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 آنبایسته های  فقه اجتماعی و

 1مصاحبه با سید حسین شرف الدین

 دارید؟ فقه اجتماعیی از تعریفچه  (1

 بهره گیری ازبه عنوان یک حوزه معرفت دینی متضمن احکام شرعی استنباط شده از ادله تفصیلی با « فقه»

عرض سایرین گاه معرف یکی از خرده نظام های اجتماعی در  نیز« اجتماعی»واژه  روش اجتهادی است. 

به مثابه یک  کل اجتماعی و جامعهنظام کلیت  معرفاست و گاه  و تعلیم و تربیت سیاست ،اقتصاد همچون

نهادها، . طبق اصطالح دوم، جامعه یا اجتماع مجموعه استدارای اجزا و ابعاد ساختار متعدد سیستم کالن 

و به طورکلی، همه ارکان و ملزومات ساختی کارکردی  آنها ، سازمانهامناسبات میان افراد و روابطساختارها، 

نیز  «فقه اجتماعی»واژه اجتماعی در ترکیب  . در برمی گیردرا حیات جمعی بشر در یک نگاه ایستا شناسانه 

] اگر چنین ابل فقه فردیاز این رو، فقه اجتماعی در مقبه کاربرد دوم ناظر است. در محاورات اهل نظرمدتا ع

احکام تکلیفی و وضعی حوزه گسترده ای از فقه اسالمی است که  ناظر به تقابلی موجه و معنی دار باشد[

سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، روابط جامعه افراد با سازمانها، متقابل افراد در درون جامعه، روابط معطوف به 

وعه قواعد و مقررات معیارین برگرفته از عقل و شرع با هدف تعیین به طورکلی، مجم و مومنان با دنیای خارج

حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی در ساحت های مختلف حیات جمعی مومنان و اقتضائات و ملزومات 

اجتماعی به معنای  گستره شمول واژهبراین اساس،  را در خود جای داده است.اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی  

از آن یاد می شود، دربرمی و... ، ، ارتباطاتیفقه سیاسی، اقتصادی، قضایی، اداریهمه آنچه گاه تحت عنوان  دوم،

در منابع  مالوفنه در یک کتاب یا یک باب از ابواب فقهی  گیرد. بدیهی است که فقه اجتماعی با این گستره را 

فقه  باید جستجو کرد. عناوینی همچونر منتشبه صورت ضمنی و عظیم، که در کل این مجموعه  موجود فقهی

یا احکام سیاسات)به معنای عام(، فقه والیی سیاسی یا ، فقه )به معنای عام نه معامله در عرف اقتصادی(معاملی

 نمایندگی می کند.را  متصوراجتماعی  فقهبخش قابل توجهی از  هریک به اقتضای دایره شمول،سلطانیه، 
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« د: فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور استنمی فرمای این بیان نورانی امام امت که

، معرف فرموده اندبقرینه فرمایش دیگری که  حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه در زوایای زندگی، معرفی 

 آن است.شمول گستره واز فقه اجتماعی  و تمام نماییگویا

وجهی از فقه اجتماعی مورد انتظار و متناسب با نیازها و ضرورت های نیازی به ذکر نیست که بخش قابل ت

عصری جامعه امروز، تاکنون کشف و ظهور نیافته و به دالیل عدیده ای استنباط و فعلیت یابی آن به تعویق 

ام افتاده است. از این رو، فقه اجتماعی موجود با سطح مطلوب، بویژه با توقع ایفای نقش مدیریتی و هدایتی ع

فقه در فرایندهای پیچیده و درهم تنیده حیات اجتماعی و  پوشش دهی و تدبیر رویه ها و روندهای ریز و 

 درشت زندگی اجتماعی، فاصله زیاد دارد.   

 

 و قوانین ( در حقیقت،  فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی، بخشی از فقه است که متکفل استنباط و ارائه احکام2

 اجتماعی است؟

نیست، در بسیاری  موارد  کارآمدیروشن و چندان ، تقسیم رواجسیم فقه یا احکام به فردی و اجتماعی برغم قت

تعیین و تشخیص مصادیق آنها با ابهاماتی مواجه است. برای مثال، نهی از منکر امری اجتماعی است اما فعل 

)نظیر قطع نفقه همسر( می شود. منکر منهی هم شامل امور فردی )نظیر ترک عبادات( و هم امور اجتماعی

برخی احکام نیز دارای حیثیت های فردی و اجتماعی اند مثال روزه خواری در خفا امری فردی و در علن امری 

حجاب و پوشش باعتبار انتساب به فرد و نقشی که عالیق، سالیق و ترجیحات فرد در  اجتماعی تلقی می شود.

های معیار و ار آثار انعکاسی آن در محیط یا لزوم انطباق آن با الگوهاکم و کیف آن دارد، امری فردی و باعتب

جواز دخالت حکومت  ،اطالق ادله تعزیراتهمچنین  است.  و فرافردی امری اجتماعی ،جامعه پذیرفته شده

، حکومت اسالمی باقتضای به بیان تکمیلی شامل می گردد.نیز اسالمی حتی در امور فردی نظیر ترک نماز را 

هدف هدایت و تدبیر امور در مجاری درست آن ومیت ادله والیت می تواند در همه شئون جامعه اسالمی، با عم

مداخله کرده و اقدامات مقتضی را در جهت  اصالح رویه ها، نگرشها، تمایالت،  الح جمعیمص رعایتو با
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ارتباط و اتصال با دلیل  بهبخشی از الیه های آن که  -و سبک های زیستی آنها مردمی ترجیحات ورفتارها

بی شک، توقع تامین این نتایج، صورت  دهد.  -اموری فردی شمرده می شوندسطوح ذهنی و روانی عامالن، 

رفع موانع و به جامعه پذیری،  نهادسازی، مستلزم برنامه ریزی، سیاستگذاری، تصویب قوانین، فرهنگ سازی،

برآیند نهایی آن،  به هم پیوسته  است که  فرهنگی و اجتماعی طور کلی، تمهید واجرای  منظومه ای از اقدامات

جریان یابی جامعه در مجاری مطلوب است. بخش معظم و بلکه زیرساختی این اقدامات به فرایند شخصیت 

سازی، شکوفایی استعدادها، اصالح الگوهای تربیتی و رویه های زیستی است. از این رو، اگر فقه اجتماعی یا  

را به عرصه های فرافردی منحصر و محدود کنیم، عمال این سنخ اقدامات را از گستره وظایف  فقه حکومتی

و ضرورتهای حیات  مقدمهاز باب صرفا را ذاتی حکومت اسالمی به کنار نهاده و دخالت حکومت در آنها 

   تلقی کنیم. جمعی

در عصر و زمان  د این است کهی که البته عمومیت داشته و اختصاصی به حکومت اسالمی ندارتحلیل دیگر

 های موسوم به دولت رفاه، بسط و گستره  حوزه دخالت دولتتحت تاثیر وقوع برخی تحوالت بنیادین، حاضر، 

)در مقابل سپهر خاص یعنی حوزه دخالت دولت به تعبیر برخی اندیشمندان،  سپهر عام جامعه بی سابقه یافته و

دستخوش گشودگی متن و بسط دامنه شده است. دولت های (حیات فردی و قلمرو خصوصی زندگیو حوزه 

رفاه برخالف حاکمیت های سنتی تقریبا در همه شئون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، ارتباطاتی و... به 

آنها مستمرا در حال  غالبا نرم و روان صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت کرده و گستره و عمق دخالت

ساحات فردی ساختن تمایز میان است.  ظهور این واقعیت انکار ناپذیر، عالوه بر مخدوش  و پیچیدگیافزایش 

و اجتماعی، دلیل دیگری بر اهمیت و ضرورت فقه اجتماعی به عنوان قاعده عملی و منطق هدایتی دولت 

بر  و گسترش حاکمیت نهادی شده وبرنامه ریزی شده اسالمی در اعمال حاکمیت بر شئون مختلف اجتماعی

البته معنای این سخن، حذف کامل قلمرو خصوصی از زندگی است.  سطوح مختلف زندگی فردی واجتماعی 

بخشی از رفتارهاو گزینش های فردی تحت تاثیر تمایالت، عالیق، انسان مدرن نیست. تردیدی نیست که 

جامعه تعریف شده سالیق، ترجیحات، و ذوقیات فردی، دست کم به طور مستقیم، خارج از دخالت دولت و 

قلمرو نسبتا گسترده ای از روابط اولیه و غیر رسمی افراد در قالب ارتباطات  خانوادگی،  است. همچنین،

ناشی از تعلقات فرد به گروههای اولیه یا به تعبیر  خویشاوندی، دوستی، هم محلی، هم کیشی، همزبانی و...
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همچنان، خارج از سپهر که  ،وجود دارد گمن شافتی جامعه و ساحات ابعاد از ،تونیس جامعه شناس آلمانی

است، اگرچه درجه اهمیت و میزان اهتمام افراد به مانده دخالت دولت یا جامعه مدنی، برای افراد محفوظ 

رعایت، حفاظت و بهره برداری از ظرفیت های آن به هیچ وجه  با گذشته و وضعیت جامعه سنتی قابل مقایسه 

  نیست.

عنوان حق الناس و حق اهلل نیز برغم تفاوت، ناظر به حقوق اجتماعی است که حکومت ذکر است که  الزم به

می تواند در استیفای آنها مداخله کند، اگر چه مدعی در یکی خاص و در دیگری عام است.  از این رو، تقسیم 

ده باشد، در همه موارد اینگونه دو گانه احکام یا فقه به فردی و اجتماعی، اگر در مواردی کارگشا و مفید فای

   .نیست

دو تلقی یا تفسیردیگر نیز از فردی و اجتماعی وجود دارد که ذکر اجمالی آن خالی از فایده نیست: یکی تفاوت 

طبق تلقی اول، فقه   فضا و میدان تحقق عمل است. ،بستر در تفاوت اثر و نتیجه عمل و دیگری ،فاید ه در

که فایده، اثر و نتیجه آن اوال و بالذات به خود فرد و دنیای شخصی او محدود می فردی مجموع احکامی است 

شود وتاثیر مستقمی بر جامعه ندارد و متقابال  فقه اجتماعی مجموع احکامی است که اجرای آن  آثار و نتایج 

ان آن دنیای اجتماعی به همراه دارد. طبق تلقی دوم، فقه فردی، مجموع احکامی است که بستر تحقق و جری

)نیازی به ذکر نیست که حتی فقه عبادی نیز از ابعاد و باالتر فردی و قلمرو حیات شخصی است مثل فقه عبادی

و متقابال فقه اجتماعی، مجموع احکامی است که بستر اجرای آن بافت، از آن، انواع اجتماعی خالی نیست( 

  بل است.      قلمرو و فضای اجتماعی و حوزه مناسبات و ارتباطات متقا

 با چنین گستره ای، چگونه می توان فقه اجتماعی را از فقه عام متمایز ساخت؟( 3

متضمن که  حیثاز آن  )اعم از عبادی و معاملی یا سایر تقسیماتی که از ابواب موجودفقه ارائه شده(فقه عام

فرافردی، دایره و گستره شمول امور و  احکامبه ناظر  اجتماعیفقه غیر اجتماعی است، از و  احکام اجتماعی

 ، عموم و خصوص من وجه است. وسیع تری دارد و نسبت میان ایندو از نسب اربعه

زبان، نظام مفهومی، منطق تحلیل، قواعد و ، آموزه ایظرفیت های منابع استنباط،  از حیث، اگرچه فقه اجتماعی

درجه  هدایتی و تربیتی، اصول، مبادی روش شناختی و معرفت شناختی، اقتضائات و محدودیت ها،  رسالت 
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عوارض و  ، ابعاد،تشخیص موضوعات نحوه ، اما دردانشی کامال فقهی استثبات و انعطاف پذیری مجاز، 

 نسبت میان احکام ثابت و متغیر، سرعت و نصاب تغییر پذیری، محیط،؛ نحوه تعامل با واقعیات تطورات آنها

میزان وابستگی به دریافت های عقالنی و دانش  تاثیر پذیری از اقتضائات متنی و بسترهای فرهنگی اجتماعی،

   های اجتماعی مختلف، نقش و ماموریت فرهنگی اجتماعی با بخش های غیر اجتماعی فقه تمایز گوهری دارد.

احکام ثابت و کوچکی از  بخشفقهی از آن یاد می شود نیز متضمن در منابع  «فقه اجتماعی»ه اکنون به نام آنچ

جهانشمول و بخش بزرگتری از احکام زمینه ای و متنی است که به اقتضای تنوع زمان )چه به صورت طولی در 

درازنای حیات تاریخی یک جامعه و تجربه موقعیت های تاریخی و تمدنی مختلف با احوال و عوارض متنوع و 

به صورتی درهم آمیخته و ( و مکان  چه به صورت عرضی و ووضعیت های مختلف جوامع معاصر و مقارن

 تالیفی و در پرتو استنباطات مستمر فقها تکون یافته و به عنوان میراث معرفتی کهن در اختیار قرارگرفته است.

 انعطاف پذیری و تجدید شوندگی و جایگزین پذیری است.   ، دارای ویژگیطبیعی است که بخش متغیر آن

اماتی که همواره در مقام خرده گیری بر فقه موجود بدان استناد می شود، غلبه نیازی به ذکر نیست که یکی از اته

بخش قابل  نگرش فردگرایانه حتی در مواجهه با مسائل اجتماعی و خوانش و تفسیرآنها است.  عالوه اینکه

قد توجهی از مسائل اجتماعی و حکومتی اساسا مغفول و مهجور مانده؛ بخشی از موضوعات مطرح شده نیز فا

جامعیت بوده و صرفا به ابعادی از آن توجه شده و مواضع فقهی اتخاذ شده حول آنها نیز غالبا از عمق و غنای 

کافی برخوردار نیستند؛ برخی از یافته های استنباطی نیز قابلیت تطبیق و تعمیم به معادالت  و مشابهات عصری 

از یافته های سایر حوزه های معرفتی، اکتفاء به  فقدان نظاموارگی، خودبسندگی و عدم بهره گیریندارد؛ را 

پاسخ دهی به استفتائات و مطالبات موردی، برکنار ماندن از مدیریت و مهندسی چرخه های کالن اجتماعی و... 

براین فهرست و تکمیل کیفر خواست، موارد دیگری نیز می توان افزود. با  بخش دیگری از این ایرادات است.

 ، تحول جدی در نظام فقهی موجود را ضروری می دانند.عف هاست که برخی از اندیشمنداناستناد به همین ض

 مفروضات کالمی فقه اجتماع چه می باشند؟( 4

به بیان جریان دارد. فقه اجتماعی نیز  دراسالمی ذکر شده عام همه آنچه به عنوان مبانی کالمی عام برای فقه 

دیگر، با رویکرد الهیاتی به جامعه، فقه اجتماعی، بخشی از الهیات عملی دین است که منطقا از الهیات نظری 
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توحید در ربوبیت تکوینی و  وجهان بینی آن انشعاب و انشقاق می یابد. برخی از این مفروضات عبارتند از: 

ارسال رسل و انزال کتب باقتضای شان هدایت گری  تشریعی، لزوم تطابق میان ربوبیت تکوینی و تشریعی، لزوم

خداوند، ضرورت زندگی اجتماعی به عنوان تنها مسیررشد و شکوفایی استعدادها، لزوم مشارکت اجتماعی 

مومنان درساحت های مختلف زندگی، نیاز انسان اجتماعی به قاعده و قانون و سبک  و الگوی زیستی، 

رار رسالت پیامبر و ائمه)ع( به عنوان مجری حدود الهی و هادی ضرورت تشکیل حکومت والیی در استم

انسانها در مسیر تعالی، ارتباط علی و معلولی میان نحوه زیستن در این جهان با چگونگی بودن در آن سرا، 

اهتمام اسالم به بسترسازی مناسب این جهانی برای تربیت و حصول آمادگی الزم جهت تعالی و تقرب، ناتوانی 

، جاذبیت تعالیم و آموزه و طراحی بستر حرکت متناسب با سعادت غایی از تامین همه ملزومات زیستیعقل 

، و قاعدتا آمادگی بیشتر برای پذیرش راغبانه آنها های دین به دلیل تناسب با سرشت فطری و طبیعی انسان

با هدف استمرار یابی صری ضرورت اجتهاد جهت استنباط قواعد الزم متناسب با نیازها و ضرورتهای متغیر ع

  دین و... جاودانگی زندگی مومنانه در گستره تاریخ در پرتو 

فردی زندگی  و نبایدهای هاپذیرش نقش خداوند در تعیین باید معنایبه  الهی،تشریعی پذیرفتن اصل ربوبیت  

 را نیز متعهد شده است.  تدبیر امور او خداوند پس از خلقت انسان، ،براساس این آموزه انسان است.و اجتماعی 

در شرایع خود را تشریعی خداوند  ربوبیت مستلزم قانونگذاری است. ،زندگی انسان از سوی خداوندتدبیر 

امور این ایده به وضوح بر حجیت متون دینی در تدبیر  .متبلور ساخته است قالب متون دینی نازل موجودودر

ترین پیامدنظری پذیرش اصل ربوبیت الهی، پذیرش مهم رو،  از این کند.داللت می انسان فردی و اجتماعی

این اصل پذیرش  بدیهی است که مرجعیت کتاب)قرآن(در تنظیم زندگی انسان از دیدگاه کالم اسالمی دانست. 

، چه عقل عالوه برنقش محوری عقل در این زندگی نیست انکار جایگاه، به معنی در زندگی سیاسی اجتماعی

 متون، فهم مفادادله، منطق استنباط فروعات از اصول، یافتن مکانیسم های اجرا؛ بخش هایی  در تشخیص حجیت

عقل و نیز شریعت عقالنیت جمعی محول شده است. و  نیز به خود آنسیاسی اجتماعی از تدبیر امور 

هم در استنباط احکام ناظر  اجتماعیفقه از این رو،  است. و مرجعیت آن را در سطوحی تایید کرده ها قضاوت

هم در   براساس متون دینی، اجتماعیزندگی  در ابعاد مختلفپردازی هم در نظریه، مکلفین اجتماعیاعمال  به

و  از عقلالزاما باید  و هم در انطباق یابی مستمر با اقتضائات زمان و مکان؛ همواره و مدیریت کالن جامعه

  .نمایدو بهره گیری استمداد بشرتج به نتایج نظری و عملی قابل دفاع مندریافت های آن و تجربیات زیستی 
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( برخی برآنند که رسالت فقه، صرفا ترسیم وارائه نظامهای معرفتی یا مکتب های اقتصادی، سیاسی، تربیتی و... 5

باید با  متضمن کلیات ثابت و جهانشمول است و احکام متغیر ناشی از اقتضائات متفاوت زمان و مکان را فقیه

 استمداد از دانش های اجتماعی عصری تامین کند. در این خصوص، چه نظری دارید؟ 

تقابل میان نظام یا مکتب با دانش، ظاهرا اولین بار توسط شهید صدر در برخی از آثار و مشخصا در کتاب 

ی و به صورت فقیه در یک چرخه دو مرحله ا -اگر درست فهمیده باشم -اقتصادنا مطرح شد. طبق بیان وی

طولی به تولید دانش فقهی می پردازد.  کار اصلی فقیه در مرحله اول نظام سازی برپایه بینش ها، نگرشها، 

از آن یاد می شود؛  جهان بینیحکمت نظری و  ارزشها، و مفروضات بنیادین اسالم یا همه آنچه تحت عنوان

اسالم ذخیره شده که باید به صورت روشمند  است.  این نظام ها به صورت انضمامی در بطن اصول بنیادین

استنباط شود. این نظام ها یا خرده نظامهای استنباطی، متضمن  همه عناصر ثابت و جهانشمول  برای پی ریزی 

و سامان دهی شالوده های کالن یا نهادهای اصلی جامعه اسالمی هستند و  نقش محوری در هدایت گری 

های مختلف حیات فردی و جمعی مومنان در افقهای فرا زمانی و چرخه های کالن اجتماعی و ساحت 

براین اساس،  نظام ها یا خرده نظام های کالن  اقتصادی، سیاسی، تعلیم و تربیتی،  فرامکانی ایفا می کنند.

متضمن اندیشه ها و قواعد ثابت و   -هر چند با چینش و ساختار متفاوت  -ارتباطی، خانواده و... هریک

ی هستند که اسالم برای اداره و ساماندهی مطلوب حیات مومنان یا ایجاد حیات طیبه مورد نظر خود جهانشمول

تدارک دیده است. بدیهی است که این اصول در همه جوامع اسالمی، قطع نظر از تفاوتهای انکارناپذیر فرهنگی، 

ن آفرینی است. این اصول ثابت تاریخی، جغرافیایی، تمدنی؛ در صورت وجود زمینه، مبنای جامعه سازی و تمد

 به تبع کمال و جاودانی دین، کامل و جاودانه خواهند بود. 

از طرف دیگر، شرایط و اقتضائات بسیار متنوع  و متغیر جامعه اسالمی، حسب وضعیت های مختلف، تجربه  

های زیستی متفاوت، نیازها و مطالبات عصری و... زمینه تولید و استنباط طیف گسترده و انعطاف پذیری از 

و مناسبات اجتماعی خرد جامعه احکام و قواعد متغیر برای تامین مطالبات هنجاری و قاعده مندی تعامالت 

اسالمی در ساحت های گوناگون حیات جمعی را فراهم می سازد.  متولی پاسخ دهی به این نیازهای فقهی، نیز 

فقیه یا ولی فقیه) بویژه در بخش های حکومتی(، مکانیسم استنباط آنها همچون استنباط نظام ها، اجتهاد پویا و 

جاع به اصول ثابت و جهانشمول مندرج در نظامهای زیرساختی است. مالک مشروعیت و مقبولیت آنها ار
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کاوشهای درون فقهی نشان می دهد که این مجموعه معرفتی عظیم همزمان و به صورت توامان نظام جامعی 

متضمن از احکام ثابت و متغیر را در خود دارد. بخش ثابت و الیتغیرآن به مثابه میراث، در ادوار مختلف 

فته و بخش متغیر آن نیز به صورت بطی و حسب تغییرات زمانه و موضوعات، دستخوش تغییر به استمرار یا

معنای جایگزینی و جانشینی تدریجی و همواره احکام به جای یکدیگر به تبع تغییرات موضوعی و نیازها و 

مواره خود را در شرایط اجتماعی شده است.  به بیان دیگر، در ترسیم نظری، نظام فقهی یا بخش ثابت آن، ه

پرتو اجتهادات عصری، در قالب احکام متغیر  مورد نیاز بازتولید کرده و سلطه خود بر کلیت جهان زیست 

 مومنان را استمرار می بخشد.  

احکام ثابت و متغیر فقه، دریک تقسیم بندی درونی  به دو بخش توصیفی و دستوری منقسم می گردند. بخش 

هستی شناختی و بخش دستوری، متضمن گزاره های تجویزی و هنجاری است. توصیفی، متضمن گزاره های 

احکام و قوانین فقهی همچنین در تقسیم درونی دیگر، به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند. نقش اصلی 

به بیان الزامی و غیر الزامی، هدایت کنش های مومنانه در  بسترها و مجاری خاص  ،قوانین تکلیفی پنج گانه

است. درمقابل، قوانین وضعی با بیان توصیفی، به تعیین احوال، عوارض، قیود، اعتبارات و آثار شرعی مترتب بر 

کنش ها و پدیده ها  می پردازند. احکام تکلیفی و وضعی گاه ثابت و گاه متغیرند. نقش این تقسیمات در بحث 

 مورد نظر، مجال دیگری می طلبد.

اگر چه در استنباط نظامها از باورداشت ها و اصول بنیادین یا جهان بینی اسالم، نیازی به ذکر نیست که فقیه، 

استقالل بیشتر و وابستگی کمتری به سایر حوزه های معرفتی )مگر آنچه اقتضای قهری روش شناسی و معرفت 

به ، نملزومات موضوع شناختی و حکم شناختی آشناسی فقه است( دارد اما در بخش استنباط احکام متغیرو 

نیازمند یافته های علمی و همکاری وثیق با اندیشمندان و محققان حوزه های مختلف علوم اجتماعی شدت 

است.  فقیه در پرتو این همکاری، به نیازهای معرفتی خویش، در بخش موضوع شناسی، تحوالت و تغییرات 

انتظارات و مطالبات، فرصت ها   موضوعی، محیط شناسی و اقتضائات مکانی و زمانی آن، نیازها و ضرورت ها،

و الگوهای رفتاری مناسب، میزان کارآیی الگوها و قواعد پیشین  هاو چالش ها، سیره ها و رویه های جاری، مدل

و... به منظور تامین پیش نیازها و ملزومات معرفتی جهت  استنباط هر چه دقیق تر و متناسب تر احکام 

 متغیردست خواهد یافت.



، مرکز فقهی ائمه اطهار(تید حوزه و دانشگاه مصاحبه با اسا) فقه اجتماعی    کتاب  

9 
 

تردیدی نیست که استقرار عینی و انضمامی این خرده نظام های هدایتگر و انسجام بخش، به همراه احکام متغیر 

منضم به آنها، در ساحت های مختلف حیات جمعی و التزام عملی جامعه مومنان به رعایت آنها، رفته رفته به 

نی و ملی منجر خواهد شد. چنین با مختصات دی« جامعه اسالمی»شکل گیری موجودیت جدیدی تحت عنوان 

امکانی، عالوه بر زمینه سازی برای استقرار تدریجی جامعه مطلوب اسالمی، زمینه مناسب و بی بدیلی نیز برای 

تجربه اندوزی، اصالح و تعدیل نظریه های فقهی، کشف و شناسایی قواعد استنباطی جدید، و به طور کلی، 

جتماعی( و سایردانش های اجتماعی مرتبط فراهم خواهد ساخت. رشد و بالندگی دانش فقه) یعنی فقه ا

ضرورت مطالعه پیرامون ابعاد هستی شناختی جوامع اسالمی مقید ) مثال اسالمی ایرانی( زمینه شکل گیری 

طیفی از دانش های اجتماعی بومی را نیز فراهم خواهد ساخت. این دانش ها نیز قاعدتا به دلیل تمایزات 

وامع  مورد مطالعه، از دانش های متناظری که از رهگذر مطالعه سایر جوامع بدست آمده، دست انکارناپذیر ج

کم در برخی وجوه متفاوت خواهند بود؛ چه اینکه دانش های اجتماعی بومی برگرفته از جوامع مختلف اسالمی 

حاصل از یک جامعه را  نیز برغم برخی اشتراکات، از وجوهی نیز تمایز خواهندداشت و کامال نمی توان نتایج

 به سایرین تعمیم و تسری داد.  

براساس آنچه گفته شد، فقیه با دو نظام فکری یا دو سنخ معرفت سروکار دارد که خود در تولید بخش اول 

)استنباط نظام ها یا خرده نظام ها( از منابع وحیانی با وساطت روش اجتهادی، مشارکت و مباشرت مستقل دارد 

)استنباط احکام متغیر متناسب با اقتضائات زمان و مکان( از اصول زیرساختی و بروفق نظام های و در بخش دوم

معرفتی مستنبط، به بهره گیری از یافته های علمی و  همکاری با اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی 

وحیانی سیر و به قلمرو علوم و  نیازمند خواهد بود.  فقیه در فاز دوم فعالیت اجتهادی خویش، از قلمرو معارف

مطالعات اجتماعی نزدیک  می شود. کسانی که فقه اجتماعی را در زمره دانش های اجتماعی مسلمین قلمداد 

می کنند، به این بخش نظر دارند. بخش دیگری از دانش اجتماعی هستی شناسانه نیز در جامعه اسالمی فرض و 

 ، در مقام استنباط فقهی از فقیه دستگیری نمی کند.حتی تحقق دارد  که برغم ضرورت و اهمیت

این تلقی فقه اجتماعی را  به عنوان  یک دانش دستوری ناظر به حوزه هنجارها و بایدها و نبایدها یا حکمت 

با هدف  –عملی، در عرض سایر علوم اجتماعی درگیر مطالعات  پدیده ها ووقایع عینی جامعه اسالمی 

ارزیابی می کند. اندیشمندانی که از دینی شدن  علوم اجتماعی موجود  -توجیه و انتقادتوصیف، تبیین، تفسیر، 
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یا به تعبیر دقیق تر، خلق علم دینی متناسب دفاع می کنند، برآنند که علم دینی محصول ترکیب منسجم و قاعده 

لیل واقعیات و هم در مندی از عناصر معرفتی ثابت و متغیر برگرفته از متون دینی است که هم درتفسیر و تح

ارائه راه کارها وتوصیه ها به تامین نیازهای معرفتی جامعه و خط مشی های رفتاری آن کمک خواهد کرد. در 

البته، باید بحث کرد که میان فقه اجتماعی با مثال اقتصاد اسالمی چه نسبتی برقراراست. آیا اقتصاد  این فرض

 اسالمی همان فقه اقتصادی است؟ و...

اجتماعی با علم یا علوم اجتماعی فقه وال دیگری که بتبع پاسخ به سوال قبل، به نظر می رسد، نسبت میان ( س6

 موجود یا علوم اجتماعی اسالمی است. 

به مراتب دارد، نسبتی یا مسلمین  اسالم  اجتماعیکه با فلسفه  یعالوه بر نسبت تردیدی نیست که فقه اجتماعی

وجود برخی تمایزات روش شناختی و معرفت شناختی  میان آنچه  دارد. اسالمی  اجتماعیبا علم قوی ترنیز 

اسالم یا متفکران مسلمان از آن یاد می شود با علم یا علوم اجتماعی رایج در « اندیشه اجتماعی»تحت عنوان 

ین حوزه محیط های دانشگاهی که بیشتر سبک و سیاق سکوالر دارند؛ همواره مانع از نسبت سنجی دقیق میان ا

های معرفتی شده است. بی شک، فقه اجتماعی، هم با علوم اجتماعی  اسالمی) که هویت، مختصات و تمایزات 

آن با علوم اجتماعی رایج جای بحث و گفت و گوی فراوان دارد( و هم با علوم اجتماعی موجود نسبت هایی 

وجود داشته باشد، فعال مورد بحث نیست.  دارد.  نسبت آن با علوم اجتماعی اسالمی، با هر تصویری که از آن

و جدایی  تفکیکدر خصوص نسبت میان فقه اجتماعی با علوم اجتماعی موجود چنین به نظر می رسد که 

میان این دو حوزه که به مرور زمان طبیعی و بهنجارتلقی شده، یک دستاورد تاریخی و محصول وقوع  موجود

اال بیشتر جوامع اسالمی به تبع تحوالت جهانی است. بزعم من برخی تحوالت تمدنی در جامعه ما و احتم

، به حاشیه رفتن دین از دخالت در امور جدایی دین از علم جدایی این دو حوزه، از جمله ثمرات و نتایج

اجتماعی و غلبه تمام عیار و روزافزون فرهنگ سکوالر در جامعه مدرن و بازتاب وسیع و جهانی آن در همه 

له جامعه و محیط های علمی و دانشگاهی ما است. وقوع جدایی میان حوزه و دانشگاه، بروز جوامع از جم

فاصله میان حاکمیت سیاسی با حوزه ها و علمای دین، کاهش تدریجی اهتمام حوزویان به پرداختن به مسائل و 

مواردی غفلت از موضوعات اجتماعی و در نتیجه فربه شدن ظرفیت های فردی  فقه به بهای کم توجهی و در 

ظرفیت های اجتماعی آن و  غلبه رویکردهای فردگرایانه بر مطالعات و پژوهش های فقهی در دوره های اخیر، 

عدم ارجاع درونی این حوزه ها به یکدیگر، عدم احساس نیاز فقه به بهره گیری از یافته های علمی در بخش 

 طبیعی است که .استجتماعی و شکاف ودوگانگی موضوع شناسی و... نیز از ترشحات همین تحول تاریخی ا
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به دلیل ویژگی های معرفت شناختی وروش شناختی خاص و بنیاد های سکوالر، نمی مدرن اجتماعی م وعل

، باب گفت و گو و تعامل و تفاهم را باز کند. فقه خصوصاعموما و دانش  دینیتوانست با دانش ها و معارف 

سائل، روش شناسی، هدف، خاستگاه تاریخی و نقش و ماموریت اجتماعی تفاوت در اصول موضوعه، مبادی، م

این دو حوزه، زمینه جدایی و بیگانگی آنها از یکدیگر را موجه می ساخت. باالتر این که علوم اجتماعی مدرن، 

تحت تاثیر برخی انگاره های نظری غالب، برای علوم درگیر مطالعات دستوری و هنجاری همچون فقه، اساسا 

لحاظ نمی کردند.  کارکرد آنها ان علمی قائل نبودند و در طبقه بندی معرفتی خویش، جایگاهی برای ش

عالی  آموزش دانشگاهها و مراکزبه تدریج وارداتی  وماین عل اجتماعی این علوم نیز مورد مناقشه و تردید بود.

دریجا به عرصه های مختلف اجتماعی نفوذ جوالنگاه خود قرار داد و به دلیل اعتبار و مقبولیت بالمنازع، ترا ما

 کرد و نظریه های آن در سطوحی به گفتمان غالب تبدیل  شد. 

نیز به تبع فقه عام به عنوان یک عرصه بیشتر نظری و کمتر کاربردی در حوزه های  اجتماعیفقه  در مقابل، 

حاشیه ای و به صورتی ، علمیه و توسط کسانی که مستقیما در بخش های مدیریتی جامعه سهمی نداشتند

سنتی »انگ خرده گیرانه  .دادضعیف و تاحدی فارغ از دغدغه موضوعات و مسائل عصری به کار خود ادامه 

این دانش ها را از نقش آفرینی در جامعه ای که علی الفرض به سمت مدرن شدن در حرکت بود، « بودن

جدید به عنوان علومی که رسالت اصلی آنها مطالعه  علوم اجتماعی نیازی به ذکر نیست که  محروم ساخت. 

توصیفی، تبیینی، تفسیری و انتقادی  واقعیات و ابعاد هستی شناختی پدیده های  اجتماعی است، اگر چه ذاتا و 

از آنها به عنوان نوعی  اما مطالعه ارزش ها و هنجارها به عنوان نظامهای دستوری بازداشته شده اند،از منطقا 

اجتماعی، تحت عنوان جامعه شناسی حقوق یا اخالق و غیر آن، بررسی ها و تحلیل های مختلفی  واقعیتت

صورت داده اند. بگذریم از اینکه، این علوم برغم ادعا، هیچگاه نتوانسته اند از درگیری با ارزشها خود را کامال 

و  فرهنگ هم و  م خود آنهاه، بسیار مهم وجامعه ساز یمعرفت حوزهجدایی این دو  خالص کنند. بی شک،

از جنبه های ، و متقابل تجربه کرده ط و در مواردی ناهمسوارتباو بی گسسته را به صورت دو  اینکه جامعه ای 

 معرفتی و کارکردی به شدت نحیف ساخته است.

در  از این رو، انتظار می رود که مدیریت کالن جامعه، مراکز علمی و اندیشمندان متعهد با درک شرایط،

به عنوان  اجتماعیفقه خصوص تمهید مقدمات الزم  جهت تقریب، تالئم، و همکاری میان این دو حوزه یعنی 

که در پرتو انقالب اسالمی و ضرورت های ناشی  -فرهنگی معرفتی کهن جامعه اسالمیبخش عظیمی از میراث 

اجتماعی جدید ورایج در م وعلبا  -از  حکومت و جامعه اسالمی، زمینه های شکوفایی آن فراهم آمده است

ر غنایابی تردیدی نیست که همکاری مستمراین دو حوزه، عالوه ب اهتمام نمایند. مراکز علمی و دانشگاهی کشور
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و فربهی متقابل آنها، زمینه شکل گیری ترکیبات معرفتی جدیدی را نیز تمهید خواهد کرد. فقه اجتماعی نیز در 

پرتو درگیری مستقیم با واقعیت های عینی دنیای اجتماعی، عالوه بر رشد و بالندگی بهتر و بیشتر خود؛  جامعه  

بهره مند خواهد ساخت و زمینه های بیشتری برای همکاری را از خدمات فرهنگی و مدیریتی بهتر و بیشتری  

 و تعامل با سایر علوم اجتماعی خواهد یافت.  

تلقی فوق که برجدایی معرفتی این دو حوزه در عین لزوم تعامل کارکردی آنها تاکید دارد، تلقی رایج غالب 

 حوزویان و دانشگاهیان است.     

سی، شنا به لحاظ معرفت ،عام آن با فقه اجتهادی رتباط روش شناختیضمن حفظ ا ،اجتماعیدوم از فقه تلقی 

مفروضات بنیادین، اصول و قواعد، الگوی مطالعاتی، منطق تحلیل، تعامل با محیط، تاثیر پذیری از زمان ومکان 

اعی) چه اجتم فقه برداشت،طبق این  .قلمداد می کنداسالمی  و از خانواده علوم اجتماعی آن را زیرمجموعهو... 

به عنوان فقه جامع همه قلمروهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، ارتباطاتی، تعلیم و تربیت و... و چه به عنوان 

زمره از حوزه ای در عرض حوزه های مذکور، حسب اختالف نظری که در پاسخ به سوال اول بدان اشاره شد( 

اجتماعی ن در مواجهه با مسائل و موضوعات فقهای مسلما محصول تأمالت اجتهادی واسالمی  علوم اجتماعی

اجتماعی، کالم  در کنار فلسفهاجتماعی فقه براین اساس،  است.و ضرورت ها و اقتضائات جامعه اسالمی 

شمرده می شود.  و بلکه جامع ترین آنها  اسالمی اجتماعیهای اصلی دانش شاخهاجتماعی، اخالق اجتماعی از 

ه فقه اجتماعی جامع مذکور، اگر چه تاکنون به دلیل موانع تاریخی اجتماعی عدیده قائالن به این نظریه برآنند ک

عینیت و فعلیت نیافته اما غنای منابع، ظرفیت های درونی، استعداد باال برای اجتهاد پذیری بی حد و حصر، 

نه هایی که به برکت بویژه با توجه به انبوه مطالبات و ضرورتها و اقتضائات عصری متنوع و متغیرو شرایط و زمی

انقالب اسالمی برای حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی وابسته فراهم آمده؛ امید دست یابی تدریجی 

به این مهم و تاویل رویای تولید دانش اجتماعی اسالمی متناسب با اقتضائات زمان و مکان تا حد زیاد فراهم 

م اجتماعی، روش شناسی، موضوعات و مسائل، آمده است. در خصوص ویژگی ها و مختصات این عل

رویکردها، منطق داوری، ظرفیت های کاربردی،  نسبت آن با علوم اجتماعی موجود، سواالت و ابهاماتی وجود 

 دارد که امید است در پرتو گفت و گوهای علمی جاری در خصوص چیستی و چرایی علم دینی پاسخ یابد.

 را  اجتماعیفقه  ، خودمطالعاتی  گسترهدر بالقوه می تواند   اجتماعیعلم الزم به ذکر است که طبق تلقی اول، 

قرار )تحت عنوان جامعه شناسی فقه یا هر اسم دیگر( خودمطالعه ابژه و موضوع یک دستگاه معرفتی، به عنوان 

، نقش اجتماعی و ساختار درونیدیدگاهها،  ،انیمفاهیم، مبتاریخچه، زمینه های اجتماعی شکل گیری، و با  دهد
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علوم اجتماعی، اشتیاق آنها   درتفهّمی  دیدگاههایظهور  شناخت تفصیلی پیدا کند.، حوزهین منطق مطالعاتی ا

به نیز  فقه و فقه پژوهان حوزوی . دانش آموختگان تشدید کرده استبیش از پیش  به این سنخ مطالعات را

و توانند نمیدلیل پیچیدگی موضوعات مورد مطالعه و ماهیت متنی و زمینه ای مسائل وموضوعات اجتماعی، 

  .باشند برکنار، علوم اجتماعی جدید یتحلیلنباید از مطالعات و یافته های 

وعات با دانش اجتماعی، ضرورت شناخت موضاجتماعی اسالم ( احتماال برجسته ترین محور پیوند میان فقه 7

تخصصی و کشف رویه ها، عادات، شیوه های عمل و به طورکلی، سبک ها و الگوهای زیستی متعارفی است 

که عقال بر وفق آن سلوک می کنند و شارع نیز آن را به نوعی در تشریعات و احکام امضایی خود اعتبار داده 

ات تخصصی که در آنها تلقی است؟ اجماال بله. البته رجوع به کارشناس)عرف خاص( برای شناخت موضوع

عرف عام یا فقیه مالک تعیین حکم شرعی مربوط نیست، مختص به عالم اجتماعی نیست. هر موضوع به 

تناسب کارشناسانی دارد که فقیه باید با رجوع به آنها فهم خود را محک زده و نظر تخصصی او را در خصوص 

فقه اجتماعی به معنای مورد نظر، همچنین دهد.   موضوعات و احوال و عوارض آنها مبنای حکم خویش قرار

در مقام تحقق یا شکوفایی در بخش های دیگری نیز به علوم اجتماعی نیازمند خواهد بود. برای مثال،  علوم 

اجتماعی توصیفی)درمقابل  علوم اجتماعی دستوری(، در ابعادی همچون شناخت موضوعات، تشخیص اقتضای 

موضوع، تشخیص عرف جاری و بنائات عقالء، مصالح جمعی، فساد یا اخالل نظام،  زمان و مکان، احراز تغییر

نیازهای فردی و اجتماعی، ملزومات نظام سازی و نهادسازی، زمینه ها و موانع اجرایی شدن احکام، عوامل و 

بینی  زمینه های موثر در تکلیف گریزی و نقض قوانین، مکانیسم های تطبیق نظام های کالن متخذ از جهان

اسالمی)مثل نظام اقتصادی( برجامعه، اقتضائات حکمی وضعیت های اضطراری، و... در استنباط احکام فقهی 

مربوط به جامعه به فقیه کمک می کنند.  فقیه، همچنین به طیف دیگری از دانش ها و مهارت های ضروری 

 یح آن پرداخت.برای استنباط احکام اجتماعی نیاز دارد که در جای دیگری باید به تشر

اما در خصوص عرف یا بنائات عقالء که جنبه اجتماعی برجسته تری دارد و در بحث تشخیص موضوعات 

خارجی و مفاهیم و الفاظ شرعی مرجعیت اجمالی دارد، نیز نکاتی قابل طرح است که باجمال به برخی اشاره 

 می کنم. 
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تنوع آن حجّت قرارداده است، ولی با توجه به  های عملیکه شارع، عرف را در بسیاری از سیره شکی نیست

گاه غرایز و  عواطف و احساسات، گاهآنها، و عادات و رویه های افعال منشاء های عملی مردم، و اینکه سیره

فطریات، گاه عقل و عقالنیت، گاه تجارب زیستی، گاه قوانین و آموزه های به جا مانده از شرایع پیشین، گاه 

گاه تقلید، گاه اشاعه یا تهاجم فرهنگی و... عادات، ارتکازات ولقیات، گاه تربیت وخ گاهحسن و قبح عقلی، 

تشخیص الزم است برای  قطعا و به دالیل مختلف، فاقد اعتبار شرعی است؛ عرفها از برخی  است و از طرفی، 

های کارشناسی بحث  ها،آنو عدم اعتبار اعتبار نیز مالک ، و آنعرف از موارد غیرمعتبرمعتبر های سیرهو تفکیک 

استنباط مصون  رجوع به عرف و آثار قهری آن در فرایند دقیقی صورت گیرد تا فقیه از افراط و تفریط در مقام

 .بماند

این فعل یا استمرار  ؛ قول یا فعل معین یا ترک آن دو در جامعه ی ذکر شده است:عناصر و ارکان برای عرف،

و تمایالت طبیعی  هغریز این فعل یا ترک از آنها تبدیل شده باشد؛شایع مشی عادت رایج و  بهحدّی که ترک تا 

 .و عامل تمایز آنها از غیر عرف است عرفها  همهاینها عناصر و ارکان موجود در آنها ناشی نشده باشد. 

 عرف)عرف عام ل، ، گونه های مختلفی دارد که در مقام ارجاع فقیه اجماال حائز توجه است. برای مثاعرف

 ،در زمان تمایزات آنها ها قطع نظر از همه مردم جهان یا اکثریت قریب به اتفاق آنعرف مردم کوچه و بازار یا 

مذهب،  یک زبان،   ودین یک دارای یا جماعتی  گروه عرف؛ عرف خاص)  غیرآن(زبان،  نژاد و دین، مکان، 

یا عرف فالن صنف یا فالن حوزه  عرف متشرّعه شغل، یک دانش خاص؛  مثل یک  ،یک عصر ،یک مکان

اعم  عرف مقارن و غیرمقارن. عرف مقارن در مقابل عرف قولی و زبانی؛ عرف عملی تخصصی مثل اهل لغت(؛ 

( در مقابل عرف مقارن با ظهور اسالم و تشریع احکام وجود داشته است مثالعرفی که از قولی و فعلی)

عرف ناشی از ) عرف دقیق شته ولی استمرار نیافته یابعدها بوجودآمده باشد(؛  غیرمقارن )عرفی که قبال وجود دا

 ناشی ازعرف یا ناشی از دقت عرفی نه عقلی( در مقابل عرف مسامحی ) مثل عرف کارشناساندقت و تحقیق 

در  (یا عدم مخالفت با آنها موازین شرعیمنطبق با  عرف)عرف صحیح  وگاه بی مباالتی(؛ دقّتی تسامح و بی

  (موازین شرعی مثل متعارف بودن معامالت ربوی با عرف مخالف  مقابل عرف فاسد)

با مصالح واقعی مردم و منطبق برای حفظ و بقای جامعه و  ی ضروری خی از عرفهاربتردیدی نیست که 

از ه؛ برخی دیگر قرار گرفت ی شارععینا مورد تأیید و امضا ،معامالتمثل احکام اسالم،  و آرمانهای مقاصد

اصالحات وتغییراتی امضاء و تایید  با مثل احکام طالق و عده ، ظهور اسالممتداول در زمان رویه های عادات و 
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مقررات اسالم مانند معامالت غرری و ربوی احکام و با ناهمخوان و مخالف  یاز عرف و عادتها رخیب شده و

 طرد و صراحتا از آن نهی شده است.

، دقت و صراحت اغلبیت شمول :شده که به اجمال بدان اشاره می شودشرایطی ذکر  نیز عرف برای اعتبار 

مطابقت با عقل سلیم و رای عمومی یا عدم مخالفت با آن، مقارن بودن با زمان حضور معصوم)ع( عرفی، 

یا در  باشد وجود نداشته برای اثبات حکم شرعی در مواردی که دلیل معتبری بر حکم مسئله به عرفاستدالل )

و   ظهوربا زمان جاری عرف و اتصال مقارنت  به مثل اصول لفظیه یا فهم خطابات شرعی، اعد اصولیوقاثبات 

  بناء عرفی عقال،احراز عدم ردع شارع نیازمند خواهد بود(، احراز عدم ردع شارع در مورد قبل)روشن است که 

و به همین دلیل  کاشف از سنّت است تنهالکه نیست ب و عقل سنت ،اصل و دلیل مستقلی در برابر کتاب

عدم اعتبار می یابد. عدم ردع شارع این اندراج را تایید می کند(،   سنّت در ذیلسیره متشرعه همچون اجماع و

 برخالف آن تصریح نشده باشد.  تا زمانی است کهعرف، ) بدیهی است که مرجعیت تصریح به خالف

 

برغم اهمیت و ضرورت پیشینی یا به تعبیر جامعه  بخش از فقه شده که اینموجب یا موانعی  چه عواملی ( 8

و پوشش دهی به عرصه های ، نظام سازی کارکردی برای استقرارجامعه اسالمیساختی شناسان دارای ضرورت 

 ، تاکنون شکل مورد انتظار را به خود نگرفته است؟مختلف رفتاری

ت و تجربیات تاریخی مکرر؛ دانش اجتماعی حتی دانش دارای بر طبق یافته های حوزه جامعه شناسی معرف 

اساسا خاستگاه دینی و وحیانی، معموال بدون داشتن زمینه های فرهنگی اجتماعی یا بستر رویش مناسب، یا 

و  طبیعی و متناسب با اقتضائات زمان و مکان  بالندگیرشد و  ،در صورت شکل گیرییا شکل نمی گیرد و 

پیدا نمی کند. بازیگری، نقش آفرینی، در معرض سوال وپاسخ گرفتن، داشتن مرجعیت ماعی تحوالت دنیای اجت

و رفتاری، میزان اهتمام اولیای امور و کارگزاران جامعه، فقدان بدیل)نظیر رویه ها، عادت  و هدایت گری فکری

از مهم ترین عوامل موثر در رشد و شکوفایی حوزه های معرفت اجتماعی شمرده می شوند و واره ها و عرف(، 

از این قاعده مستثنی برغم ظرفیت های درونی و منزلت و مقبولیت اجتماعی باال در جامعه اسالمی، فقه نیز 

بادی وجود بخش موسوم به فقه فردی یافقه عقابل توجه نیست. بی شک، یکی از عوامل موثردر شکوفایی 
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را می توان در عناوین ذیل  رشد فقه اجتماعی بوده است. به طور کلی، اهم موانع ی فرهنگی اجتماعیزمینه ها

 فهرست نمود:       

. کندی روند مومنانهبا اقتضائات جهان زیست فقه سنتی بودن غالب جوامع اسالمی و همنوایی نسبی  -

ندی روند مطالبات هنجاری و قواعد و آیین های رشد و تحول  جامعه سنتی به طور طبیعی، به ک

  ؛متناسب منجر شد

 و الگوها و مدلهای رفتاری و مدیریتی ضعف اعتقاد به فقه حداکثری به عنوان تنها مرجع اخذهنجارها -

 ی؛مورد نیاز جامعه اسالم

حوری . با توجه به نقش مو عدم امید به تحقق آنمتعهد به رعایت شرع فقدان تجربه حکومت دینی  -

فقدان جامعه اسالمی تمام معادل فقدان این نوع حاکمیت، بواقع،  حاکمیت دینی در دینی شدن جامعه، 

  شمرده می شود؛عیار 

 عدم اعتقاد برخی از فقهاء به لزوم حاکمیت والیی فقیه و جریان یابی فقه در گستره نظام اجتماعی -

 ؛به بخش های اجتماعی و حکومتی آن و در نتیجه عدم اهتمام بویژه در حوزه های مدیریتی آن

. به بیان دیگر، عدم غلبه نگرشهای فردگرایانه و عاملیت مختار در مقایسه با نگاههای نهادی وساختاری -

و اکتفاء به  و مدیریت تحوالت اجتماعیبرنامه ریزی  فاعلیت آن در و فقه اعتقاد به جنبه نظام سازی

    ؛تعامالت اجتماعی رتولید قواعد و مقررات هدایت گر کنش های فردی د

بویژه در اشکال  با نیازها و اقتضائات حیات جمعیغالب دانش آموختگان وفقه پژوهان ضعف آشنایی   -

 ، ضعف توجه به واقعیات محیط و دور ماندن از زمینه های ترغیبی به تولید دانشمدرن و پیچیده آن

   ؛فقهی مناسب

در  علوم اجتماعی وارتباطات نظاموار این حوزه با سایرضعف توجه به  تک رشته ای بودن فقه و   -

 ؛دردوره های متاخر هاارتباط با مراکزتولید آن نتیجه، ضعف

عدم توجه جدی به مطالعات تطبیقی و مقایسه ای میان مکاتب فقهی فعال در جهان اسالم و بعضا   -

های مشارکت اجتماعی و نیز عدم انجام مطالعات تطبیقی با سایر نظامهای حقوقی دارای پیشینه 

تجربیات تاریخی جوامع و  .کالسیک و جدید، که خود به طور طبیعی در فربهی و غنای فقه موثراست
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حاکمیت های اسالمی و مواضع و رویه های فقها در تعامل با نیازهای عصری نیز در صورتی که با 

 رست مورد بررسی و کاوش واقع شود، می تواند به غنی سازی فقه  موجود کمک کند؛روش شناسی د

ضعف نظاموارگی  فقه و ارتباطات موجود میان بخش های درونی آن و در نتیجه عدم تحول نظاموار    -

 به تبع تحوالت بخشی آن؛

محیط  ،شناسیمساله موضوعات تابع همچون ظرفیت شناسی درونی فقه و در پژوهش جدی ضعف    -

، بررسی نتایج اجرایی شدن برخی قواعد، شناسایی موانع اجرایی شدن برخی قواعد، تطور شناسی

و کثیر  به عنوان پیش نیاز قهری استنباطات فقهی بویژه در مسائل پیچیده  موضوعات و عرفیات و...

شی فقیه جهت آگاهی در ساختار موجود، هیچ سازوکاری برای تامین نیازهای پژوه  .اجتماعیاالبعاد

تردیدی نیست  ، پیش بینی نشده است. هاتخصصی از موضوعات منتخب جهت  استنباط ابعاد فقهی آن

اجتماعی نیز از همین نقیصه ناشی  فقهحوزه در روان یکی از موانع عمده در مسیر نظریه پردازی که 

   می شود؛

ضعف اهتمام به تخصصی شدن ابواب فقه و ایجاد تقسیم کارمتناسب با ضرورت های متنوع جامعه.   -

 هنوز هم رویه غالب خرده گیری بر اجتهاد متجزی و تاکید بر اجتهاد مطلق است؛  

، اکتفاء به پاسخ های استفتائی در مسائل مستحدثه، برکنارماندن سهولت نسبی اجتهاد در احکام فردی  -

فرایند نظام سازی و مدیریت روندهای اجتماعی و مشارکت در مهندسی و تدوین مدلهای  فقه از

ی و پژوهشی ناشی از عادت واره ها و رویه های آموزشدر نتیجه نهادی شدن  و رفتاری مناسب و... 

 ؛و در ذهنیت قاطبه فقه پژوهانسنتی حوزه ها  آن، در نظام

که خود نهاده شده  بر جنبه های فرمی و ظاهر گرایانه و کم توجهی به روح و محتوای احکام  رکون  -

 همواره یکی از موانع شکوفایی ظرفیت فقه بوده است؛ 

ناهمخوانی موضعی یا ظرفیت محدود برخی از قواعد موجود علم اصول برای استنباط احکام   -

قواعد متناسب( بدیهی است که استنباط احکام  )ضرورت بازبینی قواعد موجود و تاسیس .اجتماعی

اجتماعی بویژه با نگرش نظاموار واکتشاف نظامهای فقهی به عنوان یک مقوله انتزاعی از کلیت فقه 

. برخی در اقامه دلیل بر ضرورت بازبینی مستلزم داشتن  قواعد عقالیی و فقهی متناسب خواهد بود

اجتماعی و بویژه حکومتی برآنند که اصول فقه موجود بیشتر قواعد اصولی موجود برای استنباط احکام 
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هدایت گر فقیه در مسیر کشف حکم شارع، به منظور پاسخ به سوال از چیستی حکم الهی است؛ در 

حالی که در فقه حکومتی باید عالوه برپاسخ به سوال از چیستی، از چرایی و چگونگی اجرای حکم و 

 های محتمل آن نیز توجیهات کافی بدست داده شود؛ ترجیح حکم استنباط شده بر معادل

ناهمنوایی روند عادی رشد فقه با رشد کمی و کیفی تحوالت جوامع اسالمی تحت تاثیر پتانسیل های   -

درونی وارتباطات گسترده آن با جامعه جهانی و در نتیجه بروز نوعی سرخوردگی از ایفای نقش 

  ؛عصری

الر، سوق یابی جوامع اسالمی به پذیرش الگوها و مدلهای مدیریتی غلبه فرهنگ و گفتمان جهانی سکو  -

 متعارف در جهان مدرن و در نتیجه عدم ارجاع به فقه. 

تجربه وقوع انقالب شکوهمند اسالمی و استقرار حاکمیت دینی، زمینه تاریخی بی نظیر و فوق العاده 

قه اجتماعی را فراهم کرده است، مستعدی را برای رشد و شکوفایی همه معارف اسالمی و باالخص ف

قضاوت در این که از این فرصت تاریخی و ظرفیت تمدنی به چه میزان در جهت تامین اهداف منظور 

 شود، به گذر زمان نیاز دارد.    می استفاده 

( پذیرش فقه اجتماعی به این معنا قاعدتا مستلزم قبول جامعه به عنوان یک هویت اصیل مستقل از افراد 9

ت؟ این تاحدی تابع نوع تلقی شما از چیستی جامعه است. اگر جامعه همان افراد با فرض درگیر بودن در اس

چرخه های ارتباطی  و شبکه های تعاملی متنوع باشد، در این صورت جامعه، یک هویت ارتباطی و قائم به 

از و مستقل و دارای اصالت اطراف خواهد بود که برغم داشتن آثار و عوارض مختلف فرافردی، موجودیتی منح

فلسفی وواقعیت عینی نخواهد بود. واگربه تعبیر شهید مطهری، جامعه را یک هویت جمعی و مرکب از ترکیب 

عدیم النظیر ارواح، اندیشه ها، احساسات، تمایالت و...  اعضای جامعه بدانیم، در آن صورت نیز در عین قبول 

عیتی مستقل از افراد به نام جامعه مواجه نخواهیم بود، چون طبق این توامان اصالت فرد و جمع، باز هم با واق

نظر، جامعه چیزی جز ترکیب من اجتماعی افراد نیست. البته از دید جامعه شناسانی که برای جمع هویتی 

 فرافردی و مستقل قائلند، و برای فرد جز در شعاع جمع، موجودیتی و اعتباری قائل نیستند،  قاعدتا تصور فقه

اجتماعی بدون چنین پیش فرضی منطقا ووجودا غیر ممکن خواهد بود. در واقع،  خود جامعه و هویت جمعی 

 است که ضرورت چنین فقهی را اقتضاء می کند.  
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در هر حال، طرح این دعوا و اتخاذ موضع در آن، ضرورت چندانی دربحث مذکور ندارد.  اگر اعتقاد به اصالت 

فلسفی جامعه جای اگر و مگر و بحث ومناقشه داشته باشد، اصالت حقوقی و اصالت روان شناختی آن مستلزم 

، ضمن بحث از اصالت های «اه قرآنجامعه و تاریخ از دیدگ»نقض هیچ قاعده ای نیست. استاد مصباح در کتاب 

سه گانه مفروض برای جامعه، و خرده گیری عقلی و نقلی بر دیدگاه اندیشمندان مسلمانی که ظواهر کلماتشان، 

موهم اعتقاد به اصالت فلسفی جامعه است، اعتقاد شایع و غالبا ناخودآگاه به اصالت حقوقی و روان شناختی 

ق جامعه به هنگام تزاحم با حق افراد یا تشخیص مصالح جمع و... را جامعه در موضوعاتی همچون تقدم ح

مستلزم توالی و محذورات ناشی از اصالت فلسفی نمی دانند. در هر حال، فرض جامعه به عنوان یک هویت 

منحاز و پذیرای اعتبارات و مالحظات ویژه، در این بحث اجتناب ناپذیر به نظر می رسد؛ اگر چه باب گفت و 

 کم و کیف و احکام و آثار آن، همچنان مفتوح است. گو در

( بخشی از فقه اجتماعی تحت عنوان فقه حکومتی  نیز باقتضای حاکمیت و ضرورتهای ناشی از آن تولید 11

حوزه متغیرها یا به  می شود. حکومت اسالمی، اساسا در چه حوزه هایی حق قانونگذاری دارد؟ حکومت در

راغ های تشریعی حق قانونگذاری دارد. در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز مبنای تعبیر شهید صدر منطقه الف

ابتدا باید عرض کنم  الزام در احکام فاقد مستندات دینی)قرآنی وروایی(، رای  و نظرولی فقیه تعیین شده است.

و بخشی ماهیت  که با ارجاع به تقسیم بندی معروف میان حکم و فتوا، بخشی از فقه اجتماعی ماهیت فتوایی

 راییحکم حکومتی  وفتوا اخبار از حکم اهلل حکمی دارد. تفاوت هایی میان این دو وجود دارد، از آن جمله: 

  خود، بنا به تشخیص ضرورت و متناسب با مصالح جمعی انشاء می کند؛ اساس اختیاراتکه ولی حاکم براست 

خاص و  ،جزئیامری اما حکم است حقیقه قضایای  و مفاد آن از سنخکلی  به لحاظ دایره شمول، امریفتوا 

تطبیق مصداقی و  بیشتر،اما حکم  نظریه فقهی استنباطیاست؛ فتوا بیان و از سنخ قضایای خارجیه مصداقی 

اما حکم و نفس االمری مصالح و مفاسد واقعی  مبتنی براست؛ فتوا نظریه در عمل و در موارد خاص اجرای آن 

و حکم موقت و است  جاودانی و همیشگی است؛ فتوا مورد تشخیص حاکم نوعیه د و مفاسبر مصالح مبتنی 

مصلحت)مادام  . به بیان دیگر، اعتبارفتوا مطلق واعتبار حکم منوط به است زمان و مکان شرایط عصری و تابع

اینها اهم موارد  متغیراست. مربوط به احکام حکم و الیتغیرو احکام ثابت مربوط به است؛ فتوا  المصلحه(

 تفاوت میان آندو است. 



، مرکز فقهی ائمه اطهار(تید حوزه و دانشگاه مصاحبه با اسا) فقه اجتماعی    کتاب  

20 
 

در توضیح منطقه الفراغ نیز آراء و دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. چنین به نظر می رسد که منطقه الفراغ 

از دید شهید صدر، حوزه خالی از هر گونه حکم الزامی)وجوب و حرمت( است. دستگاه قانونگذاری حکومت 

وزه های رفتاری خاص، متناسب با مصالح عمومی موضع و موقف معقول و اسالمی، موظف است به تناسب ح

کارشناسی شده ای را اتخاذ کند و مردم را به اجرای آن مامور و مکلف سازد. ولی امر همچنین می تواند با تکیه 

یت براین اقتدار قانونی و در چارچوب مصالح جمعی نسبت به تحدید حقوق طبیعی افراد اقدام کرده و محدود

هایی را تحمیل نماید. از این رو،  الزام مومنان به قوانینی همچون پرداخت مالیات افزون بر ادای حقوق شرعی 

نظیر خمس و زکات، محدود ساختن برخی معامالت مثال از طریق بستن حقوق گمرکی، محدود و مشروط 

دهای دولتی، برغم  ساختن ساخت و سازهای شهری، اعمال محدودیت های ترافیکی و...  توسط نها

 سازوکارهای تجویزی فقه و بسط اختیار مکلفان همچون برائت شرعی توجیه پذیر خواهد بود. 

ضابطه اصلی برای قوانین مجعول در منطقه الفراغ، عدم مخالفت با قوانین شرع و عدم مخالفت با قانون اساسی 

فعالیت و اقدامی را که صراحتا از طرف شرع ]متخذ از شرع[ است.  براین اساس،  دولت اسالمی می تواند هر 

واجب نشده باشد، ممنوع  و هر چه را صراحتا حرام نشده باشد، به عنوان ثانوی الزام کند. البته آنچه حرمت یا 

 وچوب آن در شریعت اثبات شده باشد، تغییر ناپذیر خواهد بود.

در کلمات برخی فقها « ماسکت عنه» و « یهما النص ف»چنین به نظر می رسد که منطقه الفراغ اعم از حوزه 

است، چون منطقه الفراغ عالوه بر حوزه های غیر منصوص و مسکوت عنه، حوزه های منصوص به احکام غیر 

از این رو، دولت اسالمی باید منطقه الفراغ را با  الزامی )استحباب، کراهت و اباحه( را نیز شامل می گردد.

 و مصلحت و شرایط عام اجتماعی بر مبنای اصول کلی و ثابت اسالم پر کند.  قوانین متغیر متناسب با نیاز

نیازی به ذکر نیست که وجود این حوزه در شریعت، با اصل عام و پذیرفته شده اصولی که شارع را در هر  

مساله حکمی هست، منافاتی ندارد چون حکم در این گزاره اعم از  حکم خاص مستفاد از ادله و نصوص 

 و حکم کلی مستفاد از قواعد عامه، و روح و ذائقه شریعت است.   خاص 
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وجود این حوزه بیشتر نشانگر انعطاف پذیری فقه اسالمی در شرایط مختلف زمانی و مکانی و ضرورت های 

غیر قابل پیش بینی و تامین اقتضائات گریزناپذیر اجتماعی است. در چنین قلمرویی حاکم شرع یا ولی فقیه، 

 را برای اداره جامعه و نظم امور تشریع و تصویب می کند و به اجراء می گذارد.  قوانینی

بنابراین حاکم اسالمی دو وظیفه عمده در نظام اسالمی به عهده دارد: اجرای قوانین ثابت شرع،  تشریع و اجرای 

تعیین وظیفه و  ،کاربری احکام ثانوی در جامعهتعیین عناوین و حوزه . قوانین موضوعه در حوره مباحات

و اعالن تعطیلی برخی ازاحکام اولیه به صورت موقت و در شرایط  انتخاب اهم در موارد تزاحم قوانین شرعی

نیز از جمله وظایف حاکم اسالمی ذکر شده است.  همانگونه که قبال هم اشاره شد، احکام حکومتی اضطراری 

اولیه میدان عمل بر مکلفان تحمیل می کندو این امر هایی را برغم گستردگی  محدودیت  گاه باقتضاء ضرورت، 

   در شرایطی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

(هدف ازاجرای فقه اجتماعی یا به بیان روشن تر، کارکردهای مفروض ناشی از اجرایی شدن  این نظام چه 11

شناختی است. چه درگام  خواهد بود؟ تعبیر به هدف یا اهداف در اینجا مناسب تر از کارکرد در اصطالح جامعه

نخست ما باید به دنبال کشف اهداف و اغراض اولیه شارع یا دولت اسالمی از تشریع و تصویب این احکام 

باشیم و در گام بعد یعنی پس از اجرا،  از آثار و نتایج متفرع و مترتب برآنها یا همان کارکرد، جستجو کنیم. البته 

ز کارکردهای محتمل آنها در فرض اجرا یا عدم اجرا به صورت مشروط به صورت نظری و ذهنی نیز می توان ا

داوری نمود.  اهداف را معموال در یک تقسیم بندی اولیه به سه دسته: قریب، متوسط و بعید دسته بندی می 

کنند. طبق آنچه در منابع دینی به صورت صریح یا ضمنی از آن سخن رفته، اهداف متوقع از اجرای احکام 

 ی را می توان به صورت ذیل فهرست بندی نمود.  اجتماع

اهداف قریب: تعیین حقوق و تکالیف متقابل، قاعده مند ساختن رفتارهای اجتماعی، تنظیم روابط و  -

، تعیین تعیین شروط و قیود دخیل در احکام تکلیفی و قراردادهای اجتماعیمناسبات اجتماعی، 

ام دین، اجرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، مهار مسوولیت های شرعی دولت اسالمی در قبال احک

ظلم و فساد، کاهش ضریب انحرافات و کجرویها، رفع مرافعات و تعارضات، تامین امنیت روانی و 

 اجتماعی و در یک کالم اجرای حدود الهی همسو با تامین مصالح و منافع جمعی.



، مرکز فقهی ائمه اطهار(تید حوزه و دانشگاه مصاحبه با اسا) فقه اجتماعی    کتاب  

22 
 

هدف متوسط:  بسترسازی جهت استقرار تدریجی و بازآفرینی مستمر جهان زیست مومنانه و سبک  -

زندگی مطلوب، تدوین مدلهای اجرایی و خلق ساختارها و نهادهای زیستی متناسب و اصالح 

حصول نظم اجتماعی و ساختارهای موجود، مدیریت روندها و چرخه های پویای زندگی اجتماعی، 

یاد شده  «لزوم پرهیز از اخالل نظام» بهمنابع فقهی از آن  چیزی که دردر عرصه عمل) انضباط رفتاری

، هدایت جامعه در مسیر بندگی نظاموار و نهادینه خداوند، ایجاد زمینه برای استقرار حیات طیب است

 دینی، زمینه سازی برای شکوفایی ظرفیت ها و توانش های فطری.   

نیل بیشترین افراد به درجاتی از سعادت و کمال غایی موعودوتحقق آرمانهای  هدف غایی: زمینه سازی جهت -

 فرهنگی واجتماعی دین. 

تردیدی نیست که استنباط و اجرای احکام اجتماعی، عالوه بر نتایج عینی فوق، دستاوردهای معرفتی و شناختی 

ل خواهد داشت که بهره گیری تجربه شده و مستندی نیز برای فقه و سایر حوزه های معرفت دینی به دنبا

درست از آنها به غنی سازی و افزایش ظرفیت فقه در جهت جامعه سازی و نظام سازی مستمر و پیشرفته و 

حصول توسعه همه جانبه و پیاپی، منجر خواهد شد. این آثار معرفتی، خود فی نفسه زمینه شکل گیری و 

اهم خواهد ساخت. تعامل مستمر میان دو حوزه نظر و تقویت طیفی ازدانش های اجتماعی دینی و بومی را فر

عمل هم فرایند جامعه سازی و تمدن آفرینی و هم فرایند رشدو شکوفایی دانش اجتماعی دینی را تسهیل و 

 تسریع خواهد کرد.    

 

و  ( آیا برای اجرایی شدن فقه اجتماعی در ساحت های مختلف زندگی جمعی، احکام فقهی را باید به قوانین12

آیین نامه های اجرایی تبدیل نمود؟ بدیهی است که فقه اجتماعی  به اقتضای پیچ و تاب های عرصه عمل، برای 

اجرایی شدن باید به صورت مجموعه هایی نظاموار از دستورالعمل ها، مقررات الزامی، خطابات قانونی، گزاره 

مختلف و به بیان امروزی، به مجموعه ای از های شفاف با زبان و ادبیات ویژه و متناسب با حوزه های عملی 

قرار دادهای اجتماعی پذیرفته شده جامعه اسالمی تبدیل شود. فقیه ] یا فقیه حاکم[در صورت داشتن موقعیت و 

قدرت تقنین، خود چه به صورت مستقیم و چه با بهره گیری از  حلقه های واسط مرکب از کارشناسان و 
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وهدایت وی یا شورای فقهی، متولی این مهم خواهد بود.  تجربه بعد از انقالب حقوقدانان، هر چند با نظارت 

جامعه ایران نیز نشان می دهد که فقه اجتماعی اسالم، در گام اول، خود را در قالب نهادهای قانونی عام و نظام 

شی متناسب با های هنجاری مادر مثل قانون اساسی بازتولید کرده و در گام بعد به صورت مجموع قوانین بخ

نظامها و خرده نظامهای اجتماعی و در نهایت به صورت بسته هایی ازقواعد و مقررات، آیین نامه ها، رویه های 

متناسب با حوزه های رفتار سازمانی در سازمانهای مختلف و... تبلور یافته یا در شکل مطلوب انتظار می رود 

ی همچون مجلس شورای اسالمی بانظارت فقها و حقوق دانان که به تدریج چنین وضعیتی بیابد. نهادهای تقنین

شورای نگهیان، در رتبه اول، و سایر نهادها دررتبه بعد به این مهم ماموریت یافته اند. از این رو، اجتهادهای 

شورایی یا پارلمانی، به عنوان حلقهای واسط جهت اجرایی و عملیاتی کردن فقه،  ضرورت اجتناب ناپذیر می 

  یابد.

دلیل این ضرورت این است که  احکام در مقام اجرا،  بسته به میدان، فضا و حوزه کاربری،  معموال به حدود، 

قیود، شرایط و جزئیاتی محفوف و منضم می شوند که غالبا در نظام فقهی دست کم در ساختار موجود آن، به 

قیه به عنوان مرجع تدوین زیرساخت ها، دلیل مالحظات درون متنی، اقتضائات مرحله ای، کلیت قواعد، شان ف

تخصصی بودن حوزه های فعالیت سازمانی و مطالبات فقهی آنها، نصاب باالی تغییر پذیری این سنخ قواعد 

و...، قابل تامین نیست. همان گونه که در قبل بیان شد، اقتضای زمان و مکان، ابعاد و اضالع متنوع و متغیری 

دارای گستره و ضمانت اجرای ملی، مکانیسم های الزم برای پیش بینی و طراحی  دارد که در نظام های تقنینی

آن تمهید شده است. از سوی دیگر، اجتهادات شورایی و پارلمانی با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی، در 

می  مقایسه با نظام استنباط رایج فقهی که غالباشخصی یا توسط جمعی معدود با محوریت شخص فقیه صورت

پذیرد، قابلیت و تناسب بیشتری برای تامین این سنخ نیازها دارد. تردیدی نیست که تبدیل احکام و آموزه های 

جامع فقهی به قواعد و مقررات عملی، برای عامالن و کاربران شخصی و سازمانی، فهم پذیری و قابلیت بهره 

ارد.  عالوه اینکه، ترجمان حقوقی فقه، محمل گیری بیشتر و برای ضابطان و ناظران اجرایی شفافیت بیشتری د

مناسبی برای پایان دادن یا کاهش اختالفات موجود آراء فقهی معطوف به موضوعات اجتماعی است. البته 

همانگونه که در قبل هم اشاره شد، طراحی و تدوین نظام ها یا خرده نظام های کالن اجتماعی برپایه فقه، نیازی 

 یهای رفتاری و فروعات مساله ای ندارد.  به این سنخ قاعده ساز
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فقه اجتماعی )البته بعد از طی این مراحل( از چه ضمانت اجراهایی برخودار خواهد بود؟ یکی از امتیازات ( 13

منحصر بفرد، نظام های دستوری دارای اصالت یا خاستگاه دینی باال بودن انگیزه مومنان برای  پایبندی و التزام 

آنهاست. البته گاه مومنان به دالیلی و با توسل به توجیهاتی از این التزام سرباز زده و برخالف عملی به رعایت 

اقتضائات اعتقادی خویش عمل می کنند. این موضوع در احکام اجتماعی زمینه و امکان وقوعی بیشتری دارد. 

ضعف نظارت و کنترلی ضعف ایمان، عدم درک ضرورت و اهمیت، طرفینی و تقابلی بودن ، تزاحمات عملی، 

بیرونی، همواره بهانه ای برای طفره روی و تمرد افراد فراهم می سازد. از این رو، اجرایی شدن احکام اجتماعی 

اسالم نیز مستلزم تمهید مقدماتی است که اهم آن عبارتنداز: جامعه پذیری و تربیت دینی، توجیه ضرورت و 

یا ایجاد هماهنگی میان ترجیحات غالب فردی و جمعی،  رفتار  اصالح نظام ترجیحاتاهمیت اجتماعی احکام، 

متناسب بودن احکام و قوانین با سازی و اصالح الگوها و رویه های ناهمخوان با دستورالعمل های فقهی، 

اقتضائات ساختی و کارکردی زیست جهان مومنان و بازخوانی  و بازبینی مکرر آنها، رفع موانع فرهنگی 

د سازوکاری نظارتی و کنترلی، تقویت افکار عمومی و احساسات جمعی همسو جهت اعمال واجتماعی، تمهی

فشار هنجاری، تمهید سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، تقویت  سازمانهای مردم نهاد و تشکالت غیر رسمی، و 

یست که نیازی به ذکر ندر راس همه شکل گیری و استقرار دولت مقتدر اسالمی و نهادهای رسمی وابسته. 

همچنین به دلیل غلظت باالی اخالقی و اشتمال ضمنی بر آموزه های اخالقی، از ضمانت اجرایی احکام فقهی 

 .بیشتری در مقایسه با قوانین عادی برخوردارند

، در مقام استنباط و روزآمدی، قاعدتا نیازمند بهره گیری از روشهای مطالعاتی و پژوهشی (فقه اجتماعی14

روش شناسی فقه اجتماعی، همان روش شناسی فقه عام خاصی خواهد بود. در این خصوص توضیح دهید؟ 

ست که . اجتهاد نه یک روش بلکه مجموعه به هم پیوسته ای از روشها امصطلح است به معنای« اجتهاد»یعنی

 در مقام استنباط احکام فقهی از ادله تفصیلی به کار گرفته می شود. به بیان دیگر، 

است که به  مختلف معرفتی و مهارتی و ذهنی و عینیاجتهاد،  فرایندی چند الیه و درهم پیچیده از کنش های 

لغت  ت زبان شناختی،استنباط حکم شرعی منتهی می شود. فقیه با تکیه برمجموعه ای از اطالعات و تجربیا

و تاریخی با هدف درک  و استنباط مقصود شارع به این  حدیث شناسیمنطقی،  اصولی، تفسیری، شناختی، 

 است.  مورد نظر فرایند وارد شده، و خروجی آن استنباط بخشی از احکام شرعی
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در فقه موجود عمدتا به  ، عقل و اجماع تعیین شده است. الزم به ذکر است کهسنتمنابع استنباط فقیه، کتاب، 

سنت قولی معصومان)ع( و کمتر به سنت های فعلی ایشان استناد می شود. بخشی از این سنت فعلی که غالبا 

و رویدادهای عصر وزمان خود است، برغم  عینیماهیت تاریخی داشته و مبین منطق تعاملی معصوم با وقایع 

. عصر پیامبراکرم)ص(، مورد توجه قرار گرفته استکمتر اهمیت و قابلیت برای  کشف مواضع هنجاری، تاکنون

یه نیاز به واکاوی و تامل جدی دارد. در فقه اجتماعی بویژه برای کشف وتا زمان وقوع حادثه عاشورا، از این زا

فقر اطالعات تاریخی  استراتژیها، بازخوانی این بخش و ارجاع به آن، اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیری دارد.

تنوع اعمال عمل، کشف معنای پیچیدگی نگاری، وجود تشتت و ابهام در برخی از سیره های منقول،   و سیره

تنوع شرایط وقوع رفتار، تفسیرپذیری بیشتر فعل در مقایسه با تقیه، در موقعیت های ظاهرا مشابه، احتمال وجود

در مقام استنباط، ترجیح یافته و اعتبار اسنادی بیشتری « فعل»در مقایسه با  «قول»قول، همواره موجب شده تا 

 شود. داده

رجوع ، شیوه های متداول و متعارف یا بنائات عقالیی)عرف عام(و  عادت هاتاریخی نگری، کشف و رجوع به 

جهت تشخیص موضوعات خارجی )نه موضوعات مستنبط و مخترعات ، به کارشناسان  و اصناف)عرف خاص(

کشف قواعد اصولی، نحوه داللت و متون دینی،  به کار رفته درمفاهیم و الفاظ  و متعلقات،  شرعی(، مصادیق

، زمان و مکانمدیریتی جامعه، اقتضائات  ضرورت های تدبیری وقلمرو کاربرد آن در مقام استنباط،  شناخت 

هنگام بروز تزاحم، ، موارد تزاحم، تعیین وظیفه به تشخیص مصالح جمعی و مالک های اصالح و اخالل نظام

در احکام حکومتی و... عسرو حرج و ضرر یا عدم آن ضرورت، اضطرار، تشخیص  تعیین مالکهای اهم و مهم،

نکته پایانی  نیز از جمله حوزه هایی است که در روش شناسی فقه اجتماعی مورد توجه اجتهادی فقیهان است. 

فقه اجتماعی مستنبط، مبادی روش شناختی و اعتبار اینکه یکی از زمینه بسیار مهم برای آزمون کارآمدی  

معرفت شناختی آن، و نیز میزان تناسب آن با نیازها و اقتضائات زمان و مکان، کاربری آن در عرصه ها و 

    و درگیرساختن آن با نیازها و ضرورت های محیطی است. قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی

توجه به  مستلزم توجه به چه عواملی است؟مطلوب، فقه اجتماعی دست یابی به به عنوان آخرین سوال، ( 15

عوامل متعددی در این خصوص بایسته است که به بخشی از آنها در پاسخ به سوال ازموانع شکوفایی فقه 

 اجتماعی در قبل اشاره شد. موارد دیگری نیزوجود دارد که اهم آنها عبارتند از: 
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 ویژگی ها، اقتضائات و ملزومات زندگی اجتماعیتوجه آگاهانه به  -

خرده نظام های  ودر گستره کالن جامعه فقه و جریان یابی زمینه های فرهنگی اجتماعی استقرار توجه به  - 

 درونی آن

 دست یابی به فقهی با این مختصات شناختی، روش شناختی وجامعه شناختی توجه به ملزومات معرفت -

  یفقهنظام تولید این  تامین وتعیین نهاد متولی  -

این  مستمر های موجود وروزآمد کردن فقه و باالتر از آن حفظ ءالزم برای پرکردن خالمکانیسم های تمهید  -

 روزآمدی 

، کنوانسیونها و معاهدات وانینقبا  )با زمینه های کاربردی در سطح و گستره ملی(تعیین نسبت فقه اجتماعی -

اقتضای عضویت ملزم به پذیرش و تمکین آن برغم ه هر یک از کشورهای اسالمی بقاعدتا که بین المللی 

 ی پذیرفته شده است.فقهنظام با ذاتی یا موردی ناسازگاری 

، اخالق حرفه ای همچون اخالق شهروندی، و مدنی اخالق اجتماعیحوزه های با اجتماعی نسبت فقه تعیین  -

  و... حقوق مدنی

و موجودیت  ی اجتماعیسازمانهادارای شخصیت و هویت حقوقی یعنی نهادها و برسمیت شناختن مکلفان -

  فعال در جامعه های فرافردی 

عطف توجه به منازعه فردگرایی و کل گرایی روش شناختی )در حوزه های هستی شناختی، معرفت شناختی،  -

  زبان شناختی، وظیفه شناختی ( 

به عنوان مصوب اجتماعی احکام اجرای آثار عملی مترتب بر کارکردی و لزوم توجه به جنبه های پیامدی و  -

 یشرع ی حکم ازنظریابی یا بی اعتبارکی از مالکهای اعتباری

با توجه به تحوالت عمیق و  و نیز قواعد اصولی مورد استفاده در فرایند اجتهاد فقه موجود لزوم بازبینی قواعد -

 هنجاری آنو ضرورتها و مطالبات شتابان جامعه 
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  لزوم توجه به مذاق و داب شارع و روح کلی حاکم بر شریعت به جای جمود بر ظواهرو قاعده مندساختن آن -

 .و نیز عطف توجه به مالکات احکام، علل الشرایع و مقاصد الشریعه در این بخش

 اجتهادهای میان رشته ایو حرکت در مسیرروش شناسی فقه  تجدید نظر درلزوم  -

ی سبکزیست جهان مومنانه و استقرار  آن در مسیر مهندسی کالن جامعه با هدف جهت دهیتوجه به  لزوم  -

 ( مومنانه به عنوان امری برآیندی نه گزاره ایجامع نظام سلوک تمهید زندگی )مطلوب و متناسب از 

 ی گزاره ای اوافتوفراتر از احکام  ینظام سازی فقهمقوله لزوم توجه به  -

و اثبات ناکارآمدی هنجارهای  راهکارهای مناسب جهت شناسایی کاستی ها و خالء های هنجاریتمهید  -

 موجود

 مصالح جمعی بویژه به دلیل طبع متغیرآنها و برآورد تشخیصعملیاتی جهت تمهید سازوکارهای  -

 رفت از آن.و راهکارهای برون تزاحمات رفتاری  ومحظورات جمعی تمهید شاخص هایی گویا از موانع و  -

 

 و... ، فساد، امنیتمصلحت،  اخالل عدالت، ظلم، تبعیض، گویا از عناوینی همچون یلزوم تمهید شاخص های -

یا  «اثمبراعانت حرمت »گزاره برای مثال، ) منابعدر  عناوین مأخوذ وجه به گستره معنایی و تنوع مصداقیت -

 ،ات محیطیو تطور تتحوالتبع به  ،جاییو همه همگانی یک حکم ثابتبه عنوان « حرمت تشبه به کفار»

  های دقیق و عمیق ممکن نیست( کارشناسیبدون بهره گیری از مختلفی یافته که بعضا تشخیص آن مصادیق 

شرایط پویا و متغیر  ، ازعالوه بر تامین ملزومات شرایط ایستایی الزم به ذکر است که فقه اجتماعی مطلوب

 ،رمانی تدریجی الوقوعآجامعه نیز نه تنها غافل نیست که خود آگاهانه بخشی از آن را در جهت نیل به جامعه 

 زمینه سازی می کند.
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ز منظری آسیب شناسانه توجه به این نکته مهم است که لزوم توجه عمیق به نیازها و ضرورت های محیطی و ا 

ید قواعد هنجاری متناسب، نباید فقیه را از ارتباط عمیق و مستمر با میراث عظیم عصری و تالش در جهت تمه

  و فقه غافل کند. دین بنیادینو اندیشه های  ، ارزشها، ترجیحاتهاآل آرمانها، ایده فقهی،


