���د: یا برادر دینی تواند و یا  همین ب���اره می گو
ینش«. چنین سخنانی توجه ما را به پایبندی به  براب���ر با تو در آفر

احساسات انسانی در ارتباط با دیگران جلب می کند.3

کت���اب توانسته است  ثالث���ًا: اسالم ب���ا به رسمیت شناختن اهل 
ک���ه در آن مسیحیان  ب���ر تجربۀ بشری تأسی���س جامعه متکثری 
کنند، بی آنکه مسلمانان  کنارمسلمانان زندگ���ی  و یهودی���ان در 
اق���دام منفی ای ضد آنان داشته باشند، صحه بگذارد. در تمام 

 2. ص 28.
 3. ص29-28.

نهاده، غنا بخشد و اندیشیدن را  وظیفۀ او برشمرده است؛ چنان 
ی از  عب���ادت یک سال  ک���ه در اسالم یک ساع���ت دانش اندوز
که برتری  برت���ر دانسته ش���ده است. اسالم علم را ارزش���ی دانسته 
انسان ه���ا ب���ر یکدیگر را توجی���ه می کند: »قل ه���ل یستوی الذین 
یعلم���ون والذین ال یعلمون« )زم���ر: 9(؛ بگو آیا آنان که می دانند با 
ک���ه راه ایمان از علم  کرده  کی���د  که نمی دانن���د برابرند؟ و تأ آن���ان 
می گ���ذرد و مشکل کفر، مشکل جه���ل است و با بیانی تقدیرآمیز 
ک���ه در آف���اق آسمان ها و زمین تفک���ر و تأمل  از کسان���ی ی���اد کرده 

می کنند و اسرار آنها را به شیوه ای علمی در می یابند. 

یه���م آیاتن���ا ف���ی االفاق و ف���ی انفسهم حتی یتبی���ن لهم انه  »سنر
الح���ق« )فصل���ت: 53(؛ ب���ه زودى نشانه ه���اى خ���ود را در افقها 
ت���ا  گ���ون [ و در دل هایش���ان بدیش���ان خواهی���م نم���ود،  گونا ]ى 
که  کافی نیست  که او خود حّق است. آیا  گردد  برایش���ان روشن 

ردگارت خود شاهد هر چیزى است؟ پرو

ب���ه ای���ن ترتی���ب در می یابیم اس���الم در مسیر فک���ر و علم حرکت 
می کن���د و از ای���ن رو هم���واره در مسی���ر اکتشاف اس���رار هستی و 
زندگی قرار دارد و هر گونه کشف جدیدی را که می تواند خطای 
یرا  یق می کند؛ ز کن���د، تشو کش���ف پیشی���ن و ابطال آن را اثبات 
آنچ���ه برای اس���الم مطلوب اس���ت، شناخ���ت حقیقت هستی 
که دال ب���ر وجود خدا است. هیچ ایدۀ علمی ای تقدس  است 
گر برخی  ک���ه از حقیق���ت دارد؛ و ا ن���دارد، جز ب���ه مقدار به���ره ای 
مقام���ات و قدرت ه���ا ب���ه اندیشه یا نظ���ر خاصی پایبندن���د تا با 
یش مخالفان خود را سرکوب کنند،  ر ظالمانۀ خو بهره گیری از زو
یرا  گناه آن را بر دوش نمی کشد؛ ز اس���الم مسئول آن نیست و بار 
پایه های ایمانی و فکری اس���الم، چنین اشارت و القایی ندارد، 
که بر  ی ای است  بلکه ستم و سرکوب ناشی از حالت استکبار
رد تا از  عالم���ان و متفکران و آزاداندیش���ان دگراندیش فشار می آو
نظ���ر دینی، سیاسی یا علمی ش���ان برگردند. دین عامل ایستایی 
که  کنش و تحرک نیست؛ عامل آن، استکبار اقتدارگرایی است 
رهای خود نگاه  در سط���وح فکری و علمی و سیاس���ی و ... به باو

تقدیسی دارد. 1

که  گرایش دین���ی دارند، این است  که برخی با  مشکل دیگ���ری 
که  ی دیگر  ر یت های ضرو ین هو یند »گرایش دینی با تکو می گو
اوض���اع جدید مردم اقتض���ای آن را دارد، ناسازگار است. این از 
یت دینی مبتنی  رتًا بر هو کله اجتماعی، ضرو که شا آن روس���ت 
کله اجتماعی دینی باشد، در جامعۀ  گر در جایی، شا نیست و ا
گرایش  دیگ���ری می تواند دوگانه ی���ا نژادی و یا فرهنگ���ی باشد«. 
یژه در جوامع  یه و تفرقه است؛ به و ر اینان، عامل تجز دینی به باو

 1. ص 27.
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ی، ناپسند می شمارد  در سط���ح اعتقادی و هم در سطح رفت���ار
که چ���را از متکبران  و مستضعف���ان فک���ری را  مسئ���ول می دان���د 
گسترده ب���وده است و  که زمین خ���دا  کردن���د؛ در حال���ی  تقلی���د 
ی نتیج���ه می گیرد: مسئولیت  کنند. و می توانستن���د مهاجرت 
که خداوند خواسته است  انسان  تفک���ر در نزد انسان این است 
دارای صالب���ت عقل و صالب���ت اراده و صالب���ت موضع باشد. 
پ���ژواک دیگران نباش���د؛ سایۀ دیگران نباش���د؛ حجمی مهمل و 

بی معنا نباشد.

ی از آیات ب���ر نکت���ه ای روش شناختی  ی ب���ا اش���اره به شم���ار  و
ک���ه دل دارند  کی���د می کن���د و آن این که خ���دا وقتی از مردمی  تأ
گ���وش دارن���د و نمی شنوند و چش���م دارند و  و درک نمی کنن���د و 
نمی بینن���د، ب���ه بدی ی���اد می کن���د، می خواهد م���ردم از چشم و 
یش به مثاب���ه ابزارهای معرفت و رصد  گ���وش و تمام حواس خو
گیرند. مفهوم این  یافت تجربۀ دیگران به���ره  و تجربه ک���ردن و در
که ق���رآن نق���ش مهمی ب���ه ح���س در معرفت  سخ���ن، آن اس���ت 
که ب���رای عقل نیز نق���ش مهمی قائ���ل است و  می ده���د؛ چن���ان 
کارش رص���د پدیده برای  ک���ه  ب���ه این ترتی���ب روش علمی را - 
نتیجه گی���ری از آن اس���ت - ب���ا روش عقل���ی که ط���رح ایده ای و 
کمۀ آن برای دستیابی به نتیجۀ  مقایس���ه آن با ایده دیگ���ر و محا

کرده است. 6 دیگری است، با هم جمع 

با این حال، فضل اهلل با روش علمی در تفسیر قرآن توافق ندارد: 
یات  »... من با روش کسانی که برخی آیات قرآنی را بر اساس نظر
ی���ات علمی در  یرا نظر علم���ی تفسیر می کنند، مواف���ق نیستم؛ ز
که حقای���ق منطقی و بدیهی  ح���ال تغییر و تحول ان���د؛ در حالی 
کل بزرگ تر از جزء است - تغییر نمی کند؛ از این  - مانند این که 
یل قرآن  یات علمی به مثابه حقایق و تأو رو غالب���ًا اعتماد به نظر
گر آن  ی���ه ای معین درست نیست. پ���س از مدتی ا ب���ر اساس نظر
یم؛ در حالی  ی���ه باطل ش���د، چگونه با مسئله مواج���ه می شو نظر
کرده ایم. قرآن  یل و تفسی���ر  ی���ه نخست تأو که ق���رآن را مطابق نظر
گاه با  که  یات نیست. در ق���رآن اشاراتی وج���ود دارد  کت���اب نظر

یات وسایل علمی مرتبط است«.7  برخی نظر

در مقال���ه »اسالم در مسیر ساختن شخصی���ت واقع گرا«، عالمه فضل اهلل 
ک���ه از آن ب���ه »مشک���ل عمده  گاه���ی و عم���ل را  مشک���ل فاصل���ه می���ان آ
ی جامعه« یاد می کند، مطالعه و بررسی می کند. وی چاره  اسالمی ساز
ک���ردار و واقع گرایی در اندیشه و  گفتار و  ای���ن مشک���ل را در »استقامت در 
گاهان���ه« می بیند و سفارش  یق جهاد بر اس���اس برنامه ای آ رواب���ط از طر
بیتی عناص���ر شخصیت اسالم���ی را مطالعه  می کن���د:» م���ا باید خ���ط تر

6. ص 47.
 7. همان.

کشورهای چنددین���ی حکومت می کرد،  که اس���الم در  ران���ی  دو
گر هم  کت���اب از این قاعده بی���رون نبوده اس���ت. ا رفت���ار ب���ا اهل 
تی بوده  ت���ی از ای���ن حیث پدید آم���ده، همانن���د مشکال مشکال
که در می���ان خود مسلمانان یا خود مسیحیان و یهودیان  است 
گر  به لحاظ خصوصیت ها و تمایزات درونی پدید آمده است. ا
کنیم، می بینیم  این نزاع ها و درگیری های تند و شدید را بررسی 
که اساسًا هیچ  یشه غالب آنه���ا، عوامل سیاسی و نژادی بوده  ر

ارتباطی به دین ندارد.4

مقال���ۀ »ایم���ان و عق���ل از نگره ای قرآن���ی«، با ای���ن پرسش ها آغاز 
می شود: » آی���ا ایمان، قضیه ای فراتر از عقل است و عقل باید در 
ی  کند و از نزدیکی به ساحت عناصر آن و واکاو برابر آن سر خم 
که انسان  کرده است  آن بپرهیزد؟ آیا علم به اندازه ای پیشرفت 
یابد تا مجال نزاع میان علم  ب���ه مدد آن بتواند اسرار هستی را در
و دی���ن را بگشاید؟ آیا دین نماد غیرعلمی بودن است تا علم در 
که ادعا می کنند،  یرا دین چنان  گیرد؟ ز کنار ای���ده بی دینی قرار 
بخش���ی از غیب و از آن خدا است و نباید خود را در عالم شهود 
که  یشه ای���ن شعار معروف  کند. ر و حض���ور و عالم مردمان وارد 
یی���م »دین برای خداست و میهن  یم و می گو کار می بر ف���راوان به 
ب���رای همه«، همین تصور است؛ یعنی دین را برای خدا وانهیم؛ 
ی���را او ب���دان اولی است و خ���دا هم میهن را برای م���ا وانهد و در  ز

گونه دخالتی نکند. امور آن هیچ 

ی���را ایمان  ین���د: ایمان فرات���ر از عقل است؛ ز کسان می گو برخ���ی 
ی  که عقل هیچ ابزار مرتبط با غیب است و غیب چیزی است 
که مبنای عل���م است -  ب���رای نفوذ ب���دان ن���دارد. تجربه نی���ز - 
مقوله ای ب���رای نظر افکندن در غیب در اختی���ار ندارد؛ بنابراین 
رد، با  ی آو که می خواهد - به تعبیرش���ان - به ایمان رو انسان���ی 
که انسان  یرا احساس است  رد؛ ز روح و احساسش، ایمان بی���او
ی  را مؤم���ن می کند و نه عقل و روح و نه علم؛ پنجره انسان به رو

آفاق ایمان است.5

اما آیا در اسالم هم مسئله چنین است؟ و آیا قرآن هم مسئله ایمان را به 
کرده است؟ در بررسی این موضوع، افق بحث دیگری  این شکل مطرح 
ه���م پدیدار می شود و آن بح���ث تصویر انسان در ق���رآن است. آیا تصویر 
که ب���ه هیچ چیزی جز  انس���ان در ق���رآن، تصویر انس���ان عقل گرایی است 
پ���س از سنج���ش آن با عیار عق���ل ایمان نم���ی آورد، و در مسیر آن حرکت 

نمی کند؟ تصویر انسان در عرصۀ حیات، چگونه است«؟

که اسالم، ایم���ان را بر اساس عقل و  پاسخ فض���ل اهلل این است 
فک���ر به رسمیت می شناسد و نه ب���ر اساس تقلید؛ و تقلید را هم 
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 5. ص 32.
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علیه زن یا مردی بگوید، طرح می کند و سپس به شیوۀ رویارویی با این 
شایعات و اجتناب از انتشار آن، اشاره می کند«.9 

ک���رده است و ب���ا این حال  کری���م مسئله همسر پیامب���ر ؟ص؟ را مطرح  ق���رآن 
می توانی���م نتیج���ه بگیری���م در این قضی���ه، دلیلی ب���رای حص���ر آن در این 
که این نوع از  یم. شک نیست  مناسبت خاص یا خصوصیت جزئی ندار
کرده، به ما اجازه می دهد این  گفتمانش طرح  که قرآن در  استقرای قضایا 
گر قرآن در میان قومی  گف���ت: »ا سخ���ن امام باقر ؟ع؟ را بهتر درک کنیم که 
 نازل می شد و در میانشان محصور می شد و جمود می یافت، نابود می شد؛ 

اما قرآن مانند روز و شب و خورشید و ماه در حال حرکت است«.10 

در مقال���ه »قدرت و اخالق دین���ی«، عالمه فضل اهلل در پی ارائه پاسخی 
به پرسش قدیمی رابطه قدرت و اخالق است و به طور طبیعی معتقد به 
که التزام به اخالق  یستی قدرت و اخالق دینی است و بر آن است  هم ز
بودن از ساحت ق���درت نیست، بلکه در عین التزام  دین���ی، مستلزم دور
ب���ه قدرت دینی می توان ضرورت های ق���درت و حکومت را هم رعایت 
که  ی از فالسفه و متفکران  کرد. طبعًا این پاسخ از باور بسیار و مراع���ات 

قدرت و اخالق را قابل جمع نمی دانند متفاوت است. 

بخش دوم این کتاب با عنوان »اجتهاد و عصر کنونی« چند مقاله را در خود 
گنجانده که هر کدام از زاویه ای به دشواری های فهم اجتهادی شریعت، 
معط���وف اس���ت. این مق���االت عبارتن���د از: »اجتهاد معاص���ر: رویکردها و 
کارکرده���ا«، »نشانه های روش شناختی در تعامل با نص قرآن«، »اثر زمان و 

مکان در اجتهاد« و »بحثی پیرامون مسائل علمی نص و تأویل«. 

در مقاله نخست فض���ل اهلل در صدد تبیین نظر خود درباره وظیفه فقیه 
ک���ار فقیه، صرفًا بیان احک���ام و صدور فتوا  ب���ر می آید. وی معتقد است 
یرا محدودکردن وظایف او تا این حد، او را تا حد یک حقوقدان  نیست؛ ز
که رسالت او تداوم رسال���ت پیامبران است  تقلی���ل می ده���د؛ در حالی 
و پیامب���ران به ارائ���ه یک سری اطالعات و ایده ه���ا و بیان احکام بسنده 
یدند و برای تغییر  نکردن���د؛ بلکه در عرصۀ واقعیت و اجتماع حرکت آفر
کردند. خالصۀ سخن فضل  گوار موج���ود، برنامه عملی عرضه  اوضاع نا
کنون به متخص���ص صرف فقه  که فقی���ه ا اهلل در ای���ن مقال���ه ای���ن است 
که پزشک، متخص���ص در طب است؛ بی  تبدی���ل شده است؛ چن���ان 
گاهی فلسفی، علمی، اجتماع���ی، ادبی و یا سیاسی  گون���ه آ آنکه هیچ 
مدخلیت���ی در تخص���ص او داشته باشد و فقدان اینه���ا هم نقصی برای 

جایگاه و نقش او شمرده نمی شود.

ای���ن نگاه، فقیه���ی تولید می کند بست���ه و بیگان���ه از نیازهای زمان���ه، و نه 
یم  فقیهی جنبشی در عرصۀ چالش ها. حتی به برخی از نمونه ها برمی خور

 9. ص 79.
 10. همان.

که همۀ عناصر جزئی  کنی���م تا به برنامه واقعی و عملی ای دس���ت یابیم 
یزی برای  واقع گرای���ی در آن مراع���ات شده باش���د. اهمیت ای���ن برنامه ر
ک���ه اقلیت ه���ای متن���وع مسلمان ب���ا وضعیت های  کشوره���ای بیگان���ه 
زش های مادی متف���اوت زندگی می کنند، بیشتر  سیاس���ی پیچیده و ار
است. وضعیت مسلمانان در این کشورها ایجاب می کند تا شخصیت 
که  ف���ردی و اجتماعی خود را آیینه تصویر درخشانی از اسالم قرار دهند 
یرا تصویر عینی بیشتر از  این خود از روش های دعوت به اسالم است؛ ز
یه، داللت بر  ح���رف، حکایت از فکر می کند و الگوی عملی بیشتر از نظر

راستی و جدیت می کند.

یم، بر ما ایجاب می کند که با حکمت  مسئولیتی که ما در برابر اسالم دار
زش ها در زندگی شخصی خود  و موعظ���ه نیکو و تجسم عینی دادن به ار
و در رابطه م���ان با دیگران، مبلغ اس���الم باشیم و عینیت این سخن امام 
کنید  که: »مردم را با غیر زبان خود به سوی ما دعوت  صادق؟ع؟ باشیم 
که این خود فراخواننده  ی را در شما ببینن���د  تا ص���دق و خیر و پرهیزگار

مردم است«.8 

مقال���ه بع���دی، نسبت می���ان اسالم را ب���ا عقبماندگی و توسع���ه، بررسی 
یعت اسالم ب���ا وجود ثبات نص ،  که شر می کن���د. فضل اهلل ب���ر آن است 
کالن  زش ه���ا و اصول  یرا  »ن���ص«، نمایۀ ار مای���ۀ عقبماندگ���ی نیست؛ ز
زش ه���ا را در ه���ر عصری ب���ه استنطاق در  اس���ت و آنچ���ه ای���ن اصول و ار
که از جم���ود در فهم دی���ن پیشگیری  و  م���ی آورد، عنص���ر اجته���اد است 
واقعیت ه���ا و دگرگونی ها را لحاظ و مصال���ح را رعایت می کند. از سوی 
ک���ه برای آخرت قائل شده است  یعت اسالم با وجود اهمیتی  دیگ���ر شر
کوشش برای تغییر سرنوشت نکاسته  کار و تالش و آبادانی و  از اهمی���ت 

است و از این رو می تواند سکوی پرشی به سوی توسعه باشد.

در مقالۀ »اسالم و همگامی با زمانه« نیز به خوبی نسبت میان نص ثابت 
ق���رآن و واقعیت متج���دد و متغیر مطالعه شده اس���ت. فضل اهلل تمثیلی 
که آن را چون پیمان���ه می داند - مطرح  شبی���ه تمثیل موالنا درب���ارۀ قصه 
می کند و می گوید: »عناصر گفتمان قرآنی نمونه هایی از ایدۀ کلی را بازگو 
می کند و با اینکه آیات قرآن در مناسبت های خاص نازل شده است، اما 
خصوصیت شان به شخ���ص یا زمان یا مکان خاص منحصر نمی شود، 
بلکه عناصر پویای نهفت���ه در آنها از تمام این خصوصیات فراتر می رود؛ 
ک���ه مشکل پیامبر  ب���رای مث���ال وقتی مسئله » اف���ک« را مطالعه می کنیم 
؟ص؟ را پ���س از متهم شدن یکی از زنانش به ارتباط نامشروع از سوی برخی 
بیان می کند، می بینیم مسئل���ه، به شخص پیامبر و خانواده و همسرش 
کدامن سخن  مرتبط است؛ اما قرآن از افک )تهمت( و متهم کردن زنان پا
می گوی���د؛ بنابراین از حد مسئله ای خاص فراتر م���ی رود و آن را به عنوان 
کسی ممکن اس���ت بدون دلیل  که هر  نمون���ه ای از سخ���ن غیرمسئوالنه 
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کارکردها«، به ضرورت های منجر  یکردها و  در مقالۀ »اجتهاد معاصر: رو
ب���ه شکل گیری اجته���اد و آسیب های ناش���ی از بسته شدن باب اجتهاد 
ین آسیب های آن خارج شدن  که یکی از بزرگ تر در میان اهل سن���ت - 
امام���ان اهل بیت؟مهع؟ از دایره مشروعی���ت رسمی حکومتی بود - اشاره 
گرچه به تعبی���ر فضل اهلل اجتهاد در دایرۀ شیعی متوقف نشد  می کند؛ ا
رف���ا به حرکت خ���ود ادام���ه داد و در دوران جدید بخش  و ب���ا پویای���ی و ژ
گست���رده ای از علمای اه���ل سنت بار دیگ���ر به اجته���اد روی آورده اند. 
که ب���ه بازنگ���ری در فقه بر اس���اس وضعیت  یکردی  فض���ل اهلل با ذک���ر رو
کمک الهام گیری از روح اسالم فرا می خواند، بر آن است چنین  عصر به 
یرا انسان  گونه ای از اجتهاد به الغای نص و هرج و مرج منجر می شود »ز
که فهم این  در استنت���اج روح اس���الم مبنای ثابت و معقولی ن���دارد؛ چرا
که به فه���م و الهام گیری نص  روح ب���ه تناس���ب اختالف ذهنیت های���ی 
روی م���ی آورد، متف���اوت است. ی���ک سوسیالیست ممک���ن است روح 
کاپیتالیست هم  کیت بجوید و یک  اسالم را در مضمون و مدلول اشترا
کی���د اسالم بر تسلط  یع مالکی���ت فردی در اسالم و تأ ممک���ن است تشر
کسی جز با طیب خاطر او  گرفتن مال هیچ  انسان ها بر اموالشان و اینکه 
یم تعدی به مالکیت  که به حمایت از مالکیت و تحر حالل نیست را - 
ی  یان سرمایه دار کشف جر که اسالم نقطه  اشاره دارد - دلیل آن بداند 
کنند و راه  معت���دل است. دیگران ه���م ممکن است طور دیگری تلق���ی 
یۀ  ک���ه نظر کنند  کاپیتالیس���م پیدا  ح���ل میان���ه ای بی���ن سوسیالیس���م و 

اسالمی متعهد هم همین است.

وقت���ی از هرج و مرج در ای���ن زمینه سخن می گویی���م، از چیزی انتزاعی و 
که در زندگی  یانی سخن می گوییم  صرفًا فکری سخن نمی گوییم؛ از جر
یان های سیاس���ی و اقتصادی متنوع  فک���ری معاصر ما وج���ود دارد و جر
در پ���ی جستن وجه حقوق���ی ورود آن اندیشه ها ب���ه زندگی مسلمانان - 
ب���ه بهان���آ ارتباط آنه���ا با مفاهیم کالن اس���الم  است. ارج���اع و استناد به 
فضاه���ای درون���ی مبه���م و در واژه های مای���ع غیرمشخ���ص، مانند روح 
اس���الم، اجته���اد را به آف���اق نامشخص و نامنضبطی می ب���رد و به الغای 
نص���وص اسالم���ی ب���ه اشک���ال مختل���ف منج���ر می ش���ود و اس���الم را به 
یان  که از ه���ر اندیشۀ تازه و جر نمایشگاه���ی از اندیشه ها تبدیل می کند 

جدیدی، استقبال می کند«.12 

که  یکردی است  که فض���ل اهلل در اجتهاد می پسندد، »رو یکردی  اما رو
گذشته می داند و بر  یان اجته���اد در  ی���ان اجتهاد معاص���ر را ادامۀ جر جر
کرده  که خدا بر پیامب���رش محمد ؟ص؟ نازل  شناخ���ت احکام شرعی ای 
که نص خاصی  ی  - ب���دون تغییر و تبدیل - مبتنی است؛ چ���ه در امور
که نصی ن���دارد. در حالت نخست در  ی  ب���رای آن هست و چ���ه در امور
گذشته  نص���وص، تأمل جدی���دی می کنیم؛ و ای���ن فهم بر فه���م علمای 
گاهی های  زد و می کوشد تا با فهم���ی مستقل و برآمده از آ جم���ود نمی ور
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گاهی و معلومات دقیقی از عقیدۀ اسالمی ندارند و بر اساس قواعد  ک���ه آ
علمی دینی، استدالل فکری مناسبی از عقاید اسالمی ارائه نمی دهند، 
بلک���ه تابع افک���ار سطحی هستن���د و از ع���وام تقلید می کنن���د و به سبب 
ضع���ف خ���ود، تحم���ل هیچ بح���ث و مناقش���ه در جزئی���ات ی���ا پرسش از 

درونمایه عناصر عقیدتی را ندارند و کاماًل منفعل اند.

کاماًل فرق  ام���ا وقتی از فقیه متعه���د رسالت مند سخن می گویی���م، وضع 
می کن���د؛ چ���ه اینک���ه دیگر ب���ه ج���ای آن دایرۀ تنگ خ���ودی، این ب���ار افق 
که در یک سوی  کلیت اسالم مطرح است  گشوده ای ب���ه روی  گسترده و 
آن ام���ت اس���الم ق���رار دارد. فقیه متعه���د و صاحب رسالت، ب���ه مسائل و 
که او بدان و در آن می اندیشد،  مشکالت مسلمانان می اندیش���د و فقهی 
که مبنای آن ایمان به خدا و پیامبرانش و روز قیامت  فقه اسالم���ی  است 
اس���ت و نیازها و اوض���اع انسان ها را درست درک می کن���د تا نیروهایش را 
در مسی���ر آزادی و عدالت شکوفا کند تا مجموعه حیات، دعوت به خط 
رسال���ت و رسالتی در حجم تمام زندگی باشد. در پرتو این روش و منش، 
نقش فقیه، همان نقش پیامبر است؛ چرا که او هم حاصل رسالت و امین 
که در حدی���ث شریف آمده اس���ت: »عالمان، وارثان  ب���ر آن است؛ چنان 
پیامبرانند« و»عالمان، امین پیامبرانند«. بنابراین وظیفه دارند در سطح 
دعوت و جهاد و حکومت و حرکت، انسان و حیات را به حرکت درآورند.

گ���ر امین پیامبرانن���د، باید حافظ رسالت و امتش���ان باشند و راهشان  و ا
کنند و بر موضعشان پایدار باشند و به  را بپوین���د و جایگاهشان را حفظ 

کنند. مسئولیت هایشان عمل 

یچۀ آن  که فقها از در که فقه به پنجره ای تبدیل می شود  گونه است  ای���ن 
کسی نیست  واقعی���ت و انسان را به درستی درک می کنن���د و فقیه، صرفًا 
ک���ه به حکم شرع عل���م دارد، بلکه به مجموعه عقیده و شریعت و روش و 
هدف اسالم در سطح نظری و حرکت و جهاد و دعوت و قدرت در سطح 
گاهی دارد. آیه تفقه )توبه: 122( بر تفقه در  اجرا و امتداد در زندگی علم و آ
که شامل مسئله عقیده و شریعت و حرکت در مسیر عمل می شود،  دین 
یده است؛ به گونه ای که مردم در نیازهای معرفتی دینی شان  ز کی���د ور تأ
در مرحل���ه نظر و عمل ب���ه خودکفایی برسند. چنی���ن هدفی، متفقهان در 
که تحوالت حیاتی در ذهن  دین را مجاب می سازد با همه پرسش هایی 
م���ردم ایجاد می کند، و نیز با همۀ چالش های عینی و واقعی جامعه روبه 
ی���ان بیم دادن  رو شون���د و هی���چ نقط���ه خألیی را که منج���ر به تعطیلی جر

)انذار( در ذهنیت امت و چشم انداز آینده اش می شود، وا ننهد.

ک���ه امتداد تمدنی اس���الم در غیبت جامعه  ای���ن آیه ب���رای مراحل آینده 
یزی می کند تا در هر نسل���ی پیشتازان و پیشروانی داشته  اس���ت، برنامه ر
ک���ه جامع���ه را ب���ر اس���اس اس���الم در مواجه���ه ب���ا همۀ تح���والت و  باش���د 

کنند.11 تغییرات، رهبری 

 11. ص 112.
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گونه روش ه���ا، ق���رآن را وارد بیراهه های فکری ای  ک���ه این  ش���ک نیست 
یات علمی خطاپذیر  یرا نظر که دستاوردی برای اسالم ندارد؛ ز می کند 
گویای حقیقت علمی قطعی نیستند.چه بسیار بوده  و صواب پذیرند و 
که نسلی دیگر آن را قطعی پنداشته و نسلی دیگر آن  یات علمی ای  نظر
یات  گونه نظر را خراف���ه دانسته است؛ بنابراین قرآن را نمی توان تابع این 
که تفسیر، عبارت  قرار داد. در عین حال باید این جا از نظر دور نداشت 
ی���ق مدلول لغوی یا عرفی اش بدون هیچ  کشیدن نص از طر از ب���ه نطق 
یلی است؛ مگ���ر آنکه قرائن���ی مانند مجاز و استع���اره وکنایه  تکل���ف تأو
کنار می نه���د و معنای  ک���ه معنای ظاه���ری لفظ را  ب���ر نص سایه افکند 
کید بر ای���ن ایده، مانعی  دیگ���ری بر ان���دام آن می پوشاند. م���ا در عین تأ
ی از اش���ارات علم���ی در عال���م طبیع���ت و انسان و  ب���رای وج���ود بسی���ار
یق  مفاهیم اجتماعی و روان شناخت���ی در قرآن نمی بینیم؛ اما باید از طر
بی مقدم  که مداول لفظی را بنا به قواعد ثابت در زبان عر روش���ی دقیق 
م���ی دارد، برای رسیدن به جزئیات و طبیعت این اشارات علمی تالش 
شود و در عین حال احتمال فهم جدید را هم باید محفوظ داشت«.14 

وی در عی���ن ح���ال ب���ه اهمی���ت سن���ت به عن���وان دومی���ن منب���ع فهم و 
یع���ت توجه می دهد؛ با این هم���ه  مالحظاتی را هم مطرح  استنب���اط شر
می کن���د: »سنت، منبعی اساسی از منابع اسالم است؛ اما سند آن باید 
کتاب خدا باشد  گ���ر متضمن تفسیری از  یژه ا ب���ه دقت بررسی شود؛ به و
گونه ای بیان  ک���ه خالف معنای ظاهری اش باشد و یا جزئی���ات آن را به 
که از روند فکری حقیقی اش به دور باشد. این امر سیمای قرآن را  کن���د  
که صاحبان عقاید و آرا را از راه  کتابی تبدیل می کند  یف و آن را به  تحر
گرفته اند  ی  که به آنها قداست می بخشد، آن را به باز ساختن احادیث 
که  گمراه کننده و آرایی نادرست را  و مفاهیمی انحراف آمی���ز  و عقایدی 
کرده اند. آنان با  به اعماق اندیشه اسالمی راه می یابد، بر اسالم تحمیل 
ین راه موفقیت را آن  یل اجتهادی شان از قرآن، بهتر عدم موفقیت در تأو
که بنا  کنند  یف تبدیل  که افکار و عقاید خود را به احادیث شر دیدن���د 

کردند«.15   به خواسته ها و مطامع خویش، جعل و وضع 

تی در روش ادبی ق���رآن«، عالمه فضل  در مقال���ه بع���دی با عن���وان »تأمال
اهلل ب���ه طرح مباحثی مهم درب���ارۀ شیوه بیانی قرآن می پردازد و می کوشد 
کند.  یژگی ه���ای شی���وۀ بیان���ی آن را اسخ���راج  از الب���ه الی آی���ات ق���رآن، و
یژگی  ب���ی را دو و یژگ���ی روشنگ���ری و مطابق���ت ب���ا قواعد زب���ان عر وی و
که  اساس���ی زب���ان ق���رآن می دان���د. وی در ادام���ه می کوشد احادیث���ی را 
که راه را  کند  ی���ل  گونه ای تأو از ذوبطون ب���ودن قرآن سخن می گوی���د، به 
برای فهم همگانی از آن نبندد. وی می گوید: »اینکه قرآن از وجود آیات 
که به زب���ان رمز سخن  متشاب���ه سخ���ن می گوید، ب���ه معنای آن نیس���ت 
ک���ه احتمال وج���وه داللتی  می گوی���د، بلک���ه معن���ای آن، سخنی است 

 14. ص 131.
 15.  ص 134.

که مبتنی بر قواعد اساسی فق���ه و اصول است، با  شخص���ی مجته���دان 
گذشتگان نزدیک یا از آن دور  که ممکن است به نظر  نص مواجه شود، 
کرده،  کل���ی را بیان  که قواعد  کل���ی ای  باش���د. در حال���ت دوم، نصوص 
که وضعیت  کشف شود  بررس���ی می شود و تالش می شود تا قاع���ده ای 
که حوزۀ آن شخص  فاق���د نص ما را پوشش دهد؛ چ���ه در مسائل فردی 
که اسالم در چارچ���وب جامعه یا دولت به  کلی  اس���ت و چ���ه در مسائل 

کرده است«.13  یزی  کلی برایش برنام  ه ر شکل 

ین  فض���ل اهلل در مقالۀ »نشانه های روش شناختی تعامل با قرآن« به تدو
تفاسی���ر جدی���د از رهگ���ذر فه���م جدی���د و معاص���ر دعوت می کن���د. وی 
ی، نقطه ضعفی  که نوآور می گوید: »مقصودم از ای���ن دعوت آن نیست 
ک���ه م���ا در نیازمندی مان ام���ان ب���ه پاسخگویی ب���ه پرسش های  باش���د 
که نص آن را بر نمی تابد  یل و تفسیری  کنیم تا با تأو عصرمان، احساس 
یات علمی طبیعی و اجتماعی و روان شناختی  و یا با واردکردن تمام نظر
در مدل���ول ق���رآن در حدی معنای ق���رآن تحملش را ندارد، خ���ود را برای 
یم. نمونۀ ای���ن تکلیف را در برخی  ���ف انداز

ّ
عرض���ۀ چیزجدیدی به تکل

کوشی���ده اس���ت واژه ذره را با اتم شناس���ی نسبت می دهد،  که  تفاسی���ر 
مشاهده می کنیم.

 13. ص 121-120.
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سازوکارهای پیچیده ای که فقیه با هدف بررسی متن آن را فرا می گیرد، 
میسر نخواهد بود«.19 

که  فض���ل اهلل به جای دف���اع از همۀ فراورده ه���ای فقهی فقه���ای متقدم 
برخ���ی از آنها امروزه مح���ل اشکال و پرسش های ف���راوان است، اجتهاد 
را ب���ا بست���ر اجتماعی و فرهنگی زمان���ه اش مرتبط می بین���د و از این رو بر 
که چرا پاره ای از آنچه  گرفت  که نمی توان بر پیشینیان خ���رده  آن اس���ت 
که این طبیعت  گفته اند، امروزه قابلیت اجرا ندارد و مقبول نیست؛ چرا 
اجتهاد و فهم است و در هر زمانه ای می توان درکی متفاوت از مصالح و 
یان  یان اجتهاد متفاوت از جر که جر منافع مردم داشت: »م���ا معتقدیم 
یابی منافع و  ز کشف یا ار که مبتنی بر قاعدۀ  ی امروز نیست  قانونگ���ذار
مصال���ح مردم است. همه اینها هم نسب���ی است و نهاد حقیقت مطلق 
ی از روشنفکرانی که چنین اشکالی را  که بسی���ار نیس���ت. تصور می کنم 
پیرام���ون اسالم مطرح می کنند، ذهنیتی ابهام آلود دارند و می کوشند در 
یز شوند تا به مردم  یان اجتهادی اسالم چندان ر کش���ف نقاط منفی جر
یات فق���ه اسالم���ی و آرای فقهای اس���الم، نماینده  که نظر نش���ان دهن���د 
گر این  اسالم نیست و از این رو صالحیت مرجعیت و حکمیت ندارد. ا
اشک���ال وارد باشد، هیچ خط و مکتب فکری ای از آن در امان نیست و 
هیچ مذهب فقهی یا حقوقی ای از آن جان سالم به در نمی برد«.20 نکته 
یخمندی  که پاره ای از این روشنفکران ی���ا غالبشان، به تار این جاس���ت 
یان اجتهادی اسالم، عنصر  یابی جر ز فهم و معرف���ت معتقدند؛ اما در ار
یخمندی را فراموش می کنند و نقش تحوالت و زمینه های اجتماعی  تار

و فرهنگی را در تولید فهم، نادیده می گیرند.

در ادام���ه، وی فرص���ت استخ���راج و استحص���ال قواع���د جدی���د قرآنی و 
حتی بهره گیری از دستاوردهای جدی���د زبان شناسی را فراهم می بیند. 
که به باور وی، سنت  کمتر در می آید؛ چرا  البته این قواعد از دل سنت 
یعت،  یرا قرآن در مسیر دعوت و شر غالب���ًا تفصیل اجمال قرآن است: »ز
کرده اس���ت؛ اما سن���ت، غالبًا  قواع���دی را در دای���ره ای ب���زرگ تأسی���س 
تطبی���ق آن قواعد ی���ا جزئیات و پاسخ به پرسش ه���ای پیرامون آن قواعد 
که آفاق پرسش و قرائن  اس���ت؛ از این رو حدیث در دایرۀ خاص خود - 
و اش���ارات محیط ب���ر آن است - پویای���ی دارد. این امر فقی���ه را در حین 
که مانع دستیابی  بحثش، وارد بیراهه های احتم���االت فراوانی می کند 

او به نظری یقینی در غالب موضوعات می شود«.21 

ک���ه عالمه فض���ل اهلل در استخراج قواعد قرآن���ی پیشنهاد می کند  روشی 
ک���رده است، قابل توج���ه است: »اما وضع  و البت���ه خود وی بدان عمل 
که آن  یژگی اساس���ی دارد  یرا ی���ک و ی���م خالف سنت اس���ت؛ ز کر ق���رآن 
ی است؛ برای مثال وقت���ی در قرآن می خوانیم:  اصالت من���دی و استوار

 19. ص 188.
 20. ص 191.

 21. ص .194

متعدد یا اشارت های متعدد در آن وجود داشته باشد. چه بسا مقصود 
از آی���ات متشابه، بعد تطبیقی )اجرای���ی( آنها در عرصۀ واقعیت باشد و 
که سخن ها را از جایگاه درستش  کسانی  نه در بعد داللتی؛ یعنی اینکه 
کنند، از این دسته آیات  یلش  منح���رف می کنند تا فتنه برانگیزن���د و تأو
سوءاستف���اده می کنن���د و فهم نادرس���ت خویش را در می���ان مردم رواج 

کنند«.16  دهند تا آنان را از خط صحیح دور 

گاه به زبان  که قرآن برای خ���ود برمی شمرد و هی���چ آ  و ب���ا روشنگ���ری ای 
کتابی سرشار  بی را از آن استثنا نکرده است، »دیگر نمی توان  قرآن را  عر
بی دانست و مردم  از رم���وز و اصطالح���ات بیگانه از شیوۀ بیانی زب���ان عر
ک���ه چراغ���ی ب���رای روشن کردن  را در براب���ر آن حیرت زدگان���ی پنداش���ت 
که م���راد از آیه، چیزی  طبیع���ت معان���ی نمی یابند و ه���راس از آن دارن���د 
ین���ه ای داخلی یا خارج���ی برای درک  ج���ز معنای ظاه���ری آن باشد و قر
کالن قرآن  معن���ای درستش در اختیار ندارند. چنی���ن وضعیتی، هدف 
گشودگی عق���ل و اندیشه و  ک���ه آی���ات نازل شده بر م���ردم را راهی برای  را 
گاهی و اشارت یابی  که در فرایند آ هدایت یافتن و تذکر و تقوا می داند - 
ک���ه در آیات متعددی  تحق���ق می پذی���رد - ابطال و الغ���ا می کند. چنان 
کنند،  که آی���ات قرآن روشنگ���ر است تا م���ردم بیندیشن���د و تعقل  آم���ده 
سازوک���ار این روشنگ���ری از دید فضل اهلل همان ظه���ور آیات است و » از 
که  ی است  ای���ن رو مسئله حجیت ظواهر قرآن از مسائل روشن و آشکار
کرده اند«.17  همۀ علما با طرح مسئله حجیت ظواهر الفاظ بر آن اجماع 

»تأثی���ر زمان و مکان ب���ر اجتهاد«، موضوع مقالۀ بع���دی است. وی بر آن 
که  که جامعه و فرهنگ چنان تأثیری ب���ر ذهن مجتهد می گذارد  اس���ت 
ک���ه داللت بر منع دارد، بر نصوصی  »گ���اه وادارش می کند تا نصوصی را 

که داللت بر رخصت  )جواز( دارد، غلبه دهد«.18 

یر است: عقل  ی���ن ز گفت وگوهای اجتهادی، شامل عناو  بخش س���وم 
ی  یعت، رهیافت قاعده ساز اجتهادی و نوشوندگی زندگی، مقاصد شر
ی  ثب���ات و تح���ول در فهم ن���ص قرآن، استنب���اط فقهی،  و پیچیده س���از
دشواره ها و پرتوها، اجتهاد و امکانات نواندیشی در روش و قرائت نص. 

معنا ... حقیقت و تکثرگرایی است.

گفت وگ���وی نخس���ت، فض���ل اهلل، عل���م فق���ه را همانند دیگ���ر علوم،  در 
نیروه���ای دایمی و نوشوندۀ فع���ال در عرصه بررسی مت���ون و اندیشیدن 
در آنها متناسب با پویایی زمانه و تحوالت می داند و می گوید: »پویایی 
زندگ���ی و تح���والت آن، ب���ر فقیه ایج���اب می کند تالشی ست���رگ و رنجی 
کتشاف قدرت های پویای متن متحمل  سخ���ت برای رصد واقعیت و ا
کتشاف آن ج���ز پس از استنط���اق و بازخوانی مت���ن، بر اساس  که ا ش���ود 

 16. ص 143.
 17. همان.

 18. ص 152.
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ی���ه ای در استخ���راج قواعد فقه���ی تبدیل نشده اس���ت؟ فضل اهلل  ب���ه رو
ک���ه روش اجتهادی  چنی���ن پاس���خ می ده���د: »ام���ا مشک���ل این اس���ت 
یرا آن���ان به هر نصی در  ی از فقها، بسیار تن���گ و محدود است؛ ز بسی���ار
که هر نصی شخصیتی خاص و  گون���ه ای  م���ورد خاص آن می نگرند؛ به 
ک���ه در موردی دیگر وارد شده  متف���اوت از شخصیت نص دیگری دارد 
بی را به درستی شناخته باشد  که زبان عر که هر فردی  اس���ت؛ در حالی 
و با روش های بیانی آن آشنا باشد، می تواند از مجموع موارد، قاعده ای 
گفت وگو، تفکیکی است  کند«.23  از محورهای مهم این  کلی استنتاج 
ک های عبادات و معام���الت قائل است. وی  که فض���ل اهلل در درک مال
گاه ناممک���ن می داند، مجالی  کات اول���ی را دشوار و  ب���ا اینکه درک مال
که پاره ای احکام شرعی  کات دومی می بیند: »می دانیم  برای درک مال
مانن���د عب���ادات، از احک���ام توقیفی اس���ت؛ از این رو بخش���ی از آن تابع 
قاع���ده ای متفاوت از حکم شرعی عبادی دیگر است، اما در عین حال 
که  یژه در عالم معامالت هست  ی از احکام شرعی به و که بسیار برآنی���م 
یافت مناسبات میان  ک آن را به شکلی از البه الی نص و در می توان مال
کرد؛ از  ک، کشف  حک���م و موض���وع یا از رهگ���ذر قرائن متنوع دال بر م���ال
ک به شکل مطلق، فاقد  این رو معتقدم باور ب���ه ناممکن بودن درک مال
ک را در احک���ام توقیفی مانند  گرچه نمی توانی���م مال ی���را ا دق���ت است؛ ز
ک���ات را در معامالت یا  کنی���م، می توانیم مال عب���ادات و امث���ال آن درک 

کنیم«.24  پاره ای احکام اخالقی درک 

یک���رد مقاصدی در اجتهاد و استنباط در می���ان اهل سنت، قوی تر و  رو
کافی نبرده  یکرد بهرۀ  پررنگ ت���ر و سابقه دارتر است و فقه شیعه از این رو
گرچه ادبیات عل���ل الشرایعی در میان شیع���ه قدمت بیشتری  اس���ت؛ ا
یع���ت«، عالمه فضل اهلل بر  گفت وگوی���ی ب���ا عنوان »مقاصد شر دارد. در 
زد و اصرار دارد تا حساب آن  کید م���ی ور یکرد اصولی تأ اهمی���ت این رو
کن���د. وی می گوید: » از اسب���اب بی توجهی به مقاصد  را از قی���اس جدا 
که فقه امامیه  گره قیاس است. مع���روف است  یع���ت در فقه شیعه،  شر
کلی، قی���اس را باطل و م���ردود می دان���د و دو دلیل ب���ر آن دارد:  ب���ه ط���ور 
که از امامان اه���ل بیت در باب بطالن  نخست احادی���ث فراوانی است 
قی���اس، به عن���وان یک���ی از ابزارهای استنب���اط حکم شرع���ی وارد شده 
اس���ت و قیاس در سنت را مایه تباهی دی���ن می داند؛ دوم اینکه قیاس 
کتشاف علت، ظنی  ب���ر استنباط علت استوار است و غالب���ًا عملیات ا
یرا در  اس���ت و البته عل���ت منصوص و مصرح محل اخت���الف نیست؛ ز
گفته می شود:  آن ص���ورت، علت عنوان حکم است؛ برای مث���ال وقتی 
»شراب نیاشام، چون مست کننده است«؛ معنای این سخن آن است 
ک���ه چیز مست کننده ای را تن���اول نکن و در اینجا مسئل���ه، انتقال حکم 
از ی���ک موض���وع به موضوعی دیگ���ر نیست، بلکه تس���ّری موضوع بر همۀ 

 23.  همان.
 24. ص 201.

کل���و اموالک���م بینکم بالباط���ل: و اموال تان را در میان ت���ان به ناروا  »وال تأ
ی���د« )بق���ره: 188(، با قاع���دۀ عامی  مواجهیم که ح���دود تعامل در  نخور
نق���ل و انتقال و تمل���ک و تصرف م���ال را مشخص می کن���د. این قاعده 
برد در  کار کارآمدی و قابلیت  که بدان پویای���ی و  دارای انعطاف���ی است 
گذشته - را می دهد. همچنی���ن وقتی در قرآن  آین���ده - همانند ح���ال و 
کبیر و منافع  می خوانی���م: »یسئلونک عن الخمر و المیسر ق���ل فیهما اثم 
کبر م���ن نفعهما: دربارۀ شراب و قم���ار از تو می پرسند.  الن���اس و اثمهما ا
گناه���ی ب���زرگ و سودهای���ی ب���رای م���ردم اس���ت، و]لی[  بگ���و: در آن دو، 
کلی ای  گناهش���ان از سودش���ان بزرگ تر اس���ت«. )بقره: 219(، ب���ا قاعدۀ 
یانش بیشتر از س���ودش باشد، حرام  که می گوید هرچ���ه ز ب���رو هستیم  رو
ی���ح باحسان:  ک بمع���روف او تسر اس���ت. همچنی���ن است آی���ۀ: » فامسا
ن را بای���د[ یا ب���ه خوبی نگاه داشتن  و ی���ا به شایستگی آزاد  ]پ���س از آن، ز
که رابطۀ مرد  کلی ترسیم می کند  کردن« )بقره: 229( ای���ن آیه قاعده ای 
را ب���ا همسرش مشخص می کند؛ یعنی حق ندارد زندگی همسرش را به 
یرا خداوند او را میان تداوم پیوند زناشویی  جمود و ایستایی بکشاند؛ ز
کرده  گسستن شرافتمندانه این رابطه مخیر  گون���ه ای شایسته و میان  به 
که امکان  که مفه���وم » مع���روف«، مفهومی پویاس���ت  اس���ت. می دانیم 
که همانند  ن���دارد در زمانی خاص متوق���ف شود، بلکه مفهوم���ی است 

گذشته در آینده نیز اعتبار دارد. حال و 

کلی فقهی  ی از قواعد  یم می توانیم شمار کر بنابرای���ن، با مراجعه به قرآن 
گست���رده ای از زندگ���ی مسلمانان را  که بخش ه���ای  یم  را ب���ه دس���ت آور
که در  کنم: انک���ار نمی کنم  می پوشان���د. در ای���ن جا دوس���ت دارم اشاره 
کالن  که از خطوط  کلی قرآنی وجود دارد  سن���ت، قواعدی مشابه قواعد 
زندگی انسان و روابط او سخن می گوید، اما سطح آن پایین تر از سطحی 

که در قرآن می بینیم. است 

از ای���ن رو معتق���دم ب���ا به سخ���ن درآوردن ق���رآن، می توان شم���ار باالیی از 
ی���ن نمون���ۀ آن، سخنی است  قواع���د فقه���ی را ب���ه دس���ت آورد. روشن تر
ن  یان رساندن به ز ک���ه قرآن درب���اره رابطه مرد با همس���رش دارد. ق���رآن، ز
و نگاه داشت���ن او با ه���دف تعدی به حقوقش را محک���وم می کند. از دل 
که در  ک���رد؛ برای مثال از آیاتی  کلی را استنتاج  نص���وص می توان قواعد 
کار رفته و یا واژه های مشاب���ه، می توان قاعده استنتاج  آنه���ا واژه ضرر به 
تلقوا بایدک���م الی التهلکه: و ب���ا دست هایتان خود را به  ک���رد؛ مانند: »ال

کت نیفکنید«. )بقره: 195(. هال

کنده در موضوعات مختلف، قاعدۀ  در واقع می توانیم از این نصوص پرا
که می توانیم از  کنیم؛ چن���ان  نف���ی ضرر را بدون نی���از به سنت استنتاج 
ن در فه���م اندیشه مانند مقایسه نصوص متعدد در یک  روش های مدر
یم«.22 اما چرا این روش استنباطی  کلی به دست آور موضوع، قاعده ای 

 22. ص 195.



نقد و برریسکتاب

51

دشواری های روش شنایس اجهتادی فهم شریعت در بازخواین اندیشه...

132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

سبب ناخوشام���دی او از خود شریعت می شود. این پدیده در میان فقها 
چندان گسترده شده که به صرف مخالفت برخی فقها با نظری که بدان 
رسیده اند، حکم به احتی���اط می دهند؛ هرچند نظر آن علما، موافق قول 
مشه���ور نباشد. مبنای احتیاطات در فتوا، شهرت فتوایی و شبهۀ اجماع 
که در این جا  و ادع���ای اجماع و اجماع با احتمال مدرک اس���ت. سؤالی 
مطرح است، این است که چرا به رغم داشتن دلیل بر ترخیص و تخفیف 

و تعیین حکم قصر یا اتمام و مانند آن، حکم احتیاطی صادر می شود؟

یم���ی در ذهنیت  ی از احک���ام غیرتحر احتیاط���ات سب���ب شده بسی���ار
ی���را نتیجه اش همان است.  یمی تبدیل شود؛ ز مکلفان ب���ه احکام تحر
ای���ن ام���ر سبب شده نگ���اه عمومی نسبت ب���ه اس���الم نمایه هایی منفی 

گردد. بگیرد و موجب دورشدن از اسالم 

نتیج���ۀ عمل���ی صدور فت���اوای قطعی مبتن���ی بر دلیل، ب���ا عمل مکلف 
کارش را آسان می کند و عسر و حرج را از او برمی دارد و  ک���ه  مرتب���ط است 
نتیجۀ فکری اش این است که چهره ای درست از اسالم و احکام اصیل 

آن عرضه می کند.

از این رو فقیه باید در جایی که حق برای او اثبات شده است، شجاعت 
گ���ر مسئله، فراتر از دایرۀ شخصی اش و  یژه ا حق گوی���ی داشته باشد؛ به و
گر  مرتبط ب���ا مسئولیت دیگران و مسئولیت حفظ آب���روی اسالم باشد. ا
فقی���ه در امور خوی���ش مالحظه تق���وا و ورع می کن���د، در مسائل عمومی و 
کالن، بای���د دو مسئله را در نظر داشته باشد: نخست اینکه تقوا   مسائل 
و ورع تاب���ع اقام���ۀ حجت بر ام���ری از امور در نزد انسان اس���ت. در نتیجه 
ی���را در این  پی���روی از حج���ت و بره���ان از مصادی���ق تق���وا و ورع است؛ ز
که به حج���ت دست یافت���ه، در پیشگ���اه خ���دا، مسئولیتش را  م���وردی 
کنه حقیقت مسئله در حدی  که او مسئول درک  انجام داده است؛ چرا 

فراتر از منابع مورد اعتماد در اجتهاد نیست.

که بیش از حد به احتیاط روی می آورند  دوم اینکه این دسته از فقها - 
- ب���رای حف���ظ مصلحت اسالم، بهتر است خ���ود را از جایگاه مرجعیت 
دور نگ���ه دارند تا احتیاطاتشان برای خودش���ان باشد و این احتیاطات 
را بر مردم تحمی���ل نکنند و زندگی اشان را آشفته نسازند و بدون مبنای 

کارشان را سخت نکنند«.27  علمی، 

که در  »اجته���اد و امکانات نواندیشی« عن���وان گفت وگوی بعدی است 
گرفته است. یکی از مدخل های  آن، محورهای مهمی م���ورد بحث قرار 
ی روش ها برمی شم���رد، تغییر سازوکار  ک���ه فضل اهلل برای نوس���از مهمی 
کهن در فهم ادبی  گذاشت���ن سازوکار بالغی  ادب���ی فهم نص و پشت سر 
نص اس���ت. وی اینجا بر شیوۀ آموزش ح���وزوی انتقاداتی دارد: »طلبۀ 
که  حوزه ه���ای علمی���ه هنوز از روش ه���ای جدید آموزش زب���ان و بالغت 

 27.  ص 258-257.

که از آن علت استنباط می شود، در  ی  گونه ابزار موارد است؛ ام���ا رد هر 
که »اّن الظن  که استنباط علت ظنی باشد، بر مبنای آن است  صورتی 
الیغنی من الحق شیئًا«  و اینکه این روش قیاسی است، و از این رو این 

فقه در سطح ظاهری از عملیات استنباط علت باز می ایستد.

ی نصوص  گر مجتهدی از رهگذر شمار که ا ک���ار به جایی رسیده  حتی 
که برای  ب���ه استظهار علت بپردازد، او را به قیاس متهم می کنند؛ چنان 
که در مجلۀ  ک���ه یکی از فضال با استناد ب���ه بحثی  خ���ود من اتفاق افتاد 
کرد؛ در حالی که من در  المنطلق داشته ام، مرا متهم به اعتقاد به قیاس 
که استحصال  کرده بودم؛ در حالی  کید  همان بحث بر بطالن قیاس تأ
و استظه���ار علت، از دل مجموع���ه ای از احادیث، همانند استحصال و 
که تسری حکم  استظهار ی���ک حکم شرعی از احادیث است و با قیاس 
ی���ک موض���وع ب���ه موضوعی دیگر، ب���ه دلیل تشاب���ه می���ان آن دو موضوع 

است، تفاوت دارد«.25 

 در بح���ث »ثبات و تحول در نص قرآن���ی« نیز نقطه هایی روش شناختی 
دربارۀ عوامل مؤثر در فهم نص و ثبات مضمون و تحول داللت و محکم 
و متشاب���ه و نقش تحوالت علمی در فرایند فه���م و ذهنیت های پیشین 
که عالم���ه فضل اهلل درب���ارۀ روش  مفس���ر در تفسی���ر آم���ده است؛ روش���ی 
که من در تفسی���ر »من وحی القرآن« بر  تفسی���ری خود می گوید: »ایده ای 
یم: 1. ظهور،  که چند معیار در فهم نص دار کرده ام، این است  کید  آن تأ

2. دلیل عقلی، 3. دلیل نقلی.

که دلی���ل عقلی یا نقلی ای بر  ام���ا نسب���ت به نص قرآن، ظهور در صورتی 
گر مثاًل مانعی عقلی  خ���الف آن وجود نداشته باشد، حجت است. اما ا
که ب���ا دلیل عقلی  ک���رد  وج���ود داش���ت، بای���د ظهور را حم���ل بر معنایی 
کنای���ه و استعاره مناف���ات نداشته  هماهن���گ باش���د و با قواعد مج���از و 
که پدیدآورنده متن  باشد؛ افزون بر ای���ن معیارها باید مقاصد متکلم - 
که متکلم،  یخی صدور مت���ن را - در صورتی  اس���ت - و نیز ش رای���ط تار

کرد«.26  انسان باشد -  بررسی 

موض���وع احتیاطات نیز از محورهای ای���ن گفت وگوست. عالمه فضل اهلل 
یاده روی در پناه جستن به احتیاطات به شدت انتقاد می کند  از پدیده ز
و می گوید:»پدی���دۀ احتیاط���ات شدید در فقه - به وی���ژه در قرون متأخر - 
چه بس���ا ناشی از ع���دم احساس مسئولی���ت فقیه نسبت ب���ه مکلفان در 
حرکت اجته���ادی اش و غرقه شدن او در مسئولیت شخصی اش - حتی 
که حجت و برهان در اختی���ار دارد - است. در نتیجه، وی با  در م���واردی 
که با  گونه رفتار می کند  که برای مکلفان صادر می کند، هم���ان  فتاوای���ی 
احتیاط���ات شخصی خویش؛ در حالی که احتیاط در این مورد، مکلف 
را در عس���ر و ح���رج می افکن���د و عمل به تکلی���ف را بر او دش���وار می سازد و 
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ب���ارۀ مسائ���ل  گفت وگ���و در کت���اب، مجموع���ه ش���ش  بخ���ش چه���ارم 
وش اجتهادی امام خمین���ی، مسائل قدرت  اجته���اد، تفسیر ق���رآن، ر
گفت وگو دربارۀ »تفسیر م���ن وحی القرآن«،  و مسائ���ل زنان اس���ت. در 
ک���ه در این  فض���ل اهلل شی���وه تفسیری خ���ود را تبیی���ن می کند: »روشی 
ک���ه ق���رآن را از رهگ���ذر فضاهایی  گرفت���ه ام، این است  تفسی���ر در پی���ش 
ک���ه ق���رآن در آن قرار دارد، بفهم���م؛ یعنی قرآن را به عن���وان کتاب حرکت 
ی���م، راه آن را به ما  کر یق قرآن  که خ���دا از طر اسالم���ی  و دع���وت اسالمی 

نموده است.

ی���م است؛ با این  کر روش م���ن اشارت گی���ری و الهام گی���ری از آیات قرآن 
یرا  که در زندگی اسالمی خویش در ای���ن فضاها نفس بکشیم؛ ز ه���دف 
که در معنای لغوی اش متوقف شده  قرآن مجموعه ای از واژگان نیست 
که در فضاهایی روحی و علمی تحرک دارد؛  کلماتی است  باشد، بلکه 
از این رو ما با آیات قرآن همانند دیگر متون ادبی محض که تنها ایده ای 
ی���ارو نمی شویم، بلکه  ی به واقعی���ت ندارد، رو کار در آنه���ا طرح ش���ده و 
که تحرک دارد و عطا و اشارت دارد  کتابی است  احساس می کنیم قرآن 

و هدایت می کند و به سوی راه مستقیم راهنمایی می کند.

یج نازل شده و قرآن  آی���ات قرآن در فضای جنبش دعوت اسالمی به تدر
گام های مبل���غ و چالش های واقع،  نق���اط قوت و ضع���ف دع���وت را در 
ی���م در نظارت بر این حرکت فزاینده  کر یر نظر داشته است. قرآن  کام���اًل ز
ب���ه سوی اهداف بزرگ و پرزحمت و پرمسئولیت، نقشی اساسی داشته 
یی  یارو است و به همۀ مشکالت  توجه داشته و فضای مناسب برای رو
ب���ا چالش ه���ای تحمیل ش���ده بر اس���الم و مسلمان���ان را فراه���م می آورد؛ 
قدرت را بسیج و برنامه را ترسیم و هدف را مشخص می کرد و مسلمانان 
ی ش���ان رهبری می کرد و  را در جن���گ و صلح شان و در شکست و پیروز
گام ه���ای پیامب���ر  و مؤمنان را پیگی���ری می کرد تا در مواق���ع تزلزل، آنان را 
ثب���ات بخش���د و ق���درت و استقامت و صالب���ت ده���د«.29  در ادامۀ این 
گفت وگ���و ، عالمه فضل اهلل پاره ای روش های جدید در فهم نص، مانند 
که برخی نویسندگان اسالمی از آن متأثر  ی  روش زبان شناخت���ی سوسور
بوده ان���د را ب���ه نقد می کشد: »م���ن  این نکته اساسی را مبن���ا قرار داده ام 
ک���ه در درون متن و خ���ارج از آن  ک���ه فه���م متن باید تاب���ع قواعدی باشد 
که هر زبانی برای درک معنایش دارای قواعدی است؛  وج���ود دارد؛ چرا 
که می خواهد ایده اش را ب���ه مردم بفهماند.  ی���ژه در مرحله ظه���ورش  به و
یه فهم مشخصی ب���رای متن، متناسب با روش لغوی آن  طبع���ًا باید نظر

وجود داشته باشد.

یه ه���ای جدی���د شای���د برآم���ده از اصطالح���ات جدی���د و تعابی���ر  ام���ا نظر
که در آن، رمز  کرده اند؛ همانند ادبیات رمزگرا  که ابتکار  جدیدی است 
که مبنای تفاهم  تاب���ع اشارات اصطالحی دور از منهج زبان���ی ای است 
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کام���اًل متضاد ب���ا نتایج قدما  گاه ب���ه نتایجی  بسی���ار پیشرف���ت داشته و 
بی، نسبت  دس���ت یافته، بی به���ره است. اساسًا علم بالغ���ت جدید عر
به بالغت قدیم، تفاوتی اساس���ی دارد. علم بالغت به مطالعه ابزارهای 
زبان���ی بیان می پردازد و مسئله فن بیان و شیوۀ شکل گیری بیان و شیوۀ 
که برخی  گذشته تفاوت یافته اس���ت؛ چندان  یاف���ت آن، نسبت ب���ه  در
آرایه ها )محسن���ات( به پیرایه ها )مقبحات( تبدی���ل شده است؛ برای 
کن���ون در حال تبدیل شدن به  مث���ال سجع از آرایه ه���ای بدیع بود، ولی ا
یبایی شناختی و  ام���ری زشت اس���ت و نشان از تکلف دارد و به ح���س ز

عنصر بالغی زبان آسیب می رساند.

گشودگی نظام آموزشی حوزوی  گفته شد، من به ضرورت  در پرتو آنچه 
ب���ه روی تجارب جدید در علم نحو و بالغت توجه می دهم و اینکه افق 
که پایۀ شکل گیری ذوق  ذهن���ی طالب به روی فرهنگ ادبیات بیان���ی 
گشوده شود. از این رهگذر انسان می تواند با حس  ادبی و هنری است، 
که در اختیار دارد، ن���ص را بفهمد. علم اصول  خ���ود و به م���دد قواعدی 
گرچ���ه توانست���ه است ب���ه رتبۀ بلن���دی از عمق و دقت دس���ت یابد، اما  ا
بی���ش از آنکه علمی  باشد راهنمای انس���ان به سوی درک حکم شرعی، 
که مرزهای  ب���ه علمی فلسفی تبدیل شده است؛ از این رو بعد عقالنی 
ک���رده و ب���ه فهم بشری  ک���ار را بسیار سخت  جزئ���ی دقی���ق را می گ���ذارد، 
عرف���ی - عقالنی مجال تحرک نمی دهد. این امر میان درونمایه اندیشۀ 
اصولی و آفاق و دایره های حکم شرعی، شکاف افکنده و در زمینه فتوا 
ی  مشکل اساس���ی پدید آورده است. این مشک���ل سبب شده تا بسیار
کنند و از ذهنیت خودجوش  ی���اده روی  از فقه���ا در احتیاطات فتوایی ز
کن���د، دور شوند.  ک���ه می تواند به شی���وه ای طبیعی، نص را درک  عرفی 
پ���اره ای از آن���ان معتقدن���د پیچیده ب���ودن الف���اظ، نشانۀ عل���م است؛ به 
ی���ه ای اصولی را ب���ه زبانی قابل فه���م و ساده  کس���ی نظر گر  ک���ه ا گون���ه ای 
که فهمی  بنویس���د، آنان، روش او را علم���ی نمی دانند. آنان، عالم���ی را 
یابی می کنند؛ اما  ز عرف���ی عقالیی از نص دارد، سطحی و غیرعمی���ق ار
روش خ���ود آنان در مطالعه نص، روشی هندس���ی است؛ یعنی به آفاق 
ن���ص سرک نمی کشند و در داخل نص مح���دود می شوند و به محاسبۀ 

سانتی متری می پردازند.

از این رو معتقدیم حرکتی تغییرگرا و تجدیدگرا باید به راه افتد و بکوشد 
گذشته، نجات  تا طلبۀ حوزه را از غرق شدن در قواعد و اندیشه و روش 
گذشت���ه نیست، بلکه مقصود  کل  بخشد. ای���ن البته به معنای تمرد بر 
که تحت  ک���ه محصول تجربه رجالی است  که گذشته ای را  ای���ن است 
تأثی���ر محیط و فرهنگ خاص خود بوده ان���د و دستاوردهای فکری شان 
ک محیطشان بوده اس���ت، جاودانه فرض نکنیم. ح���ال و آینده ما  پ���ژوا

گذشته باشد«.28  می تواند پذیرای آفاق و افکار جدید و متفاوت از 
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و ب���ا س���ر و ص���دا ب���ه راه انداختن ب���ر ضد ای���ن مجته���د و آن مجتهد، 
کنند و  می کوشن���د فت���وای او را بایک���وت و ی���ا او را ناچار به بازگش���ت 
گ���ر در مظان مرجعیت باشد، ب���رای حفظ موقعیتش از  یژه ا او ه���م به و

فتوای���ش برگ���ردد.

از ای���ن رو ام���ام خمین���ی ؟حر؟ قیام به انق���الب علمی  ح���وزوی را ضد این 
ی می دید«.31  ی ضرور کنار زدن آنان از عرصۀ تأثیرگذار گروه، برای 

وی در ادام���ه ب���ه نمونه های���ی از برخورده���ای نامناس���ب ب���ا مصلح���ان 
که ب���ا فرزن���د امام  اش���اره می کن���د ت���ا نش���ان ده���د برخ���ورد تکفی���ری ای 
)سیدمصطف���ی( ش���د، نخستی���ن رفت���ار از این دست نب���وده است: »در 
که  حوزه ه���ای علمی���ه، رفتارهای نامناسب���ی با برخی مجته���دان بزرگ 
کرده اند، انجام ش���ده است؛  یان ع���ام ص���ادر  فتاوای���ی مخالف ب���ا جر
که فتوا به حرمت قمه زن���ی و زنجیرزنی شدید  مانن���د سیدمحسن امین 
در ع���زای امام حسی���ن ؟ع؟ داد و خواهان اصالح منبر حسینی و پرهیز از 
روایات و احادیث غیرصحیح شد و برای اینها ادله شرعی هم داشت، 
ام���ا هوچی گ���ران در نجف و لبن���ان و دیگر مناطق جه���ان شیعه، او را هو 
یرا فتاوای او ب���ا سنت مألوف و معمول م���ردم در زمینۀ تعظیم  کردن���د؛ ز

که همه شیوه های رایج را توجیه می کند، مخالف بود. شعائر الهی 

ام���ام خمین���ی ؟حر؟ می خواه���د ب���ر ای���ن حقیق���ت اسالمی اجته���ادی که 
که فتوا باید با قواعد  کند  کی���د  مجته���د، مکلف به رعایت آن است، تأ
که می تواند در پیشگاه الهی برای او حجت به شمار آید،  اجته���ادی ای 
هماهنگ باشد. وقتی چنین چیزی برای او احراز شد، او باید بدون بیم 

کند. از خشم و خشنودی مردم، فتوایش را صادر 

این چیزی است که مجتهدان باید در حرکت فقهی خود که درک اسالم بر 
گاهی اجتهادی،  کنند. در این آ گاهی اجتهادی است، رعایت  اساس آ
پنجره های فراوانی به روی احکام و راه حل های جدیدی گشوده می شود 
که گاه افکار عمومی حوزوی - که گاه تحت تأثیر برخی صالحان مقدس 
فاقد عمق علمی است - از آن خشنود نمی شوند؛ از این رو تقدس آنان با 

هجوم غیرعالمانه و تأیید غیرفقیهانه خدشه دار می شود«.32 

پایان بخش این کتاب، گفت وگویی دربارۀ مسائل زنان است. از نکات 
کت���اب گفت وگو   ک���ه شاید ب���رای نخستین ب���ار در این  جال���ب توجه���ی 
ک���ه عالم���ه فض���ل اهلل درب���اره مشروعیت  مط���رح ش���ده، پاسخ���ی است 
تع���دد زوجات ارائ���ه می دهد. با اینک���ه برخی روشنفک���ران و مصلحان 
کوشیده اند  دین���ی مانن���د شی���خ محم���د عب���ده از یکصد س���ال پی���ش 
یخ آن را منقضی  بوط به دوران قدیم و تار چندهمس���ری را  مسئله ای مر
بشمارن���د، ام���ا فض���ل اهلل نگاه���ی متف���اوت دارد: »درب���اره مسئله تعدد 
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گر چنین است، ما نمی توانیم متون عصرهای دیگر را تابع شیوۀ  است.  ا
معینی از تفاهم قرار دهیم.

  ام���ا درباره تفسی���ر آیه یادشده، باید بگویم این تفسی���ر تابع هیچ قاعدۀ 
بیانی ای در زمینۀ فهم نیست، بلکه تالشی اجتهادی برای درک مبنای 
که ب���ه لح���اظ مبدئی به ای���ن نتیجه  یک���رد آی���ه است: از ای���ن حیث  رو
که از هم���ۀ حقوقش  ن را در شرایط���ی  ک���ه آیه می کوش���د  ح���ق ز رسی���ده 
یج در مسیر زمان  ن به تدر مح���روم بوده، اعاده کند و ح���ق غصب شدۀ ز
و ب���ه تناسب تطور حقوق انسان، احیا شود. این، یعنی آنکه ما با روشی 
که اندیشه را  در ذات می جوید و به متن اتکایی ندارد و  مواجه هستیم 

بلکه می کوشد از روی متن بپرد.

ن،  بوط به ز ید معتق���د است قوانین شرع���ی مر گ���ر دکت���ر نصر حامد ابوز ا
متغی���ر و متح���ول اس���ت، چه دلیل���ی بر این ادع���ا دارد؟ کج���ای قرآن بر 
گر معتقد است ای���ن روش قرآن را معجزه  چنی���ن چیزی دالل���ت دارد؟ ا
که قرآن تابع تحوالت حقوقی ای  ابدی قرار می دهد، معنایش این است 
پذی���ری از هر فکر و قانون  که بشر پدید م���ی آورد تا در معرض تأثیر اس���ت 
جدی���دی باشد. در این صورت دیگر ب���رای  مفاهیم و اندیشه های قرآن 

هیچ اصالتی باقی نخواهد ماند«.30 

در مقال���ۀ »روش اجتهادی امام خمینی«، فضل اهلل ابتدا شرایط اجتهاد 
ی  کید امام بر عناصر ضرور از نگاه امام خمینی را بازخوانی می کند و تأ
ک���ه موجب تلف ش���دن وقت و عمر  ی  و ت���رک پ���اره ای عناصر غیرضرور
کارایی ای در فراین���د اجتهاد ندارد را قاب���ل توجه می داند. از  می ش���ود و 
ی منطق  و حتی  کتفا ب���ه حد الزم و ض���رور که امام بر ا کی���دی  جمل���ه تأ
عل���م اص���ول و پرهی���ز از توغ���ل در آنها می کن���د، برای فض���ل اهلل اهمیت 
ی���ژه ای دارد و او اساس���ًا منطق زدگی و فلسفه زدگی و تعمق بیش از حد  و
ی آن از مج���ال حقیق���ی اش  در اص���ول را از آف���ات اجته���اد فقه���ی و دور
یژه ای برای فضل  می شم���رد. طبعًا چالش امام با مخالفان نی���ز جاذبه و
اهلل داشت���ه است. وی می گوی���د: »امام ؟حر؟ مقدس مآب���ان و معمم های 
که خ���ود را به رغ���م جهل به  بی س���وادی را م���ورد هجوم ق���رار می دهد 
یع���ت می خوانن���د و فت���اوا را بر اس���اس منابع  یع���ت، نگاهب���ان شر شر
اجتهادی ش���ان نمی سنجن���د و فت���اوای مأل���وف و رای���ج را ب���ه مثاب���ه 
که خ���ود صاحب���ان آن فتاوا،  حقای���ق شرع���ی پذیرفته ان���د، در حالی 
گروه،  زش هجوم امام به این  چنی���ن ادعای���ی نداشته اند... . شاید ار
گروهی  ی، به عن���وان  و ک���ه این���ان در همۀ مجام���ع حوز وس���ت  از آن ر
جاه���ل و خشکه مقدس نشان دار هستن���د و همین مقدس مآبی شان 
موج���ب اعتماد عوام به آنان شده است و با این پشتوانه ، آنان اقدام 
که  ی���ان نواندیش���ی اجته���ادی می کنن���د؛ در حال���ی  ب���ه محاص���رۀ جر
مبان���ی اصول���ی و فقهی ای���ن آرا و فت���اوای جدید را اص���اًل نمی فهمند 
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سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390  132

کت���اب »تأم���الت اسالمیة  که فض���ل اهلل در  ای���ن نظر ت���ا ح���دی از نظری 
ح���ول الم���رأة« دربارۀ تع���دد زوج���ات ارائ���ه داده است، فاصل���ه دارد و 
گروه های���ی که جذب  ین  یه دی���د دارد. مهم تر نش���ان از نوع���ی تغیی���ر زاو
گ���روه جوانان و  اندیش���ۀ وی شدن���د و یا ب���ه تقلی���د وی روی آوردند، دو 
ن و مرد را به  کوشید اندیشۀ براب���ری ز زن���ان بوده ان���د. وی تا حد ممک���ن 
کن���د و همواره  زش های انسان���ی و جایگ���اه اجتماعی تقویت  لح���اظ ار
کوشی���د با دلمشغولی های زنان و جوانان هم���راه و همدل شود. او هیچ 
گروه ضایع نمی کرد.  مناسبتی را برای توجه کردن و توجه دادن به این دو 
چرخ���ش نگاه وی به مسئل���ه تعدد زوجات نیز نه خ���روج از این قاعده، 
بلکه درست نتیجۀ تماس نزدیک وی با مسائل اجتماعی بوده است؛ 
که وی با مشاهدۀ پاره ای مشکالت اخالقی و اجتماعی،  از این روست 
موضع فکری اش را تغییر می دهد و زمینۀ فرهنگی و فکری و ذهنی حل 
ی���ن این مشک���الت را فراهم می کند؛ ه���ر چند غالب  یک���ی از پیچیده تر
ک���ه با اندیش���ۀ وی دمخور و هماوا هستن���د، روی خوشی  روشنفکران���ی 
که  به چنین نظری نشان ندهن���د و رگ غیرت روشنفکری شان بجنبد! 

»این حرف ها نسبتی با عصر جدید ندارد«.

  

ی از نیازه���ای انسانی  ک���ه این مسأل���ه تابع بسی���ار زوج���ات بای���د گفت 
که شمار زنان  گاه مرد. در صورتی  ن نیازمند آن اس���ت و  گاه ز که  اس���ت 
ن نیازمند ازدواج با مردی است  فراوان باشد و زنانی، بی شوهر بمانند، ز
که  ک���ه همسر دیگری دارد. برخ���ی اوضاع و شرایط حاد ه���م وجود دارد 
واقعی���ت، چندهمسری را ایجاب می کن���د و چندهمسری راه دورکردن 
که تمام جه���ان امروزه نه  م���رد از انح���راف می توان���د باشد. ما معتقدی���م 
که  که ب���ا چندهمس���ری مواجه اس���ت. در خ���ود غرب  ب���ا تک همس���ری 
چندهمس���ری ممنوع اس���ت، حد معینی ب���رای تعداد دوس���ت دختر و 
ی در آن  معشوق���ه وجود ن���دارد و از این حیث ه���رج و مرج بی حد و م���رز
که حقوقی مشابه  کنون ناچار شده  بی ا حکمفرماس���ت. حتی قوانین غر

گرداند. یک  همسر به معشوقه بدهد و او را در اموال مرد شر

که تعدد زوجات را قانونی واقع بینانه قرار  عوام���ل دیگری هم وجود دارد 
گرچه برای همسر اول  داده است. از سویی هم می بینیم تعدد زوجات ا
ناخوشاین���د است، اما مشکل همس���ر دوم را حل می کند و از این جهت 
ن اول تمام می شود.  ی���ان ز گرچه به ز ب���رای زنی دیگ���ر خوشایند است؛ ا
که جه���ان ما جهان  ک���ه باید مالحظه ش���ود، این اس���ت  نکت���ۀ دیگ���ری 
مح���دودی است و نمی ت���وان امر مثبتی را تحقق بخشی���د؛ مگر آنکه در 
کن���ارش ام���ر منفی ای متول���د می ش���ود و از این حیث ام���ر مطلقی وجود 
ن اول منفی باشد،  ن���دارد. مسئله در ای���ن جا ممکن است نسبت ب���ه ز

ن دوم مثبت است. ولی نسبت به ز

ن نیس���ت، بلکه حل  بنابرای���ن تع���دد زوج���ات ه���م، ستم���ی در ح���ق ز
ک���ه خود سبب مشکل دیگ���ری می شود و این در  مشک���ل معینی است 
اص���ل زندگی زناشویی هم وج���ود دارد. وقتی زندگی زناشویی را بررسی 
ن یا م���رد را از این حیث  می کنی���م، می بینی���م در عین ح���ال که مشکل ز
ح���ل می کن���د، ام���ا از حی���ث آزادی شخص���ی و پ���اره ای محدودیت ها، 

مشکالت دیگری ایجاد می کند«.33 
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