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 چکيده

گشايي در ميدان واقعيت بسيار مهم است، اما    ها براي راهکه دغدغه عمل و به نتيجه رسيدن انديشه  رغم آنبه

گونه نظريه در   همان اندازه اهميت دارد. توييد هر     شنننتاختي و متدويوبي بهم هم به     پرداختن به حوزه روش 

شتاسانه است. براي مطايعه هر    هاي جدّي روشهاي گوناگون علوم انساني از نگاه اسالمي نيازمتد بررسي   عرصه 

ست        سالمي د ساني ا ضوع در حوزه علوم ان سه زاويه مهم ديد وجود دارد که عبارتتد از: مو سفه، فقه و   کم  فل

موضوع خواهيم رسيد که اين سه زاويه ديد در کتار هم قرار    در يک  به دکترين و نظريه اسالمي  اخالق. هتگامي

سجمي  شرفت        بگيرد و متظومه مت صه پي ضر با نگاه اجتهادي، همين رويکرد را در عر شکيل بدهد. مقايه حا را ت

يشرفت  پکار بسته است. حاصل بهم، نشانگر جايگاه اساسي فقه       مهم در جامعه امروز ايران به ايمثابه عرصه به

 اسالمي ناظر به عرصه حيات اجتماعي است.  هيد هرگونه نظريدر توي

 فقه پيشرفت.پيشرفت،  شتاسي، فقه، نگاه اجتهادي، علوم انساني اسالمي،روش :کليدواژه

 مقدمه

ضوعي نمي  سيد مگر اين در هيچ مو سي   دقت بکه ابعاد مختلف آن با يک نگاه اجتهادي بهتوان به نتيجه ر رر

ور تر دنياي جديد عبتر و ريزتر و ناظر به موضوعات جدي دقيق ه بايستي به سمت اجتهاد  هاي علميشود. حوزه 

سالمي     ساني ا سير از علوم ان سيري که مي  کتد. امروزه ده تا پانزده تف علم  ابتدا نظريه را از»گويد: وجود دارد. تف

شويد.    سپس نظر دين را جويا  سخر       2«بگيريد و  سياري مايه تم ست براي ب شد.  ممکن ا اين کار به نظر آنها با

که يک نظريه را از علم بگيريم و يک روايت هم به آن بچسنننبانيم. در واقي اين روش که          معتايي ندارد جز اين  

ست؛       توجيه کتيم روايتينظريه را از علم بگيريم و با آيه يا  سطهي و غير اجتهادي و غير قابل قبول ا شتي  بردا

با نگاه اجتهادي درسنت و قابل   هاي علمي به قرآنها و فرضنيه رضنه نظريه اصنل ع  رسند که مي نظربهاما چتين 

آيه و روايت را با يک  واگر ما با يک نگاه اجتهادي جامي و دقيق به سننراع علوم انسنناني برويم . اسننتپذيرش 

طور به ر. ما به جدايي ظروف معرفتي بشنننايمراه صنننهيا را پيمودهها پيوند بزنيم متطق دقيق اجتهادي با نظريه

ضيا اين رويکرد بايد       سبيت بيانجامد. در تو ستيم. ايتها با هم ارتباط دارند ايبته نه ارتباطي که به ن مطلق قايل ني

 گفت که در مواجهه با هر متن ديتي دو رويکرد تفسيري امکان دارد:

                                                      
 استاد حوزه علميه قم. .1

 .نيةايقرآ سةشهيد مهمد باقر صدر، ايمدر .2



ن هر  ز مطايعه پيشي هاي متتوع تفسير متن و فارع ا در رويکرد اول بر اساس اصول و قواعد معتبر و شيوه   . 1

سي متن پرداخته مي نظريه و فرضيه  ود؛ ش دست آورده مي شود و مديول و مهتواي آن به اي در حدّ امکان به برر

 استوار است. آنها  اين روش و رويکرد، برپايه همان مفاهيم درون متن و تقسيم و تتظيم

ن معرفت بشننري، بر متن ديتي عرضننه  هاي گوناگوهاي مطرح در حوزهدر رويکرد دوم مفاهيم و نظريه. 2

سيري قابل       عمل ميشود و تالش به مي شود. اين رويکرد اوالً تف ستخراج  ضي متن ديتي در آن زميته ا آيد تا مو

توان نتايج اين رويکرد را با حاصنننل رويکرد اول هماهتم نمود و يانياً موج           جمي با رويکرد اول بوده و مي 

 3«روش موضنوعي »سنيري  وش با آنچه شنهيد صندر در مباحم تف  ود. اين رشن شنکوفايي بيشنتر معاني متن مي  

اند، قرابت دارد؛ ايبته اين روش بايد هماهتم با نتايج معتبر اول باشننند و با دقت تمام سنننعي شنننود تا از ناميده

 4هاي مکات  بر متن و تفسير به رأي پرهيز گردد.تهميل نظرات شخصي و ديدگاه

 نظریه اسالمی فلسفه، فقه و اخالق الزمه

گشايي در ميدان واقعيت بسيار مهم است، اما    ها براي راهکه دغدغه عمل و به نتيجه رسيدن انديشه  رغم آنبه

همان اندازه اهميت دارد. براي مطايعه هر موضننوع در شننتاختي و متدويوبي بهم هم بهپرداختن به حوزه روش

د، شو موضوعي بر کتاب و ستت عرضه مي   کم سه زاويه مهم وجود دارد. وقتي  حوزه علوم انساني اسالمي دست   

در آن موضننوع خواهيم  به دکترين و نظريه اسننالمي بايد از سننه زاويه به آن توجه شننود. در اين تالش هتگامي

را تشننکيل بدهد. اين سننه زاويه ديد  رسننيد که اين سننه زاويه ديد در کتار هم قرار بگيرد و متظومه متسننجمي 

 ق. عبارتتد از: فلسفه، فقه و اخال

ها يا توصننيفي اسننت يا شننويم که اين گزارههاي کتاب و سننتت و متابي ديتي متوجه ميدر مراجعه به گزاره

باشد و بخش مهمي از تجويزيات از آنِ  ميتجويزي. توصيفيات آن فلسفه و کالم و معارف ناظر به يک موضوع    

وصننيفي بودن آن سننخن فراوان اسننت. از هاي اخالقي هم وجود دارد که در تجويزي و تفقه اسننت. ايبته گزاره

سالمي  ست؛ رفتارهايي که در اخالق مطرح مي    ،ديدگاه ا صاف و حوزه رفتارها ا شود  اخالق مرک  از حوزه او

بايد همه آنها در فقه مورد داوري قرار بگيرد. اخالق رفتاري نه در عرض فقه، بلکه در طول آن اسنننت؛ زيرا آن    

اي براي داوري فقهي و آورند اگر حجت باشد زميتهعمل ميک رفتار اخالقي بهداوري که عقل يا عقال در باب ي

ستري براي حکمي   شد ديگر اعتباري   از احکام خمسه فراهم مي ب شود. اگر اين داوري و ارزيابي عقل حجت نبا

ي فقه است؛  اي براي داورهاي اخالقي در حوزه رفتارهاي اختياري مقدمهنخواهد داشت. با اين استدالل، داوري  
                                                      

 .المدرسة القرانية در ر.ک: به مباحم تفسير موضوعي شهيد صدر .3
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رو اخالق رفتاري در طول فقه قرار دارد. اخالق توييدگر دييل براي داوري فقه است؛ هرچتد اخالق حوزه از اين

ساني     صاف نف سانيه و او ستقيم در حوزه فقه قرار نمي کيفيات نف ستقيم در مقد اي دارد که م مات گيرد ويي غير م

ند دييلي اسننت بر اين که فقه بتوا اختياري داوري به عمل آورد، گيرد. بتابراين، اگر اخالق در رفتارميفقه جاي 

له يابد ويي بالفاص ميدر آنجا داوري کتد و اگر در اوصاف نفساني سخن بگويد آنجا اخالق يک هويت مستقل     

ي رااي بتواند در حوزه کيفيات نفساني) از قبيل اوصاف رذايل و فضايل(، زميتهجا هم آن داوري اخالق ميهمان

  5فراهم کتد. اخالق فقهِ

ست که طبعا هيچ دکترين و        سه زاويه ديدي ا سفه، فقه و اخالق  صورت فل سالمي در هر  چ  درباره هي نظريه ا

سئله در دانش       ست. ايبته براي فعال کردن متابي در يک م سه نگاه تمام ني ضوعي بدون جمي اين  سالم مو ي، هاي ا

عمل آورد؛ به اين معتا که مثالً تفسير و قرآن، يا فقه ايهديم و يا احيانا به توان برشي را در متابي تهقيق اسالمي  مي

ما را  گاهمتبي عقل را در يک موضوع فعال کرد. روشن است که اين برشِ متتي، گرچه فوايد زيادي دارد، يکن هيچ   

اي توصننيفي، فقهي و هکتد. آنچه مهم اسننت برش موضننوعي اسننت که اجتماع گزارهبه يک اعتبار نهايي نائل نمي

هاي گوناگون در پيش گرفت. در ايتجا توان در عرصه اخالقي درباره آن موضوع يا مسئله است. اين رويکرد را مي   

پيش از ورود در بهم پيشرفت از باب تقري  ذهن مقويه خانواده را طرح کرده و سپس به بهم پيشرفت خواهيم  

 پرداخت:  

 کاربرد بحث در نظام خانواده

سه سطا و اليه هستتد که نظام خانواده هم يکي از     هاي اسالمي داراي  اس نکته پيشين، بسياري از نظام  بر اس 

سه اليه دارد که به   ست. خانواده  ست که  گيرند. يک دايره، خانوادههايي در درون هم قرار ميصورت دايره آنها اي ا

سطا غرايز و امور طبيعي حرکت مي  سالم اين نوع خا در  سطا  کتد. ا نواده را متي نکرده و قبول دارد. يک اليه و 

شتاختي و عواطف  تري از خانواده نيز وجود دارد که در سطا مسايل غريزي نمانده است و به مسايل روان     متعايي

اي است که در يک افق معتوي، آسماني و فرامادي حرکت    پردازد. سطا سوم، خانواده  و احساسات انساني هم مي   

س مي سطا، يعتي:  کتد. اين  سي، عاطفي و روان   2. خانواده غريزي طبيعي؛ 1ه  سا . خانواده 3شتاختي  . خانواده اح

سه دايره در درون هم قرار گرفته  سطا را       آرماني، ايماني و فرامادي همچون  سه  سياري موارد هر  سالم در ب اند. ا

ار  تر )سطا سوم( در يک راستا قر   تعاييگيري کالن متأييد کرده است؛ اما اين سه سطا را با اويويت دادن به جهت   

 دهد.  مي

اليه سختِ طبيعي ناظر به اهداف مادي و اليه نرمِ   اين مدل تهليل در بسياري از نظريات اسالم کاربرد دارد.  

                                                      
 . درباره فقه اخالق کارهايي انجام شده که جلد اول آن در شرف انتشار است.5



سته   روان سي و يطافت     شتاختي ناظر به آن خوا سا ساني و اح سان مادي هم آن را    هاي ان ست که ان هاي قلبي ا

سو مي سه اليه در درون هم قرار مي    فهمد و اليه  ست. اين  سماني و ايماني ا گيرند و تقابل مطلق م اليه آرماني، آ

جايي که ما يک آن آور ما در حوزه فقه نننننمات مهدوديتکتتد و نظابا يکديگر ندارند؛ اما گاهي تقابل پيدا مي

 ؛يابتدميواردي با هم تزاحم است که در م خاطر اين سه نظامي  به ننننکتيمآور عرضه مي هاي مهدوديتصشاخ 

عاد آرماني را مي             يا اب عاد انسننناني و عاطفي  ظام خانواده آن اب ما در ن عاد دون براي نمونه وقتي  تر بيتيم براي اب

شننود مهدوديت نيسننت، مصننونيت اسننت يک تعبير مجازي و   که گاهي گفته ميدهيم. اينمهدوديت قرار مي

ست. ما ب      ست ويي واقعيتش همين ا مان مهدوديت داريم اما اين گوييم در نظامات فقهيا تمام توان ميشعري ا

تتيده و ترت  طويي و اويويتي که بر آن حاکم اسنننت     هاي درهم دييل همين اليه  ها متطق دارد و آن به  مهدوديت  

 وجود دارد. 

 عيت،جام»هاي مختلفي مطرح اسننت که يک سننه ضننلعي  به بياني ديگر، در بسننياري از اين نظامات، حوزه

شاهده  « اويويت و توازن سالم، جامي مي ميرا م سان قرار داده  کتيم. ا بيتد چون همه آنچه که در طبيعت و در ان

گويد در يک نظام سننلسننله مرات  طويي بايد با آن ديد اين شننده ارزشننمتد و خير اسننت؛ اما اين جامعيت مي 

ساوي االضالع      سخن از يک جامعيت مت سير کرد؛ فلذا  ست. يهاظ دنيا و آخرت، امروز و فردا،   جامعيت را تف ني

هاي آيتده، جسم و روح يا فرد و جامعه و خانواده، برخاسته از نگاه جامي اسالم به تمام ابعاد   نسل کتوني و نسل  

کتيم يم چيتيم و باالنس و تعادل برقرارها را کتار هم ميگوييم ايتاست؛ اما اين نگاه جامي متساوي نيست که مي   

ري است و  هاي بيشت اي است که قابل تطبيق و تهليل گيرد. اين نکتهجامي در يک نظام اويويتي قرار مي اين نظام

 احيانا نقد هم نياز دارد.

 معنای پيشرفت

پيشننرفت مانتد بسننياري از مفاهيم ديگر مثل آزادي، دو مفهوم دارد؛ يک مفهوم مطلق و غير ارزشنني و يک 

ست.  مفهوم فرهتگي و ارزشي که تابي نظر  شرفت همانتد مفهوم  يه کالن ا ست. بوعلي  در ايتجا پي در  يتاس يذت ا

شرفت را         ست. پي شرفت هم از همين قبيل ا سيار زيبايي در باب يذت دارد. پي شارات مباحم ب نمط نهم و دهم ا

در نظر بگيريم، يک مفهوم مطلق است. هر  ن نوعي تکامل پتهان در هر حرکت استکه  ن اگر خروج قوه به فعل 

اي به فعل مبدل شود آنجا پيشرفتي اتفاق افتاده است؛ اما اين پيشرفت به مفهوم جا که حرکتي مهقق بشود و قوه

 ارزشي نيست بلکه به مفهوم فلسفي و تکويتي است که عبارت از شکوفايي و به فعليت رسيدن يک قوه است. 

تا که، گرچه هر وجودي در عايم، داراي معتاي فرهتگي و ارزشنني اسننت. بدين مع ،پيشننرفت در مفهوم دوم

خير اسننت و هر خروجي از قوه به فعل يک پيشننرفت و تکامل اسننت اما از آنجا که اين عايم، عايم تضنناد و    

ضادهايي پدي  تزاحم ست، بين وجودات متزاحم ت شرايطي، انتخاب اويويت مي دها ا هاي ها و گزيتهآيد. در چتين 



خوردار تواند از آن برهاي فلسننفي و اخالقي اسننت که شننخص مکتبي ميهبرتر نيازمتد دقت جديدِ مبتتي بر نگا

رو پيشننرفت به مفهوم اول بار ارزشنني ندارد و صننرف خروج از قوه به فعل صننرف اسننت که يک باشنند. ازاين

ست. در            شده ا سخير  سمان ت شده و يک تغييري در عايم رخ داده و طبيعت، زمين، زمان و آ ستخراجي انجام  ا

تواند ايزاماً مه ايتها پيشننرفت اسننت؛ اما در مفهوم دوم که مفهومي ارزشنني اسننت، دگرگوني نمي  مفهوم اول ه

که دگرگوني بايد در متظومه کالن آن که عايم تزاحمات رفت باشد؛ براي اينپيشرفت باشد بلکه ممکن است پس

شرفت از اين        شود. پي ست، ارزيابي  ضادها ست، خواه آزادي ز و ت ضاي  نظر همانتد آزادي ا ن يا آزادي ديگر اع

سايشي هست ويي وقتي که اين آزادي در متظومه کالن قرار مي    گيرد و تزاحمات در خانواده. درون هر آزادي، آ

 هايي را به دنبال دارد.و مهدوديت کتدگردد قضيه فرق مي مي آن يهاظ

ست     شن ا ست که   که از مهميتابراين رو ستان تزاحم ا شهيد   ترين مباني نظام فقهي ما دا بزرگان ما، از جمله 

ه مسنننتلزم توجّه ب  اند. ارزيابي پيشنننرفت در مفهوم دوم،    تعبير کرده« تزاحمات يبوتي »صننندر، از آن با عتوان  

د بايد شو ها پيدا بين پيشرفت چه نظام تزاحمي ها در تزاحمات است. چتان هاي بتيادي و شتاخت اويويت ديدگاه

 ها از عهده علم خارج است.ها را تشخيص دهد. تعيين اويويتر نيست اويويتها را ستجيد؛ اما علم قاداويويت

هايي از  فرضدر زميته تاييرات علوم انسنناني و اجتماعي بر فقه آن اسننت که با توجه به پيشاسنناسنني  نکته

ش      جمله واقي سد، علم ب صايا و مفا ساني و اجتماعي و نيز مبتتي بودن احکام فقهي بر م ي در رگرا بودن علوم ان

عتوان متابي، مباني و اديه فقهي مهسننوب توانتد بهمعتاي عام و علوم انسنناني و اجتماعي در معتاي خا ، نمي

ست و مي       عبارت ديگر عليشوند. به  شتوانه احکام فقهي ا سد پ صايا و مفا ست »توان از رغم ايتکه م ه ب« هاه

ه گالم نيز کاشننف مصننايا و مفاسنند اسننت، هيچمبتتي اسننت و ع« هاهسننت»عبور کرد و احکام نيز بر « بايدها»

قه  علم جزءنگر بوده در حايي که ف  دييل که   به اين  به توييد حکم فقهي پرداخت.   « ماالنص فيه  »توان حتي در نمي

و احکام فقهي مبتتي بر مصننايا کالن و مصننايهي اسننت که آخرت و معتويت در آن دخايت دارد و با کسننر    

ه کتتده سعادتي است که ب  شود. فرض اين است که اين حکم تضمين   تبديل ميتزاحمات از سوي شارع به حکم   

و اين تزاحم يبوتي امري آنها  آخرت مربوط بوده و در آن مصايا و مفاسد ممکن است متزاحم باشد و شتاخت      

طرفه مبتا قرار در تعيين حکم فقهي يک مصننلهت يک اسننت که در دسننت خايق عايم اسننت و بشننري نيسننت.

ساس مجموعه گيرد نمي سد يا تزاحم يبوتي و دخايت     بلکه احکام فقهي بر ا صايا و مفا صايا و تزاحم م اي از م

سالمي و به خصو  تفکر اماميه       عواملي فوق مادي و طبيعي تعيين مي شه ا سلمات اندي شوند که همه ايتها از م

ست.    شيعي ا صلهت  و  صلهت و واقعيتي که فقه نمايي و واقيميان م ست و احک  نمايي علم تا م ام بر آن مبتتي ا

بتدي زواياي مختلف و تزاحمات يبوتي حتي اند، فاصله زيادي وجود دارد و جمي فقهي بر اساس آن تعيين شده  

سد دنيايي از عهده علم برنمي    صايا و مفا ضافه       در م سد اخروي نيز بدان ا صايا و مفا سد به ايتکه م آيد، چه بر



 شود.

معتاي اول پيشننرفت اسننت؛ اما وقتي  افتد بهاتفاق مي ي در يک حوزهشننکل سننريکه امروز پيشننرفت بهاين

پيچد معتاي کتد يا طومار نظام خانواده را درهم ميشنننود که اين پيشنننرفت اليه ازن را خراب ميمشننناهده مي

شود هم ريختن نظام خانواده يا نظام جامعه خود معتاي دقيقي دارد که با علم نميشود. حتي بهديگري پديدار مي

سفه، عقل و وحي نياز داريم و بايد      شرفتي ارزشي به فل پيامدش را حل کرد؛ بتابراين براي داوري در مورد هر پي

 دهد دست يابيم. معتاي سايتس به ما ميفراتر از آنچه که علم به

ها و  پيشننرفت اسننتوار اسننت. تئوري   اول داند بر پايه مفهومپيشننرفتي که امروز غرب آن را پيشننرفت مي 

شرفت غربي دکترين ستگاه         هاي پي ستگاه قائليم، د ست. ما به دو د سفي قرار گرفته ا ستگاه فل ها در درون يک د

ستوار مي    ستگاه وحياني. بتياد وحي را بر پايه عقل ا ست که طبعا    عقلي و د سيار مهمي ا گذاريم. اين نيز نکته ب

سننمت جلو باز کتد و ما را به اين نکته مهم متوجه کتد که همان سننه زاويه ديدي که  تواند براي ما راه را به مي

 قرار گيرند تا ما را به نظريه پيشرفت اسالمي رهتمون سازند. هم اشاره شد بايد در کتار 

 سطوح پيشرفت

شَ »توضيا بيشتر ايتکه، ما يک پيشرفت در سطا طبيعي داريم که مورد تأييد اسالم است         َن األَْرِض ُهَو أَن أَُكم مِّ

ي از گير(. اين تعابيري که در قرآن، روايات و مانتد ايتها آمده تأييدگر تصرف و بهره61، آيه)هود«َواْستَْعَمَرُكْم فِیَها

 .شتاختي است  طبيعت است. اين يک سطا است؛ اما يک سطا باالتري هست که آسايش و رفاه روحي و روان      

وجودي انسننان در همين عايم طبيعت اسننت که افراد غير ايهي هم آن را قبول  ناي اين سننطا دروني و به فراخ

ت اند؛ يعتي پيشرف ها عبور کردهدارند. اين اليه سطا فرازتري از پيشرفت است که در خود غرب هم از اين اليه   

سخير معادن و امثال ايتها بود. غرب آرام آرام از ا    شکافتن زمين، ذره و زمان و ت سخت    اوييه غرب در  شکل  ين 

تر اسننت گذر کرد و با انواع قوانين و مقررات تر و عاطفيکه اليه اول اسننت به سننطا باالتري که اليه انسنناني 

 حقوقي يا اخالقي به آن توجه کرد. ما معتقديم پيشرفت بايد از اين دو اليه عبور کتد. 

آرماني و   اسننت از اليه آسننماني، آن عبارت  اليه فراتري هم وجود دارد که آن اليه را بايد در نظر داشننت

سه اليه به  سي، عاطفي و           ايماني. اين  سا شرفت اح سخت، پي شرفت مادي و  ستتد؛ يعتي پي طور کلي متزاحم ني

تر که پيشرفت آرماني و ايماني است، در يک خط طويي قرار   انساني که نرم است با يک پيشرفت سوم و متعايي    

ها قابل جمي هسننتتد؛ که همواره در همه بخشوجود دارد؛ ايبته نه اين گيرند و امکان جمي بين اين سننه اليهمي

که اويويت با آن سننطا عايي و راقي اسننت که سننطا ايماني و آرماني باشنند. مواردي که با نگاه دييل اينبلکه به

سبک زندگي خانوادگي و اجتماعي، روابط اجتماعي، نظام حکومت و نظام مديري      سي، هتر، معماري،  شتا  تکار

شاهده مي  ستم    م سي ستين با آن اليه دوم تزاحمي پيدا کرد بايد آن را  شود هرگاه هر يک از اين پاره  هاي اليه نخ



با اليه سنننوم تزاحم داشنننتتد بايد آنها را حذف کرد. اين نفي اليه دوم حذف کرد و اگر هر دو اليه يک و دو به

ست که دکترين عقالني متطقي     سالم ا شد. اگ ميدکترين ا سامان    با ستي اين ديدگاه را تئوريزه کتيم و  ر ما به در

هاي مکه ما گاهمين دييل برغم اينپذيرد. بهبدهيم و مباني آن را عرضه کتيم حتما بشر عاقل و هوشمتد آن را مي

 ايم اما در نظام خانواده، نظام حکومت، نظام مديريت و نظام اجتماعي همچتان در آغاز راه هستيم بزرگي برداشته 

گيرد. در همه ايتها اين متطق وجود ها را در بر ميو پيشرفت ننن که يک مفهوم انتزاعي است ننن اين پاره سيستم 

 اند.دارد که سه اليه در درون هم قرار گرفته

ناظر به تعامل دنيا و آخرت اسننت.   رود،اليه سننوم که در حقيقت معتابخش دو اليه ديگر هم به شننمار مي 

سالمي    ترين نقطهز مهمتعامل دنيا و آخرت ا شرفت ا ست که بايد در نظريه پي شود. درباره     هايي ا شن و حل  رو

َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى »ها آيه وجود دارد. آيه    ي دهبا حيات معتوي و طيبه و حيات اخرو    اعمال خوب و بد و رابطه آن    

َن السَّ  َولَْو أَنَُّهْم آَمنُواْ واتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ »(؛ يا آيه شريفه سوره مائده 96، آيهاعراف«)َماِء َواألَْرضِ آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَْیِهم بََرَكاٍت مِّ

ْن ِعنِد َّللاَّ َخْیٌر لَّْو َكانُواْ يَْعلَُمونَ  ( از غرر آيات قرآن است. بر اساس قرآن اين يک قاعده است که اگر    103، آيهبقره«)مِّ

درهاي  «.يَفَتَهْتَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِِّنَ ايسننَِّمَاءِ وَارَرْضِ»هاي ايماني حرکت کتيم اخصما به سننمت ايمان يا شنن 

 درهاي |انجام شد؛ يعتي در حکومت پيامبر اسالمشود و اين در تمدن اسالمي   آسمان و زمين به روي ما باز مي 

سمان و زمين به روي جامعه  شت.    آ شد که هيچ چيز ندا بِِّهْم َولَْو »اي باز  ن رَّ أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التَّْوَراةَ َواإِلنِجیَل َوَما أُنِزَل إِلَیِهم مِّ

شود، اين يک قاعده است.   ( اصال زمين و زمان براي آنها شکافته مي  66، آيهمائده«)ألَكلُواْ ِمن فَْوقِِهْم َوِمن تَْحِت أَْرُجلِِهم

ََْت أَْيِديُ مْ  َوَما»اي در مقابل اين قاعده وجود دارد، يک قاعده یٍََة فَََِما َكسََََ بَََِ ن مي ابَُ م مِّ ( اين هم از 30شننوري، آيه«)أَصََََ

َهَر ظَ »باشنند، ميغرر آيات قرآن در بيان پيامدهاي متفي عملکرد افراد و جوامي اسننت. اين قاعده بسننيار فراگير  

ََْت أَْيِدن النَّا ِ  اُد فِا اْلََرِّ َواْلََْحِر بَِما َكسَََ سيار مهمي ( اين دو قاعده قاعده41روم، آيه«)اْلفَسَََ ست. يکي مي  هاي ب گويد ا

کتد، اين گشايش هم در اليه اول، يعتي  رفتن در مسير ايمان و تقوا در همه ابعاد زندگي بشر گشايشي ايجاد مي    

رتي شنننکل  شنننتاختي و هم در آن ابعاد معتوي و آخ  ابعاد مادي، هم در اليه دوم، يعتي ابعاد نرم روحي و روان    

 معيشننت»سننمت گتاه و تباهي برود طور که اگر جامعه بهگيرد. بعضنني از اين آيات اطالق دارند؛ يعتي همانمي

ساد بروز مي شود و بالها  حاصل مي  (24)طه، آيه«ضتک  آورد. اگر ميي فراواني هم به بار يابد و نتايج اخروو ف

يه سخت دنيايي، هم اليه نرم دروني عاطفي دنيايي و هم در  سوي ايمان و تقوا برويم در هر سه اليه، هم ال  ما به

يابد. برخي از آيات هم ممکن است هر دو قاعده را با هم در درون خود ميها تجلي اليه معتوي و آخرتي خوبي

جمي کرده باشتد؛ اما مقيدات و مخصصاتي در ايتجا وجود دارد که آن را بايد تکميل کرد. وقتي ما آيات قرآن را   

سختي  تار هم بگذاريم، قرآن ميک صيبت فرمايد بخشي از  ست و حتي   ها و م ها مجازات و بخشي ديگر امتهان ا

د. اين ها سه تا چهار فلسفه دار  ها و مصيبت گيرند. از نظر قرآن سختي ميگاهي ايتها زميته پيشرفت و تعايي قرار  



گونه اسنننت ها هم اينطور که در نعمتهمان هاي ديگر اين موضنننوع در يک متظومه جمي کرد.را بايد با يافته

 گاهي پاداش و گاهي استدراج است. اين را بايد در آن متظومه کلي حل کرد. 

 ضرورت فقه پيشرفت

نياز داريم؛ اما فقه پيشننرفت شننايد مانتد فقه مهيط زيسننت يا فقه پزشننکي يا فقه روابط  « فقه پيشننرفت»ما به 

فت فقه توان گپيشننرفت يک مفهوم انتزاعي بسننيار کالن اسننت؛ فلذا نمي   اجتماعي يا فقه تربيت نباشنند؛ چون،

پيشرفت بابي در کتار ابواب ديگر فقه است. در حال حاضر فقه ما از پتجاه و چتد باب تشکيل شده است. پيشتهاد        

کار  ن نيز اينده تا پانزده باب جديد وجود دارد که چهار تا پتج مورد آن را بتده پيشننتهاد دادم و کم و بيش دوسننتا

ريزي شود اما به نظر من فقه پيشرفت بابي است که قسيم ابواب ديگر نيست. را کردند. ابواب جديد فقهي بايد پايه

شرفت مقويه چرا؟ براي اين ست که يک باب را توييد نمي  اي انتزاعي و کالن مفهوميکه پي ظريات کتد. اين مانتد نا

ان گفت آن نظريه همچون کتاب اجاره يا بيي است. مجموعه ابواب معامالت  تواست که نمي  کالن اقتصاد اسالمي  

تر نظر داد. فقه پيشنننرفت از اين قبيل خواهد بود. اگر اين نکته را  گاه در اين سنننطا کالن را بايد کتار هم چيد آن    

ساير مفاهيمي        سيم  ست و در عِداد و ق شرفت يک مفهوم انتزاعي کالن ا شکيل   فقهي را تکه ابواب  بپذيريم که پي

گاه بايد بپذيريم که فقه پيشرفت بر چتد باب ديگر مبتتي است که اين ابواب يا موجود است يا    دهتد نيست، آن مي

شرفت را به      شيم تا فقه پي سپس بايد بکو سيس کرد.  ظريه کالن در صورت يک ن صورت يک کل و احيانا به بايد تأ

د. ما  شنننود بايد به آن توجه کر    در تهقيقات بلتدمدتي که انجام مي      کتماي اسنننت که فکر مي بياوريم. اين نيز نکته  

مدت حرکت کتيم. خط بلتدمدت مسيري است که بخشي از آن در ايتجا بهم    مدت و بلتدبايستي در دو خط ميان 

 شد. 

 لوازم تشکيل فقه پيشرفت

ته اين پرهيز کتد و گريز داشتواند از که هيچ متديتي نميدر فقه ن براي فعال کردن يک عرصه و قلمرو جديد

 ن بايستي مسيرهاي متعددي پيموده شود:باشد
 استخراج عناوين خاصه و ريز از فقه . 1

عتوان مثال، در به شننود؛که بخشنني از فقه اسننت، وارد مي با عتاوين خا  و ريز،  گاهي فقه در يک حوزه

شم تعليم و تربيت مي صول و روش گويتد آيا فقه، يعتي متابي ديتي ما، به  رايه هاي خرد تعليم و تربيت را هم اا ا

ها يا طور کامل به برخي از روشباشنند گاهي فقه بهميدهد؟ جواب هم آري اسننت هم نه؛ يعتي يکسننان ن مي

چتيتي ورود کرده اسننت. بايد با متطق اجتهادي، همان هاي ايناصننول بسننيار ريز در تعليم و تربيت يا در حوزه

ضه هر        روش ريز را با دقت ستين گام در عر ست که بايد پيمود. نخ شتاخت و مورد توجه قرار داد. اين راهي ا



اي که احيانا بسيار ريز است را از فقه استخراج    موضوعي به متابي و متون ديتي اين است که عتاوين خا  اوييه  

شر       ست. يا مثالً در زميته حقوق ب ست يا ني صمات و جتم در   عتوان در 50کتيم که آيا ايتها در فقه ه فقه مخا

اسننالم وجود دارد؛ يعتي اگر شننما وارد جتم شننديد بايد اين موارد را رعايت کتيد؛ مثال اسننير را نکشننيد. فقه، 

 اي ارائه کرده است. شويد براي آن قاعدهها را به زيبايي و دقيق آورده و هر جايي شما وارد ميريزعتوان
 توجه به قواعد عامه . 2

ضابطه صه هر موضوع و عر  ستخراج آنها   اي از حيات اجتماعي داراي قواعد عام و يا  ست که ا هايي در فقه ا

شرفت به  عتوان مثال،به ؛رودشمار مي هاي فقهي بهدومين گام در پژوهش ضوع روز، داراي  فقه پي عتوان يک مو

رر سبيل، عزت، اعتدال و ال ض توان به نفيقواعدي عام در فقه است که بايستي استخراج شوند. از اين قواعد مي

معتاي خا  نيسننت و مانتد آن اشنناره کرد که در قرآن و روايات ما وجود دارد. ايبته اين قواعد عتاوين يانويه به

سيار عام و راهتما که بهبل سيار کلي  معتاي ب شتد که راه را به ميي ب شايتد. هتر يک فقيه اي ميسمت جلو  با ن گ

 عام را استخراج کتد و با مهارت الزم تطبيق دهد. است که بتواند اين ضوابط 
 ه به الزامات و استلزامات فقها. توج3

جا نکته بسننيار مهمي وجود دارد: وقتي فقه با عتاوين عام در مسننايل اجتماعي، معماري، هتر و مانتد در اين

شرفت را ارايه مي    سعه و پي شيم که در ب   ايتها مديي از تو شته با ستخر   کتد بايد توجّه دا ج از سياري مواقي، نظام م

ستقيماً در فقه وجود ندارد. به اين معتا       ست که م سبک زندگي ا ستلزامات و نيز تجلياتي در  فقه داراي ايزامات، ا

طور مستقيم موجود نيست. قواعد   هاي زندگي در فقه يا اخالق وجود دارد ويي بخشي ديگر به که بخشي سبک  

ستلزامات به باره هست که از طر اي دراينعامه آيد. چيزهايي از اين ميدست  يق قاعده وجوب مقدمه يا يوازم و ا

هاي زندگي به اين معتا در طول آن چيزهايي رو سننبککار گرفته شننود؛ ازاينقبيل بايد با خالقيت طراحي و به

د به آنچه گفته شننکتيم. با توجه اسننتخراج مي گيرد که از خود فقه و يا نظامات فقهي يا اخالق اسننالميميقرار 

 توجه شود. شتاختي مهمي است که بايد در نظام پيشرفت و دکترين پيشرفت اسالمياين نکته روش
 ه به احکام واليا و حکومتا. توج4

س  وقتي شخيص حکم اهم از غير اهم يا      ئدر مورد تزاحم دو حکم ايزامي م صل تزاحم وت شخيص ا وييت ت

 مسئله عهده حاکم اسالمي دانستيم، اطاعت از او در اين   مالک را بهانتخاب يکي از دو حکم در صورت تساوي   

يا آن حکم ديگر را اهم  براي همگان واج  خواهد بود، حتي براي کسنناني که اصننل تهقق تزاحم را نپذيرند و

آحاد جامعه به دييل تخطئه حاکم از      تو جواز مخايف   سنننالمي از يک سنننو بدانتد؛ زيرا اعطاي اختيار به حاکم ا      

 شود.ي ديگر، باعم هرج و مرج ميسو

  رأي نننکه يکي باقي مانده و ديگري ساقط شده است نننشود در کتار دو حکم متزاحم باعم مي مسئلهاين 

عبارت ديگر: حکم حاکم اسننالمي در کتار خود حکم اهم قرار حاکم اسننالمي نيز موضننوعيت داشننته باشنند. به



 گيرد.مي

 گيرینتيجه

شتاختي و   سازد که اوالً، اهميت پرداختن به حوزه روش اين نتايج مهم رهتمون مي ها ما را بهحاصل بررسي  

ها براي راه گشننايي در ميدان واقعيت نيسننت؛ متدويوبي بهم کمتر از دغدغه عمل و به نتيجه رسننيدن انديشننه

ساني اسالمي دست      ارد که عبارتتد کم سه زاويه مهم ديد وجود د يانياً، براي مطايعه هر موضوع در حوزه علوم ان

ست   از: سفه، فقه و اخالق. د سالمي  فل سي به دکترين و نظريه ا سه       ر ست که اين  ستلزم اين ا ضوع م در يک مو

تر، در هيچ موضنننوعي عبارت دقيقرا تشنننکيل بدهد. به زاويه ديد در کتار هم قرار گرفته و متظومه متسنننجمي

در عين حال  يايثاً، ؛دقت بررسي شود  با يک نگاه اجتهادي بهکه ابعاد مختلف آن توان به نتيجه رسيد مگر اين نمي

شان مي بررسي  ست.      ها ن سه با فلسفه و اخالق برخوردار ا سيار مهم در مقاي دهد که در اين ميان، فقه از جايگاه ب

هايي که ناظر به توصننيفيات فلسننفي اسننت، عمده تجويزيات، در حوزه فقه قرار دارد.  چون صننرفتظر از آموزه

ست؛ رفتارهايي که در اخالق مطرح مي   اخال صاف و حوزه رفتارها ا شود بايد همه آنها  ق هم مرک  از حوزه او

 هاي علميهدر فقه مورد داوري قرار بگيرد. اخالق رفتاري نه در عرض فقه، بلکه در طول آن است و رابعاً، حوزه

 دنياي جديد عبور کتتد. تر تر و ريزتر و ناظر به موضوعات جديبايستي به سمت اجتهاد دقيق

عتوان يکي از موضننوعات روز که درعين حال پيوندي تتگاتتم با علوم ايگوي اسننالمي ايراني پيشننرفت به

شتاختي، مورد واکاوي قرار گرفت و مشخص شد که    نظر روشويژه از نقطهانساني اسالمي دارد در اين مقايه، به  

سالمي ايراني پيشرفت  چي همکردن يک عرصه و قلمرو جديد فعالبراي  ستي مسير   ،در فقه ون ايگوي ا ي يهاباي

ه به قواعد عامه، ه، توجتوان به: اسننتخراج عتاوين خاصننه و ريز از فقميآنها  متعددي پيموده شننود که از جمله

 ه به احکام واليي و حکومتي اشاره کرد. توجه به ايزامات و استلزامات فقهي و توج
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