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Abstract 

hypothetical jurisprudence, which with a little leniency can be called jurisprudence in  vacuum, is a 

product of foundations, methods, causes and factors, which due to its strong presence in the background 

and present of the institution of jurisprudence, requires a critical look in order to be more precise and 

objective with it. Paying attention to hypothetical jurisprudence as a jurisprudential approach is due to 

the fact that jurisprudence and jurists have distanced themselves from social realities and the objective 

challenges of the obligees on the one hand, they are boycotted from the government and marginalized 

on the other hand, has had consequences that in this article, while pointing to some of its foundations 

and harms, have been tried to be addressed on a case-by-case basis as a result of the lack of attention to 

thematics, an issue that has been considered by thinkers and those concerned about making 

jurisprudence more efficient in these decades. 

In this essay, the mentioned problem has been researched with a descriptive, analytical method and with 

a critical approach, and the hypothesis has been strengthened that the lack of attention to 

jurisprudential thematics and the decline of its place in the operation of inference is mainly the result of 

the rule of the hypothetical approach to jurisprudence. 
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 رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ 
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 چکیده 

ها، علل  و علواملی توان آن را فقه در خأل نیز نام نهاد، محصول مبانی، روشفقه افتراضی که با اندکی تسامح می
بتلوان  به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهاِد فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی اسلت تلااست که باتوجه

 رو شد. تر با آن روبهتر و عینیدقیق
هلای گرفتن فقله و فقیهلان از واق یتمثابه رویکلردی فقهلی کله ازج لله م للول فا للهتوجه به فقه افتراضی به

نشلینِی ایشلان از سلوی های عینِی مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکوملت و حاشیهاجت اعی و چالش
های آن تالش شده است ای از مبانی و آسیبدنبال داشته که در این مقاله ض ن اشاره به پارهایی بههدیگر است، پیامد

نظر ای که در این چند دهه بیششناسی پرداخته شود، مسئلهتوجهی به موضوع ورت موردی به پیامد کمبه ازپیش مد 
 منداِن کارآمدترکردن فقه بوده است. ا حاب اندیشه و دغدغه

ین جستار به روش تو یفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئلۀ مورد اشاره ملورد تحقیلق واقلد شلده و ایلن در ا
شناسِی فقهی و تقلیل  جایگلاه آن در ع لیلات اسلتنبام، ع لدتاو م للول توجهی به موضوعگ انه تقویت شده که کم

 حاک یِت رویکرد افتراضی به فقه است. 
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 مقدمه

های مختلفلی ها و رویکردعنوان دانشی که در جغرافیای دین شک  گرفته و رشد یافته است، گونهفقه به
 . توان به فقه افتراضی، فقه مقا دی، فقه تنزیلی، فقه اجت اعی و... اشاره کرددارد که ازج له می

های متفاوت فقهی و از دیگر سو پیامد سو محصول روش های مختلف فقه از یکها و گونهاین رویکرد
قرآن، روایات، عق ، عرف و دیگر منابد است. از  2یا حداقلی 1گیری حداکثریمبانی و منابد آن ه انند بهره

دارد، بلکه طرفداران رویکرد فقله ها داشته و تنها حضوری حداکثری در زندگی انساناین دانش سترگ که نه
های جدیلدی به موق یتاند. باتوجههای فراوانی هستند که هنوز ناپی وده باقی ماندهمحوری مدعی ظرفیت

 از زوایای مختلفی نیازمند بحث و بررسی است.  3که در جهان م ا ر پیدا کرده است،
ای از فقه است که حضوری دراز و پرهی نله در گونه 4فقه افتراضی یا استشراف فقهی یا فقه ارتیادی و...

( و  262اللله، ؛ حب1؛ محی یلد، 141اللدین املام ؛ ک ال1/414دستگاه فقاهت داشته )حجوی ث البی، 
یکلی از اسلرار عظ لت »توان به رأی یکی از فقیهان اشاره کرد کله م تقلد اسلت: دارد که در اه یت آن می

 (. 1/103)حسنی، « ستاسالم و خلود آن ه ین فقه افتراضی ا
هلا و آوردگیری آن در فقله چیسلت؟ رهاند؟ علل  و عوامل  شلک فقه افتراضی چیست؟ مبانی آن کدام

هلای دیگلِر عنوان ن ونه در برابر این رویکرد فقهی ه اننلد رویکردها بهاند؟ این پرسشهای آن کدامآسیب
 دنبال داشته باشد. ی را بهتواند مقاالت چندها میاست که پاسخ به آن فقهی مطرح

های آن ارائه شود و شناسی؛ مبانی و آسیبدر این پژوهش تالش شده است تا تقریری مختصر از مفهوم
شلدِن های تاریخی آن در جهان جدید که خودن ایی بیشتری دارد؛ ی نلی نحیلف و ض یفبه یکی از پیامد
  تفصی  اشاره شود. شناسی فقهی ک ی بهتوجه به موضوع

 . مفاهیم و کلیات 1

وگو، ابتدا تالش شده است تا ض ن تبیین مفاهیم دخیل  در پیش از ورود به بحث ا لی و مسئلۀ گفت
شناسی فقه افتراضی و عل  و عوامل  شناسی، به پیشینهبحث ی نی؛ فقه افتراضی، رویکرد انتقادی و موضوع

 گیری این رویکرد فقهی نیز پرداخته شود. شک 
 شناسی فقه افتراضی و نسبت آن با برخی مفاهیموم. مفه1. 1

                                                 
 . مثالو افزودن عرف، سیرۀ عقال یا قیاس و سدذرائد و... . 1
 عنوان ابزار فهم... .توجهی به عق  حتی به. ه انند بی2
  اعی که چند دهه است بدان دست یافته است.. ه انند حضور در قدرت سیاسی و نقش مهم یافتن در ساختار اجت3
 کننلد )نلک: مهلران،االفتراضی به استشراف الفقهی، فقه االستئنافی، فقه االسقام، فقه ال واقب، فقه االرتیادی و... یاد می . برخی از نویسندگان م ا ر از فقه4

 ... .2012، 160السالمی، ش، مجلة الوعی ا«الفقه ال ستقبلی تا ی  و آفاق»؛ عبدالفتاح ه ام، 631ص
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 (14؛ سیستانی، 2/24 مازندارنی،م نای بینائی )فقه در لغت و ا طالح م انی مختلفی دارد؛ گاهی به
آید. این تقریر، فقه را از جنس فهلم م نای فهم میتر از دانائی است و گاهی دیگر بهتر و فربهکه م نایی عام

هلای تکلیفلی ت للق داند و م تقد است این فهم نیلز تنهلا بله گزاره. تفقه را نیز فه یدن میداند و نه علممی
  )مصطفی و ه کاران، باب الفاء(.شود های دینی را شام  میگیرد، بلکه مطلق آموزهن ی

 هاست، فقه نیز م نایی ویژه پیدا کرد و از مطلق فهمشدن دانشب د که سرآغاز تخصصیاز قرن دوم به 
های بیرونی مکلفان اسلت اش تنظیم و مدیریت رفتارم نای عل ی محدود شد که کار ویژهیا مطلق علم، به

 (. 44و  46، 1341، هدایتی، 224و  212، ) ه ایی
تالش و اجتهاد فقیه در تبیلین حکلم شلرعِی حلوادثی »اند: گونه ت ریف کردهفقه افتراضی را برخی این

برخلی دیگلر م تقدنلد:  (.100،  3992)ابلوزهره،« انلدضلوعاتی کله تقدیریاند و مواست که واقد نشلده
تصور نیست، ولی توقلد حلدوآ آن در افزودن و الحاق حکم شرعی جدیدی که االن اتفاق نیفتاده و قاب »

 (. 3/80)سید قطان، « رود، به نص یا حکم ا لی که وجود داردآینده می
فقهِی فروعاتی یاد کرد که امکان وقوعشان بسیار  هایربارٔه  ورتتوان از رأی فقیهان دمثال میعنوانبه

. فلر  ازدوا  انسلانی بلا 1 اند از:ها پذیرفتنی است که عبارتب ید است، هرچند امکان عقلی و ذهنی آن
دادن زنی که مرده است و هلی  . حکم به تی م2(؛ 262الله، زنی از جنیان و تأثر آن در ت دد زوجات )حب

. حکلم 3هی  محرمی با وی نیست یا مردی که مرده است و با وی هی  مردی یلا محرملی نیسلت؛  زنی یا
 (.1/422ارآ فرزندی که بر اثر مجام ت شخص خنثی )دوجنسیتی( با خودش متولد شده است )مقری، 

اند و چنین م نا کرد: اجتهاد و افتا در مسلائلی کله واقلد نشلدهرسد بتوان فقه افتراضی را اینبه نظر می
 شوند.  ورت عقلی فر  گرفته میوقوع آن مسائ  تنها به

هلای م نلایی دارد؛ وللی متفلاوت فقه افتراضی با ا طالحاتی چون فقه التوقد و افترا  فقهی، قرابت
گفت: توان تفاوت بین فقه افتراضی و فقه توقد میدر است و نسبت این ا طالحات این ه انی نیست. مثالو 

ا با مقدمات وقوعی یک مسئله و واق ه مواجه هستیم و قرائنی بر وقوع آن واق ۀ خاص بلروز و در فقه توقد م
گونه نیست؛ ی نی ت اماو موضوع مطال ه، تقدیری و فرضلی اسلت و اند، ولی در فقه افتراضی اینظهور یافته

 ماند. ن گ انه باقی میپوشد و در حد ه اوقت این مسئله، لباس تحقق ن یافتد که هی لذا بسیار اتفاق می
گفتن یا بحث عل لی از حکلم چیلزی کله سخن»گوید: نظران در تبیین این تفاوت مییکی از  احب

گونه فقه، فقه افتراضی است. اما رود اینخیالی است و وجود خارجی ندارد مث  ماهی که در خشکی راه می
ر وجود دارد که احت ال آثار سلبی و ایجابی در گفتن یا تبیین عل ِی حکِم چیزی که واقد شده و در بازاسخن

 (.http://ijtihadnet.net )خالد عبدالله ال زینی،« ها دارد، فقه التوقد استزندگی انسان
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روشدن و مواجهله افترا  فقهی، روبه»توان گفت: در تفاوت میان فقه افتراضی و افترا  فقهی نیز می
که فقه افتراضلی ی نلی تلالش بلرای اسلتخرا  هم واقد؛ درحالیای که هست و تالش بسیار برای فبا قضیه

 )ه ان(« ای که هنوز واقد نشده و متوقد است...ظرفیت و است داد در مواجهه با قضیه
ایلن »نویسلد: یاد کرده است و می« الترکة إال ب د سداد الدیون»قاعدۀ: مثال از عنوانه ین نویسنده به

شود ملرده اسلت کله قاعلده، مخلالف ایلن کسی که از او ارآ برده می قاعده در جایی است که درحقیقت
گویلد: ترکلۀ حقیقت و واق یت میت را زنده فر  کرده و برایش ملکیت اعتباری قائ  شده اسلت و للذا می

)ه ان(. حقیقت آن است کله ملورآ ملرده اسلت املا « است میت تنها پس از پرداخت دیون قاب  تصرف
 داند و دارای ملکیت اعتباری بر آنچه که از خود بر جای گذاشته است. قاعده، وی را زنده می

 شناسی رویکرد انتقادی. مفهوم2. 1
روشی ویلژه در مواجهله بلا مسلائ  و موضلوعات  2انتقادی است، 1نگاه انتقادی که محصول عقالنیت

ادانله، جسلتجو بلرای های نقنوعی آمادگی برای است اع استدالل»عل ی است. برخی فیلسوفان، علم آن را 
ایللن نگللاه بللر (. 31، 9831)کللارل پللوپر، اند دانسللته« هللاآمللوختن از آنیللافتن اشللتباهات خللود و درس

دهلد. نلوعی ای مبتنی است که فروتنانه حتی به نقلادی خویشلتن نیلز توجله نشلان میشناسِی ویژهم رفت
 ه است. گیری از عق  و تجربتر با بهرهتر و عل یاشتیاق برای فهم دقیق

اجت لاعی اسلت، در  )ه لان(از آنجاکه روش انتقادی اساساو یک شیوۀ تفکر و حتی یک شیوۀ زیسلت 
 Criticalگفتۀ پوپر، تفکر انتقلادی یلا تفکلر نقادانله )کند. بهت ام  با دیگران است که رشد و م نا پیدا می

thinking(.242)ه ان، سازد ار میای را آشکها ه واره مسائ  تازه( حتی دربارۀ بهترین نظریه 
پیروی از شری ت عق  یا پیلروی از »م نای کردن نیست، بلکه بهجوییم نای انتقاد یا عیباین تفکر به

کله ( 204، 1324)فنلایی، « گیرنلداست که از عقل  سرچشل ه می« هاییهنجار»و « هاارزش»مج وعه 
. قلدرت ت لایز و 8و تحلیل  مباحلث؛  تجزیله. قلدرت آنلالیز و 3اند از: های آن عبارتترین شاخصهمهم

. تلوان 0هلای ملرتبب بلا یلک موضلوع؛ . جستجوی حداکثری منابد و داده1تفکیک مباحث از مشابهات؛ 
. تالش 6های یک نظریه؛ بینی پیامد. قدرت پیش3آمده؛ دستبندی بر اساس شواهد بهگیری و ج دنتیجه

 3ازی آن. در ارتقای یک بحث از طریق نوآوری یا نوس
                                                 

 ورزی، خردورزی و پایبندی به مقتضیات عق  است.(؛ عق rationality. عقالنیت )1
گاسی )2 (، ویلیلام دبلیلو، HansAlbert(، هانس آلبلرت )Josef Agassi. عقالنیت انتقادی مکتبی فکری است که ن ایندۀ مهم آن کارل پوپر است. جوزف آ

 David(، دیوید میللر )Alan Musgrare(، آلن ماسگریو )Noretta Koertge(، نوِرتا کوئرتگه )Ian Jarvie(، یان جاروی )Williamw Bartleyبارتلی )
Miller( و جان واتکینز )John Watkins " ش اری دیگر از فیلسوفانی هستند که در آن سهم دارند..... ترج ۀ قس تی از مقاله )critical rationalism نوشتۀ "

"Gürol Irzik" است که در کتاب "he Routledge companion to philosophy of science.آمده است " 
 و... شناسیاخالق دین؛ ابوالقاسم فنایی، راهی به رهایی)در دفاع از علم و عقالنیت(؛ مصطفی ملکیان،  اسطوره چارچوب. نک:کارل پوپر، 3
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 شناسی موضوع و تفاوت آن با مصداق . مفهوم3. 1
اج ال باید بدان اشاره شود، موضوع و نسبت آن بلا مصلداق اسلت. ازج له مفاهیم دیگر که هرچند به

م انی ه چون: راهوار، برسلاخته، بربسلته و... بیلان شلده اسلت کله موضوع چیست؟ موضوع در لغت به
نامۀ دهخدا و م ین( که بله تناسلب اند )نک: لغتشده و... دانستهذارده، وضدمترادف آن را سوژه، نهاده، گ

های مختلف، ت اریفی متفاوت از آن ارائه شده است. ا ولیان و فقیهلان نیلز در ضل ن پلرداختن بله دانش
 است.  اند که متفاوتعنوان یک ا طالح، ت اریفی ارائه کردهحکم و مباحث آن به

نویسد: منظور از موضلوع، آن چیلزی اسلت کله در مت للق ریف موضوع حکم میمیرزای نائینی در ت 
شود؛ مث  عاق  بالغ مستطید ی نی مکلف مستطید کله از او ف ل  و عنوان مفرو  الوجود اخذ میحکم به

توان از قول سید مح دباقر  لدر (. ت ریف دیگر را می1/141ه راه قیود و شرایب طلب شده است )ترک به
هایی اسلت کله گوید: موضوِع حکم، ا طالحی ا ولی است که منظور از آن مج وع چیزکه مینق  کرد 

 (. 1/116ف لیت حکم مج ول، بر آن توقف دارد )
نظران شناسی فقهی را برخی  احبتفاوت این دو ت ریف و تأثیر هریک از آن دو بر نوع نگاه به موضوع

وان گفلت در ت ریلف شلهید  لدر از موضلوع و نقلش تلاج لال می( کله بله 33اند )برجلی، بحث کرده
تر دارد؛ چراکه وی ت ام آنچه را که ف لیت حک لی بلر آن متوقلف شناسی در اجتهاد، اه یت روشنموضوع

کنلد، بلکله للزوم سللطۀ شناسلی را دو چنلدان میتنها اه یت موضوعداند که این نگاه نهباشد، موضوع می
کیمجتهد و مستنبب حکم را نیز   کند. د میتأ

ه انی موضوع و مصداق سخن گفلت، توان از ایندرستی م تقد است که ن ینظران بهیکی از  احب
نظران دچلار ای از عال لان و  لاحبتوجهی به این نکته، پلارهبلکه این دو با هم تفاوت دارند که بر اثر بی

 (. 314، 1324اند )علیدوست، شناسی شدهآمیختگی و تسامح در داوری راجد به رابطۀ فقیه و موضوع
. موضوع و مت لق 1تر شود: توان دو ویژگی را لحاظ کرد تا روشنرسد در ت ریف موضوع میبه نظر می

. موضوع و مت لق حکم متأثر از زمان و مکلان 2شود؛ گذار و شارع برای حکم ت یین میحکم توسب قانون
(. نتیجلۀ ایلن دو ویژگلی در 321ذیر اسلت )ه لان، تغییرپل نیست و لذا تغییرناپذیر است. مصادیق حکم

ت ریف موضوع این است که برای شناخت آن باید به فقیه مراج ه کرد و فقیه نیز باید به اسناد م تبلر؛ ی نلی 
 قرآن، سنت، اج اع و عق  مراج ه کند )ه ان(.

 شناسی و نقش آن در اجتهاد. اه یت موضوع1. 2
عنوان اج الی فقیهان بوده است. بهوگوی گفتقه از دیرباز موضوع شناسی در فتوجه به اه یت موضوع

دی فقله یلا نویسد: و مبلامیشناسی فقه از هستیتوان از فاض  مقداد یاد کرد که ازج له در بحث ن ونه می
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تصوری هستند یا تصدیقی که ازج له مبادی تصورِی فقه، شناختن موضوعات و اقسام موضلوعات فقهلی 
 (.1) است

لِد قل لرِو آن در فقله بلیش از م ا ر هم در اهت ام بله موضوعفقیهان ای از هپار شناسلی و هلم در توس 
شناسی از ضروریات کار فقیه است و تا او موضوع را کامالو موضوع»گویند: میگذشتگان توجه نشان داده و 

ضوع را تحت قواعد علام تواند موتشخیص ندهد و ت ام اب اد؛ زوایا و خصو یاتش را به دست نیاورد، ن ی
نیافتنی گوید که با فقله افتراضلی دسلتای می(. وی آنگاه سخن از نکته333، 1340)فرحناک، « قرار دهد

شناسی را داشت. ایشان م تقدند: م نای به متن توان انتظار این سنخ از موضوعاست و لذاست که آنجا ن ی
د. مقصود رجوع به بازار؛ رجوع به مشتری نیست، بلکه از واقد رفتن این است که فقیه باید نزد کارشناس برو

کنی؟ عالمه برای شناختن انواع شرکت به متن بازار رفت و در آنجلا سله نلوع پرسد که چکار میتاجری می
هلا را بله مدرسله و . شلرکت وجلوه. ب لد این3. شرکت ابدان، 2. شرکت اموال، 1شرکت را به دست آورد: 

هلا ها اک  مال به باطل  اسلت و فقلب یکلی از ایند عرضه کرد، دید که دوتای از اینکتابخانه آورد بر قواع
 (.330مش ول تجارة عن ترا  است )ه ان، 

توان به سخنان یکی از فقیهان م ا ر که اتفاقاو ازنظر شناسی و نقش آن در اجتهاد میدر اه یت موضوع
گویلد: یلک رکلن د استناد و بدان اکتفا کرد که میاش نگاهی کاربردی به فقه دارجایگاه سیاسی و اجت اعی

مهم برای فتوا، اطالع از موضوع است. اگر فقیه، موضوع را نشناسد، نخواهد توانسلت آنچنلان کله شایسلته 
(. ایشلان در سخنرانی در ابتدای درس خاار ای، است، از دلی  شرعی، حکم فقهی را استنبام کند )خامنه

کید کرده و میجای دیگر نیز بر این نکته ت رو بهگویند: فقیه در مقام استنبام با دو عنصر موضوع و حکم روأ
درستی نشناسد و اقسام منزلۀ علِت آن است. تا فقیه، موضوع را بهاست. موضوع، در مرتبۀ پیش از حکم و به

تلر و آشلنایی های فقیه گستردهآن را تشخیص ندهد، روا نیست حک ی را بر آن بار کند. هرچه دامنۀ آگاهی
دهلد و های زملان را بهتلر تشلخیص میها و رخلدادهای رایج زمان خود بیشتر باشد، موضوعوی با دانش

 (سخنرانی در جمع روحانیون حوزۀ علمیۀ اهوازها تواناتر خواهد بود )ه و، دریافتن حکم آن
 شناسیهای موضوع. عر ه1. 3 

انلد از: أ. سلاحت فقاهلت و اجتهلاد؛ ب. ه عبارتشناسی دو ساحت یا دو عر ۀ کالن دارد کموضوع
 ساحت ع   و رفتار یا ساحت تئوری و ساحت تطبیق.

گیری از موضوع در ساحت ع ِ  فردی و تطبیق فروعات کله البتله ع للی م نای بهرهشناسی بهموضوع
ۀ وظیفلۀ مجتهلد تلوان آن را از دایلرغیرفقیهانه است و به قل رِو مکلف مرتبب است و این است آنچه که می

شناسی در ساحت اجتهلاد و در مقلام تئلوری اسلت کله خلود ایلن سلنِخ بیرون دانست. اما گاه نیز موضوع
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شناسلی در شلود: مرحللۀ اول، نقلش و جایگلاه موضوعشناسی در چند مرحله مطلرح و بحلث میموضوع
؛ مرحلۀ سوم، تطبیق قواعد شناسی در اجتهادگیری از موضوعهای بهرهها و شیوهفقاهت؛ مرحلۀ دوم، مالک

 شناسی بر کلیات مصادیق. کلی موضوع
توان به این موارد اشلاره کلرد: اند که از آن ج له میاین رویه را برخی از فقیهان در آرای خود نشان داده

(. در این بحلث دو رویکلرد وجلود 104اند )فرحناک، . در  دِق مصداق ابزار شرعی ذبح بر استی  گفته1
( و رویکلردی کله 161ویکردی که آن را احاله به اه  فن و به آنلان واگلذار کلرده اسلت )بهجلت، دارد: ر

)خلوئی، « استی  جزء آهن است و مان ی از ذبلح بلا آن نیسلت»کند که مستقی او ورود و  ریحاو اعالم می
دِن خداونلد بونبودن قائالن به جسمنامی مث  سید مح دکاظم یزدی به نجس. فتوای فقیه  احب2(؛ 136

 دانند. یا جبر و عدم اختیار انسان یا م تقدان به وحدت وجود که خود را ملتزم به احکام اسالم می
شناسلی و از های نظری و تطبیقی از یک سو به رویکرد فقیهان در خصوص اه یلت موضوعاین تفاوت

ان در نسلبت موضلوع و نظران گفته است به خلب یا تسلامح ایشلسوی دیگر ه ان گونه که یکی از  احب
شلناخت »نظرانی م تقلد باشلند: گردد. اینکه فقیهان یا  لاحب( برمی314، 1324مصداق )علیدوست، 

( یلا 1/34)بهبهلانی، « بلاره سللال شلودموضوع، شأن مجتهد نیست تا چه برسد به اینکه از م صلوم دراین
دهد کله ایشلان ت طبی ی نشان می ور(، به121، 1334)کدیور، « شناسی ا الو کار فقها نیستموضوع»

رسد نقدشدنی داند که به نظر میشناسی ن یای به نام موضوعفقیهان را در ساحت استنبام نیازمند به مقوله
 .  برانگیز استو تام 
 گیری فقه افتراضیشناسی و خاستگاه شکل. پیشینه9. 5

قرن دوم بله ب لد اسلت؛ ثانیلاو خاسلتگاه نظران، اوالو محصول اذعان بسیاری از  احب فقه افتراضی به
ی از فقله افتراضلی کله شک  گیری آن مکتب فقهی عراق است؛ ثالثاو در آن، دو تقریر وجود دارد: أ. تقریر سن 

؛ حجلوی 261تلا214،ابوحنیفه، حیاتاه و عرارهابوزهره، )داند های فقهی ابوحنیفه میآن را رهاورد اندیشه
دانلد )اسلدی، های امام باقر یا امام  لادق میکه آن را محصول اندیشه ب. تقریر شی ی (؛1/414ث البی، 

 (.1/102؛ حسنی، 36
های یکی از نویسندگان عرب در اشاره به فقه حنفی با اشاره بله اینکله فقله افتراضلی محصلول اندیشله

و عینِی مردم بود، دادن به مسائ  مبتالبه کردن یا پاسخفقه در زمان پیامبر، حکم»نویسد: ابوحنیفه است، می
گوی مسلائِ  نوپیلدای عینلی ولی پس از ایشان  حابٔه پیامبر و بزرگان از تاب ین و دیگران ض ن آنکه پاسخ

کردند که این عاملی شد برای ازدیاد فروع فقهی. اما ابوحنیفه با ت سک بودند، مسائ  پیشین را نیز حفظ می
دادن دربلارٔه ی  ع ومات پیشین از سوی دیگر، به حکلمبه قیاس از یک سو و گنجاندن فروعات جدید در ذ
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« شدن فقه نسبت به گذشلته شلدمسائلی پرداخت که هنوز واقد نشده بودند که این خود عاملی برای حجیم
 (. 2/414و1)حجوی ث البی، 

دیلدنش شلود و ابوحنیفله بله اند: قتاده وارد کوفله میعنوان پیشینۀ آن گفتهسنت بهای منابد اه پارهدر 
ای پلیش گوید: چنین مسئلهکند که فرضی است. قتاده به وی میرود و یک فرع فقهی را از وی سلال میمی

پرسلید؟ ابوحنیفله آمده است؟ ابوحنیفه گفت: خیر! قتاده گفت: چرا از آنچه اتفاق نیفتاده اسلت از ملن می
چون پیش آید راه مواجهۀ درسلت بلا آن و راه  کنیم تاپاسخ داد: ما قب  از نزول بال، خود را برای آن آماده می

 (13/342؛ خطیب بغدادی، 6/21خال ی از آن را بدانیم )ابوحیان توحیدی، 
ها تغییر ماهیت داده و بله فقه در نزد حنفی»ت بیر برخی: گره خورد که بهفقه حنفی چنان با این رویکرد 

گیری آنان از گیری بیشتر از بهرهآن از افترا  و فر گیری ای که بهرهگونهعلم افتراضی تبدی  شده است، به
 (.126تا121، المدخل الفقهی العام)زرقاآ، « ها و عینیت هاست...واق یت

سنت است نوعی شلهرِت نظلری گیری این رویکرد فقهی، دستگاه فقاهت اه در اینکه خاستگاه شک 
و نویسندگان م ا ر شی ی سلخن از خاسلتگاه وجود دارد، اما این ماند از آن نشده است که برخی عال ان 

 های شی ی بگویند. این فقه در آموزه
گذاری کرده است، اما درحقیقت ها م تقدند فقه فرضی را ابوحنیفه پایهسنی»ای از ایشان م تقدند: پاره

ایلن .« ( بنیاد نهاد30( یا امام  ادق )اسدی، 1/102، 1321این رشتٔه فقهی را حضرت امام باقر )حسنی، 
 شود: تواند نقد شود که تنها به دو نکته اشاره میسخن از چند زاویه می

الله بروجردی با ذکر دیدگاه استادش به نقلی از ائ له اشلاره أ. در برابر این دیدگاه، یکی از شاگردان آیت
نقل  از  انلد. ایشلان بلهنگری در مسائ  فقهی روشلن کردهکند که با  راحت نسبت خویش را با فرضیمی

و دنبال مسائ  فرضی رفتن « سازیمسئله»باِر دیگر هم در تاریخ اسالمی روحیۀ  یک»گوید: بروجردی می
وسلیلۀ ابوحنیفله، پدید آمده و آن در قرن دوم هجری ی نی هنگامی است که در عراق مکتب رأی و قیلاس به

ول و سندیت حدیث شرایب زیادی قائ  گذاری شد و برای قبتسنن پایههای اه پیشوای م روف یکی از فرقه
در حجاز گذشته از ائ ۀ اه  بیت)ع( که ع   به قیاس را دست رأی و قیاس افتاد. شدند و میدان ف الیت به

انس و شاگردانش نیز با قیاس میانۀ خلوبی نداشلتند و چلون بندانستند، فقهای عامه از قبی  مالکباط  می
کردند، فقهلای شروع می« أرأیت»تباعش در مسائ  فرضی خویش با کل ۀ فقهای عراقی؛ ی نی ابوحنیفه و ا

ون»ها را حجاز آن خواندند. در ب ضی از احادیث ما نیز اشاره به این جریلان هسلت و ب ضلی از می« أرأیتی 
 (.224زاده خراسانی، )واعظ« اند: ما اه  أرأیت نیستیمائ ه فرموده

ست؛ چراکه فقه افتراضِی مصلطلح، مبلانی و للوازمی دارد کله ب. نقد دیگر این سخن، نقد محتوایی ا
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گیلری آن از توان آن را در دستگاه فکری شی ی ت بیه کرد. یکی از مبانی مهم فقه افتراضلی بهرهراحتی ن یبه
 در دستگاه فقاهت شی ی حجیت آن مورد انکار و پرسش جدی است.  1قیاس است که در رویکرد مشهور

 ی فقه افتراضی گیر . علل شکل9. 4
مثابٔه هر دانش دیگری م لول عل  و عواملی اسلت کله شلاید گیری و تداوم حیات فقه افتراضی بهشک 

 ها نیازمندیم. یابی این رویکرد به تحلی  آنشدنی هم نیست، اما برای هویتها مدیریتای از آنپاره
یست فقیه در  یر مشلهور پژوهشلگران تلاریخ به تقرگیری این رویکرد فقهی: شکلأ. نقش محیط ز

گلذاِر فقله افتراضلی عنوان زیسلتگاه فقیهلان پایهفقه، این رویکرد فقهی در کوفه شک  گرفته است. کوفه بله
گیری در پلذیرش تلوجهی یلا سلختگرایی و کمهای چندی دارد که از آن ج له روا  روحیلٔه عقل ویژگی

 محوری است. رویکرد روایت
م  لوالو »اند: یح جایگاه حدیث در مکتلب فکلری و فقهلی کوفله نوشلتهنظران در توضبرخی  احب

شود؛ بلدین ترتیلب کله مدرسلۀ مدینله چلون مدرسۀ حدیث کوفه در مقاب  مدرسۀ حدیث مدینه لحاظ می
اند، لذا به مدرسلٔه اهل  الحلدیث مشت   بر  حابه و تاب انی بوده که س ی در ترویج احادیث نبوی داشته

لحاظ اشت الش بر گروندگان به رأی و اجتهلاد بله مدرسلٔه اهل  اللرأی ۀ کوفه نیز بهمو وف گشته و مدرس
عنوان مرکلز اشتهار یافته است... . او  این گرایش در نی ۀ اول قرن دوم توسب ابوحنیفه ظاهر شد و کوفه بله

 (.60)جباران، « ف الیت اه  رأی مطرح گشت
آوردن به فقه سازی رویوحنیفه، یکی از عوام  زمینهاین وض یت فرهنگِی محیب زیسِت فقیهانی مث  اب

رونقللی مکتللب شللدن رویکللرد روایللی یللا کمرنگ للورت طبی للی در زمانللٔه کمافتراضللی بللود؛ چراکلله به
های مث  فقه، رویکرد فقه افتراضی است که بر رأی کند در ساحت دانشمحوری، آنچه رشد پیدا میحدیث
گلذاری تحلیللی بلر در »اند: شیوۀ ت ام  مکتب کوفه با حدیث نوشلته گرایی استوار است. برخی درو عق 

طور خاص نظام فقهی ابوحنیفه باید گفت که ابوحنیفه در احکام ت بدی و سلنن های ا حاب رأی و بهشیوه
ای داشت و اخبار ض یف و غیرثابت در ا طالح خود را در اثبات سنت نبوی کافی گیری ویژهنبوی، سخت

 (. 444تا2/443)پاکتچی،  «دانستن ی
گذار در پیدایش فقله افتراضلی یلا یکی دیگر از عوام  تأثیر نشینی فقیهان و فقه افتراضی:ب. حاشیه

ها است. یکلی از نویسلندگان در ترسلیم آنچله در گرفتن فقیهان از حکومترویکرد افتراضی به فقه، فا له
فقه در دورۀ تاب ین روش فر  مسائ  »نویسد: می سال دوم هجری و در دوران حکومت م اویه اتفاق افتاد

                                                 
کنلد )نلک: تقد است که قیاس در میان فقیهان شی ی نیز حضور داشته است که مواردی را نیز ایشلان گلزارش میای از فقیهان ه انند آقای م رفت م . البته پاره1

 (.103-3،  ص1333؛زمستان  1مح د هادی م رفت؛ مجله نقد و نظر؛  ش اره  
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ها و حاک ان اموی جدایی و نشین شده بودند و بین آنعنوان رویکرد انتخاب کرد؛ چراکه فقیهان حاشیهرا به
 فا له افتاده بود. این جدایی، فقیهان و حکومت فقها را به این س ت برد که برای آنکه حیات دانش فقه کله

ها و مسائ  فرضی بلرای حفلظ حیلات فقله اجت اع و مسائ  واق ی به مخاطره نیفتد، از ن ونهخورده به  گره
 (  143؛ عبدالقادر، 23، التجدید فی الفقه االسالمی)دسوقی، « استفاده کنند

م اویله حکلومتش را بله »نظران در تحلیلی نزدیک به آنچه آمد با اشاره به اینکله یکی دیگر از  احب
گرایی و گذاری نکرد، بلکه پایۀ حکومت م اویه بر قبیلهمبتنی بر حکومت شورائی بود پایه روش پیشینیان که

فتغیلر الفقله »نویسلد: پرداختله و می( به تأثیر این رویکرد بر فقله 331)حجوی ث البی، « پادشاهی بود...
... ومت م اویه سبب شد که ؛ این رویکرد حک«ع اکان علیه من قب . ان وقوع االستبداد اثر علی الفقه کثیراو

 (.331ازاین بود ... استبداد در فقه تأثیر بسیاری گذاشت )ه ان، فقه متفاوت شد با آنچه که تا پیش
گرایی سوق پیدا س ت افترا  و فر ک ترین زیستن فقه و فقیهان در سایٔه استبداد این است که فقه به

البی فقهی دهد و به آن چیزی برسد که در ادامله از آن تواند اوهام و خیاالت را قکند که در درازمدت میمی
 اند. گیری فقه افتراضی یاد کردهبه نقش قیاس در شک 

که بلر  اندگرایی دانستهدیگر را برخی قیاسعام   گیری فقه افتراضی:ج. قیاس عاملی مهم در شکل
اندازۀ ابوحنیفله و ا لحابش یک بهدر قرن دوم  احبان مذاهب فقه هی »نوعی توس ه تخی  استوار است: 
گرایی توجه نشان نلداده اسلت. ایلن های فقهی و فتوا دادن بر ه ین فر به تکثیر فروعات فقهی و افترا 

عنوان س داشلته و آن را، قیلاس را، بلهگیری فراوان از قیاروش ابوحنیفه تدوام رویکردی است که وی در بهره
 (222)بلتاجی، « اش برگزیده است...اساس و مبنای اندیشه

فقیهان عراق فراوان بر قلوۀ تخیل  اعت لاد »نویسد: میگونه ه ین تحلی  را یکی دیگر از نویسندگان این
را آنان برای مردم ارائه کنند.  گرایی سبب شده که هزاران مسئلهگیری فراوان آنان از خیالاند و ه ین بهرهکرده

های بسیاری م لوم شد که الوجودند و برخی دیگر هم با گذشت زمانشان م کنای که برخیهزاران مسئله
 (232)خضری، « شوند...محقق ن ی

دهد میزان حضور قیاس در دستگاه فکری یک مذهب با خوبی نشان مینگاهی به تاریخ فقه مذاهب به
گره خورده است هرچند این را نباید در حکم یک تالزم عقلی دانست؛ چراکله  افتراضی فقهفراوانی مصادیق 

 1داشته است. دانند نیز حضور فقه افتراضی حتی در مذاهبی که در ساحت نظریه قیاس را حجت ن ی
 

                                                 
 ی ی و سنی شده است.از فقیهان ش« اگری»و « فرضی» ورت . نک: استفتائات فروانی که در حوزۀ مباحث پزشکی و غیرپزشکی به1
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 ای از مبانی فقه افتراضی . پاره2

نگری اسلت. ایلن  تقد به فقه افتراضی، آینلدهنگری: یکی از مبانی مهم فقیهاِن مفقه افتراضی و آیندهأ. 
اند تا فقه را از حالت انف الی به حالت ف ال در آورند و پیش از وقلوع حادثله بله پاسلخ آن فقیهان در تالش

ای نواندیشان دینی مطرح و هایی که در جهان پیرامونی ما راجد به فقه و از سوی پارهاقدام کنند. یکی از نقد
 ها است. ال فقِه موجود در برابر تحوالت عصری و مقولۀ توس ه و زندگی فناورانٔه انسانمتوجه است، انف 

ها باشلد های فنی و تکنیکی زندگی انسانگوی ساحتتواند پاسخنگاه افتراضی به فقه البته در اینکه می
 ورت د که هرچند بهها دارهای فقهی است، اما این تفاوت را با دیگر رویکردیا خیر؛ ه انند دیگر رویکرد

های زیست انسانی بیشتر اسلت. ملثالو اش با تحوالت زندگی و کاستن از چالشاحت الی، ظرفیت ه راهی
های جهلان آفلرینش یلا حکلم ها در دیگر منظومهگفتن از عبادات در زندگی فرضی و احت الی انسانسخن

هایی از نوعی از فقه الفضا سخن بگوید، ن ونه ها یا اینکه فقیهی تالش دارد تاها در آن منظومهت اس انسان
 شدنی است. توجیهتالش برای خرو  فقه از حالت انف الی است که در رویکرد افتراضی به فقه 

بلودن شلری ت تردیلدی نیسلت، هرچنلد ایلن امتیلاز در ویژگی عقالنیگرایی: ب. فقه افتراضی و عق 
بلوده اسلت؛ وللی در فقله افتراضلی کله یکلی از رود های مختلف فقهی دچلار فرازوفلشری ت در رویکرد

تلر در دو گیلری پرحجمعنوان یلک مبنلای مهلم بهرههای فقهی است تالش شده است تا به عق  بهرویکرد
های مبتنی بر قیاس به فروعات و مسائ  از سلوی دادنسو و پاسخ سازی از یکساحت تفرید فروع و مسئله

 دیگر، توجه شود. 
گیری از عق  در سامانۀ استنبام، تالزملی نیسلت؛ وللی ایلن ظرفیلت ودن شری ت و بهرهببین عقالنی

 ورت عام ک ک کند که در فقله افتراضلی های مختلفی به فقه بهسبب شده است تا عق  بتواند در ساحت
های شلدنی هسلتند. در مج لوع، سلاحتای از رابطلۀ فقله و عقل  تبیینهای ویلژهها، ساحتعالوه بر آن

تلوان دهی عق  به دستگاه فقاهت میتصور، چه در رویکرد ع ومی و چه رویکرد فقه افتراضی را برای بهرهم
شناسی آرای فقهی، امری . ساحت فرجام2. ساحت تنقیح و تصحیح مبانی فقه؛ 1گونه به تصویر کشید: این

عنوان منب لی در کنلار ه. ساحت استخرا  و استنبام حکم بل3که متأسفانه در دستگاه فقاهت غایب است؛ 
 سازی یا تفرید فروع که ویژۀ رویکرد فقه افتراضی است. . ساحت مسئله4دیگر منابد؛ 

تر باشد، فقه چالش برانگیزتر ای است که هرچه حضور عق  در آن پرحجمسازی، عر هساحت مسئله
رد و نباید گذاشت رابطلۀ گیو از هویت خویش دورتر است. فقه دانشی است که مسائلش را از پیرامونش می

های اند: فهم نصوص گاه به واق یتنظران گفتهتر شود. ه ان گونه که بسیاری از  احبرنگفقه و واقد کم
های پیرامونی فقیهی که مسئلٔه مبلتال بله عصلر خلویش را خورد و دیگر گاه به واق یتگره میپیرامونی نص 
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تواند ایلن دو ازی در فقه با هر روش و ابزاری اتفاق بیفتد میس(. مسئله34خواهد استنبام کند )حصوه، می
 ساحت را با چالش مواجه کند. 

نظران گذار فقه افتراضلی اسلت را برخلی  لاحبگرایی: جریان فکری که پایه . فقه افتراضی و قاعده
(. 36؛ دوسلری، 1/33، الفقهیا  القواعاد شار اند )زرقلاآ، گرایی فقهی نیز دانستهگذار قاعدهدرستی پایهبه

دهلد کله وی محور، در استنبام ظرفیتلی را در اختیلار فقیله قلرار میگیری از روش قاعدهگرایی و بهرهقاعده
 سازی بین دو واق ه به  دور حکم بپردازد.  ورتی فرضی و تقدیری و با مشابهتبتواند به

یهان ابراز شلده اسلت؛ وللی ایلن شدٔه فقهی است که توسب فققاعدۀ فقهی برایند آرای موجود و محقق
سلویی و افلق ای نوپیدا متصور باشد که بلا آنچله حک لش  لادر شلده همماند از آن نیست که اگر مسئله

 مشترکی داشته باشد، مفاد این قاعدۀ فقهی آن مسئله را نیز پوشش دهد. 
توجه احنلاف بله  اش بر این کتابیکی از محققانی که جامد ال قا د را تحقیق کرده است، در مقدمه

بیشترین توجه بله قواعلد »نویسد: ارتبام با نگاه افتراضی ایشان به فقه ندانسته است و میقاعدۀ فقهی را بی
انلد و فقهی توسب فقیهان حنفی بوده و آنان زودتر از دیگران به قواعد فقهی توجه کرده و قواعد را سامان داده

، به رأی توجه جدی نشان ها برمیماهیت فقه حنفی کردند. این رویکرد بهها احتجا  میبه آن گردد که اوالو
، بین آنمی ، فروع فقهی را بسیار توس ه دادهدهند و ثانیاو « انلد...ها فقه افتراضی ساری و جاری است و ثالثاو

 (.1/4)محقق کرکی، 

 شناسی شناسی فقه افتراضی با تمرکز بر چالش موضوع. آسیب3

هایی را زمان آسلیبهای شایان توجهی داشته است؛ اما همآوردشد فقه افتراضی ره ه ان گونه که اشاره
بلر سلنجش سلود و رسد در نگلاهی مبتنلی ها گذشت. به نظر میتوان از آندنبال داشته است که ن ینیز به
د. ازج لله عنوان املری منطقلی دفلاع کلرتوان از رویکرد فقه افتراضی بههای عل ی، ن یآوردهای رههزینه
. مدوری فقه از ساحت زیست عینلی 1اج ال این موارد دانست: توان بههای این رویکرد فقهی را میآسیب

شدن حضور فقه رنگدنبال این دو آسیب، کم . به3شدن فقه و فروعات فقهی؛ . تجریدی و ذهنی2ملمنان؛ 
 . (868الله، )حبنین عرفی و... شدن آن با رقیبانی چون قواها و جایگزیندر ساحت زندگی انسان
شناسلی در شلدن جایگلاه موضوعرنگها و آسیب مهم رویکرد افتراضی به فقه، کماز میان ه ۀ چالش

 پردازیم. اجتهاد و استنبام است که در ادامه به آن می
یلا  شناسی، محصول ت ام  با واقد است و حال اینکه در فقه افتراضی یا واق لی نیسلتتوجه به موضوع

بودِن واق ه ع الو از فقیله قلدرت اگر هم واق ی هست، آن واقد مفرو  فقیه و در ذهن وی است. این ذهنی
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ترین راه بلرای فقیله، واگذاشلتن ا ل  گیلرد و للذا بهتلرین راه بلکله بلدیهیفهم موضوع و اضالع آن را می
توان بله ری تأثیرگذارند که ازج له مینیازنداشتن به آن است. در اجتهاد، امور بسیاشناسی و فتوا به موضوع
 توجه است: شناسی کمدلی  به موضوع شناسی اشاره کرد. فقه افتراضی به چندموضوع

فقه افتراضی به آنچه اتفاق نیفتاده است یا وجود عینی أ. پارادوکس فقه افتراضی و نسبت آن با واقع: 
شناسی داشلت. توان از آن انتظار توجه به موضوعی ورت روشنی هم ن پردازد؛ لذا بهو خارجی ندارد، می

کالن تقسیم کرد: مسائلی که فهم دقیق  توان به دو گونۀوقاید و حوادآ یا مسائ  و موضوعات را حداق  می
ه انی دید ها یک نوع اینتوان بین تصور و تصدیق آنخورد و میگره ن یها ها چندان به واق یت عینِی آنآن

ها نیازمند بله گونه نیستند و فهم دقیق آنتوان رسید و برخی دیگر از مسائ  اینبه تصدیق آن میکه از تصور 
ها است. این دستۀ دوم از مسائ ، حجلم بسلیار بیشلتری از مسلائ  فقله را در بلر وقوع خارجی یا عینی آن

 گیرند. می
و مصلحت، در ذی  بحث از  نظران م ا ر در بحثی از اجتهاد و نسبت آن با نص، واقدیکی از  احب

شده است که پیچیدهمث  فقه و واقد مث  طناب درهم»گوید: الفقه بین االجتهاد النظری و الواقد ال  لی می
تب ات دوری  (. وی آنگاه با اشاره به12، )ریسونی« گره بخورن باید درهم آمیزند همدو سر آن برای اینکه به

شود و آنگاه است که فقله قلوت و ی از فقه دور شد، فقه نیز از واقد دور میواقد وقت»نویسد: فقه از واقد می
دیلدنی و در  توان ادعا کرد کله موضلوعات فقله اگلررو می(. ازاین13)ه ان، « دهدمتانتش را از دست می

 ورتی اج الی ت ریف و تحدیلد کلرد، املا ها را حداق  بهتوان کیفیت و ک یت آنمنظر و مرعی باشند می
توان داشت. فقه اند حتی ه ین تصویر مبهم و اج الی هم از آن ن یاگر وقاید و حوادآ هنوز اتفاق نیفتاده

پردازد که این تصویر اج الی را هم ندارد، چون این تصویر اج لالی را تقدیری، به موضوعات و وقای ی می
مسئله عام  مهلم و دغدغلۀ ا للی  شناسی رفته است. شاید ه ینس ت نفی نیاز به موضوعندارد ع الو به 

مندکردِن آن، نسلبت فقله اند تا بلا ضلابطهکسانی است که در هنگام بحث از فقه افتراضی تالش بسیار کرده
 افتراضی و واقد را بازسازی و به آن توجه کنند. 

فلرع فقهلی  بودِن الوقوعای از این نویسندگان با اشاره به اینکه ازج له ضوابب فقه افتراضلی محت ل پاره
های روشلنی دارد هایی که مستند م تقدان به فقه افتراضی است نشانهاند: روایتوگو است نوشتهمح  گفت

بودن آن فلرع فقهلی و مسلئلۀ فقهلی اسلتوار اسلت )عصلفور الوقوعکه این رویکرد فقهی، بر فر  محت  
 (. 644، 1441ال ج ی و س یران، 

توان سخن از پارادوکسیکال بودن مبنلا و گرایی گفته شد میی و عق به آنچه در نسبت فقه افتراضباتوجه
اند: ازج له نظران گفتهای از  احبدرستی پارهروش م تقدان به این رویکرد فقهی گفت. ه ان گونه که به
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داشتن آن با واقد و عینیت زندگی انسانی است... و به ه لین سلبب بودِن شری ت، ارتبامهای عقالنیپیامد
های زیسلت انسلانی، هلا و اختالفلات سلاحته شری ت در ت ام  با واقد پیرامونی است، بنا بر موق یتک

 (.31شود )عیدانی، دچار تغییر و تحول می
سخنرانی در ای، ه ان گونه که اشاره شد )خامنهشناسی: شناسی بر حکمب. تقدم منطقی موضوع

شناسی شناسی، تقدِم منطقی یا خارجی بر حکموضوع( م1/112،  در، جمع روحانیون حوزۀ علمیۀ اهواز
جایی در منطلق رابطلۀ بلین حکلم و موضلوع افتد جابهکه در فقه افتراضی اتفاق مه ی که میدارد؛ درحالی

 است. 
( یا علت و م للولی در مقلام 4/324فقیهانی، نسبِت موضوع و حکم را نسبِت سبب و مسبب )نائینی، 

شناسی است. شناسی بر حکم( که نشانگر تقدم منطقی یا خارجی موضوع323، اند )فرحناکاثبات دانسته
شناسی گفتله و آن را وظیفلۀ فقیله کاشف الغطاء و برخی فقیهان م ا ر که سخن از اه یت جایگاه موضوع

جز عبادات در بقیۀ موارد تشخیص موضوع برعهدۀ فقیه است اما در دامن علرف و به»اند و م تقدند: دانسته
رو باشلد کله توانلد ازآن(؛ می333ه و، « )الی روایت موضوع را بشناسد.قد و علم؛ نه اینکه فقیه از البهوا

شناسی را ارجلاع شناسی دارد. اینکه این فقیه، فهم موضوعشناسی در نگاه ایشان تقدم رتبی بر حکمموضوع
ضلرورت توجله  تواند بهدهد، میمیدهد؛ ی نی ارجاع به امری تاریخی عینی به عالم واقد و جهان علم می

تر ناظر باشد. برخی نویسندگان در اشلاره بله ایلن شناسی دقیقشناسی و نقش آن در حکمبه نسبت موضوع
گویند: فقه افتراضی یا فتوای افتراضی که فرایند فقه افتراضی است، نباید با دغدغه در بحث فقه افتراضی می

 شناسی هستند، در تهافت و ت ار  باشند. احت موضوعثابتات عل ی و عقلی که مربوم به س
اند، ازج لله ای دیگر از فقیهان داشتهای که فقیهان بر رویکرد ابوحنیفه در فقه افتراضی و پارهنقد جدی

، حاشی  الدسوقی علی شر  الکبیارب د؛ نک: دسوقی، به 4/221قیم جوزیه، ریشه در ه ین نکته دارد )ابن
1/404.) 

فقله افتراضلی در جهلان جدیلد البتله بلا شناسی در جهان جدیدد: نی و پیچیدگی موضوعج. فراوا
چنلان تر مواجه است؛ چراکه در این برهۀ خاص، ظهور مسلائ  و موضلوعات نوپیلدا آنهای جدیچالش

هلا و سلازی بلین دو جهلان کهلن و جدیلد و تسلری روشپرشتاب و گسترده است که دیگر هرگونه ه سان
قهی در جهان پیشین به جهان جدید امری نامت ارف و ناشنیدنی است. جهان جدید چنلان از های فرویکرد

توانلد کلاربرد حلداقلی را کله در حرکتی شتابان و تحوالت سرید برخوردار است که فقه افتراضی دیگر ن ی
د و للذا جهان کهن داشت، داشته باشد. جهان کهن جهانی بسیب بود و تحوالت در آن بسیار بطئ و کند بو

توان امیلد چنلدانی شد با فقه فرضی و تقدیری آن را مدیریت کرد در این جهان شتابان دیگر ن یاگر هم می
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 داشت. 
شناسلی در جهلان جدیلد اسلت کله الیلۀ دیگلر آن سوی وضل یت موضوع تکثیر موضوعات البته یک

اند تنیدگی ایجاد کردههای خاص موضوعات در جهان جدید است. موضوعات نوپیدا چنان درهمپیچیدگی
هلای تنها از یک فقیه احت ال درک درست اضالع یک موضلوع ملورد انتظلار نیسلت، بلکله نهادکه دیگر نه

ک ک فقیه یا دستگاه فقاهت بشتابند تا فقیه بتواند درکی درست از موضوعی پیدا کند. ملثالو مختلفی باید به 
بنلد نلاف، تراریختله، بانلک -ی خونی، مهندسی ژنتیلکهاموضوعات یا مسائ  نویپدایی ه چون: فراورده

های دانشِی مت دد پاسلخ داد؟ روشلن اسلت کله توان بدون اشراف بر حوزهسازی انسانی و... را آیا میشبیه
هلا بله گونه موضوعات و مسائ ، فقه برای پاسخ بله آنشدن و در دسترس قرارگرفتن اینبه عینیاالن باتوجه

درسلتی بله درک و توان انتظار داشت که رویکرد فقه افتراضی بتوانلد بهنگاه چگونه میزح ت افتاده است. آ
 فهم موضوعات و مسائ  نوپیدایی که هنوز عینیت خارجی نیافته است، نائ  شود. 

 گیرینتیجه

ن تلریتواند از مهمتوان از دو نکتۀ مهم غفلت کرد که ه ین دو نکته نیز میبه آنچه گفته شد ن یباتوجه
 نتایج این نگارش باشد. 

شناسی از یک سو و اه یت آن در اجتهاد از سوی اش با حکمبه نسبت منطقیشناسی باتوجهأ. موضوع
. در فهم دقیق و درست موضوع حکم برای جلوگیری 1گذار باشد: تواند حداق  در دو عر ه تأثیردیگر، می

ضوع مراج ه؛ چراکله بسلیاری مواقلد ایلن وقلاید و . فهم درست متن یا گزارۀ دینی مو2از خطای در فهم؛ 
 دهد. ای را شک  میمحیب است که فهم درست گزاره

تواند ذهن فقیه را از ج ود و محدودیت در موضوعات و مسائ  ب. فقه افتراضی رویکردی است که می
باشد؛ اما ک تلرین  داشتن ذهن فقیهاندیگر ت رینی برای ف ال نگهعبارتمحدود نجات دهد و پویا کند و به

گرایی و افترا  نیفتاد رو اوالو باید تالش کرد در دام فر شناسی است. ازاینتوجهی به موضوعآسیب آن کم
 های آن دور ماند. و ثانیاو بر فر  نیاز باید آن را مدیریت کرد تا از آسیب

گیری از فرضیات اند با بهرهتویابی است که میشناسی و موضوع . فقه افتراضی، تنها در ساحت مسئله
شناسلی شدن فروعات فقهی ک ک کند؛ اما در سلاحت حکمعقلی و توس ۀ قدرت خیال به تکثیر و حجیم

های فقهی باید با استناد به منلابد دارای حجیلت، آنچه مسلم است اینکه فقه افتراضی نیز مث  دیگر رویکرد
 به حکم آن فر  یا فرع فقهی بپردازد. 
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 منابع
: دار ابلن الجلوزی، س ودی، عربستان اولچاپ، إعالم الموقعین عن رب العالمینبکر، ابی، مح دبنقیم جوزیابن

 ق. 3081
 ق. 3002جا: دار  ادر، ، بیاولچاپ، البرائر والذخائرمح د، بنابوحیان توحیدی، علی

 ق. 3169ال ربی،  جا: دار الفکر، بیآراءه و عرره– ابوحنیفه، حیاته و عررهابوزهره، مح د، 
، قلاهره: دار الفکلر، تاریخ المذاهب االسالمیه فای الییاساه و العقائاد و تااریخ الماذاهب الفقهیاهللللللللللللللل، 

 م. 1446
 م.8033جا: مجلة دواة، ، بیاالمام جعفر بن محمد الرادق ُوالتأسیس للمنهج االفتراضی والتعلیلی اسدی، حسن،

 ق. 3039، قم: هادی، اولچاپ، قهی الف القواعدبجنوردی، حسن، 
مجموعاه مقااالک گنهاره نقاا زماان و مکاان در ، «نقش زمان و مکان در موضوعات احکلام»برجی، ی قوب لی، 

 124تا 63،  ص1334جا: ملسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خ ینی، بی ،اجتهاد
 ق. 3083مصر: دار السالم، اول، چاپ، یمناهج التشریع االسالمی فی القرن الثانی الهجربلتاجی، مح دابراهیم، 

قلم: آل البیلت عللیهم السلالم ءحیلاء التلراآ، الحاشیة علی ملدارک اححکلام، مح داک  ، بهبهانی، مح دباقربن
 ق. 1414

 . 1323الله ال ظ ی مح دتقی بهجت، دفتر حضرت آیتششم، قم: ، چاپحج مناسکبهجت، مح دتقی، 
 . 1363تهران: مرکز دایرة ال  ارف بزرگ اسالمی، ال  ارف بزرگ اسالمی، دایرة « اسالم»پاکتچی، اح د، 

، 4و3، ش1، س شناسایمجلاۀ شیعه، «های اولیلهنگاهی به مکاتلب حلدیثی شلی ه در سلده»جباران، مح درضا، 
 20تا 14،  ص 1322

 م. 8000تشار ال ربی، اول، بیروت: االن، چاپمیئلۀ المنهج فی الفکر الدینی وقفاک و مالحظاکالله، حیدر، حب
اول، بیلروت: دار الکتلب االعل یلة، ، چاپالفکر الیامی فی تاریخ الفقه االسالمیحسن، حجوی ث البی، مح دبن

 ق.3036
 ) گفتگلو بلا آیلت اللله سلید اح لد ملددی( ،،شناسی علم اصاو جایهاهپور، حسنی، سیدح یدرضا و مهدی علی

 .  3123م، اول، قم: مرکز مدیریت حوزۀ عل یۀ قچاپ
 ق. 3010اول، امریکا: ال  هد ال ال ی للفکر االسالمی، ، چاپفقه الواقع و اثره فی االجتهادحصوه، ماهرحسین، 

 . 12/12/1331، سخنرانی در جمع روحانیون حوزۀ علمیه اهوازای، سیدعلی، خامنه
  . 24/6/1331 ،سخنرانی در ابتدای درس خار للللللللللللللللللل، 

 ق. 3033ب االسالمی، : دار الکتادوم، قم، چاپتاریخ التشریع االسالمی د، خضری، مح
 تا. دار الکتب ال ل یة، بیبیروت: ، بغداد تاریخعلی، خطیب بغدادی، اح دبن
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 ق. 3036قم: برگزیده، اول، چاپ، منی  الیائلخوئی، ابوالقاسم، 
 م. 8006روت: دار ال دار االسالمی، بیاول، چاپ، التجدید فی الفقه االسالمیدسوقی، مح د، 

 تا. ، بیروت: دار الفکر، بیحاشیه الدسوقی علی شر  الکبیراح د، دسوقی، مح دبن
 ق. 3082ریا : دار زدنی، اول، چاپ، الممتع فی القواعد الفقهی مح د، بندوسری، مسلم

 م. 8038یکة ال ربیة لالبحاآ و النشر، الشاول، بیروت: چاپ، الواقع، المرلحه؛ االجتهاد النصریسونی، اح د، 
 م. 3930، دمشق: مطب ة جام ة دمشق، المدخل الفقهی العامزرقاآ، اح د، 
 ق. 3009، دمشق: دار ال لم، شر  القواعد الفقهیهلللللللللللل، 

، 3013، 83، ش3،  مجل  الشاریع  و القاانون، «الفقه االفتراضی و اثره فی االحکام ال  ا رة»سید قطان، رمضان، 
 .63تا  33ص

 . 3190: بی نا، قم تقریر محمدعلی ربانی،االجتهاد و التقلید و االحتیاط، بهسیستانی، علی، 
 ق. 3002، قم: مج د شهید  در، دروس فی علم االصو  در، مح دباقر، 

 م. 3936حدیثة، قاهره: مکتبة القاهرة الدوم، چاپ، نظره عامه فی تاریخ الفقه االسالمیحسن، عبدالقادر، علی
، «ضوابب االجتهاد فی ال سلائ  االفتراضلیه: دراسله تا لیلیه»س ود و مح دعلی س یران، عصفور ال ج ی، مبارک

 ق. 3003، امارات متحد عربی: جام ة الشارقة، مجلۀ جامع  الشارق  للعلوم الشرعی  و الدراساک االسالمی 
، نهجیا  فای دور العقال فای عملیا  االساتنباط عنداالمامیا العقال و عملیا  االساتنباطر دروس معیدانی، مح ود، 

 .  3196اول، قم: ال طار، چاپ
اللله مرعشلی اول، قم: کتابخانۀ آیت، چاپنضد القواعد الفقهی  علی مذهب االمامی عبدالله، فاض  مقداد، مقدادبن

 ق. 3001نجفی، 
پژوهشلگاه عللوم و فرهنلگ اول، قلم: چلاپدی(، ، )گفتگو با آیت الله مدشناسی در فقهموضوعرضا، فرحناک، علی

 . 3190اسالمی، 
م، 8038، 306و303، شمجلا  المیالم المعاصاار، «ال وقللف ملن الفقله االفتراضللی»اللدین املام، مح لد، ک ال
 . 383-93 ص

 . 3128نا، جا: بیاول، بی، تهران: چاپالکافی شر اح د، بنمازندرانی، مح د الح
 ق. 3033: آل البیت الحیاء التراآ، بیروت، جامع المقاصد فی شر  القواعد، حسینبنمحقق کرکی، علی

جلا: جام لة القصلیم، ، بیهااهاا و حکمهاا، اهمی الفتوی االفتراضیه، مفهوممح د، بنعبداللهمح دبن محی ید،
 ق. 3010

 م. 3929، قاهرة: دار الدعوة، المعجم الوسیطمصطفی، ابراهیم و دیگران، 
 تا. جا: مرکز احیاء التراآ االسالمی، بی، بیالیعودی  المملک ؛ القواعدمح د، بنمقری، اح د

، السل ودیة: ، بحوث مؤتمر الفتوی واستشراف المیتقبل«استشراف الفتوی تراثیته و آفاقه»مهران، مح ودعبدالرحیم، 
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 این آدرسی ندارد(. )مقاله کنگره بوده مجله نبوده و بیش از 692 -611ق،  ص3010جام ة القصیم، ، 
 ق. 3009نشر اسالمی، اول، قم: ، چاپنیظ ی خراساتقریرمح دعلی کا، بهاالصو  فوائدنائینی، مح دحسین، 

 . 1346های اجتهاد، قم: بوستان کتاب، ؛ کرانه«الله بروجردیشناسی رجالی آی سبک»، زاده خراسانی، مح دواعظ
 ق. 1423نا، کویت: بی، موسوع  الفقهی  الکویتی الکویت، –وزارة احوقاف و الشئون اءسالمیة

سانی و مطال لات اول، تهران: پژوهشگاه علوم انو...، چاپ فقه، اصطالحاک و تاریخ فقه قواعدالدین، ه ایی، جالل
 . 3193فرهنگی، 

 .300-0، ص 3101؛زمستان  3،  ش3م رفت، مح د هادی، نقد و نظر،)اقتراح در باره مبانی اجتهاد(، س
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