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چكيده
در این تحقیق با هدف ارتقاي سطح تحقیقات فقهي و کارآمدي هر چه بیشتر آن ها نظرها و انتقادات
پیشنهادات استاد شهید مطهري وبعضي دیگراز فقهاي متفکر معاصر،در حیطة روش شناسي آثار مشهور
فقهي با تأکید بر مبحث امر به معروف و نهي از منکر مورد بررسي قرار مي گیرد و در حد امکان پاسخ هاي
الزم به این انتقادات و پیشنهادات ارائه مي گردد .انتقادات که در این مقاله مورد بررسي قرار مي گیرد به
شرح زیر است-1 :عدم توجه کافي به بعضي از مباحث مهم -2 ،نداشتن مسئله یابي نو -3 ،کلي گوئي و
عدم ذکر مصادیق -4 ،وارد نشدن به حوزه روش هاي اجرا .
در پاسخ به انتقادات فوق ضمن قبول نسبي بعضي از آن ها اثبات مي شود که این ویژگي ها در آثار فقهي
نشانه مسئولیت شناسي فقهاي گذشته بوده واین که فقهاي معظم به اقتضاي زمان خود ومتناسب با
مراجعات مردمي ونیازهاي آن هاو در حیطه مسایل مبتال به زمان خود فقاهت کرده اند ودر زمان خود فقهي
روز آمد و زنده وپویا داشته اند اما با مرور زمان ودر اثر محدودیت هاي ایجاد شده توسط حکام جور و به
انزوا کشاندن اجباري و ظالمانه فقهاي شیعه از عرصه مسایل اجتماعي و ایجاد فاصله میان فقها وحکومت و
اجتماع  ،به تدریج آثار فقهي به تبع فقهاي معظم دچار نوعي انزوا و فترت ظاهري شده است در حالي که
پویایي و کار آمدي در ذات آن باقي است و اصرار مجامع آموزشي بر تدریس متون قدیمي و نیز تبعیت
مولفین اعصار بعدي از شیوه تدوین آثار قدیمي موجب بروز این اشکاالت و زمینه ساز طرح این شبهات
گردیده و تصور رکود وانجماد در خود فقه را در بعضي از اذهان تداعي کرده است .
واژگان کلیدي :فقه ،معروف  ،منکر  ،روش  ،نقد  ،مطهري  ،مصادیق (مصداق) .

 تاریخ دریافت  1396/5/6 :تاریخ پذیرش 1397/3/30 :
 - 1دانشیار گروه الهیات ،هیئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز()ahrr39@scu.ac.ir
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مقدمه
علماي اسالمي ،در طول تاریخ ،پیوسته کوشیده اند تا با تکیه بر متون و منابع سرشار دیني و تعالیم واالي
اسالمي ،متناسب با زمان خود ،پاسخ گوي پرسش هاي اعتقادي و ارائه دهنده راهکارهاي عملي و
رهنمودهاي شرعي و قانوني براي مردم زمان خود و نسل هاي بعد باشند.
عالوه بر تالش دانشمندان و متفکران اسالمي براي پاسخ گوئي به نیازهاي فکري و روزآمد کردن معارف
الهي ،کاربزرگ دیگري نیز انجام داده اند و آن ،این که میراث علمي و فکري پیش از خود را به طور مداوم
مورد بازنگري و نقد و بررسي قرار داده اند و این یك سیره و سنت قدیمي و مستمر در میان علماي
حوزوي بوده است که آثار علمي گذشتگان خود را در قالب شروح و حواشي مختلف ،مورد نقد و اصالح
قرار داده و در ارتقاي سطح و بهبود کیفیت آن ها تالش کرده اند .در حدي که کمتر اثري از آثار مهم فقهي
یا کالمي یا فلسفي را مي توان یافت که یك یا چند شرح همراه با نقد براي آن به رشته تحریر در نیامده
باشد.
پيشينة تحقيق
فقهاي معظم ،بانگاه نقادانة خود ،فقه را از درون پویا و فعال نگه داشته و طبع مجتهدانه و چرا جوي خود
را در حد توان به کار گرفته اند تا اندیشه و ایدئولوژي اسالمي را به حد کمال خود از لحاظ محتوا و
کیفیت برسانند که مجامع 1متعدد و آراء متنوع فقهي در هر باب از ابواب فقه گواه روح جستجوگر و نقاد و
پرسشگر این بزرگواران است .اما در این عین حال ،نقد بیروني و نگرش تاریخي وتوجه به سیر فقاهت و
تطورات در کل این علم و نگاه روش شناسانه به آثار فقهي ،چیزي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته
است.
استاد شهید مطهري ،از نادر علمائي است که به این جنبه از نقادي و تحقیق یعني نگاه از باال و بیرون به
تحقیقات علمي و ن قد روش شناسانه و تاریخي نیز توجهي در خور تحسین ،مبذول داشته است .و با وجود
نقد دقیق و منصفانه آثار روشنفکران غربي و ملحدان و مخالفان دین  ،از نقد آثار خودي نیز غفلت نورزیده
و نقاط ضعف موجود در آثار اسالمي را نیز در کنار نقاط قوت آن ها مورد عنایت قرار داده است و در این
نگاه نقادانه به دو جنبه دروني و بیروني توجه کرده است .مقاله هاي « مشکل اساسي سازمان روحانیت» 2و
« اجتهاد در اسالم» 3از استاد شهید مطهري مانند آثار بعضي دیگر از محققان چون کتاب «ادوار فقه» شهابي
 - 1مجامع  ،اصطالحي است که براي آثاري بکار مي رود که یك دوره کامل از مباحث آن علم را در خود داشته تباشد و در مقابل رسائل است که
جمع رساله مي باشد و مقصود آثاري است که به بررسي یك یا چند بخش از مباحث اختصاص دارد.
 - 2این مقاله در کتابي تحت عنوان بیست گفتار به چاپ رسیده است.
 - 3این مقاله در کتابي تحت عنوان بیست گفتار به چاپ رسیده است.
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و کتاب« همراه با تحول اجتهاد » از شهید صدر از نادر آثاري هستند که در آن ها این نقادي و نگرش
بیروني و تاریخي و روش شناسانه مورد عنایت بوده است.
در بیشتر این مباحث ،تحول در فقه و جدي گرفتن اجتهاد ضروري انگاشته شده ولي در عین حال «رسوخ
فردگرائي در تفسیر شریعت » (ر.ک صدرهمراه با تحول اجتهاد) وابسته بودن دایره دید فقیه و عوا م زدگي
فقهاء( ،مطهري ،بیست گفتار ص « )101-100مطرح نبودن فلسفه اجتماعي در فقه»(مطهري ،مباني اقتصاد
اسالمي 1362ش ص « )27محصور بودن فقه در مسائل کهنه»(مطهري ده گفتار1366ش ص  104و  258و
 229و  226و نیز کتاب اسالم و مقتضیات زمان 1365ش ج  2ص  233و کتاب تکامل اجتماعي انسان
1377ش ص  »)190-188و « فرض تساوي دین و فقه» ،به عنوان مشکالت اساسي ذکر شده اند.
راه حل ها هم عمدتاً « ،تقسیم کار تخصصي در فقه» (بحث تجزي در اجتهاد) و به واسطة آن « ایجاد
شوراي فقهي»(مطهري ،بیست گفتار ص  )107-103و «توجه جدي به جوالن گاه اجتماعي فقه»(صدر ،
همراه با تحول اجتهاد ص  )17و «توجه به مقتضیات زمان»( مطهري اسالم و مقتضیات زمان 1365ش ج1
ص  16و 1و  )213-183و «جدي گرفتن دیگر مسائل دیني » مانند کالم و تفسیر بوده اند.
روش تحقیق
در این تحقیق ،با تکیه بر آثار شهید مطهري و ضمن بهره گیري از تعدادي دیگر از متفکرین معاصر ،بر
آنیم تا نکات مهمي را که شایسته است در روش شناسي آثار و تحقیقات فقهي مورد توجه قرار گیرد و
اشکاالتي را که در این خصوص به آثار فقهي گرفته شده یا ممکن است گرفته شود مورد بررسي قرار داده
و تا حد امکان به پاسخ گوئي به آن ها بپردازیم اما با توجه به گستردگي آثار فقهي ،از میان این آثار  ،مجامع
معروف و مشهور فقعي چون لمعه و شرایع و جواهر که نسبت به آثار دیگر ،بیشتر مورد توجه و استفاده
جامعه فقهي شیعه بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شده و از ذکر نمونه هاي مشابه و تکراري خود داري
کرده ایم اما نوعاً آثار دیگر نیز با همین شیوه و سبك در تحریر در آمده اند.
از میان مباحث فقهي نیز ،مبحث امر به معروف ونهي از منکر براي بررسي انتخاب شده و دلیل آن نیز
اهمیت فوق العاده اي است که این بخش در قیاس با سایر بخش هاي فقه دارد .و امیدواریم محققین دیگر
با مطالعه و تحقیق در سایر ابواب فقه و بررسي سایر آثار ،تکامل دهنده این تحقیق و مؤید نتایج و
دستاوردهاي آن باشند.
بيان مسئله
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استاد مطهري و برخي از محققان دیگر چون شهید صدر با اعتقاد راسخ به صحت واستحکام مباني فقه
سنتي و تاکید بر حفظ محوریت کتاب وسنت با نگاه روش شناسانه در آثار فقهي نگریسته اند و اشکاالت
چندي را به روش و سبك تحقیق و نگارش آثار فقهي وارد کرده اند که در این تحقیق  4مورد از این
اشکاالت مورد بررسي قرار مي گیرد .و در صورت لزوم پاسخ هاي الزم ارائه مي گردد .ین اشکاالت به
شرح زیر است و بررسي هر یك از این اشکاالت یك بخش از این تحقیق را به خود اختصاص مي دهد.
 -1عدم توجه کافي به بعضي از مسائل مهم فقهي
 -2نداشتن مسئله یا بي نو
 -3کلي گوئي و عدم ذکر مصادیق
 -4وارد نشدن به حوزه ي روش هاي اجرا

اشكال اول:
(عدم توجه كافی به بعضی از مسائل مهم)
در اغلب مجامع فقهي که در صدد بیان دورة کامل وظایف عملي هستند این وظایف را در پنجاه و
دو باب و  4عنوان کلي عبادات ،عقود و ایقاعات واحکام مورد بحث قرار دادهاند بررسي این دسته بنديها
و این که چرا ،چگونه و از چه زماني بوجود آمدهاند باب وسیعي از بحث را بازمي کند که از موضوع این
تحقیق بیرون است 1ولي تاآن جا که به موضوع این تحقیق مرتبط است باید گفت از دیر باز و از نخستین
زماني که نوشتن مجامع فقهي جایگزین رساله نویسي و نوشتن مطالب در ابواب خاص شد ،امربه معروف
ونهي از منکربه عنوان یکي از فصول  52گانه مورد توجه و قبول قرار گرفته است 2اما با این همه در
بسیاري از مجامع فقهي این دو اصل حذف گردیده 3یا بدون اختصاص بابي مستقل به طفیلي ابواب دیگر
 -1براي اطالع بیشتر در این مورد مراجعه شود به کتاب مدرسي طباطبایي « مقدمهاي بر فقه شیعه» ترجمه محمد آصفف فکفرت .بنیفاد پفژوهشهفاي
آستان قدس رضوي مشهد 1368
 -2به عنوان نمونه مي توان به یکي از قدیمي ترین آثار دسته بندي شده یعني محقق حلي « شرایع االسالم » ( ق هفتم) وشهید اول « اللمعه الدمشقیه»"
قرن هشتم مراجعه کرد که در هر دوي آن ها این مبحث در شمار عبادات بمعني االعم و پس از جهاد قرار گرفته است.
-3به عنوان مثال مراجعه شود ابن جنید اسکافي .کتاب « تهذیب الشیعه » و شیخ مفیفد « .االنتصفار» و«المسفائل الصفافیه»و« المسفائل الطوسفیه» و ابفن
ادریس «.السرا ئر» و عالمة حلي « .قواعد االحکام » و«منتهفي المطلفب » و«مختلفف الشفیعه»و« تفذکره الفقهفاء» و«ارشفاداالذهان» وشفهید اول«.البیفان»
و«الدروس» و«الذکري »وقطب الدین الراوندي«.الدعوات »وقاضي ابن البراج« .المهذب» و«جواهر الفقه»و شفیخ صفدوق« .الهدایفه»کفه ایفن بحفث را در
شمار ابحاث خود نیاورده اند.
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مورد بررسي قرار گرفته است 4و این،درحالي است که اهمیت سایر ابواب در قیاس با این باب ،به تصریح
احادیث ،مانند قطرهاي است در برابر 1404ق اقیانوس (عبده « نهج البالغه» حکمت  374و ابن ابي الحدید.
« شرح نهج البالغه» ج  19ص  306وري شهري .ج  6ص  255حدیث  )12390مؤید این مطلب نرم افزار
موسوم به معجم فقهیه است که در سالهاي اخیر توسط مؤسسهاي در حوزة علمیة قم تهیه شده است.
در این نرم افزار ،بیش از سه هزار اثر فقهي یا مرتبط با فقه که تقریباً تمامي آثار موجود ميباشند
جاسازي شده است و از میان این سه هزار کتاب تنها  138کتاب بابي را به عنوان امر به معروف اختصاص
داده اند و در سایر آثار یا اصالً این بحث مطرح نگردیده یا به عنوان تتمه و تکمله بحث جهاد یا در مسایل
اخالقي و مانند آن و به صورت فرعي و استطرادي مورد بحث قرار گرفته است.
این مشکل به رسالههاي عملیة مراجع تقلید معاصرنیز سرایت کرده است و اکثریت قریب به اتفاق
رسالههاي توضیح المسایل مراجع تقلید معاصر این بحث را در رسالههاي خود مطرح نکرده اند 6و آن ها
هم که مطرح کردهاند در حدي بسیار مختصر و در حد تلخیص و ترجمهاي از مطالب این باب از تحریر
الوسیله امام راحل اکتفا کرده اند 7بدون آن که چیزي بدان افزوده یا مسئلة نویني را پیش کشیده باشند.
به تعبیر استاد مطهري «:این مطلب ،یك تحقیق تاریخي عمیق را ميطلبد که چرا امر به معروف به
جاي آن که در طول تاریخ مثل سایر ابواب فقهي به تدریج توسعه یابد و گسترده تر شود مرتب از وسعتش
کاسته شده و از کم حجم ترین ابواب فقهي گردیده است» (مطهري « حماسه حسیني» 1362ق ج  2ص 49
–  )51در حالي که ابوابي دیگر که از لحاظ اهمیت به هیچ عنوان قابل قیاس با آن نیستند گسترشي غیر قابل
تصور یافته و بیش از حد مورد توجه قرار گرفتهاند این گونه بي توجهي به مسئله امر به معروف معلول هر
چیزي که باشد خود علتي است که مهجوریت عملي و تعطیل امر به معروف را به دنبال ميآورد.

بررسی اشكال اول

 -4به عنوان مثال ميتوان اشاره کردبه کلیني .کتاب " الکافي " ج  5ص  55ببعد وصدوق" .فقه الرضا " ص  375که در اولي به طفیلي بحث جهاد و
در دومي به عنوان ملحقي از ملحقات بحثهاي اخالقي ذکر شده است.
 -6به عنوان مثال رساله هاي عملیة حضرات آیات عظام سیستاني ،خویي ،وحیدي خراساني ،و سید محمد وحیدي ،بابي را براي امر به معروف باز
نکردهاند و این مبحث را از رسالههاي خود حذف کرده اند.
 -7براي نمونه مي توان به رسایل علمیه حضرات آیات عظام مکارم شیرازي ،منتظري ،صانعي و فاضل لنکراني اشاره کرد که بحث امر به معروف را در
حد ترجمه و تلخیص " تحریر الوسیله "امام راحل ذکر کردهاند و در حد دو الي سه صفحه
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بي توجهي نظري به مسئلة امر به معروف ميتواند با بي توجهي به آن در مرحله عمل مرتبط باشد و
به عنوان یکي از علتهاي آن مورد مطالعه قرار گیرد اما با این حال  ،این سخن ،سخني نیست که به طور
یك جانبه قابل دفاع باشد زیرا عکس این قضیه نیز تا اندازهي زیادي قابل قبول و محتمل است و شاید در
تحلیلي عمیق تر کم رنگي و کوچکي این مبحث را بتوان ؛ نه علت ،بلکه معلول بي توجهي مردم و تعطیل
شدن این اصل دانست زیرا فقیه نیز همچون طبیب ،بیشتر همت خود را به مسایل متبال به صرف ميکند و
مسایلي که بیشتر مورد توجه مردم باشد و براي آن ها بیشتر به او رجوع شود بیشتر مورد توجه قرار داده و
دقت بیشتري را به آنها اختصاص ميدهد و لذا به طور طبیعي آن مباحث رشد بیشتري یافته و گسترده تر
ميشود.
هر چند مقایسة فقیه با طبیب ،خالي از مسامحه نیست و فقیه از آن جا که ورثه پیامبر و جانشین اوست
(صدوق " من الیحضره ،الفقیه "1404ق ج  4ص  387و "امالي " 1417ق ص  116و "ثواب االعمال و
عقاب االعمال "1368ق ص  131و حر عاملي 1403ق ج  27ص  78و النوري 1409ق  )299 /170طبیبي
است دوار (عبده « .نهج البالغه» ج  1ص  207ف اللیثي « .عیون الحکم و المواعظ » 1376ق ص  ) 319و
در خانة خود در انتظار مراجعه نیازمندان نميماند و خود به سراغ بیماران ميرود و دردهایي را که مریضان
از آن شکایت نميکنند هم درمان ميکند اما با این وجود ،کثرت مراجعه مردم در اموري خاص ،ذهن فقیه
و جهت گیري علمي او را به طور اجتناب ناپذیري تحت تأثیر قرار ميدهد و این ویژگي هر عالم متعهد و
مردمي است و همین ویژگي است که یك عالم متعهد را از عالم غیر متعهد و بي مسئولیت و منزوي متمایز
ميسازد و لذا نميتواند یك نقطة ضعف به حساب آید.
عالوه بر این ،محدودیتهاي سیاسي و محرومیتهاي اقتصادي و اجتماعي که از سوي حاکمان نا
اهل و مغرضان ،در طول تاریخ بر فقها تحمیل گردیده است نیز ميتواند در کاهش توجه فقها به مسئله امر
به معروف مؤثر باشد و ممانعتهاي حکام نا اهل با طرح مسایل سیاسي و اجتماعي اسالم در کوچك ماندن
و عدم توسعه این گونه مباحث تأثیر گذاشته باشد و به قول مرحوم مطهري به قباي حکام بر ميخورد اگر
این گونه مباحث مطرح ميشد (مطهري « .حماسه حسیني» 1362ش ج  2ص  )51 – 49و این گونه
مباحث را با منافع و حاکمیت خود در تضاد ميدیدند و علمائي را که از این موضوعات سخن ميگفتند
تحت فشار و تعقیب و شکنجه قرار ميدادند.
پیچیدگي مسئله امر به معروف و ناتواني عموم مردم از تصدي این امر ميتواند عامل دیگري باشد
براي عدم توجه فقیهان به این مبحث و به عبارت دیگر بیم فقها از خطر عوامزدگي و گرفتار آمدن این اصل
بنیادي به کج فهميها و سوء سلیقهها ميتواند عاملي باشد که این بزرگواران از تأکید بر این اصل و ترویج
آن در زمان هایي که حاکمیت جامعه در دست صالحان نیست بازداشته باشد.
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اشكال دوم:
(نداشتن مسئله يابی نو و اكتفابه مسايل كهنه و تكراري)
یکي از انتقاداتي که بعضي از فقهاي معاصر به شیوههاي حاکم بر آثار فقهي کهن وارد کردهاند کهنه بودن
مسایل مورد بحث است( .رجوع شود به مطهري .کتاب « ده گفتار» 1366ش ص  104و  258و  229و
 226و « شش مقاله » 1363ش ص  132 – 131و « اسالم و مقتضیات زمان » 1365ش ج  2ص  233و «
تکامل اجتماعي انسان » 1377ش ص  199 – 188و نیز رجوع شود به محمدي .مجید .کتاب "آسیب
شناسي دیني» 1372ش ص )118
فقهاي دردمند و آگاه به زمان ،چون شهید آیه اهلل صدر و شهید مطهري از تکرار مسائل گذشته و غفلت
از مباحث جدید بارها اظهار گله مندي کرده و گفتهاند طرح موضوعات کهنه و اتصال دادن احکام شرعي
به مسایل قدیمي با عث کهنگي احکام و جلوه دادن فقه شیعه به عنوان علمي بي روح و خشك گردیده
است.
تکرار مباحثي چون “عتق” و “والء” و ادعاي زوجیت وادعاي نسب درمتون قدیمي فقه که بعضا
هنوز درشمار کتب درسي حوزه ودانشگاه مي باشند مانند لمعه و شرایع االسالم که در شرایط جوامع
امروزي تقریباً هیچ کاربردي ندارد اقبال نسل جوان و تودههاي تحصیلکرده امروزي را نسبت به فقه به نحو
محسوسي کاهش داده و فقه را چون جامهاي تنگ براي پیکر جامعهاي که بسیار بزرگ تر از پیش گردیده،
بسیار آزار دهنده و ناموزون نمودار ساخته که از مسائل جنجالي و حیران کننده امروزي غافل است و جز
مسایل حقوقي قرنهاي سوم و چهارم حرفي براي گفتن ندارد .در بحث امر به معروف و نهي از منکر نیز
این آفت به نحو آشکاري خود را نشان داده است زیرا تمامي آثاري که این بحث را مطرح کردهاند
جزتکرار چند مسئله مشخص سخن و مسئله تازهاي پیش نکشیدهاند و عمدة مطالب از چند عنوان زیر
فراتر نميرود:

1

 -1کفایي بودن و جوب امر به معروف
 -2تعریف معروف منکر
 -3اقسام نهي از منکر
 -4شروط وجوب امر به معروف و نهي از منکر
 -5مراتب امر به معروف و نهي از منکر
 -1عناوین از کتاب جواهرالکالم که کامل ترین کتاب فقهي است اخذ شده است و در سایر آثار فقهي هم عنوان هایي بیش از اینها یافت نميشود.
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 -6جواز اقامه حدود و تصدي منصب قضاوت از باب امر به معروف و نهي از منکر در حکومت
طاغوت.
در عصر حاضر نیز در فاصله سالهاي  1370تا  1380بیش از  74اثر درباره امر به معروف به فارسي به
چاپ رسیده است و ب ا تشویق و حمایت مسؤلین دولتي این بحث به ظاهر گسترش یافته و مورد توجه قرار
گرفته است اما در این آثار نیز به ندرت مسئلهاي جدید و بحثي نوین را ميتوان یافت و تنها مثالها و
شیوههاي توضیح مطالب تفاوت کرده است و حتي در اکثر آن آثار نام کتب و عناوین مباحث هم کامالً یکي
است 1و شگفت آور است وضعیت بعضي علماي فاضل معاصر که با آگاهي از وجود آن همه آثار تکراري
در زمینه امر به معروف به چاپ اثري دیگر در این زمینه اقدام ميکنند که جز جمع آوري و دسته بندي
همان مباحث سخن دیگري در خود ندارد( .ر .ک .الخرازي « .االمر بالمعروف و النهي عن المنکر »)
زیادشدن حجم آثار ،بدون داشتن مطالب تازه ،صرف نظر از این که براي خوانندگان مالل آور است و
از مصادیق اسراف و اتالف وقت نیز به حساب ميآید ،بیش از هر چیز براي محقق رنج آور است که ناچار
است آن همة آثار به ظاهر متنوع را با زحمات فراوان به دست آورده و مورد مطالعه قرار دهد و بعد از
زحمات فراوان در تهیه مطالعه ،هیچ مطلب تازهاي را در آنها نیابد.
جاي بسي شگفتي است که علماي بزرگ که زندگي پر مشقتي را در مسیر اهداف اصیل خود تحمل
کردهاند و با حداقل امکانات ،از فرصتهاي با ارزش عمر خود حد اکثر استفاده را بردهاند و به مدد زهد و
تقوایي که سیرة همه علماي عامل است از هرگونه اسراف و تبذیر پرهیز کردهاند چگونه این مصداق بارز از
اسراف و تبذیر را از نظر دور داشتهاند.
گویي ،به قول استاد مطهري« ،یك تمایل عمومي برا ي طي راههاي رفته وجود دارد و کسي زحمت
برداشتن گام وطي راههاي نرفته را به خود نميدهد و ترجیح ميدهیم راه هفتصد ساله حل شبهه ابن قبه را
طي کنیم و جادههاي هموار و کوبیده را بپیمائیم (مطهري « .تکامل اجتماعي انسان » 1377ش ص – 188
 )190شبهه هایي که ،اگر راه حلي داشته تا حاال هزار بار حل شده و اگر نداشته تا ابد هم نخواهد داشت».
(مطهري « .ده گفتار»1366ش ص  )229 – 226و جاي تأسف است که ،به قول استاد مطهري« در شرایط
حاضر جز رسالههاي عملیه و تألیفات سطحي کار نویني نميتوان از روحانیت شیعه انتظار داشت( » .همان
ص )258
البته مقصود این بزرگواران  ،قطعا  ،فاصله کرفتن از فقه سنتي وعدم حرکت بر محور کتاب وسنت
نیست بلکه سخن ایشان ناظر به روش شناسي ونحوه تدوین آثار فقهي است .

 - 1این اطالعات بر اساس نرم افزاري است به نام« کتیبه» که مؤسسة خانة کتاب ،تهیه کرده است و در آن کلیة آثار چاپ شده به ثبت رسیده است.
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بررسی اشكال دوم
این که آثار فقهي غالباً از چند بحث معین فراتر نميرود و مسایل نویني مورد بحث قرار نميگیرد مطلبي
غیرقابل انکار است و ه م چنان که گفته شد موجب گله مندي تعدادي از بزرگان نیز گردیده است (همان
ص  104و  258و  229و  226و نیز « اسالم و مقتضیات زمان»1365ش ج  2ص  233و « تکامل اجتماعي
انسان » 1377ش ص  )190 – 188اما این که این عمل را مصداق اسراف و تبذیر بدانیم جاي تأمل دارد.
این آثار در شرایطي مانند شرایط امروز که رسانههاي متنوع و امکانات فراوان چاپ و تکثیر وتوزیع
وجوددارد ارائه نشده است که مصداق اسراف باشد بلکه در شرایطي بوده که تهیه وتوزیع آثار علمي ،بسیار
با زحمت و در حد محدودي امکان پذیر بوده است و دسترسي به همین آثار تکراري هم به سادگي میسر
نبوده است و اگر امروز احساس تکرار و عدم ضرورت ميشود معلول بازیابي و چاپ و تکثیر بي رویه این
آثار توسط بعضي از ناشران سودجو یا ناآگاه است که بعضاً بدون توجه کافي به ضرورت یا عدم ضرورت
،با استناد به دالیل سطحي و غیر قابل قبول و با صرف هزینههاي فراوان که بعضاً از بیت المال مسلمین نیز
ميباشد اقدام به چاپ و تکثیر این آثار تکراري ميکنند و به جاي قبول زحمت براي تشویق محققان جدید
و پشتیباني از فقها و محققان نو اندیش به چاپ آثار گذشتگان بسنده ميکنند .واگر در رساله هاي بعضي از
فقهاي معاصر نیز به این مسئله توجه نشده است به سبب تبعیت از شیوه نگارش آثار کهن یا عدم مراجعه
مردم به فقها در این گونه امور بوده است .
اشكال سوم:
( كلی گويی و عدم ذكر مصاديق )
در مباحث فقهي از حکم و انواع آن سخن رفته است (ر .ک .مشکیني « .تحریر المعالم »1375ش و شهید
اول القواعد والفوائد1372ش ج1ص30و39و 68و نیز ج 2ص 151و الرازي المحصول 1312ق ج1ص)89
اما از ارکان و اجزاي تشکیل دهنده حکم در کم تر کتابي بحث روشن و مستقلي به میان آمده است و حتي
در کتب درسي مربوط به درس مبادي فقه که در عصر حاضر از دروس مصوب رشته الهیات به حساب
ميآید و بر اساس اهداف آن ،این درس جاي طرح این گونه مباحث بنیادي است نیز به این مسئله ،توجه
کمتري شده است در حالي که عدم توجه دانش پژوهان به این مسئله ،تا آخرین مراحل تحقیق ميتواند
موجب بروز خطاهاي علمي فاحش باشد و به همین دلیل این حقیر در مباحث این درس ارکان حکم را به
عنوان سرفصلي نوین براي این درس مطرح ساخته و براي حکم ،عالوه بر موضوع و محمول اجزاي
دیگري چون مصداق و روش را نیز معرفي کرده ام و حقیقت امر نیز چنین است زیرا همچنان که بدون
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شناخت موضوع و محمول اجراي حکم و عمل به وظیفه ممکن نیست بدون شناخت مصداق و روش
حکم نیز اجرا و عمل به وظیفه میسر نخواهد بود.
بنابراین علي رغم آن چه میان فقها معروف است که بیان مصادیق را شأن فقیه نميدانند و ميگویند  :فقیه
در این امر قابل اعتماد نیست (شهید ثاني « .شرح لمعه » ( الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه) 1389ق
) ج  1ص  360کاشف الغطاء « .کشف الغطاء»ص  365و قمي « .غنائم االیام في مسائل الحالل و الحرام
»1375ق ج 2ص  362ومقدس اردبیلي « .مجمع الفائده و البرهان»1403ق ج2ص  910و البحراني« .
الحدائق الناظره » ج 1ص  250و العاملي السید محمد جواد « مفتاح الکرامه»1419ق ج 1ص  )168و به
طور اجمال از آن آگاه است ،دخالت فقیه در مصادیق در بسیار از مسایل ضرورتي اجتناب ناپذیر است و
عدم دخالت و رهنمود ندادن او ،حکم را به انحراف کشانده یا در هالهاي از ابهام قرار ميدهد و نه تنها با
هدف علم فقه که بیان احکام است مخالفتي ندارد بلکه براي فهم و عمل به حکم کمكهاي شایاني ميکند
و بدون آن علم فقه به دلیل ایجاد مشکل در اجرا و عمل به نوعي نقض غرض دچار ميگردد زیرا غرض از
فقه بیان احکام و عمل به آن است و هرگاه عمل دچار اشکال گردد غرض فقه محقق نگردیده است.
در اکثرِکتب فقهي در بحث امر به معروف هیچ مصداقي براي معروف و منکر ذکر نگردیده است و آثار
کمي که در آنها به بیان مصادیق توجه شده است غالباً بیش از  3مصداق مشهور آن ،یعني شراب و
موسیقي و روابط نا مشروع مثال دیگري ذکر نشده استcommanding .)Ulrike Freitage 2004
) Right and forbidding Wrong in Islamic thought p3و تنها در آثار بسیار نادري که توسط
علماي آگاه و جامع االطرافي چون غزالي به رشته تحریر در آمده است لیست نسبتاً کاملي از منکرات مطرح
گردیده است .غزالي لیست کاملي از منکرات از جمله منکرات مساجد ،بیمارستانها ،بازارها و مانند آن ارائه
ميدهد pervious p2( .Ulrike Freitage( .و افرادي دیگر چون حرّ عاملي ،ابن اخوه و ماوردي در
آثار خود توجه نسبتاً خوبي به بیان مصادیق کردهاند (ر .ک .ماوردي 1908ق ص  319 – 310و حر عاملي
« وسایل الشیعه »1403ق ج  12کتاب االمر بالمعروف و النهي عن المنکر) اما همین توجه نسبي در آثار
دیگر به تدریج رو به ضعف نهاده است تا جایي که در میان علماي شیعه توجه بسیار ناچیزي را به ذکر
مصادیق ميبینیم و حتي در رسالههاي عملیه که براي استفاده مردم عادي به رشته تحریر در آمده است و
هر مکلفي باید مطابق آنها عمل کند نميتوان بطور واضح لیستي کامل از واجبات و محرمات را حتي بدون
ذکر مصادیق ،پیدا کرد و صرفاً به بیان احکام ریز و جزئیات وظایف عبادي توجه شده است و اگر از کار
بسیار مختصري که یکي از علماي معاصر در تدوین واجبات و محرمات و لیست بندي آن ها کرده است
(ر .ک .مشکیني « .واجب و حرام») و از کتاب گناهان کبیره مرحوم شهید دستغیب که به بیان گناهان کبیره
اکتفا کرده است بگذریم هیچ اثر قابل قبولي وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان منبعي ساده و قابل اعتماد
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معرفي کرد تا عالقه مندان امور دیني بتوانند واجبات و محرمات دیني خود را به طور کامل در آن جا ببینند
و حتي کساني که مطالعات دیني فراوان داشته و در مجامع دیني رفت و آمد مکرر دارند هم ،نميتوانند
مدعي شوند که همة واجبات و محرمات را ميدانند.

1

آیا این یك آفت نیست که درباره جزئیات احکام و مسایل پیچیدهاي مثل شکیات که به قول یکي از
نویسندگان همچون جدول لگاریتم پیچیده است (ر .ک شریعتي.مجموعه آثار /7شیعه « /پدر مادر ما متهمیم
»1378ش ) در همة رسالهها مطالب مفصل و پیچیدهاي وجود داشته باشد اما براي بیان مجموعة کامل
واجبات و محرمات که اساس همة وظایف دیني است هیچ فقیهي اثري را به رشته تحریر در نیاورده باشد ؟
و آیا بهتر نیست به جاي چاپ رسالههاي عملیه با مطالب تکراري ،فقها در زمینة منکرات و معروفات جدید
نیز تحقیق کرده و رسالهها ئي در معروف و منکر شناسي منتشر کنند ؟ و باالخره آیا نميتوان عدم تبیین
دقیق مصادیق منکر و معروف در رسالههاي عملیه و آثار فقهي را به عنوان عاملي از عوامل مهجوریت و
تعطیلي این دو وظیفة بنیادي مطرح کرد ؟
اگر مصادیق منکر و معروف توسط فقها و دانایان به طور دقیق روشن نشود نتیجهاي جز این در بر
نخواهد داشت که مردم به دلیل عدم آگاهي از مصادیق از اجراي احکام خود داري کرده و یا خود به تعیین
مصادیق بپردازند و از این رهگذر شریعت مقدس به دام کج فهمي و عوام زدگي و سلیقههاي نادرست
گرفتار آید.
گالیههاي درد مندانهاي که توسط بعضي از بزرگان معاصر در خصوص اجراي نادرست احکام به خصوص
امر به معروف و نهي از منکر شده است (شریعتي « .شیعه » 1378ش ص 69و مطهري «.ده گفتار»1366ش
ص  ) 61حکایات تأسف انگیزي که از نتایج أسف بار دخالت عوام در اجراي این وظیفه ذکر گردیده
(همان  )62و بر اساس آنها مرحوم مطهري فرموده است که اگر امر به معروف این است بهتر است تعصیل
بماند( ،همان) به طور قطع ریشه در جهل مکلفین نسبت به مصادیق معروف و منکر دارد و بي شك اگر
مصادیق معروف و منکر تبیین ميشد و در اختیار مردم عادي قرار ميگرفت چنان فجایع تأسف انگیزي
کاهش ميیافت.
وقتي امام راحل به عنوان فقیه جامع الشرایط که حاکمیت یك جامعه اسالمي را هم به عهده دارد با
صراحت از ضرورت آگاهي فقها از مسایل و علوم جدید سخن ميگوید و به آنان توصیه ميکند که
مصادیق احکام را درست بشناسند و تصریح ميفرمایند اگر فقیهي اعلم علوم معهود حوزهها باشد اما
 -1ممکن است گفته شود که تعریف منکر و معروف ومصادیق آن ها از مبادي تصوریه فقه است ولذا داخل درمباحث فقه نمي شود اما حتي در
صورت پذیرش این ادعا اشکال به قوت خود باقي خواهد بود وآفت مطرح شده خود را خواهد نمایاند ورها کردن مکلفین در تشخیص مصادیق که
گاهي از تخیص احکام به مراتب دشوارتر وپیچیده ترند به هر دلیلي که اتفاق افتاده باشد آثار زیانبار خود را بر جاي خواهد گذاشت .
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مصادیق را نشناسد فقیه نیست و نميتواند اداره امور جامعه را به عهده بگیرد( ،امام خمیني « .صحیفه نور
»1361ش ج  21ص  ) 178-177گواه عمق این ضرورت است که بدون تشخیص مصادیق اجراي احکام
و عمل به آنها محال است و ممکن است باعث تحریف عملي شریعت و دادن نتیجة معکوس گردد و بر
همین اساس است که این مؤلف در مقالهاي توصیه کرده است که تشخیص مصادیق به عنوان گرایش
جدیدي از رشته فقه و با نام فقه کاربردي ،در دانشگاهها افتتاح شود و در شمار رشتههاي علوم دیني در آید
و جایگزین رشته فقه و مباني حقوق اسالمي گردد که چیزي در حد تلخیص دروس حوزوي است و ثمره
مشخصي ندارد( .ر .ک رضا بدلي  ،مجلة کیهان فرهنگي بهمن  1379شماره .)68
گرچه در بعضي دانشگاه هاي کشوربا تغییراتي در سر فصل هاي رشته فقه وافزودن واحدهاي حقوقي
به دروس ا ین رشته تالش هاي قابل قبولي درافزایش جنبه هاي کاربردي این رشته به عمل آمده است واین
حقیر نیز در بعضي از این تغییر هاوارائه پیشنهاد در این خصوص نقش داشته ام اما تغییر محتوایي در
دروس وجهت گیري این رشته صورت نپذیرفته وتا زماني که این رشته حققیقتا به فقه کاربردي و موضوع
شناس تبدیل شود وبا روش هاي سابق آموزش فقه تفاوت آشکاري پیدا کند فاصله زیادي باقي است .
بررسی اشكال سوم
وابستگي تنگاتنگي که اجراي احکام و اداي وظیفة شرعي با هم دیگر دارند و ضرورت بیان مصادیق در
کنار احکام ،هم چنان که در توضیح اشکال نیز بیان شد مسئلهاي غیر قابل انکار است اما این نکته را نیز
نباید از نظر دور داشته که اگر فقها ميخواستند اهتمام خود را به بیان مصادیق نیز بگمارند با آن همه
حجمي که مباحث فقهي دارد به بن بست ميرسیدند زیرا بیان احکام حتي بدون تعیین مصادیق مباحث
فقهي را به حدي گسترش داده است و کتب فقهي را به قدري حجیم کرده است که در شرایط امروزي
خواندن یك دوره کامل فقه در حد اجتهاد را براي محصلین این رشته غیرممکن یا بسیار دشوار ساخته
است چگونه مي توان در چنین شرایطي تعیین مصادیق را نیز به این علم افزود و به وظایف فقیه اضافه کرد
؟
شاید راه حل مسئله این باشد که بیان موضوعات و تبیین ضوابط الزم براي تشخیص مصادیق در
حوزة علم فقه و تشخیص مصادیق متنوع در زمینههاي مختلف را در حوزه علم دیگر بگنجانیم و براي آن
گرایشي دیگر را تعریف کنیم و همچنان که پیش از این اشاره شد در مقالهاي تفصیلي که از همین مؤلف به
انتشار درآمده است آن را مي توان« فقه کاربردي» نامید و جایگزین رشته فقه و مباني حقوق اسالمي کرد.
(همان)
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نکته دیگري که نباید از نظر دور داشت این است که بیان مصادیق در کنار بیان احکام و از یك منشأ
سرچشمه گرفتن این دو چیز مي تواند آفت دیگري را هم به دنبال داشته باشد که ما از آن به آفت "
ایدئولوژي شدن استراتژي " تعبیر ميکنیم و آن عبارت است از اینکه مصادیق متغیر و احکام حکومتي ،که
با توجه به شرایط خاصي صادر شده است ،توسط مقلدین یا حتي محققین دیگر به عنوان احکام ثابت تلقي
شود و نوعي جمود و تقدس در موضوعات گریبانگیر علم فقه گردد و تفکیك میان ایدئولوژي و استراتژي
و تمییز میان احکام ثابت و متغیر را مشکل سازد( .ر .ک .ضیایي فر مکتب فقهي امام خمیني 1390ش ص
)203-163
چنان که در مورد خضاب لحیه در زمان امام علي (ع)و موارد مشابه دیگر اتفاق افتاده است (فیض
االسالم .کلمات قصار شماره  17که در آن جا از تغییر شیب یعني خضاب لحیه از حضرت سئوال شد و
ایشان توضیح فرمودند اگر رسول خدا چنین امري فرمودند براي زماني بود که مسلمانان اندک بودند ولي
امروز این امر ضروري نیست ) .و امام راحل نیز در پیام خود به فقها در خصوص تأثیر زمان و مکان در
اجتهاد این آفت را مورد توجه قرار داده و به آن هشدار داده اند( .امام خمیني« نقش زمان و مکان در اجتهاد
» و نیز ر.ک « صحیفه نور»1361ش ج  21ص  98تاریخ سخنراني )1367 / 12 / 13
مصداق یابي که توسط فقیهي انجام ميشود از آن جا که با توجه به شرایط زماني و مکاني تعیین
مي شود ممکن است در زمان یا مکاني صادق و در زمان یا مکان ِدیگر صادق نباشد و تشخیص صدق یا
عدم صدق آن در شرایط مختلف ،آگاهي و تسلط کافي به مقتضیات زمان را ميطلبد و اگر فقیه در این
گونه امور اطالع کافي نداشته باشد عالوه بر احتمال خطا و آفاتي که از ناحیة خطاي در تعیین مصادیق
گریبانگیر جامعه مي گردد ،آفت دیگري نیز در پي دارد و آن این که مقلدین و پیروان او به دلیل عدم
تفکیك میان حکم شرعي که با مصادیق بیان شده با سایر احکام و عدم آگاهي از این که احتمال تغییر
مصادیق در زمان هاي مختلف همیشه وجود داردحکم مصداق یابي شده فقیه را به همه زمانها ومکانها
سرایت داده ودر زمان و مکاني که شرایط دگرگون گردیده است هم این مصداق یابي او را به عنوان حکم
شرعي تلقي کرده و بر آن پافشاري کنند و به تغییر حکم در صورت تغییر مصادیق توجهي نداشته باشند و
حکم او را به دلیل خطاي در مصادیق یا تغییر مصادیق در زمان هاي بعد به صورت نادرستي به اجرا در
آورند و نقض غرض حاصل شود و جامعة دیني به نوعي جمود و تحجر و معصوم انگاري فقیه دچار
گردیده و پویایي و شادابي فقه شیعه را کم رنگ و بي رمق جلوه گر سازد.
بنابراین عدم دخالت فقها در مصادیق ،چه عمداً اتفاق افتاده باشد و چه سهواً ميتواند یك نقطة قوت
به حساب آید زیرا فقه شیعي را از جمود و تحجر به دور داشته و به آن پویایي و انعطاف پذیري خاصي
بخشیده ا ست و به همة مجتهدان در اعصار مختلف از سویي و به مقلدان آنان ،محققان سایر رشتهها از
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سوي دیگر این امکان را داده است که با اخذ کلیات و معیارهاي اساسي از کتب فقهي و ضمن کارشناسي و
مطالعه شرایط زماني و مکاني در هر زماني احکام متناسب با شرایط و اوضاع خود را استخراج کنند و فقهي
قابل تحول و قابل قبول در شرایط متحولِ امروز به جهان ارائه دهند.
فتاوايِ خاصِ امام راحل درزمینة موسیقي و شطرنج و احکامي مانند آن که نمونه هایي از این پویایي
و انعطاف پذیري را نشان ميدهد.

1

در جوامع امروز که ممکن است مفاهیمي چون موسیقي و شطرنج حد اقل به نظر گروهي از فقها
مانند امام خمیني ماهیتاً متحول شده و با ماهیت خود در دورههاي گذشته تفاوت اساسي یافته از یك
وسیله تخدیرکننده به نوعي فعالیت مثبت و قابل قبول وحتي در مواردي مفید وسازنده تبدیل گردیده است
مانند موسیقي رزمي وموسیقي درماني در روانشناسي  ،نميتوان براي این نوع از موسیقي ها هم به صرف
شباهت اسمي ،همان حکم سابق را صادر کرد و همچون گذشته از حرمت آنها سخن گفت و این که امام
راحل حکمي نوین و متفاوت با حکم فقهاي سابق در این دو موضوع ارائه ميدادند نمونهاي از این پویایي
است و ثمرة عدم دخالت فقهاي کهن در مصادیق است و اگر در متون دیني و آثار فقهي کهن مصادیق
موسیقي تعیین ميشد و مثالً صداي آالت بخصوصي حرام ميشد یا شطرنج به طور اطالق و نه به عنوان
ابزاري از ابزارهاي قمار مورد بحث قرار ميگرفت دست یابي به چنین نتایج و استنباط چنین احکامي به
آساني میسر نميشد.

 - 1مقصود فتواي مشهور امام است مبني بر حالل بودن شطرنج در صورت تبدیل شدن به یك ورزش فکري و حالل شدن موسفیقي در صفورتي کفه
مناسب مجال س لهو ولعب نباشد که به ظاهر با فتواي مشهور فقها که این عناوین را به طور مطلق حرام ميدانستند تفاوت آشکار دارد.
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اشكال چهارم:
(وارد نشدن به حوزه روش ها)
اگر تعریف رایج علم فقه را که علم به احکام شرعیه فرعیه است (فاضل سیوري « .نضد القواعد الفقهیه
علي مذهب اال مامیه » ص  50و نیز عاملي حسن بن شهید ثاني « معالم الدین و مالذ المجتهدین » ص 71
– ) 72بپذیریم ممکن است بررسي روشهاي اجراي احکام در حوزه علم فقه نگنجد اما اگر علم فقه را به
معناي اعم آن ،که شناخت دین و اهداف آن را نیز شامل ميشود 1در نظر بگیریم ،از شناخت و بررسي
روشها بي نیاز نخواهیم بود.
اگر فقیه را آن چنان که در روایات آمده است “میراث دار ا نبیاء” (صدوق « .من ال یحضره الفقیه » 1404ق
ج  4ص  387و« ثواب االعمال »1368ق ص  131و « أمالي» 1417ق ص  116و حر عاملي1403ق ج 27
ص  87و ج  18ص  53و نوري طبري « .مستدرک الوسائل »1409ق ج  17ص  )299و والیت فقیه را
ادامة والیت انبیاء و ائمه معصوم (ر .ک امام خمیني « .شئون واختیارات ولي فقیه»1365ش بخش چهارم
وص )»77بدانیم ،آگاهي از اهداف و شیوههاي اجراي احکام نیز ضرورت ميیابد زیرا در این دیدگاه فقیه
مثل پیغمبر ،مسئول اجراي احکام است و نميتواند در مقابل چگونگي اجراي آنها بي تفاوت باشد و اگر
حکمي پس از بیان شدن توسط فقیه به اجرا در نیاید یا به صورت نادرستي به اجرا درآید یا به صورتي اجرا
شود که نتیجه اي معکوس داده و با هدف احکام در تضاد باشد و جامعه اسالمي را در مسیري غلط بیندازد
فقیه به عنوان نظریه پردازي که مجري نیز هست ،مسئول خواهد بود و مورد سئوال قرار خواهد گرفت.
اهمیت این مسئله در احکامي که جنبه اجتماعي بیشتري دارند مانند امر به معروف و نهي از منکر بیشتر
جلوه ميکند به خصوص از آن جا در این دو اصل  ،تأثیر گذاري و احتمال تأثیر ،یکي از شروط وجوب آن
ذکر شده است (حلي محقق « شرایع االسالم » 1389ق ج  1ص  342و نجفي 1367ق ج  21ص  367به
بعد و اکثر آثار فقهي ذیل عنوان شروط امر به معروف) و سقوط تکلیف و برائت ذمه ،بدان مقید گردیده
است و لذا مکلف نميتواند بدون آگاهي از شیوههاي مختلف و میزان تأثیر گذاري هرکدام از آنها ،از اداي
وظیفه ،اطمینان حاصل کند و باالخص از آن رو که جامعه شناسان مسئله ضد تبلیغ را مطرح ميکنند و
ميگویند گاهي روشهاي تبلیغ نه تنها تأثیر گذار نیست بلکه تأثیر معکوس دارد و لذا ممکن است انتخاب
نادرست روش به جاي آن که موجب اداي تکلیف و اجراي حکم باشد ،موجب انجام امري مخالف تکلیف

 - 1الزم به توضیح است کاربرد واژه فقه در اکثر روایات ،علم دین به معناي اعم است و اختصاص به علم و احکام شرعیه فرعیه ندارد همچنان که در
منابع فوق الذکر نیز آمده است و ابوحنیفه هم کتابي در اصول عقاید نوشته و آن را فقه اکبر نامیده است و نیز مراجعه شود به محدث قمي « .سفینه
البحار » مادة فقه ص  381جلد  2که فقه را بمعني اعم آن تعریف کرده است و نیز رجوع شود به قنوجي « .ابجد العلوم» ج  2ص  400و نیز ابو نصر
فارابي « .احصاء العلوم » ترجمه حسین خدیو جم طبع دوم ص 133
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و پدید آمدن حالتي ضد آن چه شارع خواسته است گردد و از این رهگذراست که آگاهي از روشهاي اجرا
با آگاهي از احکام و ادلة آنها ارتباطي تنگاتنگ ميیابد.
اگاهي از روشهاي اجراي احکام نه تنها در چگو نگي اجراي احکام موثراست بلکه بدون آگاهي از آن
اجراي حکم میسر نیست و روش اجرا ،آن چنان با حکم آمیخته است که عالوه بر اجرا و عدم اجراي آن
چگونگي نتیجه و تأثیر آن نیز دایر مدار روشهاي اجراست.
به عنوان مثال در یك حکم قضایي صدور حکم وقتي میسر و نتیجه بخش و مثمرثمر خواهد بود که
جرم به روش صحیحي کشف و اثبات شده باشد و اگر جرم اثبات نشده یا به روش غلطي چون اقرار مکره
یا اقرار غیر بالغ به اثبات رسیده شده باشد ،قاضي هرچند عالم و بالغ باشد نميتواند قضاوت صحیحي
داشته و حکم صائبي راصادر کند.
بر همین اساس است که فقها در بسیاري از ابواب فقهي به ناچار در حوزة روشها هم گام زدهاند و با اینکه
مطلب مورد بحثشان فقهي نبوده و ربطي به احکام فقهي به معناي اخص آن نداشته است اما به تفصیل از آن
سخن گفتهاند که از آن موارد روشهاي قبلهیابي (حلي ،محقق« شرایع االسالم » 1389ق ج  1ص  66و
شهید ثاني « .الروضه البهیه في شرح اللمعه الد مشقیه »1398ق ج  1ص  ) 516 – 504و روش هاي
محاسبه ارث (شهید ثاني « الروضه البهیه»1398ق ج  8ص  251به بعد ) و چگونگي گرفتن مخرج مشترک
در فروض (شهید ثاني« ،الروضه البهیه»1398ق ج  8ص  )235 – 225روشهاي تعیین خنثاي مشکل
(همان ص  )191و شیوههاي اثبات جرم (حلي ،محقق  «،شرایع االسالم»1389ق ج  4ص  82به بعد ) را
ميتوان نام برد.
بي شك روشهاي قبله یابي و چگونگي محاسبه ارث و امثال آن از مصادیق احکام شرعیه و فرعیه
نیستند که تعریف رایج فقه آنها را شامل شود بلکه از جمله روشها هستند و دخالت فقها در این گونه
امور بخاطر ارتباط اجتناب ناپذیري بود است که میان فهم و اجراي حکم با روشهاي آن احساس کردهاند.
حتي اگر مستند فقها در بررسي این گونه امور و روایات و آیات هم باشد ،به معناي آن نیست که آن
مباحث به معناي دقیق کلمه و مطابق تعریف رایج از فقه مباحثي فقهي باشد بلکه حتي توسط معصومین هم
این مطالب به عنوان بیان روشها مطرح گردیده است زیرا فقه به معناي مصطلح چیزي جز بیان احکام و
ادلة آنها نیست و این ،چیزي نیست که با شیوة قبله یابي یا روش گرفتن مخرج مشترک که در حوزة علوم
دیگري چون نجوم و ریاضي ميگنجد ارتباط داشته باشد و اگر معصومین و به تبع آنها فقها در این گونه
مطالب وارد شده و اظهار نظر کردهاند به خاطر وابستگي تامي بوده است که درآن موارد ،میان شناخت
احکام ،واجرایِآنها ،با شناخت روشها احساس ميکردهاند و همین ارتباط عمیق در اکثر احکام فقهي
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ميتواند محتمل باشد و لذا هیچ دلیلي وجود نداردکه با جمود بر تعریف رایج فقه شناخت روشها را از
علم فقه خارج دانسته و به دانستن احکام از روي ادلة تفصیلي آنها منحصر سازیم با توجه به این نکته
ميتوان به پرسش اصلي تحقیق و فرضیه دوم بازگشت و پرسید « :آیا عدم ورود فقها در حوزة روشهاي
اجرایي امر به معروف ميتواند عامل مهجوریت یا تعطیلِ این اصل در طول تاریخ باشد ؟ » و « اگر فقها در
این بحث ،نیز مانند بعضي مباحث دیگر در حوزة روشها وارد ميشدند و روشهاي درست اجراي آن را
بیان ميکردند و در اجرايِ چنین وظیفة خطیري،مردم عادي یا دولتهاي ناصالح را به حال خود رها
نميکردند مسئله به گونهاي دیگر نبود ؟»
حوادث ناگوار و وقایع اسف انگیز تاریخي گواه است که دخالت عوام در امر به معروف و نهي از
منکر و شیوههاي نادرست آنان در اداي این وظیفه ،آن را به انحراف کشانده و در مسیري بر خالف اهداف
آن قرار داده است (مطهري « ده گفتار » 1366ش ص  61و شریعتي « شیعه» 1378ش ص  )69تا جایي که
فقیه دردمند و اندیشمند معاصر ،هم صدا با بسیاري از دردمندان دیگر در اعتراض به این فجایع و عوام
زدگيها ميگویند  “ :اگر امر به معروف این است بهتر است متروک بماند( ” .مطهري « .ده گفتار
»1366ش ص )62
اگر بعضي از علماء ،مهارتها و علوم متعددي را در اجراي این وظیفه شرط ميدانند (رشید رضا.
ج  4ص  )40 – 38و ميکوشند تا علم را به جاي آنکه شرط وجوب امر به معروف باشد شرط واجب
بنامند (مطهري « .حماسه حسیني»1362ش ج  1ص  )201 – 192تا از این طریق همه مکلفین موظف به
فرا گیري این علوم و مهارتها باشند ،گواهي براین مطب است که آگاهي از احکامِ شرعي و ادلة تفصیلي
آنها بدون آگاهي از روشها ،نتیجهاي در بر ندارد و نه تنها فقیه بلکه هر فرد مکلف عادي به آنها نیازمند
است.
فقیهاني که عدم ضرر را در وجوب امر به معروف شرط ميدانند ودر صورت وجود ظنِ قوي به
وجود ضرر در اجراي امر به معروف آن را ساقط ميدانند نجفي1367.ش ج  21ص  371و حلي محقق «
شرایع االسالم»1389ق ج  1ص  342و اکثر آثار فقهي ذیل همین مبحث

( شروط امر به معروف ) بي

شك منکر این مسئله نخواهند بود که غالب ضررها ناشي از روشهاي نادرست است (رشید رضا .ج  4ص
 )40 – 28و اگر روش هاي صحیح معرفي شود دیگر نیازي نیست که به خاطر وجود ضرر به سقوط بنیادي
ترین وظیفه دیني فتوا داده شود و روش صحیح ،خود ،رافع ضرر و زمینه ساز اداي تکلیف و انجام وظیفه
خواهد شد.
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بررسی اشكال چهارم
گریز ناپذیر بودن علم به روشها براي اجراي حکم و تأثیري که عدم آن ميتواند در تعطیلي یا
مهجوریت امر به معروف داشته باشد سخني درست است اما مهم این است که بدانیم چه دلیلي فقها را از
ورود به حوزة روشها در برخي از مباحث فقهي باز داشته یا موجب غفلت آنان از آن گردیده است ؟
یکي از علت هایي که ممکن است موجب این امر گردیده باشد این است که نگرش بسیاري از فقها
به این اصل ،شرعي و تعبدي نبوده است (نجفي 1367ش ج  21ص  358و نیز ر .ک شیخ طوسي«
االقتصاد »1400ق ص  147وعالمه حلي « .قواعد االحکام » (متن جامع المقاصد )1408ق ج  3ص  483و
« الدروس الشرعیه »1412ق ج  2ص  118و « الروضه البهیه » 1398ق ج  2ص  224و کاشف الغطاء« .
کشف الغطاء » .ص  419و شیخ انصاري «.المکاسب» 1415ق ص  18و امام خمیني « .المکاسب المحرمه
» 1410ق ج  1ص  ) 204لذا از آنان بیان احکام شرعي در زمینه روش اجرا و ورود به مباحث تفصیلي در
این ارتباط را نمي توان انتظار داشت بلکه بسیاري از آن بزرگان وجوب این اصل را عقلي دانسته و احادیث
و آیات این باب را ارشاد و براي ارجاع به یك اصل عقلي و مسلم به حساب آوردهاند و طبعا" در امور
ارشادي ،ضوابط و قوانین توقیفي نیست و نیازي نیست که به طور دقیق از جانب شرع معین گردد و در
کتب فقهي مورد بحث قرار گیرد و وظیفة عقل و عرف است که به تناسب مقتضیات زماني و مکاني به ارائه
طریق بپردازند.
حتي فقیهاني که وجوب این دو اصل را تعبدي دانستهاند نیز درصدد بیان این مطلب نبودهاند که این دو
ب تعبدي به معناي واقعي کلمه بدانند و به اجزا و شرایط آن نیز به دیدة
اصل را همچون نماز و روزه واج ِ
توقیفي و تعبدي نظر کنند و گواه این مدعا هم آن است که اکثر فقها در اداي این فریضه قصد قربت را
شرط صحت ندانسته و این دو فریضه را در شمار عبادات بمعني االعم از قبیل جهاد و قضا و شهادت ذکر
کرده اند نه در شمار عبادات بمعني االخص از قبیل حج و نماز و روزه و مانند آن .علت دیگري که ممکن
است باعث عدم دخالت فقها در روشها باشد مسئله گستردگي فقه و امکان ناپذیر بودن آگاهي از روشها
براي یك فقیه است و این مسئلهاي است که عقل بشر نیز بر آن صحه ميگذارد که صرف ارتباط و
وابستگي بعضي از علوم با علم فقه نميتواند دلیلي قانع کننده براي متوقف ساختن فقه و فقاهت بر کسب
آگاهي از آن علوم باشد و اگر چنین باشد پس از چند صباحي فقاهت به چیزي محال تبدیل خواهد شد و
دروازه علم دین بر روي همگان بسته خواهد گردید .بنابراین بهتر است احکام شرعي و ضوابط کلي آنها
توسط فقها بیان شود ولي تعیین روشها ،با اتکاء بر ضوابط شرعي ضمن نظارت و مشاوره با فقها در علوم
دیگر مورد بررسي قرار گیرد و فقها با متخصصان علوم دیگر در ارتباط باشند و از نتایج تحقیقات خود
همدیگر را مطلع سازند و بهتر از این آن که گرایش نویني از علم فقه تأسیس شود که در آن فقه را با دید
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کاربردي و براي بررسي چگونگي اجراي احکام مورد مطالعه قرار دهند و این گونه مباحث هم در آن جا
مورد دقت قرار گیرد تا از این رهگذر ذهن فقهاي عطام از بررسي اینگونه امور فراغت یافته و به بررسي
عمیق ادلة تفضیلي احکام اختصاص یابد و به جاي آن فقها ي دیگري با فراغت از ادلة تفضیلي در
شیوه هاي اجراي احکام و کشف مصادیق به تحقیق بپردازند .همچنان که این حقیر در مقاله اي که به چاپ
رسانده ام این موضوع را به تفصیل مورد بررسي قرار داده ام( .ر .ک .رضا بِدِلي .مجلة « کیهان فرهنگي »
بهمن  1379مقالهاي تحت عنوان « :نه حقوقدان نه فقیه»)
نتیجه گیري وپیشنهاد :
در این تحقیق آثار فقهي و ترجیحا مجامع و دوره هاي فقهي _ نه رسائل و استفتائات _ و بیشتر  ،اثاري که
منبع درسي بوده یا در محافل علمي رواج زیاد داشته ومورد استناد محققین بوده اند مورد بررسي قرار گرفته
وبدون ورود به بحث صحت وسقم مطالب ارائه شده از نظر گاه فقهي ودرون دیني یا نقد مباني و اصول
احکام و بلکه صرفا به لحاظ روش شناسانه مورد دقت قرار گرفته اند و نتایج زیر به دست آمده است :
 -1در آثار فقهي به بعضي از مسائل مهم مانند امر به معروف ونهي از منکر و حکومت واقتصاد  ،توجه
کافي مبذول نشده است و این در حالي است که به مسائل دیگري که در قیاس با این مسال اهمیت کم تري
دارند مانند شکیات نماز وحج ومستحباتي مانند اعتکاف و  ...بیش حد معمول توجه شده و بحث گفتگو به
میان آمده است  .علت این پدیده مي توان در محل ابتال ومورد سوال مردم نبودن این گونه مباحث در زمان
آن فقهاي معظم دانست .
براین اساس پیشنهاد مي شود که فقها با مطالعه دقیق منابع اسالمي احکام را به لحاظ اهتمام زیاد شارع به
آن ها رده بندي کنند ومیزان گسترش وحجم مباحث فقهي را با آن اولویت ها متناسب سازند .ونگذارند
عدم استقبال وتوجه جامعه به بعضي از مسائل مهم آن مباحث در انزوا ومهجوریت قرار دهد .
 -2باوجود دیدگاه هاي متنوع و اختالف نظرها میان فقهاي معظم در مسائل موجود در فقه  ،پرداختن به
مسائل نو و جدید در تالیفات مورد تحقیق کم تر به چشم مي خورد و اکثریت قریب به اتفاق این آثار
مسائلي مشترک وتکراري را به بحث گذاشته اند و دیدگاه هاي متنوع والبته دقیق و عالمانه اي را ودر
محدوده همان مسائل به بحث گذاشته اند .
این پدیده را مي توان به این صورت توجیه کرد که این مسائل همه مسائل مورد ابتال وسوال درزمان
تالیف آن آثار بوده است ولي فقهاي دوره هاي بعد به اقتضاي شرح ونقد وحاشیه نویسي بر آثار گذشتگان
از شیوه تالیف آنان تبعیت کرده اند ودر این میان از رهگذر مباحث پر پیچ وتاب نقد وبررسي ونیز به دلیل
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مهجوریت وانزواي تحمیل شده بر فقها از سوي حکام ستمگر کشف وطرح مسائل جدید ومتناسب زمان
مورد غفلت واقع شده است.
براین اساس پیشنهاد مي شود فقها با برقراري ارتباط مستمر با نهاد هاي قانونگزاري و نهادهاي اجرایي ،
مسائل نوین ومورد ابتالي واقعي را شناسایي کرده ومورد تحلیل قرار دهند وجایگزین مباحث قدیمي
سازند .
-3بر اساس پیش فرض موجود در میان جامعه فقهي که فقه را علم به احکام شرعي  ،آن هم احکام
فرعي تعریف مي کند فقهاي معظم به تشریح موضوعات احکام و تعیین مصادیق آن ها توجه چنداني
معطوف نداشته اند واین گونه مباحث را خارج از علم فقه به حساب مي آورده اند اما این تصور حتي اگر
به لحاظ دقت علمي صحیح هم باشد مي تواند موجب بروز آفتي گردد که چشم پوشي از آن عواقب
خطرناکي را براي جامعه به ارمغان مي آورد وآن این که در مرحله اجراي احکام وعمل به وظایف شرعیه ،
مکلفین در اثر اشتباه در تشخیص موضوعات ومصادیق حکم را به غلط اجرا کنند وخالف آن چه مقصود
شارع بوده تحقق یابد .لذا شایسته است فقهاي بزرگوار با تجدید نظر در این پیش فرض و فراتر بردن
محدوده علم فقه از بیان احکام ،تبیین موضوعات وتعیین مصادق را را نیز در فقه وارد کنند وبه اجراي
احکام نیز از طریق تبیین دقیق موضوعات ومعرفي مصادیق خود را ملتزم بدانند .
مولف به همین دلیل پیشنهاد مي کند گرایشي از فقه به وجود آید به نام فقه کاربردي که درآن تبیین
موضوعات وتعیین مصادیق هدف اصلي باشد ودر کنار فقهِ موجود که بهتر است آن را فقه محض نامید به
فعالیت بپردازد.
 -4آثار فقهي در روش اجراي احکام دخالتي نکرده اند وجز موارد نادري که بعضي از فقها به اقتضاي
مراجعات مردم یا ضرورت تشریح بعضي از مباحث فقهي مانند تعیین قبله وتقسیم ارث به حوزه روش
اجراي احکام وارد نشده اند.
این مطلب نیز مي تواند منشا بروز آفاتي باشد که اجراي نادرست و گاه معکوس احکام وعوامزدگي در
تلقي از احکام شرعي در مرحله عمل از جمله آن هاست .
پیشنهاد مي شود فقهاي معظم نسبت به شیوه هاي درست اجرا وروش هاي متناسب با هدف احکام
ورعایت شدن موازین شرعي در مراحل اجرایي احکام نیز ارشادات خود را به جامعه و پیروان خود داشته
باشند والبته این امر مستلزم وارد شدن بعضي از مباحث علوم امروزي مانند حقوق وجامعه شناسي در فقه
و اشراف فقها به آن هاست همچنان که امام راحل متفطن این مسئله شده و فقها را به آن متذکر شدند.
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