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چکیده

شــریعت مطهر اســﻼم ،مورد بحث و گفتوگوســت .موافقان وجود نظام نیز در یک
تقسیم کﻼن به دو گروه تقسیم ميشوند :گروهي که استنباط احکام شرعي به صورت
استنباط آنچه در صحن استنباط ﻻزم است ،کافي ميبینند،
اتمیک و جزیرهاي را براي
ِ
با این انگاره که متکفل اســـتنباط در همین مرحله از اســـتنباط به نظامهاي شـــرعي

ميرســد .گروه دیگر حداقل به دو اســتنباط معتقد اســت .با این توض ـیح که متکفل
اســتنباط در مرحله اول به اســتنباط احکام به صــورت فازي و غیر ســیســتمي )فقه
اﻻحکام( مي پردازد و در مرحله دوم به استنباط نظامها )فقه النظر یات( روي ميآورد.
فرضـیه لزوم سـه مرحله از اسـتنباط )اسـتنباط اتمیک ،اسـتنباط خردهنظامها ،استنباط
کﻼننظامها یا کﻼننظامواحد( نیز قابل طرح اســت .انگاره نو یســنده اصــرار بر قبول
نظـامـات )خرد وکﻼن( اســـت؛ لکن بر تعـدد اســـتنبـاط و مرحلـهاي کردن آن پاي
نميفشـارد ،بلکه راه صـحیح را استنباط تکمرحلهاي ميداند؛ لکن در همان مرحله
باید همه عناصر بهحق دخیل در استنباط دیده شود.
واژگان کلیدی :نظام ،نظامات شرعی ،نظامات فقهی ،استنباط اتمیک ،استنباط سیستمی.

* استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسﻼمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمی.
Alidoost1385@gmail.com
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ُ
وجود نظامات عام و کلی شرعي جدا از احکام بيشمار به صورت خرد و اتمیک در

٥

مقدمه
از مباحث مهم در دوران معاصــر گفتوگو درباره وجود کﻼننظام یا خردهنظامها در شــریعت
مطهر اســﻼم اســت؛ با این توضــیح که آیا جدا از هزاران گزاره شــرعی -که از آنها به عنوان احکام و
شریعت یاد میشودـ واقعیتی به نام نظام یا نظامهای شرعی وجود دارد؟ برای مثال همان طور که در
اقتصاد متمرکز و دولتی یا اقتصاد آزاد و سرمایه داری نظام اقتصادی خاص وجود دارد ،آیا در اسﻼم
هم نظامی ویژه وجود دارد که بتوان در مقابل نظام اقتصـادی سوسیالیزم و کاپیتالیزم از آن یاد کرد یا
در اسﻼم آنچه وجود دارد ،گزارههای متعدد اقتصادی است ،بدون اینکه نظام و سیستمی این گزارهها
٦

را کنار یکدیگر جمع کرده و آنها را به یکدیگر مرتبط سازد .در ادامه این پرسش و گفتوگو پرسش و
گفتوگوی مرتبط دیگری رخ می نماید؛ بدین قرار :بر فرض وجود کﻼننظام یا خردهنظام ها آیا ﻻزم
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است فقیه متکفل استنباط به استنباط نظام بپردازد یا از طریق استنباط گزاره های اتمیک شرعی به آن
نظام میرسـد و اسـتنباط دوبارهای ﻻزم نیسـت؟ فرضیه تحقیق پیش رو با تکیه بر روش توصیفی و
تحلیلی این اسـت که در شـریعت مطهر اسﻼم ،خردهنظام هایی وجود دارد و با یک استنباط کامل و
در کنار اسـتنباط گزاره های شرعی می توان به آنها رسید .با توضیحی که داده شد ،منظور این تحقیق
از »نظام« معلوم گردید؛ با این همه در ادامه ،توضیح بیشتری از این پدیده ارائه میگردد.

 .۱مفهومشناسی »نظام«
مقصـود از نظام مجموعه گزاره های شرعی و فقهی که فقیه در استنباطهاي سلولي و خرد به آنها
ميرســد ،نیســت؛ بلکه امري اســت وراي این مجموعه که مورد نظر قانونگذار اســت و جعل این
مجموعه به قصـد رسـیدن به آن صـورت گرفته اسـت؛ چنانکه مقصود از نظام ،مقاصد شریعت یا
علل الشـرایع نیسـت .مقاصـد و علل هرچند مقصود از تشریع به شمار ميآیند ،امري ورای احکام
شــرعی و اجنبي از ســاحت جعل به حســاب ميآیند؛ در حالي که نظام و ســیســتم شــکلدهنده
مجعوﻻت شـرعي و لصـیق به آنها به شـمار ميآید .نظام در واقع واسـط مقاصد )و علل( و احکام
اسـت؛ به گونه اي که احکام و سـیسـتمها براي تحقق مقاصـد و علل به منصـه ظهور رسیدهاند؛ به
همین دلیل مقاصـد و علل مورد انکار هیچ متفکري -جز جمعي از اشاعره -واقع نشده است؛ لکن

قبول و ّرد نظام در کشـاکش اختﻼف است .چسبندگي نظام به احکام تا جایي است که برخي چون
چرچمن چـارلزوســـت نظام را چیزي جز مجموعه اي از اجزا ]و احکام[ بههم پیوســته که در نیل به
هدف معین با هم هماهنگي دارند ،ندانسـتهاند )چارلزوسـت ،۱۳۸۵ ،ص  .(۲۶هرچند ما موافق این
ّ
تعریف از نظام -حداقل در مجال حاضــر -نیســتیم .مفاد و حاصــل این گفته اخیر را ميتوان با این
عبارت بیان کرد :فقیه در فقاهت با پیش فرض پذیرش نظام ،باید از کانال اسناد و نظام ها عبور کند،
در حالي که متوجه و ملتفت به مقاصد است.
نظام را نباید با مجعوﻻت عام و قواعد کﻼن فقهي -یا جمع چند قاعده -یکي دانســت؛ چراکه
اولي )نظام( از سـنخ مجعوﻻت و قانون نیست و دومي چیزي جز حکم عام یا جمع چند حکم عام
ً
در یک ذیل نیســت؛ مثﻼ قاعده اســتصــحاب ،ابرقاعدهاي اســت که حکم هزاران واقعه را پوشــش
ميدهد ،بدون اینکه بتوان بر آن نام »نظام« نهاد.
وصـف بین احکام امري جداي از گزارهها نیست؛ در
اسـتنباط هاي اتمیک به دسـت آمده ،به عنوان
ِ
حالي که نظام مورد بحث پدیدهاي بیرون از احکام اسـت .بنابراین وقتي گفته ميشود احکام را باید

در نظام و ترتیبي حلقوي )کنار هم( و هرمي )در طول یکدیگر( دید ،این نظام و ترتیب نباید با نظام
مورد بحث به هم آمیزد.
گرایش بـه نظـام را نبـاید با »هویتگرایي« و »کارکردگرایي« )- (Functionalismدر مقابل
»عنوانگرایي« و »اســمگرایي« ) - (Nominalismیکي دانســت .کارکردگرایي به معناي توجه به
کارکرد موضـوع و متعلق حکم و الغاي حداکثري صـرف عنوان و اسم ،از موضوعاتي است که مورد
ً
حکم شـرعي واقع شـده اسـت؛ مثﻼ در ادله مبین دیات ،وقتي از عنوان »شتر« به عنوان تعین مورد
حکم در دیه سخن به میان آمده ،ميباید کارکرد شتر را در زمان تشریع و صدور ادله مطمح نظر قرار
داد و این در حالي اسـت که نظام و سیستم امري نامربوط به موضوعات احکام و پدیدهاي ،وراي آن
است.

٧
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نظـام بـه معنـاي نفس انســجـام گزارههـا با یک دیگر هم نیســت .انســجام گزارههایي که در

٧

 .٢نمونهای از بیان انگاره قبول نظام و تحلیل آن
الف( بیان نمونه قبول نظام
توجه کنید:
ً
رفتار متکفل اسـتنباط هنگامی که در صـدد کشف و استنباط احکام شرعي -مثﻼ -اقتصادي
به صورت اتمیک و غیر سیستمي )= فقه اﻻحکام( است ،متفاوت از رفتار او در وقتي است که به
دنبال کشف مذهب اقتصادي اسﻼم -به عنوان نظامي واحد و منسجم ،عام و اساس براي احکام
٨

مستنبط با مراجعه به اسناد
فقیه
متعدد اقتصـادي اسﻼم = ) -فقه النظریات( است .در فرض اولِ ،
ِ
معتبر ،به اســتنباط احکام مي پردازد و برایند آن هرچه بود ،حجت براي او و مقلدانش اســت .در
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این فرض ،فقیه به دنبال مقارنه و مﻼحظه انسـجام دروني احکام اسـتنباط شده نیست؛ در حالي
که در فرض دوم به دنبال کشــف نظام واحد و عامي اســت که اســاس و بنیان براي آن احکام به
شـمار مي رود؛ از این رو ضـروري اسـت احکام اسـتنباط شـده با آن نظام سازگار باشد؛ چنانکه
بالطبع نباید هیچ ناهمسـویي و عدم انسـجام بین خود آن احکام باشـد .انسجام نظام و احکام تا
ً
جایي ﻻزم اســت که چنانچه مســتنبطات اتمیک فقیه با نظام مورد نظر او ناســازگار بود -مثﻼ با
نظام اقتصـادي اسـﻼم ،حرمت احتکار سازگار است نه کراهت آن ،لکن نظر فقیه در استنباط در
فرض اول به کراهت احتکار بود -ﻻزم اســت :فقیه دســت از نظر خود در اســتنباط اول بردارد و
فتوایي را از فقیـه دیگر انتخـاب کنـد که با نظام و در چینش برآمده از اســـتنباط در فقه نظریات،
مناسب باشد )صدر۱۴۱۱ ،ق ،ص.(۳۹۹-۳۹۸

ّ
ب( تحلیل نمونه فوق و توضیح منهج فقهي مدعي خردهنظامها و کﻼننظام شرعي
نوشــتـاري که به عنوان نمونه قبول نظام بیان گردید ،از روشــي خاص در فقاهت اســﻼم خبر
ميدهد .این نوشـتار هرچند در اطراف استنباط احکام و نظام اقتصادي اسﻼم به منصه ظهور رسیده
اسـت ،اختصاص به این ساحت ندارد و -علي القاعده -در کﻼنساحت هاي دیگر زندگي انسان ها
چون سیاست ،خانواده ،آیین دادرسي و مجازات ها نیز مي آید .مطابق این اندیشه ،در شریعت مطهر

اسـﻼم ،چنانکه احکام متعدد و گاه بسـیار زیادي حتي در یک ساحت خاص وجود دارد ،نظام هاي
ً
مختلفي هم وجود دارد؛ مثﻼ چنانکه در شــریعت مطهر اســﻼم ،احکام اقتصــادي بيشــماري در
قالب احکام تکلیفي و وضـعي هسـت ،نظام و مذهب اقتصادي منسوب به شارع نیز وجود دارد که
بنیان و زیر بناي این احکام به شــمار ميآید و فقیه مســتنبط احکام میبایســت آن را مطمح نظر قرار
داده ،در صدد کشف نظام شرعی در آن بخش معین باشد.
مطابق اندیشـه شهید صدر ،فقیه در هر کﻼنساحت از بخش هاي مختلف دست کم باید در دو
مرحله به استنباط بپردازد:

ّ
در مرحله نحسـت باید ادله و نصوص شرعي و فقهي )آیات ،روایات ،سیره و اجماعات معتبر(

را مﻼحظه نموده ،به استنباط بپردازد .از این استنباط مي توان به استنباط خرد و اتمیک تعبیر کرد .در
مرحله دوم باید نظام و سسیستم مورد نظر قانونگذار در آن ابرساحت را کشف کند )صدر۱۴۱۱ ،ق،

ثمره اسـتنباط و کشـف این سـیسـتم گاه دستبرداشتن از استنباطشده ها در مرحله اجتهاد اول
ً
است .استنباطي که گاه نصوص مورد مﻼحظه در استنباط اول را تحت تأثیر خود قرار مي دهد؛ مثﻼ
ّ
اطﻼق و عمومي براي مثل »ان الناس مســلطون علي أموالهم« )مجلســی۱۴۰۳ ،ق ،ج ،۲ص،۲۷۲
ح (۷نميبیند .در ادامه به بررسي بیشتر و نقد این منهج فقهي ميپردازیم.

 .٣نمونهای از بیان انکار نظام و تحلیل آن
الف( بیان نمونه انکار
توجه کنید:
مـا این مقـدار کـه در فقه کار کرده ایم چیزی به نام »نظام« ندیده ایم .هر آشــنای با دانش فقه
می داند که چیزی با عنوان »نظام« در متون فقهی دیده نمی شــود و باید گفت که اســﻼم نظام ندارد،
بلکه در هر زمینه ای تنها قواعد و احکام جزئی دارد .دیدگاه شــهید صــدر مبنی بر لزوم اســتفاده از
فقه نظامات برای پاسـخگویی به نیاز های روز قابل پذیرش نیسـت؛ زیرا سـؤال می کنیم کاشف این

٩
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صص۳۶۷ـ ۳۷۱و ۳۸۹ـ .(۳۹۹

٩

نظام چیست؟ ایشان کاشف این نظام را همین فقه و احکام موجود می داند؛ درحالی که فقه موجود
با اجتهاد مجتهدان مختلف است؛ پس هر مجتهدی باید یک نظام خاصی استخراج کند؛ همچنین
اگر اسـﻼم در اقتصـاد یا سـیاسـت نظام داشـته باشـد ،این نظام در سایر بخشهای اسﻼم همچون
قضـاوت نیز باید بیاید و از آنجا که همه این نظامها زیرمجموعه دین هستند ،میبایست همه آنها در
مرحله کﻼن ،زیرمجموعه یک نظام کﻼنی باشــند و این مطلب قابل التزام نیســت .از طرفی نیز باید
گفت جامعیت دین اسﻼم اقتضای عدم وجود نظام خاصی را می کند؛ زیرا وجود یک نظام ثابت در
تزاحم با قابلیت تطبیق و اجرای اسﻼم در هر زمانی است؛ در حالی که احکام ،قواعد و آیات قرآنی
١٠

دست فقیه را باز میگذارد تا در هر زمانی نظام مخصوص آن دوره را تنظیم کند.
)(http://fazellankarani.com/persian/lecture/view/21734

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

ب( تحلیل نمونه فوق و توضـیح مکتب فقهي لزوم بسند به استنباطات اتمیک و منکر
نظام شرعي و فقهي

*

در این نمونه تصـریح شـد که فقیه در استنباط احکام نباید به دنبال نظام و سیستم باشد؛ او باید
در هر مســئلـه ،در خـدمـت اســناد معتبر قرار گرفته ،به اســتنباط بپردازد و حاصــل تﻼش او که
مجموعه اي از گزارههاست ،حجت در حق خود و مقلدان و گاه غیر مقلدان خواهد بود .بر این بنیان
کـار فقیه در یک مرحله از اســتنباط تمام مي شــود و تمام آنچه در نمونه اول گذشــت ،بيمحل و
بيموضوع خواهد بود.
جالب اینکه هر قدر باورمندان به منهج اول و قایﻼن به وجود نظام د ر شریعت و لزوم کشف آن
در اســتنباط در اقلیت به ســر مي برند ،گروه دوم را بي شــماري از فقها تشــکیل مي دهند و عموم
رویه هاي فقهي مطابق منهج دوم اسـت .کافي است محققان و پژوهندگان ،از متون فقهي متقدمان،
متأخران و معاصـران جسـتوجو کرد ،متوجه شـوند حاصـل جست وجو چیزي جز بررسي اتمیک
مسـائل و کشـف احکام توسـط ایشـان نیسـت .به همین دلیل کسـي در جســتوجو از مثل جواهر

الکﻼم و هر متن فقهي معتبر دیگر به نظام طهارت ،نظام مالي ،اقتصـادي ،سیاسي ،خانواده و ...بر
* در تعبیر »نظام شرعي و فقهي« دقت شود و چنانکه در ادامه متن ميآید ،نظام شرعي غیر از نظام فقهي است.

نمي خورد و به آنچه مي رسد ،چیزي جز بيشماري از گزاره هاي فقهي در کنار هم نیست .این رفتار
ً
قاعدتا -نه از روي غفلت بلکه برخاسـته از عدم اعتقاد به پویش در اسناد و عدم اعتنا به اجتهاد بهگونه اول بوده است.
البته در تقسیمي داخلي ،گروه دوم به دو دسته تقسیم ميشوند :گروهي که معتقد به هیچ نظامي
در متن واقع )شــریعت( نیســت و گروهي که معتقد اســت بر فرض که چنین نظامي درواقع وجود
داشته باشد ،فقیه با »استنباطهاي اتمیک« به آن مي رسد و نیازمند اقدامي دیگر از سوي وي نیست.
درواقع این گروه وجود »نظام و سـیستم شرعي« را منکر نیست و آنچه را انکار ميکند ،وجود »نظام
و سـیستم فقهي« است که در صحن فقاهت مطرح است و از آنجا که نتیجه این دو اندیشه در عمل
و روش فقهي یکي است )ضیائيفر ،۱۳۸۵ ،ص ۲۵۹-۲۵۸و ،(...این تحقیق این دو اندیشه را از یک
دیگر جدا نکرده است.

الف( ارزیابي فقاهت معتقد به لزوم کشف سیستم و نظام
فقاهت مزبور را مطابق بیاني که از سـید محمدباقر صـدر به منصـه ظهور رسیده است و ما آن را
نقـل کردیم ،بررســي و نقـد ميکنیم .بـه اعتقاد ما بر فرض که دو مدعاي فوق )وجود نظام و لزوم
ّ
کشـف آن در عملیات استنباط مستقل( صحیح باشد –که البته بخش اول آن صحیح و بخش دوم آن
نادرسـت است و آن را در ادامه اثبات خواهیم کرد– بیان محقق صدر در این باره نادرست مي نماید.
به راسـتي بر اسـاس چه توجیه و برهاني ،صـحیح و جایز اسـت که فقیه مستنبط ،در استنباط اول به
گزاره اي برسد ،آن گزاره در حق او و مقلدانش حجت باشد ،لکن به دلیل اینکه آن گزاره در سیستم و
نظـامي که این فقیه به آن رســیده و به گمان وي به شــارع منســوب اســت ،جاي نمي گیرد ،گزاره
اســتنباطشــده اي از فقیه دیگر را –که مورد قبول وي )فقیه اول( نیســت -انتخاب کند و در چینش
انتخابي خود قرار دهد و مجموعه را به شارع اقدس نسبت دهد؟
شـاید گفته شـود نظر مرحوم صدر به این است که مستنبط نظام ،فقیه اول نیست ،بلکه دیگراني

١١
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 .۴ارزیابي منهج فقهي نظام پذیر و منکر نظام

١١

ً
هسـتند که نسـبت به فتواي این فقیه و –مثﻼ -فقیهي که فتواي خاصـش در ساخت یا کشف نظام به
کار مي آید ،بيطرفاند و براي آنها رســیدن _یا چیدمان -نظام مهم اســت نه اســتنباطات خرد این
فقیه یا آن فقیه .بنابراین اشکالي بر کﻼم وي از این جهت وارد نیست.
لکن پاسخ به این گفته روشن است و این صراحت کﻼم مرحوم صدر است که یک فقیه را –البته
با دو نگاه– مستنبط ميبیند.
به هر حال مشـکل کﻼم مرحوم صـدر باعث گردیده است برخي شاگردان ایشان به توجیه کﻼم
استاد خویش بپردازند؛ بدین بیان که ولی امر میتواند با استفاده از مجموع احکام و فتاوا ـــ هرچند
١٢

برخی فتاوا برای مجتهد و ولی امر حجت نباشــد -ایجاد ســیســتم کند و این یک نوع حکم وﻻیی
است که با مﻼحظه »مصلحت جامعه« صادر مینماید )ر .ک :یوسفي ،۱۳۸۴ ،ش ،۵ص ،۹۷-۹۶به
نقل از محمدعلی تسخیری(.
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یکي دیگر از محققان در جواب این سـؤال که »آیا به نظر شـما ولي فقیه حق استفاده از مصالح
مرسله و امثال آن را دارد اما فقیهان دیگر ندارند؟« و در دفاع از پیشنهاد شهید صدر ميگوید:
در صــورتي کـه راه بهتري پیـدا نکنـد ،حق دارد؛ اما فقیهان دیگر چنین حقي ندارند؛ زیرا فقیه
کارش کشف واقع است )همان ،ص ،۹۷به نقل از سیدکاظم حائری(.

به نظر ميرسـد افزون بر اشـکال در فرمایش شـهید صـدر دو دفاعي هم که از این گفته صورت
گرفته ،جدا از اینکه هیچ کدام نمي تواند ،اشـکال را از کﻼم آقاي صدر برطرف سازد ،تهي از اشکال
نیســت؛ با این توضــیح که دفاع اول فاقد بنیان علمي اســت؛ زیرا وقتي قاعده اي براي هیچ کس از
مجتهد و ولي امر ،حجت نیسـت ،چگونه ولي امر مي تواند به عنوان »مصلحت جامعه« و به عنوان
یک روش مطرح کند؟ اگر مصلحت جامعه است و به عنوان یک روش در استنباط و فهم و درنهایت
در اصـدار حکم موثر است ،چه جاي سخنگفتن از عدم حجیت است و اگر سخن از عدم حجیت
است ،به هر عنوان که مطرح شود ،چه فایده دارد؟
دفاع دوم نیز قابل فهم نیسـت .اسـتفاده از »مصالح مرسله و امثال آن« اگر به سند معتبري چون
ادراک قطعي عقل یا برداشــت معتبر از مجموعه اســناد ،ادله و مقاصــد شــرعي متکي باشــد ،معتبر
است و در این باره فقیه و -به اصطﻼح -ولي فقیه یکساناند ،وگرنه در ّ
حق هیچ کس حجت نیست.
البته بر مبناي تحدید حوزه اختیارات فقیهان غیر حاکم نســبت به فقیه حاکم و قرار گرفته ،در رأس

هرم قدرت ،ممکن اسـت اسـتصـﻼح در حوزه اي به حاکم اختصـاص داشته باشد؛ لکن این سخن
غیر از آن است که در این دفاع آمده است.
باور نگارنده این اســت که مشــکل بنیادین در کﻼم آقاي صــدر و مدافعان ،عدم توجه به ادراک
عقل و اســتصــﻼح مبتني بر آن از یک ســو و عدم توجه به مقاصــد شــریعت ،مجموعه شــریعت و
ّ
مســلمانگاشــتن »منطقة الفراغ« از ســوي دیگر اســت؛ وگرنه هر گاه فقیهي -حاکم و غیر حاکم– بر
اساس اسناد اربعه ،از جمله »عقل« و لحاظ مصالح و با درنظرگرفتن مقاصد و مجموعه شریعت به
استنباط بپردازد ،در هیچ زمینه اي به بن بست و نقطه کور و مبهم برخورد نمي کند تا مجبور باشد از
آنچه به آن اعتقاد ندارد و بر او حجت نیســت و اگر مطرح اســت به عنوان اضــطرار و به این دلیل
مطرح است که »راه بهتري پیدا نميشود« بهره برد.
اشــکال بنیادین دیگر بر فقه النظام به تقریر شــهید صـــدر ابهام در مفهوم نظام در کﻼم ایشــان
تﻼشهایي را صورت دادیم.
در ادامه این گفتوگو نگارنده اندیشه خود را در این باره ،فارغ از کلمات محقق صدر بیان ميکند.
ب( ارزیابي فقاهت با انگاره انکار نظام
در بیاني که در راستاي انکار نظام گذشت ،دو ادعا وجود دارد:
ادعاي اول انکار نظام در فقه و ادعاي دوم انکار نظام در اسﻼم است .پرواضح است بین این دو
ادعا تفاوت اساسي هست و اثبات یا نفي هر یک مﻼزمه با اثبات و نفي دیگري ندارد .فقه به معناي
دانش یا نفس عملیات اسـتنباط یا حاصـل اسـتنباط فقیهان اسـت که هر کدام باشد داعیهدار کشف
احکام از اسناد شناختهشده اي چون ادله چهارگانه )قرآن ،سنت ،اجماع و عقل( است؛ در حالي که
مراد از اسﻼم ،مجموعه دین یا بخش شریعت آن است که به واسطه فقه مکشوف ميگردد.
ً
ادعاي اول را قاعدتا با »ندیدهایم« ميتوان تمام کرد ،به شرطي که مراد از فقه ،فقه موجود باشد؛
زیرا در تراث موجود فقهي که بخشــي از آن متون فقهي و بخشــي منهجهاي فقهي و هنجارهاي به
رسـمیت شـناختهشـده از سوي فقیهان اسﻼم و امامیه است ،جداي از استنباطات اتمیک و خرد در

١٣

فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار

اســت؛ به گونه اي که نمي توان نظام را از مقاصــد شــریعت در کﻼم ایشــان جدا کرد ،هرچند ما

١٣

ابواب مختلف فقهي ،چیزي بـه عنوان »فقـه نظـام« یـا »فقـه نظـامات« با مدلي که در بیان برخي
مدعیان این روش فقهي مﻼحظه کردیم ،وجود ندارد و از این جهت ادعاي انکار ،قرین واقع اسـت.
البته به طور نانهادینه گاه برخي اســتنباط ها از نادري از فقیهان به اســتنباط نظام نزدیک مي شــود
)علیدوسـت ،ش ،۴۱ص۱۳۲ـــ(۱۳۵؛ لکن نانهادینگي این رفتارها و نقض آنها توسط خود صاحبان
این رفتارها در موارد دیگر )همان ،ص (۱۳۲باعث مي شــود بر عبارت » ما این مقدار که در فقه کار
ً
کردهایم ،چیزي به نام "نظام" ندیدهایم« زخمي وارد نشـود؛ هرچند اگر تعبیر »عموما« آورده شود تا
از حـالت ســلب کلي خارج و برخي اســتثناهاي نادر –دســت کم احتمالي -را پذیرا گردد ،ادعا،
١٤

دقیقتر خواهد بود.
البتـه قـایـل محترم در ادامه ســخنان خود ،افزون بر ادعاي ندیدن به برخي تنگناهاي دیگر نیز
اشاره ميکند؛ آنجا که ميگوید ...» :کاشف این نظام چیست؟ این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین،
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مختلف است ،پس هر مجتهدي خودش باید یک نظام خاص استخراج کند.«...
ادعاي دوم در بیان ســابق به جامعیت اســﻼم ،اســتناد داده شــده و وجود نظام خاص ،مزاحم
قابلیت تطبیق و اجرای آن در هر زمان ،دیده شـده اسـت .به عﻼوه قایلشـدن به نظام مستلزم تصور
خردهنظامها وکﻼننظام دیده شده است؛ امري که به اعتقاد گوینده قابل التزام نیست.
بیان مورد بحث با همه توضیحات که ما از آن ارائه دادیم ،بهویژه در جداکردن انکار نظام در فقه
از انکار نظام در اسﻼم ،خالي از برخي مﻼحظات نیست ،مﻼحظاتي از این قبیل:
یکم .انکار نظام بالفعل در فقه مســتلزم انکار بالقوه آن در فقه نیســت؛ به تعبیر دیگر آیا در فقه،
ظرفیت کشــف نظام وجود ندارد؟ آیا با ظرفیتشــناســي فقه -بدون آنکه از هنجارهاي خود خارج
شــود ،لکن با کشــف توانایي هاي آن– نمي توان به نظام رســید؟ اگر فرض را بر ضــرورت کشــف
نظام هاي شــرعي بگذاریم ،آیا فقیه نمي تواند با اســتفاده از ظرفیت فقه از جهت منابع و روشــي که
دارد ،به خرده نظامها و کﻼن نظام یا کﻼن نظامها برسد؟
واضــح اســت مدعیان فقه نظام و ضــرورت کشــف آن ،اصـراري بر وجود نظامهاي مکشــوف،
موجود و بالفعل در متون فقهي موجود ندارند .اصــرار آنها بر ضــرورت وجود چنین نظامهایي در
فقاهت منضبط با کشف ظرفیتهاي آن است.
دوم .قایﻼن به فقه نظام ،اصراري بر وحدت نظام مکشوف ندارند .آنها طي این مسیر را ضرورت

مي بینند و هر فکري که براي اختﻼف در مسـتنبطات فقیهان در اسـتنباطات اتمیک مي شود -بهویژه
در اداره کشـوري که حکومت آن اسـﻼمي اسـت و بر اسـاس شـریعت اداره مي شود و باید »فتواي
معیار« خاســتگاه قانون قرار گیرد -در ظرف اســتنباط نظامهاي مختلف هم ميشــود .نباید فراموش
کرد که اگر تصور صحیحي از فقه نظام داشته باشیم -و ما تا حدودي در ادامه آن را با ارائه مثالهایي
توضــیح مي دهیم -اختﻼف فقیهان در رســیدن به نظامات غیر کﻼن -و یک یا چند کﻼن نظام -به
غایت کمتر از اختﻼف ایشان در استنباطات اتمیک است.
سـوم .اینکه تصـور نظام یا نظامات در شریعت اسﻼم با جامعیت و مزاحم قابلیت اجراي آن در
هر زمان ناسـازگار دیده شـده اسـت ،به دلیل تصـور خاصـي است که قایل از نظام داشته است؛ در
حالی که نظاماتي که اثبات و نفي آن و لزوم کشـف آن –بر فرض قبول اصل آن– مورد گفتوگوست،
پدیدههاي مرتبط با اجرا و شـیوههاي اجرایي نیست که به طور دائم یا غالب دستخوش تغییر باشد تا
خواهد شـد -کﻼن اصول و پارادایم هایي است که همچون مقاصد شریعت و علل شرایع دستخوش
تغییر قرار نميگیرد.
چهارم .به عنوان اشـکال بر قبول خردهنظامها گفته شـد قبول این نظامها مستلزم قبول کﻼننظام
اسـت و این حرف قابل التزام نیسـت؛ در حالي که قایلشدن به ضرورت خردهنظامها در شریعت یا
هر مجموعه دیگر ،مســتلزم قبول یک یا چند کﻼن نظام نیســت و هیچ برهاني تجربي ،عقلي و نقلي
این اسـتلزام را اثبات نميکند .بر فرض که چنین اسـتلزامي باشــد ،قایل به وجود نظام در شــریعت،
هیچ ابایي از التزام به این ﻻزم ندارد .چه کسـي از قایﻼن به نظام ،مورد پرسـش واقع شده و از قبول
کﻼننظام ابا کرده است؟ یا چه برهاني آن را رد ميکند؟ صرف اینکه گفته شود »قابل التزام نیست«،
مطلبي اثبات نميشــود .به راســتي آیا مانعي دارد که معتقد به نظام قایل شــود که مجموعه احکام
شــرعي متفرق در بیع ،مضــاربه ،اجاره در ذیل خرده نظامي به نام »نظام قراردادها« قرار داد .نظام
ً
مزبور نیز در ذیل نظام واسـطي با عنوان -مثﻼ» -نظام مالي اسﻼم« و اینها زیرمجموعه »کﻼننظام
اجتماعي« قرار ميگیرند؛ از این رو در نظام دوم مباحث خمس ،زکات ،انفاق و انفال مطرح ميشود
و در نظام سوم ساختارهاي اجتماعي ،طبقات اقتصادي ،تقسیم ثروتها داخل ميشود .با خروج از
مباحث اقتصــادي و مالي ميتوان مثال را در مثال خانواده این گونه منطبق کرد :احکام شــرعي ←
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منافي با »جامعیت ،جهاني و جاودانبودن« شــریعت مطهر اســﻼم باشــد .نظامها –چنان که اشــاره

١٥

نظام خانواده ← نظام معاشرت ← نظام اجتماعي و....
البته ادعاي این پدیدهها بدون اینکه بتوان آنها را به اثبات رسـاند ،کار درستي نیست؛ بلکه ﻻزم
است براي هر مورد ،دلیلي درخور اقامه کرد؛ لکن مطالبه دلیل موجه از مدعیان نظامات طولي -که
مطالبه اي بحق است -غیر از این است که گفته شود :اعتقاد به نظامات طولي ،قابل التزام نیست .به
عنوان نتیجه ارزیابي دو بیاني که در راستاي اثبات نظام و انکار آن گذشت ،باید گفت :هیچ کدام از
این دو بیان ،از نصــاب ﻻزم براي اثبات مدعاي مورد نظر معتقدان به اثبات یا انکار نظام برخوردار
نیست.
١٦

 .۵اندیشه مختار در مسئله
سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

از آنچه گذشـت ،معلوم گردید که در بحث حاضـر با چند پرسش مواجه ایم؛ پرسش هایي
ازاین قبیل:
یکم .آیـا در شــریعـت مطهر اســﻼم ،پـدیـدهاي بـه نـام »نظام« )خردهنظامها و کﻼننظام یا
ً
کﻼننظامها( مثﻼ نظام اقتصادي ،نظام سیاسي ،نظام اجتماعي وجود دارد؟ به چه دلیل؟
دوم .بر فرض اثبات ،آیا کشف آن از سوي متکفل استنباط ﻻزم است یا به دلیل عدم تأثیر آن در
فرایند و برایند استنباط ،چنی ن کشفي ﻻزم نیست و همان استنباطات اتمیک که از سوي فقها صورت
ميپذیرد ،کافي است؟ به تعبیر دیگر آیا رسیدن به نظام ،تحصیلي و از طریق استنباط ویژه و مستقل
است یا حصولي و خودبهخود است؟
ســوم .بر فرض لزوم کشــف مزبور ،راهکارآن چیســت؟ )یکي از راهکارها راهکار جناب ســید

محمدباقر صدر بود که نقل و نقد گردید(.
چهارم .آیا فقه موجود با ابزارهایي که براي اســتنباط دارد ،ظرفیت اســتنباط نظام را دارد یا فاقد
چنین ظرفیتي اســت ،از این رو بر فرض نیاز به چنین اســتنباطي ،باید به فکر ابزار مناســب آن بود،
ً
مثﻼ اصول فقه جدیدي را تدارک دید تا بتوان با استمداد از آن به کشف نظامهاي شرعي رسید؟
به هر حال به انگیزه پاســخ به پرســشهاي فوق و اتخاذ موضــعي روشــن نســبت به دو روش از
فقاهت مورد گفتوگو ،مطالبي در قالب چند شماره بیان ميشود:

الف( نباید تردید کرد که شـارع مقدس در جعل احکام مقاصدي را دنبال ميکند و بر این مدعا
شــمـاري از آیـات قرآن و روایات دﻻلت دارد )برای نمونه ،ر .ک :بقره ۱۸۳ ،۱۵۱ ،۱۲۹ :و  / ۲۱۳آل
عمران /۱۶۴ :مائده /۹۷ :اعراف /۱۵۷ :انفال /۲۴ :توبه /۱۰۳ :عنکبوت /۴۵ :حدید ۹ :و  /۲۵جمعه/۲ :
نهج البﻼغه )فیض اﻻسﻼم( ،خطبه اول ،صص ۳۳و  ۴۲و خطبه  ،۱۸۹ص.(.../۶۴۰

مقاصـد را درواقع باید چون لباسـي سـرتاسري بر اندام شریعت پوشیده دید که موجب انسجام
شریعت است )همان ،ص.(۱۰۳-۱۰۲

از این رو نمي توان به ناهمسـویي مقاصـد با مجموعه شـریعت و ناهمسویي اجزاي شریعت با
ً
یکدیگر قایل شـد .البته باور به انسـجام ،نباید بي حد و مرز تصور شود؛ مثﻼ گفته شود :فﻼن حکم
تعبدي شـرعي در یک عمل عبادي با فﻼن حکم سـیاسـي در فﻼن کﻼن مسئله اجتماعي نیز ارتباط
دارد .این گونه ادعاها زمینه را براي گروه مقابل در انکار مطلق انسجام آماده ميسازد .بله ناهمسویي

ب( آنچه در ردیف قبل بیان گردید ،ما را به این نکته مي رساند که در محیط شرع ،احکامي
وجود دارد و مقاصــدي .احکام هم در قالب هاي مختلف قابل تصــور اســت :در قالب احکام
جزئي ،قواعد و َاب رقواعد .واضـح است فقیه در استنباط احکام متناسب با اقتضاي مسئله مورد
استنباط باید به اجتهاد بپردازد و حکم مسئله را کشف کند و به اصطﻼح به » تخریج ح کم فرع
از اصـــل« بپردازد و » تطبیق کلي بر مورد« نماید؛ لکن آیا در وراي احکام و مقاصـــد ،پدیده
دیگري وجود دارد که در ذیل هیچ کدام از این دو تعریف نشـود و خاصـیت انسـجام بخشي و
جهت دهي به احکام را داشته باشد ،به گونه اي که احکامي را به هدفي معین از مقاصد )وعلل
احکام( ســوق دهد یا چیزي جز آنچه بیان شــد ،وجود ندارد؟ در اینجاســت که دو صــف از
فقیهان  -و فیلسوفان فقه -تشکیل مي شود؛ گروهي که بر وجود این پدیده اصرار داشته و کشف
آن را در استنباط ضروري مي دانند ،هرچند این استنباط با فرایندي جدا از استنباط هاي سلولي
احکام صـورت پذیرد و هرچند فقیه ناچار باشد از مستنبط خود در استنباط اتمیک اول دست
بر دارد و گروهي وجود این پدیده را در صحن تشریع قبول ندارند یا آن را قابل استنباط مستقل
از اســـتنبـاط هاي اتمیک احکام ندانســـته ،بر یک بار اســـتنباط تأ کید دارند .قایﻼن به چنین
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و سـتیز دروني خط قرمز است که نباید کسي آن را ادعا کند .بنابراین بین عدم لزوم انسجام مطلق -
که قابل ّ
تفوه است -با ناهمسویي مطلق یا في الجمله -که قابل گفتن نیست -تفاوت است.

١٧

نظام هایي مطرح مي کنند که حقایقي در محیط شــریعت موجود اســت بدون اینکه در لیســت
ً
مقاصـــد یا احکام جاي گیرد؛ مثﻼ عﻼوه بر برقراري عدالت در همه شـــئون از جمله عدالت
اقتصادي که از مقاصد خداوند در تشریع مقررات مجعوله است و عﻼوه بر حرمت اکل مال به

باطل ) مؤاکله باطله( *،حرمت قمار ،غصب ،صحت بیع و تجارت ،جعل ملکیت یا سلب آن
که از احکام و شریعت الهي است ،اصول ي از شارع در ارتباط با اقتصاد و امور مالي داریم که
جزو هیچ یک از این دو نیسـت .با این توضیح ،اسﻼم در مقابل نظام هاي اقتصادي چون نظام
اقتصـاد آز ِاد کاپیتالیزم و نظام اقتصـاد متمرکز و دولتي سوسیالیزم ،نظام خاص اقتصاد ي دارد .
١٨

مـالکیـت فردي را بـه طور مطلق نپـذیرفته  -در مقابل کاپیتالیزم -و علي اﻻطﻼق نیز آن را رد
نکرده اسـت  -در مقابل سـوسـیالیزم -مالکیت فردي را با شـرایطي پذیرفته اسـت؛ چنان که بر
مالکیت عمومي و دولت نیز در شرایط خاص مهر صحت نهاده است .تفاوت فاحش طبقاتي،

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

تداول اموال در دست اغنیا** و ...را نپذیرفته است .مطا بق باور معتقدان به نظام اقتصادي در
اسﻼم ،جنس این پدیده ها هم نه از مقاصد است و نه احکام .واقعیت هایي است مورد خواست
شارع که تشریع را در راستاي رسیدن به مقاصد شکل مي دهد .به همین دلیل تشریعات مرتبط
با امور مالي و اقتصادي نباید ناهمسو با آنچه بیان گردید ،باشد؛ از این رو نمي توان براي مثل
قاعده » تســلط مردمان بر اموال خو یش« گســتره اي را تعریف کرد که ســر از نظام کاپیتالیزم
درآورد؛ چنان که نباید دسـت حاکمیت را در دخالت بر شئون مالي مردم به قدري باز گذاشت
ً
که برایند آن نظام اقتصــادي ســوســیالیزم باشــد .دقیقا به همین دلیل اســت که وقتي از پیامبر
عظیم الشأن خاتم  مي خواهند در امر بازار دخالت و اقدام به قیمت گذاري کاﻻ کند و ناموجه

– به عنوان حاکم -سـلطه مردمان را بر مبادﻻت خو یش محدود نمایند ،ناراحت شده و با جمله
ُ َ
ُ
ً
شیئا َف ُ
ﻷلقي الله ببدعة لم یحدث ّ
دعوا عبادالله یأکل بعضهم من بعض«...
الي فیها
خالد »ما کنت
ِ
ً
ُ
َ ُ
َ ُ
لباطل« )بقره (۱۸۸ :به »حرمت اکل مال به باطل« تعبیر مي کنند؛
* معموﻻ از مفاد آیه » َوﻻ تأکلو أموالکم َب َینکم با
ِ ِ ِ
لکن با دقت بیشتر ،معلوم ميگردد که تعبیر صحیح از مفاد آیه »حرمت مؤاکله باطله« است .توضیح این مطلب را
از نگارنده در فقه و حقوق قراردادها )ادله عام قرآني( )ص (۱۵۰–۱۴۷مﻼحظه نمایید.
َ ًَ
َ
** برداشــت از کریمه » ...کي ﻻ یکون دولة بین اﻷغنیاء منکم« )حشــر /۷ :همچنین ر .ک :حکیمي و حکیمی،
 ،۱۳۷۴ج ،۶صــص ۴۵۱–۴۳۲ ،۴۲۳-۳۲۴ ،۱۵۱-۱۴۹ ،۱۰۱ ،۹۵-۹۴و ج ،۵ص /۱۴۰کلیني ،۱۳۸۳ ،ج،۲
ص ،۱۰۴ح ۶۶۸و ج ،۸ص ۳۲و.(...

) ّ
حر عاملي۱۳۹۸ ،ق ،ج ،۱۷ص ،۴۳۱ح  (۲آن را رد مينمایند.

ً
حوزه فقه سـیاسـي حوزه دیگري است که مي توان به آن مثال زد؛ مثﻼ در نظام سیاسي اسﻼم

شـارع مقدس مقاصـدي دارد و احکام بيشـماري؛ لکن پدیدههایي چون فرم حکومت اسﻼمي،

پذیرش دولت هاي مدرن یا اصرار بر تشکیل امت واحد اسﻼمي* از اموري است که نمي توان بر
آن نام مقاصـد نهاد ) این امور در مسیر تحصیل مقاصد است( نه حکمي مرسوم از احکام شرعي
اسـت .حال چنانچه فقیهي قایل به نظام سـیاسـي خاصي در اسﻼم که باید استنباط شود ،باشد،
ً
قهرا آن نظام را موجب انســجام احکام بي شــمار شــرعي در این پیوند دیده و کشــف آن را ﻻزم
ميبیند ،هرچند این کشــف در اســتنباط دوم باشــد؛ ولي اگر فقیهي به چنین پدیدهاي در صــحن
شـریعت قایل نبود یا آن را با مراجعه به تک تک ادله مرتبط با اسـتنباط هاي موردي ،حاصـل شده
دید ،راه دیگري را در استنباط پي ميگیرد و از مقوله »استنباط فقه نظام« دریافتي نخواهد داشت.
دقیق از بحث کافي است.
ج( آنچه به نظر ما غیر قابل تردید مي نماید ،انســجام دروني هر آن چیزی اســت که در صــحن
شــریعت بالمعني اﻻعم )= دین( وجود دارد .البته انســجام دروني در موارد لزوم انســجام و عدم
نـاهمســویي اجزاي این مجموعـه بـا یکـدیگر و دین الهي -به عنوان کتاب تدوین او -چون کتاب
َْ
َ
تکوین اوست که همه اجزا در کنار هم قرار مي گیرند و بحق دربارهاش باید گفتَ » :ما ت َري ِفي خل ِق
َ َ ْ
ْ
ْ
َ َ َ
ََ
ُ
ُُ
َ
ْ َ
ﱠ ْ
ور* ث ﱠم ْار ِجع ال َب َصــ َر ک ﱠرتین ْینق ِل ْب ِإلیک ال َب َصــ ُر
الرح َمن ِم ْن تف ُاو ٍت ف ْار ِجع ال َب َصــ َر َهل ت َري ِم ْن فط
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ً ُ َ
خ ِاسئا َوه َو ح ِس ٌیر« )ملک.(۴-۳ :
حال چه نام این وضـعیت را »وجود نظام« بگذاریم یا نه -که البته بهتر اسـت اطﻼق شود .فقیه
مسـتنبط نیز در یک اسـتنباط باید همه آنچه را دخیل در اسـتنباط است ،در نظر بگیرد و البته واضح
اسـت که اقتضـائات هر مسـئله از نظر گستره آنچه باید در نظر بگیرد ،متفاوت است؛ برای مثال هر
گاه خواسـته باشـد اصـل لزوم یا عدم لزوم معامﻼت یا وجوب اصـل نماز ،زکات و حج را از اسناد
* گزینه دوم )اصـرار بر تشـکیل امت واحد اسـﻼمي( پذیرش مرزهاي جغرافیایي مرسوم را جز در قالب مصلحت یا
عناوین مشــابه توجیه نمي کند؛ در حالي که پذیرش دولت هاي مدرن کنوني ،توجیه گر خوبي براي پذیرش مزبور
است .این مبحث را باید در فقه سیاسي پي گرفت.
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مثال هاي مرتبط با مبحث مورد گفت وگو زیاد اســت؛ لکن آنچه گذشــت ،جهت ارائه تصــویري

١٩

شـرعي اسـتنباط کند ،کافي اسـت به قرآن مراجعه و گزاره هاي شرعي مرتبط را استنباط نماید؛ لکن
گستره ادله گاه وسیع تر از اینهاست .باید مجموعه اي از ادله عام و ّ
خاص ،قواعد شرعي و اصولي که
ً
بعضا اشاره شد ،در نظامي حلقوي )کنار هم( یا هرمي )طولي( را ببیند و انسجام گزاره مستنبط را با
سایر گزارههاي استنباطشده ببیند تا بتواند بر کار خود نام اجتهاد )= استفراغ الوسع( نهد.
جالب اینکه گاه مســئله اي معین با اینکه نصــي معین نیز دارد ،نباید از نصــوص مرتبط با ابواب
مناسـب دیگر بریده شــود و به دیدن یک یا چند نص معین خاص اکتفا شـود؛ چراکه مســئله خاص
مورد نظر از تبار یک مسـئله کلي و آن مسئله کلي از خانواده یک مسئله کليتر است .در اینجا ﻻزم
٢٠

است فرع مورد نظر تبارشناسي شود و در یک مطالعه سیستمي و کلي مورد مطالعه و استنباط حکم
ً
قرار گیرد؛ برای مثال در فرع فقهي »وظیفه مسـتمع غیبت چیست؟« عموما فقهایي که از این مسئله
بحث کردهاند ،روایت مرتبط مباشر را در مسئله دیده و اظهار نظر کردهاند .برخي ّرد غیبت را واجب
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دانسـته و آن را همان انتصـار از مغتاب قلمداد کردهاند )انصاري۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۱ص(۳۶۳-۳۶۲؛ در
ّ
حالي که برخي دیگر رد را غیر از انتصــار دانســته و هیچ کدام را ﻻزم ندانســتهاند )موســوي خمیني،
 ،۱۳۷۳ج ،۱ص .(۳۱۳این رفتار در حالي اســت که فرد مزبور مصــداقي از یک مســئله کلي به نام
»حقوق مومنان بر یکدیگر« ،آن هم مصـداقي از َابرمسـئلهاي دیگر به نام »آداب معاشـرت« است.
در اینجاســت که فقیه مســتنبط در پیوند با اســتخراج وظیفه مســتمع غیبت ،باید پس از قرآن مثل
»ابواب احکام العشــره« را از وســائل الشــیعه )با  ۱۶۶باب و تنها در باب  ۱۴۶آن( )حر عـاملی،

۱۳۹۸ق ،ج ،۱۲ص۵ـــ  (۳۱۲دوازده روایت ،ببیند )همان ،ص۲۶۵ـــ ،(۲۶۹سپس فتوا دهد؛ هرچند
ممکن است پس از این تتبع و تدبر گسترده به همان نظر برسد که اگر روایات ّ
خاص باب را ميدید،
ميرسـید؛ لکن بحث ما در تفاوتکردن یا تفاوتنکردن برآیند اسـتنباط نیسـت؛ گفتوگو در روش
ً
اســتنباط اســت .البته »مطالعه تبارشــناختی« الزاما به »مطالعه نظاموار« نميانجامد؛ هرچند گاه
چنین براینـدي خواهد داشــت .هدف ما هم از نقل این مورد بیشــتر این بود که بیان کنیم گاه ﻻزم
ً
است دامنه تتبع در استنباط را توسعه داد؛ مثﻼ در فرع مورد بحث به چند کلیدواژه از قبیل »غیبت«،
»انتصار« و » ّرد« بسنده نکرد.
آنچه گفته شد ،بیانگر آن است که فقیه در استنباط حکم به اقتضاي مورد ،باید ابزارهاي استنباط
را هرچه باشـد ،در نظر بگیرد و طرح اسـتنباط اتمیک و استنباط نظام به عنوان دو عملیات مستقل و

در طول یکـدیگر نـادرســت اســت؛ به ویژه گرفتن فتواي دیگران و آوردن آن در نظامي که فقیه غیر
معتقد به آن فتوا ،در صدد استنباط آن است.
د( از نکات دشـوار در مسـئله مورد گفت وگو گسـست آنچه به نام »نظام« -به زعم طرفداران
آن -مطرح اســت از مقاصــد از یک ســو و از َابرقواعد شــرعي -که بخشــي از شــریعت و احکام
اسـت -از سـوي دیگر اسـت؛ زیرا بسیاري از آنچه به نام نظام مطرح شده یا ممکن است مطرح
ً
شــود ،بهراحتي مي تواند از مقاصــد قلمداد گردد؛ مثﻼ هر گاه گفته شــود »عدالت اقتصــادي« از
خرده نظام هاي مطرح در اقتصــاد اســﻼمي اســت ،به راحتي مي توان بر آن خرده گرفت و گفت:
عدالت به طور عام و عدالت اقتصـادي به طور خاص از مقاصـد شریعت به حساب مي آید و در
مورد آن ،همان موضـعي را باید داشـت که در قبال مقاصـد داریم .البته مسئله نظام و تعریف آن

که نظام بخش احکام بي شـمار مالي در اقتصـاد اسـﻼمي است ،مي تواند در قالب یک یا چند گزاره
فقهي مطرح شـود و بخشـي از شریعت به شمارآید ،بدون اینکه نام »نظام« -با لوازم ویژهاي که گاه
در اسـتنباط براي آن ميشـمارند -بر آن نهاده شـود؛ لکن آنچه کار را –بر اساس نظري که داده شد-
آسـان مي کند ،این اسـت که گفتیم» :فقیه در وقت اسـتنباط باید همه اقتضائات را در نظر گرفته ،به
اسـتنباط بپردازد ،نام آن هرچه ميخواهد باشـد« .ابهام و اشـکال وقتي رخ مي نماید که دو استنباط
مطرح شود و شبیه آنچه جناب سید محمدباقر صدر فرمود ،عمل شود.

نتیجه )اندیشهها و رویههاي* رقیب و مختار در پیوند با استنباط نظام در یک نمودار(
الف( انکار هر گونه نظام و هر آنچه از جنس هدف و مقاصـد باشـد ،در شریعت و افعال

* اضــافه »رویهها« در کنار »اندیشــهها« بدین جهت اســت که گاه فقیهي در رویه و رفتار عملي خویش ،به گونهاي
ً
حرکت مي کند که مسـتلزم امري اسـت؛ هرچند ناموجه آن ﻻزم را قبول ندارد یا اصوﻻ براي وي آن ﻻزم ،دغدغه یا
ً
مسئله نیست؛ مثﻼ برخي از رویه هاي فقهي رایج حتي در حوزه هاي علمي شیعه ،حکایت قطعي از روش اخباري
و اشعري در عقل گریزي و مقاصد ستیزي دارد؛ امري که صاحبان این رویه هرگز حاضر به پذیرش آن نیستند یا با
ّ
اینکه نظام را در شـریعت مي پذیرند ،در عملیات استنباط ،هیچ حسابي براي آن باز نمي کنند؛ حتي در این حد که
بگویند اســتنباطات اتمیک ما را به آن نظام یا نظام ها مي رســاند؛ از این رو ما تعبیر »رویهها« را اضــافه نمودیم تا
نمودار ،عﻼوه بر بیان اندیشهها ،مبین رویهها نیز باشد.

٢١

فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار

وقتي در فقه مطرح مي شـود ،به قدري شـلوغ است که معتقد به نظام مي تواند مدعي شود منظور
ً
من از نظام ،الزاما پدیده اي در مقابل مقاصد نیست.
ً
وضـعیت در مقایسـه نظام و قواعد کﻼن نیز چنین است؛ مثﻼ تعدیل در مالکیت فردي و دولتي

٢١

الهي و قبول احکـام عـام )قواعد( و خاص و اســتناد انکار به یک باور کﻼمي ،انکار
تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـد پیشـین و موجود در متعلق احکام و انکار حسن و
قبح ذاتي )پیش از شرع( افعال .این باور از اشاعره است.
ِ
ب( انکار هر گونه نظام در شــریعت و فقه ،بدون رد هدف و مقاصــد و قبول احکام عام و
خاص و اســتناد انکار به مثل ناســازگاري وجود نظام با جامع ،جهاني و جاودان بودن
شریعت -و ناسازگاري با قبول تأثیر نصوص مبین مقاصد در استنباط .نمونه دوم از دو
نمونه گذشته و ارائهشده در این مبحث حکایت از این اندیشه دارد.
٢٢

ج( قبول نظام -و مقاصـد -و احکام عام و خاص در شریعت ،انکار نظام فقهي به معناي
نیازمندبودن آن به استنباط و اکتفا به استنباط هاي اتمیک و اعتقاد به رسیدن قهري فقیه
به خرده نظامها و کﻼننظام یا کﻼننظامها با همان اسـتنباطهاي اتمیک با همان روال
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و رویهاي که از فقیهان سلف ميشناسیم .مي توان این گزینه را باور و رویه عملي عموم
فقیهان دانست.
د( قبول نظام -مثل قبول احکام -در شریعت ،اصرار بر نظام فقهي ،نیازمندي کشف نظام
به اســتنباط مســتقل ،هرچند با اســتمداد از آراي فقیهي دیگر باشــد .مرحوم ســـید
محمدباقر صدر به این اندیشه تصریح کرده است.
هـــ( قبول نظام ،مقاصد و شریعت )= احکام( در دین ،لزوم جست وجوي فقیهانه از نظام
حتي در اســتنباطهاي اتمیک احکام )داعي و انگیزهداشــتن براي رســیدن به نظام( در
موارد ﻻزم و نقص فقاهتي که دغدغه رسیدن به این نظامها را ندارد .توسعه در ابزارهاي
فقاهت ،استفاده از نصوص مبین مقاصد ،توسعه اصول فقه متناسب با فقاهت نظام.

تأمل در آنچه بیان گردید ،میتواند دلیل مدعای فوق باشد.
نمودار فوق ،به طور غیر مســتقیم ،پاســخ پرســشهاي چهارگانهاي اســت که در آغاز بحث از
اندیشه مختار ذکر گردید و نیازي به بازگویي دوباره نیست.
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