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گزارشي از نشست «روششناسي علم ديني»

طبیعت کجا سجده می کند؟
[محمد خادمي]

«آن ،ش��خصي که ازافتادن س��يب از درخ��ت ،نيروي جاذبه
زمي��ن رانتيج��ه گرفت نه موس��ي ب��ود و نه عيس��ي و نه هيچ
پيامب��ر ديگر .انس��اني عادي ب��ود ،به نام نيوت��ن که ازطريق
مطالع��ات و تحقيقات به اين حقيقت دس��ت يافت نه وحي و
ارتباط آس��ماني» اين ادعايي اس��ت در ميان انبوه ادعاهايي
که ميتوان آنها را خاستگاه و مبلغ نزاع تاريخي ميان علم و
دين دانس��ت .جنگي که ميدان آن پيشتر و بيشتر در مغرب
زمي��ن بود و ميت��وان گفت که در رنس��انس اين عل��م بر آن
دين کليس��ايي غلب��ه کرد و البت��ه از آن پس کليس��ا عصا به
دس��ت گرفت .اما اين تنها نتيج��ه آن نبرد نبود .نتيجه ديگر
آن ورود اين جدال به ميان مس��لمانان بود که البته به دليل
تعري��ف متف��اوت عل��م و دين در جهان اس�لام ،ه��وا چندان
غبارآلود نش��د .لذا «روش شناس��ي علم دين��ي» را نميتوان
س��البه ب��ه انتف��ای موض��وع ب��ه دليل خ��ود متناق��ض بودن
موضوع ،دانس��ت .مس��ئلهاي که در نشستي با حضور حجج
اس�لام اکبر ميرس��پاه ،کياشمش��کي و حس��ين بس��تان و به
همت مديريت جنبش نرمافزاري (پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اس�لامي) در مرکز همايشه��اي دفتر تبليغات اس�لامي قم
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

ابت��دا حجتاالس�لام ميرس��پاه اينچنين ب��ه ارائه
نظري��ه خ��ود پرداخت :باي��د بگويم که منظ��ور از علم
تکقضيههاي درون ذهن نيس��ت ،بلکه رشته علمي
اس��ت .يعني مجموعهاي از قضايا که داراي تناسب با

هم و محوري واحد هس��تند و يک منظومه معرفتي را
تش��کيل ميدهند ،علم محس��وب ميشود .پس علم
هويت مجموعي دارد و خود آن ،داراي جريان است،
فارغ از شرايط مکاني و زماني جريان ساز.
نکته ديگر اينکه در اينج��ا علم حقيقي در درجه
اول مد نظر است و به اعتبار معتبر و وضع واضع ربطي
ندارد بلکه اصل بر کشفيات است .اما منظور از «ديني»

يا «اس�لامي» منسوب بودن به «ياء» نسبت و در نتيجه
قائل ش��دن به أدني مناسبت ميان علم و دين نيست
بلکه چيزي باالتر و نسبتي قوي تر مطرح است.
به نظر من تصرفاتي که به وس��يله معارف اسالمي
ميتوان��د در عل��وم صورت بگي��رد چهار گونه اس��ت:
تصحي��ح مس��ائل ،تهذي��ب مس��ائل (حذف مس��ائل
متناقض بادين ،تکميل مسائل ،توجيه مسائل (قبول

قرنها مباح��ث علم اصول در مي��ان مجتهدان
و اس�لام شناس��ان به عنوان مهم ترين ابزار اجتهاد
مطرح بوده اس��ت ،اما هرگز بحثي مستقل و جامع
در باب فلس��فه اين علم عرضه نش��ده است .نوشتار
حاض��ر ب��ا نگاه��ي فراگير ب��ه معرفي فلس��فه علم و
ارائه ش��مايي از فلس��فه علم اصول ميپ��ردازد و در
انتها فهرس��تي کامل از مباحث اين دانش را عرضه
ميکند.
عل��م اصول فق��ه از ابت��داى پيدايش ت��ا كنون،
دس��تخوش تحوالت و تغييرات فراوانى شده است.
برخى از آنها اساس��ى و بنيادين و برخى سطحى و
سست بنياد بوده اس��ت .در تمام اين دوران اصول
فقه همواره به عنوان دانشى در دست فقيه و ابزارى
ب��راى فقاهت ،تس��هيل كننده امر اجته��اد و هموار
كنند ه مسير استنباط بوده است.
علم��ا و دانش��مندان اي��ن عل��م كوش��يدهاند ب��ا
بررس��ى دقيق آث��ار و تأليفات گذش��تگان ب��ه ارائ ه
طرح��ى نو ب��راى ح��ل معض�لات و پيچيدگىهاى
اس��تنباط احكام دس��ت يابند واگرچه همگى كم و
بيش به موفقيت هايى دست يازيدهاند ،اما عدهاى
از آنان نقش تعيين كنندهتر داشتهاند.آنچه اکنون
در دس��ترس ما ق��رار دارد ،حاصل اي��ن تالشهاي
مخلصانه است.
ام��ا ام��روز اين مي��راث ب��ا چالشه��اي فراواني
روبهروست که جز به مدد نگاهي جديد با رويکردي
ن��و ب��ر اي��ن اب��زار در تم��ام س��احتهاى اس��تنباط
نميتوان از آنها گذر کرد.

وجهي خاص از مسئله).
اما ممکن اس��ت از ما سؤال ش��ود که شما در مقام
گردآوري صحبت ميکنيد يا در مقام داوري .سؤالي
که مس��بوق به پيش فرضهاي برخي فيلسوفان علم
است که البته به هيچ وجه مورد قبول ما نيست چرا که
بشدت سوءتفاهم خيز و مغالطهآميز است .گردآوري
ک��ه آقايان مط��رح ميکنند هيچ ارزش��ي ن��دارد و در
فعاليت علمي به معني حقيقي قرار نميگيرد و جايگاه
دقيق آن ،قبل از فعاليت علمي اس��ت .از طرفي مقام
داوري را منحص��ر در تجرب��ه کردهان��د و آن��گاه از روي
درماندگ��ي دي��ن را داخل در مقام گ��ردآوري کردند.
ح��ال ب��ه تعظيم بي��ش از ح��د مق��ام گ��ردآوري روي
آوردن��د و ما ب��ه نوعي دور خود چرخي��دن را مالحظه
ميکنيم .آنها ميگويند وقتي دانش��ي تجربي است
در مقام داوري جز تجرب��ه از هيچ چيز ديگر نميتوان
سود برد .اما من به آنها ميگويم کدام رشته علمي را
ميشناسيد که صرفاً تجربي باشد؟ آيا شما غير تجربه
را قبول نداريد؟
م��ا قب��ول داريم که :دانس��تهاي که باي��د از طريق
تجرب��ه بهدس��ت آي��د ،باي��د از طريق تجربه بهدس��ت
بيايد ،اما اين ضرورت به ش��رط محمول است و امري
بديهي اس��ت .اين کج��ا و آن ادعاي آقاي��ان کجا؟ از
طرف��ي آيا درک ما از آن تجربه هيچ ابتنايي به معارف
در مقام آزمون کننده ندارد؟ پس چرا آنها را از داوري
بيرون قرار ميدهيد؟

طى قرون ،تصوراتى
كه در اصول و فقه
سامان يافته ،بر مبناى
الهى بودن تمامى احكام
و ثابت و جهانشمول بودن
آنها استوار بود .اما امروز
اين سؤال مطرح است
که ثبات دين با تغيير
موضوعات چگونه قابل
جمع است؟

مش��اهده مىكني��م .اي��ن مجموع��ه ب��ر بس��ترى از
اطالعات و دانشها قرار گرفته اس��ت .اين دانشها
و اطالعات ،مبادى آن علم را تشكيل مىدهند که
از حوزه آن خارج هستند .با اين وصف ،مبادي يک
علم بخشي از فلسفه آن علم است.
طى قرون ،تصوراتى كه در اصول و فقه سامان
يافته ،بر مبن��اى الهى بودن تمام��ى احكام و ثابت
و جهانش��مول بودن آنها اس��توار بود .اما امروز اين
س��ؤال مط��رح اس��ت كه اگ��ر تم��ام اح��كام ثابت و
جهانش��مولند ،چگونه در تمام موقعيتها و شرايط
قاب��ل تطبي��ق اند؟ ثبات دي��ن با تغيي��ر موضوعات
چگونه قابل جمع اس��ت؟ در پى اين سؤال ،ممكن
اس��ت احكام را با توجه ب��ه معيار و ضابطهاى ،به دو
دس��ته اح��كام ثابت و اح��كام متغير تقس��يم كنيم.
اعتق��اد به احكام متغير متوقف ب��ر پذيرش مبدأيى
اس��ت و آن اينك��ه در ش��ريعت جايى ب��راى احكام
متغي��ر وج��ود دارد .در پ��ى اي��ن پذي��رش ،بايد در
توجوى نحوه و منش��أ احكام متغير باشيم .ما
جس 
باي��د بدانيم چه چي��زى باعث مىش��ود دينى مثل
اس�لام كه مربوط به زمان و مكان خاصى نيس��ت،
ش��امل عناصرى باش��د كه وابس��ته به زمان و مكان
خاص است.
ح��ال اگر در بس��تر موجود علم اص��ول ،قادر به
تجديد نظر در اين احكام نباش��يم ،به ناچار بايد به
تعديل در بح��ث اصولى و يا حت��ى تعديل در بحث
كالمى ،روى آوريم.

دانش��گاه فرهنگ و معارف اس�لامی وابس��ته به مؤسسه
آموزش��ی و پژوهش��ی ام��ام خمین��ی (ره) ،دورهه��ای جديد
مج��ازی (اينترنت��ي) و نيمهحض��وري در رش��ته ه��ای کالم
اس�لامی ،تاری��خ اس�لام ،مع��ارف اس�لامی ،فلس��فه و منطق
در س��ال تحصيل��ي  89ـ  88برگزار میکن��د و از طریق آزمون
دانشپژوه میپذیرد.
مدی��ر کتابخان��ه تخصصی امام و انق�لاب در گفتوگو با
مرکز خب��ر حوزه گفت :دانش��نامه ام��ام خمینی(ره) از س��وی
مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار حض��رت ام��ام (ره) در حال تدوین
اس��ت و  70درص��د مناب��ع آن از کتابخان��ه تخصص��ی ام��ام و
انقالب تأمین شده است.
تاری��خ کام��ل زندگان��ی امامعلی(ع) تدوین میش��ود؛
پژوهش��گاه ح��وزه و دانش��گاه ب��ا هم��کاری پژوهش��گاه عل��وم
انس��انی و مطالعات فرهنگی ط��رح کالن زندگی امام علی(ع)
را اجرا و منتشر مینماید.
هجدهمين مجلد از مجموعه تفس��ير قرآن «تس��نیم» به
قلم آيتاهلل العظمی جوادی آملی به همت مؤسسه مطالعاتی
تحقيقاتی اس��راء منتش��ر ش��د؛ جلد هجدهم تفس��ير تسنيم،
آيات هفدهم تا چهل و دوم س��وره مباركه «نس��اء» اس��ت .اين
كتاب دومين جلدی اس��ت كه به س��وره نس��ا اختصاص دارد و
جلد بعدی از آيات  43تا  94اين سوره را دربر میگيرد.
به گزارش مرکز خبر حوزه ،حجتاالس�لام و المسلمین
عباس��ی در نشس��ت تخصص��ی معاون��ان آموزش��ی مراک��ز و
مؤسس��ات تخصصی وابس��ته به حوزه علمیه قم گفت :شورای
گس��ترش حوزههای علمیه  ،بدون هیچ محدودیتی میتواند
برای رش��تهه��ای مختلف مجوز صادر کن��د و در آینده نزدیک
رش��تههای تخصصی بیشتری تأسیس خواهد شد .وی افزود:
اکثر مراکز تخصصی تک رش��تهای هستند ،در حالی که امروز
بای��د به س��مت ایجاد مؤسس��ات و مجتمعهای چند رش��تهای
حرک��ت کنی��م و ب��ا تأس��یس رش��تههای متنوع در مؤسس��ات
گوناگ��ون ،نیازه��ای جامع��ه را پاس��خگو باش��يم .تأس��یس
مؤسس��ات چند رش��تهای در قم نیازمند طراحی ،توجه جدی
به فعالیتهای کارشناس��ی و تش��کیل کارگروههای مختلف از
میان معاونان آموزش��ی مراکز تخصصی اس��ت و در این راس��تا
استفاده از صاحب نظران اهمیت فراوانی دارد.
نشس��ت «جريان ه��ا ،فرقهها و تيپ بن��دی حركتهای
اس�لامی در اندونزی» با سخنرانی حجت االسالم و المسلمين
ميرصال��ح حس��ينی ،ش��نبه  3بهمنم��اه س��اعت  15ت��ا  16و
«نقد و بررس��ی انديش��ههای محمد ارگون» با سخنرانی حجت
االس�لام و المس��لمين فاضل س��عدی ،ش��نبه  10بهمنماه از
ساعت 15تا 16در دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار میشود.

کتاب حوزه

شرح زیارت عاشورا

مبادى مورد بحث در يك علم

نگاهي دوباره

در بحثه��اى متعارف ،محقق��ان از همان ابتدا
وارد بح��ث اصول مى ش��وند و پ��س از تعريف علم،
بالفاصل��ه مباح��ث الفاظ را ش��روع مىكنن��د .اين
ن��وع بحث يک تصوي��ر كلى از علم اص��ول در ذهن
دانش پژوه ايج��اد نمىكند .گاهى از اوقات ممكن
است كس��ى با اين ش��يوه چند دوره اصول را پشت
س��ر بگذارد؛ اما هنوز تصوير جامعى از آن نداش��ته
باش��د و نداند :اص��ول در كجاى سلس��له علوم قرار
مى گيرد؟ چه نس��بتى با س��اير عل��وم دارد؟ دنبال
چه موضوعات و مسائلى است؟ چه مراحلى را طى
ك��رده و بر چه پيش فرضها -و يا به تعبير دقيقتر،
بر چه مبانى -استوار است؟
دان��ش پژوه ب��دون اي��ن اطالع��ات ،وارد بحث
اصول مى ش��ود و ب��ه همين دليل،ن��ه تنها در خود
بحث اص��ول نميتواند به صورت كام��ل اظهار نظر
كن��د ،بلکه از پاس��خ گوي��ي به پرس��شهاي جدي
در ب��اب اين دان��ش نيز عاجز اس��ت .بنابراين ،بايد
قب��ل از ورود در عل��م اصول،باي��د نظ��رى از بيرون
ب��ه اين عل��م بيندازيم و فلس��فه آن را م��ورد مطالعه
قراردهيم.
البت��ه هر چن��د فلس��فه علم م��ورد توج��ه قدما
نبوده،ام��ا محت��واى بعض��ي از بحثه��اي آن ب��ه
ش��كلى در آث��ار گذش��ته مط��رح ب��وده اس��ت .مث ً
ال
ب��ه روششناس��ى ب��ا عن��وان «االنح��اء التعليمي��ه»
(روشه��اى آموزش��ى) اش��اره كردهان��د و تعام��ل
علم با س��اير عل��وم را در «مرتبه علم» مورد بررس��ى
ق��رار دادهاند .برخ��ى از علما نيز ب��ه اصولى نبودن
بعضى مباحث مطرح ش��ده در كتب اصولى اش��اره

در ادامه حجتاالسالم دکتر کياشمشکي اختالف
اساسي ميان خود و استاد ميرسپاه نديد اما گفت :علم
يعني کشف حقيقت و همين رابطه و نسبت با حقيقت
دليل تقديس علم بما هو علم ميباشد لذا تقسيم علم
به ديني و غير ديني به منظور مقدس کردن بخشي از
علم نوعي مغالطه اس��ت .در منابع ديني اص ً
ال نداريم
ال فيزيک غيرمقدس و مث ً
که مث ً
ال اصول مقدس است.
پس تمام علوم مقدساند چون بشر بواسطه تکوين و
طبيعت خود براي رس��يدن به حقيقت آنها را بنا کرده
و دين هم راهي براي کشف حقيقت است اما در کل،
اين کشف حقيقت بايد تحت مباحث معرفتشناسي،
روششناس��ي بشود و نظر من در مورد اسالمي کردن
عل��وم اين اس��ت ک��ه گزارهه��اي ي��ک عل��م را بايد به
منابع دين��ي عرضه کنيم و اگر تناقضي نداش��ت آنها
را ميپذيري��م .اي��ن رابط��ه دين و عل��م از حداقل آغاز
ميش��ود و باالترين مرتبه آن توليد علم توس��ط دين
است که شايد بالفعل مدنظر ما نباشد.
در اينجا حجتاالس�لام بستان از منظري ديگر به
بحث وارد ميش��ود .او ابتدا به مش��خص شدن قلمرو
بح��ث اص��رار دارد و بعد علم ديني را ب��ه دو معنا قابل
طراح��ي ميدان��د و ميگويد :ن��گاه اول هم��ان نگاه
آق��اي ميرس��پاه اس��ت که نوع��ي اصالح��ات در علوم
ايجاد ميکند اما در نگاه دوم ميتوان براي علم ديني
هويتي مستقل قائل ش��د و البته اين به معناي حذف
عل��وم موجود نيس��ت .اين علوم هم باي��د در حد خود
البته با تهذيب و تصحيح باقي بماند .اما مس��ئله ديگر
اينکه بايد پارادايمهاي علم ديني را مشخص کنيم.
پارادايمهاي��ي مانن��د مبان��ي انسانشناس��ي ،مباني
هستيشناس��ي ،هدف عل��م ،ارزشه��ا و نهايتاً بحث
روش آن علم ديني بايد تبيين گردد.

پیش رو

نوشتاری از حجت االسالم دکتر هادوي تهراني

فلسفه اصول فقه

ك��رده و درصدد اصالح اين عل��م و طبقه بندى آن
بر آمدهاند ولي هرگز يک مطالعه جامع در اين باب
صورت نگرفته است.
علم و فلسف ه علم

م��ا در مطالع��ه هر علم��ى با دو دس��ته معلومات
روبهرو هستيم:
ال��ف .معلوماتى ك��ه از نگاه بيرونى ب��ه آن علم
به دس��ت مىآيند .اين معلومات فلس��فه آن علم را
تشكيل مىدهند.
ب .مس��ائل خود آن علم كه مجموع ه آنها ،آن
دانش را تشكيل مىدهند.
اصول فقه نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
ب��ا اضافه ك��ردن اس��امى علوم به لفظ فلس��فه،
اصطالح��ى پديد مىآي��د كه به آن فلس��ف ه مضاف
مىگويي��م .فلس��ف ه ي��ك عل��م  -مث�ل ً
ا فلس��ف ه علم
فيزيك ،فلس��ف ه علم ش��يمى ،فلس��ف ه علم فقه  -از
سنخ فلسف ه مطلق ،يعنى بدون قيد و اضافه نيست.
هر چند صرف وجود كلم ه فلسفه در اين تركيبات،
موجب اين تصور مى ش��ود كه بحثهاى مطرح در

عمق متن
[مصطفی کریمی]

در اصول فقه  4دسته مباحث مطرح میشود :الفاظ ،مستقالت عقلیه،
حجت و اصول عملیه .غیر از مباحث اصول عملیه که ویژه فقه اس��ت ،سه
دسته دیگر در فهم و تفسیر آیات قرآن ،مستقیم و غیرمستقیم تأثیر دارد.
مباحث الفاظ در تفسیر اثر مستقیم دارند چرا که از طریق فهم الفاظ ،قرآن
فهمیده میشود ،اما تأثیر مستقالت عقلیه و حجت به صورت غیر مستقیم
اس��ت .مث ً
ال بحث مس��تقالت عقلیه کم��ک میکند دادهه��ای عقلی را به
عنوان یک منبع تفس��یر و قرائن پیوس��ته فهم آیات ،به نحو دقیق نفهمیم
و به عنوان یک قرینه در فهم آیات اس��تفاده شود .چرا که آیات کالم الهی
اس��ت و عقل نیز یکی از حجتهای الهی اس��ت .بنابراین آیات قرآن نباید
با دادههای صریح عقل تعارض داش��ته باش��د .مباح��ث حجت هم در فهم
و تش��خیص اعتبار روایات اثر دارد و روایات هم یکی از منابع تفسیر است؛
یعن��ی برای فهم آیات قرآن باید روای��ات را هم دید .دلیل این موضوع هم
خود آیات قرآن اس��ت که میفرماید آیات را به پیامبر نازل کردیم تا آنها
را تبیین کند .در روایات هم داریم که حدیث نقش ترجمان و مفسر قرآن را
دارد .برای فهم اعتبار و حجیت احادیث ،مباحث حجیت اصول بسیار مؤثر
اس��ت .بنابراین مباحث مس��تقالت عقلیه و حجت هم در تفاسیر اثر دارند
گرچه در وهله اول اثر مباحث الفاظ در فهم آیات به نظر میآید.

آن ،بحث هاى فلسفى است ولى بحثهاى فلسف ه
مضاف ضرورتاً بحث فلسفى به معناى خاص كلمه،
يعنى بحث متافيزيكى نيست.
فلس��ف ه ي��ك عل��م مجموع��ه گزارههايي اس��ت
که از مطالع�� ه بيرونى آن علم حاصل ميش��ود .در
اي��ن نگاه بيرون��ى ،چيزى كه موض��وع مطالعه قرار
مىگيرد ،خود آن دانش اس��ت .از اين رو ،فلس��ف ه
علم در زمره علوم درجه دوم محسوب ميشود.
فلس��ف ه ي��ك عل��م ه��ر چن��د در مق��ام تحق��ق
و حص��ول ،ب��ه لح��اظ منطق��ى ،بع��د از عل��م ق��رار
مىگي��رد ،ولى در مقام آم��وزش و تحصيل بر خود
آن عل��م مقدم اس��ت ،زي��را مطالبى در فلس��ف ه يك
علم مورد بحث قرار مىگيرد كه براى آن علم جنب ه
مقدماتى دارد.
علت نامگذارى فلسف ه علم

برخى گمان كردهاند فلس��ف ه عل��م مجموعهاى
از مباحث فلس��فى اس��ت كه آن علم بر آنها اس��توار
است و از اين جهت به آن فلسفه علم مىگويند اين
گم��ان اگر چه از جهت نامگذارى صحيح اس��ت؛ اما

مباحث فلسفى ،بخش��ى از آن چيزى است كه يك
علم بر آن استوار است .در نگاه بيرونى به يك علم،
ريشهها ،مبانى ،مراحل تحول و روشهاى آن علم
توجو مى كنيم ،و الاقل در بعضى بحثها،
را جس 
نوع��ى ن��گاه فلس��فى داري��م .وج��ود همي��ن مبانى
فلسفى در بحث هاى فلسف ه علم ،يكى از نكتههايى
است كه اين دانش را فلسف ه علم نام نهادهاند.
بخش هاى فلسف ه علم

مطالع�� ه بيرون��ى يك معرف��ت ،چهار چي��ز را به
ارمغان مىآورد:
الف .تاريخ علم.
ب .مبادى علم.
ج .روششناسى علم.
د .تعامل علم با ساير علوم.
از آنج��ا ك��ه نگاهى گ��ذرا به اصول فق��ه داريم،
اي��ن چه��ار امر را ب��ا توجه ب��ه فلس��ف ه آن علم طرح
مىنماييم:
تاريخ علم

بحثهاي��ى همچون« :علم از كجا آغاز ش��د؟»،
«چگونه رش��د كرد؟»« ،چه مراحلى را در پش��ت سر
گذاش��ت؟»« ،امروز به چه مرحلهاى رسيده است؟»
از جمله مباحثى اس��ت كه در تاريخ يك علم مطرح
است.تمام اين مسائل هنگامي قابل پاسخ هستند
که ما ازبيرون به يک علم نگاه کنيم.پس تاريخ علم
بخشي ازفلسفه آن علم است.
مبادى علم

در ي��ك ن��گاه بيرون��ى ب��ه عل��م ،مجموع��هاى
از مس��ائل را ك��ه ح��ول يک مح��ور گرد آم��ده اند،

در فلس��فه اصول بحث «حجیت» مطرح میش��ود.
موض��وع اص��ول ،تفقه اس��ت؛ یعن��ی روش تفق��ه .لذا
اص��ول فق��ه به دنب��ال این اس��ت که چگون��ه میتوان
مفاهیم را به صورت قاعدهمند از منابع دینی استخراج
کرد .بحث مفصل «مس��تندات» و «روش اسناد»،و این
ک��ه چگونه میتوان به این مس��تندات اس��ناد کرد در
اصول فقه مطرح میشود .نتایجی که از این استنادها
به دست میآید قواعد فقهی نامیده می شود.
بر قواعد اصولی یک س��ری مبانی حاکم است که
ای��ن مبانی را فلس��فه اص��ول می نامیم .بح��ث «قلمرو
دی��ن» در این جا ق��رار میگیرد :دی��نداری تا کجا به
عقل بش��ر و تا کجا به دین واگذار میشود؟ عقالنیت
دینی تا کجاست و چگونه قاعدهمند میشود؟
بحثه��ای دیگر در فلس��فه اص��ول ،شناس��ایی و

روششناسى علم

عل��م اصول فق��ه در قس��متهاى مختلف خود،
داراى روشه��اى متف��اوت اس��ت؛ زيرا اي��ن علم از
داير ه گس��تردهاى از موضوعات و مباحث تش��كيل
مىشود كه هم ه آنها با يك روش مورد مطالعه قرار
نمىگيرن��د .روش عقلى ،روش نقلى و روش عرفى
از روشهاى مورد استفاد ه علم اصول است.
تعامل علم با ساير علوم

اصول فقه با علوم مختلف مانند فلسفه ،منطق،
مبانى كالمى اجتهاد ،ادبيات ،فلسفههاى تحليل
زبان��ى ،هرمنوتيك ،زبانشناس��ى ،رجال و فقه در
ارتباط است .اين ارتباط در برخى از آنها يك سويه
و در برخى ديگر دو سويه است.

پنجرهای رو به آفتاب

به دنبال زمان
[حسینیان]

هم م��ا در علم اص��ول بر ط��رح مبادى
س��عى و ّ
بمعن��ى االع��م بى واس��طه و اختصاصى اس��ت؛ هر
چند ممكن است به دليل اهميت ،از برخى مبادى
با واس��طه ،يا ب��ه دليل ترابط اصول ب��ا علم ديگر،از
بعضي مبادي مش��ترك نيز بحث کنيم و از آنجا كه
اصول بيش��ترين ارتباط را با فق��ه دارد و نزديكترين
علم به فقه حساب مىشود ،اغلب مبادى مشترك،
مبادى مش��ترك بين اصول و فقه مىباش��د .اصول
ارتب��اط كمترى با منطق ،فلس��فه ،كالم يا تفس��ير
دارد،از اين روى ،از مبادى مشترك اصول با هر يك
از آنها ،تقريباً يا اص ً
ال سخنى به ميان نمىآوريم.
از س��وى ديگ��ر ،آن دس��ته از مب��ادى به معنى
االع��م كه مربوط و مخصوص به يك مس��ئل ه خاص
اصول��ى اس��ت ،در مقدم��ات همان مس��ئله طرح و
بررس��ى مىش��ود و در زمره مبادى عل��م اصول قرار
نمىگيرد.

[علی ربانی گلپایگانی]

طبقهبن��دی موضوع��ات اس��ت .موضوعات��ی که عقل
متکفلش اس��ت را بررس��ی میکند .چرا که دس��تهای
از موضوع��ات هس��تند که عقال متکفلش��ان هس��تند و
دس��تهای دیگر عرف متکفلش اس��ت ،بنابراین 3پایه
اص��ول را عق��ل و عق�لا و ع��رف تش��کیل میده��د و
دیدگاهه��ای مختل��ف راج��ع به هری��ک از ای��ن  3پایه
مورد بررس��ی قرار میگیرد وارتب��اط با این مفاهیم و
ای��ن که چگون��ه اینها میتوانند حجت برای اس��تناد
باشند مورد تأمل قرار میگیرد.
م��ا اآلن م��ورد خط��اب ش��ارع نیس��تیم ک��ه آیات
متناس��ب با ش��رایط کنونی ما ،نازل شده باشد گرچه
قرآن ب��رای تمامی قرون اس��ت ،اما بای��د دید چگونه
میت��وان برداش��ت صحیحی از آیات داش��ته باش��یم.
نق��ش ع��رف و عق�لا در ای��ن برداش��ت چیس��ت؟ آی��ا
میتوان اینها را ارتقا داد و با توجه به ش��رایط جامعه
به آن پرداخت؟

آشنایی با قواعد اصولی مسلماً الزم است ،برای مثال برای معنا کردن
آی��ات قرآن تا بح��ث از عام و خاص و مفاهیم و مفه��وم مخالف و حجیت و
غیره نداریم ،نمی توانیم از این آیات در حوزههای گوناگون مانند مسائل
اخالق��ی ،معارفی ،اح��کام و ...اس��تنباط کنیم .برای اس��تفاده از قرآن و
روای��ات بدون آش��نایی با علم اص��ول نمیتوان کار اجته��ادی و تحقیقی
ک��رد ،در حوزهای که مد نظر باش��د ،چه معارف ،چ��ه اخالق ،چه اخالق
و چه احکام.
عل��م اصول مقدم��های برای علم فقه و علمی آلی حس��اب میآید .اما
ب��ه این معنا نیس��ت که منحصر به فقه باش��د ،مث ً
ال برای اس��تفاده از قرآن
و روای��ات در ح��وزه اخالق و اعتق��ادات نیز به علم اصول نیاز اس��ت .برای
اس��تفاده از قرآن و س��نت ،همه باید با این قواعد اصول آش��نا باشند ،چه
فیلس��وف باشد ،چه فقیه ،گرچه فیلسوف در محتوا و مفاهیم مطرح شده
غور بیش��تری میکند ولی باید روشها را رعایت کند و بدون این روشها
نمیتوان��د از ای��ن منابع اس��تفاده کند .اص��ول این ام��کان را میدهد که
برداشتهای اولیه از آیات و روایات داشته باشیم اما برای داشتن برداشتی
عمیقت��ر باید ب��ه علوم دیگری مجه��ز بود .در حقیقت یک اسالمش��ناس
حتماً باید در علم اصول آشنا باشد چرا که مقدمه کار اوست.

آیت اهلل العظمی سید عزالدین زنجانی
انتشارات عروج اندیشه
نگاه��ي ب��ه کتاب «ش��رح زي��ارت عاش��ورا» به قل��م آيتاهلل
العظم��ي س��يدعزالدين زنجان��ي و ب��ه هم��ت انتش��ارات عروج
انديشه منتشر شد.
اين کتاب به ش��رح زيارت عاش��ورا پرداخته است و در بخش
اول کتاب در مورد فلسفه زيارت سخن آمده است و آن را ارتباط
روح��ي و معنوي بزرگ و متعالي معرفي کرده اس��ت و در همين
بخ��ش آورده اس��ت :ارزش و جاي��گاه «فرهن��گ زي��ارت» بر يک
پيشفرض اساسي اس��توار است ،و آن «باورمندي به بقاي روح
انسان پس از رويدادن مرگ» است و اين پيش فرض نه تنها در
مکتب اس�لام ،که در همه آئينهاي آسماني و حتي غير ديني
نيز پذيرفته است.
در بخ��ش ديگري از کتاب به بررس��ي اهميت و فايده زيارت
عاشورا ،پرداخته و در ادامه هماهنگي زيارت عاشورا با قرآن را
مورد واکاوي قرار داده است و اينکه در زيارت عاشورا بر خاندان
پيامبر(ص) درود فرستاده شود را يک شيوه قرآني معرفي کرده
اس��ت .لذا در پايان اين بخش آورده است :زيارت عاشورا عالوه
ب��ر طريق و س��ند روايياش ،از نظر محتوا ني��ز يک زيارت قرآني
اس��ت و از همان منبعي صدور يافته ،که قرآن کريم از آن سوي
نازل گرديده است.
در ادام��ه کت��اب بخش��ي ب��ه عن��وان «پايهگ��ذاران ظل��م بر
حس��ين(ع)» اختصاص داده شده است و در ابتداي کتاب آمده
اس��ت :برائ��ت و تبري در اس�لام ،نهايت انقطاع مي��ان مؤمنان
و کافران اس��ت و بر عک��س ارتباط و پيوند دين��ي و ايماني بين
مؤمن��ان مهمترين عاملي اس��ت ک��ه آنها را ب��ه يکديگر مربوط
ميکن��د و ه��ر پيوندي را تحتالش��عاع قرار ميده��د زيرا پيوند
دين��ي و ايماني به چنگ زدن به ريس��مان اله��ي و جلوگيري از
ايجاد تفرقه بر ميگردد.
در بخ��ش ديگ��ري از کتاب ب��ه بررس��ي «مقام محم��ود» در
زيارت عاش��ورا پرداخته است و مينويس��د :مقام محمود ،مقام
ص��رف الحم��د اس��ت که س��تايش هر ستايش��گري را نس��بت به
کمال��ي صورت ميگيرد در بر دارد .اي��ن مقام طبق وعده الهي
مخصوص پيامبران(ع) است به عنوان پاداش شب زندهداري،
و مش��غول نمازش��ب اس��ت که بر پيامبر واجب بود .انسانهاي
ديگر به اقتضاي ظرفيت خود ميتوانند با تمس��ک به اين سيره
پيامب��ر(ص) ب��ه اي��ن مقام برس��ند ،يا دس��تکم ب��ه آن نزديک
شوند.
نويس��نده اين کتاب در ادامه بخشي را به شرح «اللهم اجعل
محي��اي محيا محم��د و آل محم��د و مماتي مم��ات محمد و آل
محمد» پرداخته و عنوان «تقاضاي وحدت و اتحاد با پيامبر(ص)
و اهل بيت(ع)» را براي آن انتخاب کرده اس��ت و چنين نگاشته
اس��ت «در اين قس��مت زائر ب��ا تلقين معصوم قدم هم��ت را فراتر
نه��اده ،مقام درجه فنا را و اتحاد با زندگي و مرگ آن بزرگواران
را از ديدگاه خدا درخواست ميکند.
کت��اب مذک��ور به به��اي  25000ريال و در  1500نس��خه
براي نخستين بار به همت انتشارات عروج انديشه مشهد منتشر
شده است.

