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پیش از انقالب، بیشـتر  دانش ورزی و آموزش و پژوهش حوزه های علوم 
دینـی در فقـه و اصول بود به گونه ای که شـهید مطهـری فرمود: » می توان 
حوزه علمیه را به دانشگاه، فقه و اصول تعریف کرد.« کارهای ژ رفی در این 
دو علـم انجـام گرفـت و میـراث گران قدری به یـادگار مانده اسـت ولی این 
همـه پایـگاه کارکردی و پیشـروانه و در عرصه اجتماعی آن تنها پاسـخ گوی 
نیازهـا و پرسـش های شـرعی و فردی دیـن داران بود، ولی پـس از انقالب 
اسـالمی میدان هایـی گسـترده و شـگفت انگیزی در نظـام فقه آمـوزی و 
فقه پژوهـی پدیـد آمد و نه تنها از الک فردی به عرصـه اجتماعی باال آمد که 
رویکـرد جهانی، تمدنـی و آینده پژوهی را می نـوردد. در این زمینه افزون بر 
رهنمودهـا و مطالعـات دو رهبـر فرهیختـه انقـالب، مجـالت و رسـانه های 
حـوزوی و فقهـی و نهادهای آموزشـی و پژوهشـی بیرون از سـازمان حوزه 
نقشـی پررنگ داشته اند. در این نوشته که برگرفته از گفت وگوی دو فاضل 

حوزوی است، برخی از این کرانه های تحولی را می خوانیم.

و توسعه فقه1

نخسللتین پرسللش در ایللن موضللوع آن اسللت 

کلله نقللش انقللاب اسللامی در توسللعه فقلله 

چلله بللوده اسللت؟ و فقلله پللس از برپایللی 

و  محورهللا  چلله  در  اسللامی  جمهللوری 

میدان هایللی توسللعه یافتلله اسللت، اهمیللت 

پرداختللن بلله ایللن پرسللش آن اسللت کلله ایللن 

مهللم و برکت هللای تحولللی حللوزه پللس از 

انقللاب خللوب دیللده شللده اسللت، پللس 

محورهللای توسللعه فقلله کدام انللد؟

  محورهای توسعه فقه
مهم تریلن محورهلای توسلعه فقله به شلرح 

ذیل اسلت:

تأسلیس مراکلز پژوهشلی: پیلش از انقلاب 

اسلامی جنبله آموزشلی حلوزه علمیله بلارز 

بلود. پلس از انقلاب اسلامی در حلوزه علمیله 

هوشلمندانه مؤسسلات و نهادهلای پژوهشلی 

یلا آموزشی -پژوهشلی تأسلیس شلد و اکنلون 

شلناخته  حلوزه  پژوهشلی  مراکلز  به عنلوان 

می شلوند و حیثیلت حلوزوی و فقهلی آن هلا 

حفلظ شلده اسلت.

پلس  سیاسلی:  حلوزه  در  فقله  گسلترش 

انقلاب اسلامی کتاب هلای بسلیاری در  از 

حلوزه فقله سیاسلی نگاشلته شلد. حجلم آثلار 

نوشته شلده در فقه سیاسلی و حکومت اسامی 

نسلبت به سلایر موضوعات فقهی گواه روشلنی 

بلر گسلترش فقله سیاسلی و اهمیلت آن بعد از 

انقلاب اسلامی دارد.

بعلد  اصلول:  و  فقله  فلسلفه  شلکل گیری 

از انقلاب اسلامی نلگاه درجله دوم بله عللوم 

اسلامی شلکل گرفلت و علوملی ماننلد فلسلفه 

فقله و فلسلفه اصلول تولید شلد. قبلل از انقاب 

اسلامی مقدملات و مبلادی فقله در حد رئوس 

ثمانیله در تألیفلات بلا موضلوع عللوم اسلامی 

وجلود داشلت، املا املروز فلسلفه فقله و اصول 

به عنلوان یلک دانلش مسلتقل مطلرح شلده و 

کتاب هلای متعلددی در ایلن دو دانلش تألیف 

شلده اسلت. تحلول در هلر علملی بلا تحلول در 

مسلائل فلسلفی آن عللم صلورت می گیلرد. 

شلکل گیری فلسلفه فقه و اصول، تحول در فقه 

و اصلول را نویلد می دهلد.

پیشرفت در حوزه روش شناسی: روش شناسی 

یکلی از چالش هلای فقله و اصلول اسلت. یکلی 

از تحلوالت پلس از انقلاب اسلامی، پیشلرفت 

در حلوزه روش شناسلی اسلت. حجلم کتاب هلا 

و مقاالتلی کله در ایلن زمینله نوشته شلده قابل 

تقدیر اسلت.

پاسلخ گویی در زمینله مسلائل مسلتحدثه: 

گرچه قبل از انقاب اسامی مسائل مستحدثه 

فقهلی ملورد بررسلی قلرار می گرفتنلد، املا پس 

از انقاب اسلامی اواًل پاسلخ گویی به مسلائل 

نوپدیلد فقهلی شلتاب یافلت، ثانیلًا در حلد فقه 

فتوایلی باقلی نمانلد و در فقه اسلتنباطی و علم 

فقله آثلار بسلیاری تألیلف شلد، ثالثلًا به صورت 

پیشلتاز و جلوتلر از اهلل سلنت مسلائل نویلن 

فقهلی را مطلرح کلرد بلا این کله قبلل از انقلاب 

اهلل سلنت در ایلن زمینله از ملا جلوتلر بودنلد، 

رابعلًا بلا زیرسلاخت ها و مبانی مکتب اهل بیت 

و به دور از تقلید از اهل سلنت و یا گرایش های 

فکلری غیرفقهلی و سلکوالر بله حلل مسلائل 

جدیلد فقهلی پرداخت.
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رویکللرد  بللا  فقهللی  مللدارس  تشللکیل 

حکومتللی بلله فقلله: بعللد از انقللاب اسللامی 

عاوه بللر دروس آزاد حللوزه، مللدارس تخصصللی 

شللکل گرفللت. تأسللیس مؤسسلله های علمیلله 

اسللامی و مراکللز فقهللی بللا رویکللرد مسللائل 

حکومتللی، نشللان از حرکللت توسللعه ای فقلله 

دارد کلله بلله گسللترش علللم فقلله و مطالعللات 

فقهللی منجللر شللده اسللت.

گسللترش دروس خللارج فقه هللای معاصللر: 

پللس از انقللاب اسللامی دروس جدیللد ل کلله 

عمدتللًا بللا نللام فقه هللای معاصللر و مضللاف 

شللناخته می شللوند ل بلله وادی آمللوزش و 

درس هللای خللارج وارد شللد. برخللی از عناویللن 

دروس خللارج عبارتنللد از: فقلله عمللران و 

شهرسللازی، فقلله نظللام سیاسللی، فقلله فرهنگ، 

فقلله اقتصللاد، فقلله رسللانه، فقلله الحکوملله و 

فقلله قانون گللذاری. ایللن عناویللن گویللای 

گسللترش و توسللعه فقلله می باشللند.

فقلله مقللارن و فقلله تطبیقللی: قبللل از دوره 

اخباری هللا تللا حللد زیللادی فقلله مللا بللا فقلله 

اهللل سللنت آمیختلله شللده بللود و اصللول مللا را 

متأثللر از اصللول اهللل سللنت می دانسللتند، امللا 

در زمللان اصولیللان، فقلله شللیعه از فقلله اهللل 

سللنت فاصللله گرفللت و فقلله مقللارن کم رنللگ 

شللد. پللس از انقللاب اسللامی فقلله مقللارن 

رشللد کللرد و کتاب هللای متعللددی در فقلله 

و اصللول مقللارن و دائرة المعللارف نگاشللته 

شللد. چنان کلله فقلله تطبیقللی بدیللن ترتیللب 

توسللعه یافللت.

توسللعه آموزش در کشللورهای غیراسللامی: 

پللس از انقللاب اسللامی جامعللة المصطفللی 

العالمیللة از کشللورهای مختلللف طلبلله جللذب 

کللرد و مللدارس علمیلله در کشللورهای اسللامی 

تأسللیس نمللود و آمللوزش علللوم اسللامی 

مخصوصللًا فقلله گسللترش چشللم گیری در 

خللارج از ایللران یافتلله اسللت.

و  چندرشللته ای  مطالعللات  توسللعه 

آسیب شناسللانه  نگاهللی  بین رشللته ای: 

بلله فقلله در گذشللته نشللان می دهللد کلله 

فقیلله مسلللط بللر متد هللای فقهللی بللوده، 

در فعالیت هللای علمللی خللود، ممللاس بللا 

حوزه هللای جدیللد اجتماعللی ماننللد هنللر 

حرکللت نمی کللرده تللا بتوانللد درک واقعللی از 

ایللن حوزه هللای جدیللد ماننللد هنللر داشللته 

باشللد و کار پژوهشللی مناسللب را سللامان 

دهللد؛ یللا در حللوزه اقتصللاد هم چنللان در 

بخش هایللی تللا دهلله پیللش بیللن اقتصللاد و 

حقللوق خصوصللی خلللط می کردیللم. امللا بللا 

پیدایللش افللرادی کلله در مقاطللع تخصصللی 

ایللن  ورود  و  کرده انللد  تحصیللل  اقتصللاد 

سللرمایه های انسللانی بلله مطالعللات فقلله و 

اقتصللاد، نگرش هللا را تغییللر داده و نظریللات 

را اصللاح کللرده اسللت و ایللن تغییللر قابللل 

توجهللی اسللت. اکنللون در حوزه هللای جدیللد 

مطالعللات بین رشللته ای رونللق یافتلله اسللت.

  ارزیابی تحوالت فقه در انقالب اسالمی
تحلوالت فقله پلس از انقلاب اسلامی از 

جهاتلی قابلل مقایسله اسلت:

مقایسله تحلول فقله پس از انقاب اسلامی 

با دوره صفویه: در دوره صفویه که شیعه قدرت 

یافلت حداقلل دو تحلول رخ داد: یلک. تحول در 

مسلائل فقله حکومتلی ماننلد جهلاد و خلراج. 

دوم. توسلعه مجاملع روایلی و نلگارش روایات 

براساس فقه در وسائل الشیعه و وافی. اما پس 

از انقاب اسلامی تحولی چندجانبه مخصوصًا 

در فقله سیاسلی و حکومتلی، فقه هلای معاصر، 

اصلول،  و  وفقله  قانون گذاری،فلسلفه  فقله 

مطالعلات بین رشلته ای دیلده می شلود که نوید 

مرجعیت یافتلن مطالعلات فقهلی و اصوللی در 

آینلده نزدیلک را می دهلد.

مقایسله تحلول حلوزه و دانشلگاه: پلس از 

انقلاب اسلامی عللوم اسلامی تحلول یافلت، 

در ایلن میلان، در فقله تحلول چشلم گیر رخ داد 

به گونله ای می تلوان ایلن تحلول را به روشلنی 

دریافت. اما این توسلعه در سلایر علوم اسامی 

کمتلر یافلت می شلود.

  بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی
 بایسلته های توسلعه فقله در سله محلور 

اصللی قابلل بیلان اسلت:

محلور اول: ورود فقله بله مسلائل اجلرای 

احلکام: فقله نبایلد فقلط بله مقلام اسلتنباط 

بسلنده کنلد، بلکله در سلاختار فقله و تقنیلن 

بایلد اجلرای احلکام شلرعی توسلط مکلفلان و 

حکوملت نیلز دیلده شلود.

محلور دوم: رشلد مسلائل نوپدیلد فقهلی 

در درس هلای آزاد حلوزه به گونله ای کله اکثلر 

درس هلای حلوزه پیرامون مسلائل جدید فقهی 

باشلد.

محلور سلوم:  توسلعه گفت وگوهلای مقارن 

فقهلی بلا مکاتلب حقوقلی بلا تولیلد ادبیلات، 

اصطاح سلازی و گفتملان مشلترک گفتلاری و 

نوشلتاری بلا هدف رسلیدن بله تعامات علمی 

نی. جها

   ابعاد توسعه فقه
الف. ابعاد توسعه فقه با محوریت تولید علم

انقلاب،  از  پلس  رشلد تک نگاری هلا:    .1

مجموعه نگاری هلای فقهلی بله حاشلیه رفتله 

و مسلئله محوری و تک نلگاری در حلوزه فقله 

متناسلب بلا نیاز ها به شلدت افزایلش پیدا کرده 

اسلت؛ زیلرا دغدغله فقهلا حلل نیازهلای جامعه 

اسلت. مقایسله فهرسلت عناویلن رسلاله های 

فقهلی در الذریعلة آقابلزرگ تهرانلی بلا عناویلن 

تک نگاری هلای چهلل سلال اخیلر خبلر از حجم 

گسلتره تک نگاری هلا پلس از انقلاب می دهد.

2. ورود گسلترده در عرصه هلای جدیلد: در 

تجربلة جمهلوری اسلامی، فقیهلان دریافته اند 

کله بیلرون از منظومله علوم اسلامی، مسلائل 

متراکملی وجلود دارد که علوم انسلانی پیش از 

ایشلان به سلراغ آن دسلته رفته اسلت. به عنوان 

نمونه مسائل تجارت را در ابعاد مختلف دیده اند 

و یک فهرسلت واره و نظام موضوعات مفصل را 

تلدارک دیده انلد، هم چنین در سیاسلت، تربیت 

و حوزه هلای دیگلری کله به نوعی بلا فقه مرتبط 

است.

3. موضوع شناسلی فقهلی:  فقیهلان در حوزه 

مسلائل، ابتدا سلعی کردند از بسلته های آماده 

مسلائل آن هلا اسلتفاده کنند. اولیلن تحقیقات 

بین رشلته ای در فقله، تحقیقاتلی اسلت کله 

»مسلائل« آن از دیگلر عللوم انتخلاب می شلود 

اما »حّل« آن فقهی اسلت. از دل این تحقیقات 
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ادبیاتلی به وجلود می آیلد کله  بین رشلته ای، 

املروزه از آن تعبیلر بله »فقه هلای مضلاف« 

می شلود؛ فقه سیاسلت، فقه تربیت، فقه القضا، 

فقله التقنیلن، فقه رسلانه، فقله فرهنگ و غیره، 

یعنلی فقهلی کله روش حلل آن، فقهلی اسلت. 

درواقع مسئله را درون علم فقه مطرح می کنند 

و در چارچوب هلای معرفت شلناختی فقله بله 

آن پاسلخ می دهنلد، املا در موضوع شناسلی، 

طلرح مسلئله و پاسلخ ها، عللوم انسلانی را هلم 

ماحظه می کنند و این دسلتاورد بسلیار بزرگی 

اسلت. بله ایلن ترتیلب هاضمله فقله نسلبت به 

مسلائل عللوم انسلانی چنلد برابر شلده اسلت.

4. تحللول در سللاختار فقلله: در فقلله پللس 

از انقللاب اسللامی به جللای این کلله مسللائل 

مسللتحدثه بلله شللکل ملحقللات، مسللائل 

متفرقلله  و اسللتفتائات خللود را نشللان دهللد، 

کم کللم شللکل منظللم و منسللجم تری بلله خللود 

می گیللرد و نظللم تللازه و سللاختار مرتبللی پیللدا 

می کنللد. بلله زودی کتاب هایللی هم چللون 

»کتللاب الفللن« و»کتللاب الطبابللة« و ...، در 

کنللار کتللاب التجللارة و کتللاب الصلللوة متولللد 

می شللود.

البتلله پیشللنهاد های دیگللری هللم دربللاره 

سللاختار فقلله مطللرح اسللت کلله غیللر از 

طبقه بنللدی فقلله براسللاس روابللط، می تللوان 

آن را براسللاس اصنللاف، مشللاغل و حوزه هللای 

تقنینللی هللم طبقه بنللدی  کللرد. بنابرایللن 

تحللول سللوم، تحللول در سللاختار مسللائل علللم 

فقلله اسللت کلله هم چنللان در حللال دگردیسللی 

اسللت.

5. ظهللور مطالعللات نظللام واره: فقلله گاهللی 

بلله اسللتنباط برنامه هللای عملللی اسللام در 

قالللب تک گزاره هللا می پللردازد. گاهللی نللگاه 

نظللام واره و سیسللتمی بلله یللک عرصلله می کنللد 

یعنللی تللاش می کنللد منظوملله ای از معللارف 

عملللی اسللام را دربللاره یللک عرصلله کنللار هللم 

بنشللاند و ارتباطللات میللان آن هللا را تصویللر 

کنللد. به عنللوان نمونلله در حللوزه خانللواده، 

نمی خواهللد فقللط بلله احللکام روابللط زن و 

شللوهر یللا حتللی قواعللد بللاب نللکاح بپللردازد، 

بلکلله می خواهللد اهللداف و ارزش هللای اسللام 

ماننللد عقایللد، مبانللی و مفاهیللم را در حللوزه 

خانللواده پایه ریللزی کنللد، نظریه هللا و احللکام 

را در یللک منظوملله کامللل کنللار هللم بگللذارد و 

پللس از آن هللم وارد حللوزه قوانیللن و مقللررات 

شللود. از ایللن مطالعللات تعبیللر بلله »مطالعللات 

نظللام واره« می شللود.

 مطالعللات نظللام واره احتمللااًل کمتریللن 

وابسللتگی و هزینلله معرفتللی را بلله نظریه هللای 

خللارج از علللوم انسللانی دارد و در حللوزه اقتصاد، 

سیاسللت، فرهنللگ، هنللر، رسللانه، خانللواده و 

حقللوق کیفللری در حللال شللکل گیری اسللت.

 نخسللتین قللدم را در آسللتانه انقللاب 

اسللامی مرحللوم »شللهید صللدر« برداشللت کلله 

در »اقتصللاد« نشللان داد تأسللیس مکتب هللای 

اسللامی در حوزه هللای کان علللوم انسللانی، 

امکان پذیللر اسللت. سللپس کار را بلله افللراد 

پللس از خللود واگللذار کللرد تللا ایللن مکتب هللا را 

کشللف کننللد و در مرحللله بعللد، بلله نظام هللای 

اجتماعللی بپردازنللد. البتلله راه هللای نرفتلله در 

ایللن حللوزه، بسللیار اسللت و مفاهیللم بنیادیللن 

آن هنللوز نیللاز بلله تحقیللق دارد.

6 . توجه به روش شناسی و معرفت شناسی: 

سله حلوزه، بنیلاد تغییلرات بعلدی فقله را؛ 

روش شناسلی، معرفت شناسلی و تاریلخ تحلول 

)یعنلی نلگاه تاریخلی بله تحلوالت فقهلی و 

مطالعله تأثیلرات بلرون معرفتلی بلر عللم فقه( 

رقلم زد.

محتوای علوم اسامی در حوزه مستحدثات، 

تا اندازه ای تحمل حرکت با لوکوموتیو روش ها 

و معرفت شناسلی کنونلی را خواهلد داشلت 

وبلرای ادامله، نیازمنلد تقویلت ایلن لوکوموتیو 

اسلت. ما برای تشلخیص نیازهلای اجتماعی و 

مسلائل حقیقی، سلازوکاری قدرتمند در اختیار 

نداریلم؛ بله همیلن دلیلل مجبوریلم نهاد هلای 

عریلض و طویللی را در حاکمیلت بله راه اندازیم 

تلا آن خلأل تئوریلک را جبلران کند.

در زمینله فقله حکومتلی و حکلم حکومتلی 

هنلوز ابعلاد و الزاملات صلدور حکلم حکومتلی 

و اجرائیلات آن دیلده نشلده اسلت. اجرائیلات 

تصلور  مصداقلی  کار  یلک  به عنلوان  احلکام 

می شلود، درحالی که چنین نیسلت. فقه کم کم 

درحلال ورود بله عرصله مدل هلا اسلت، اما هنوز 

جای کار بسلیاری اسلت. مدل ها، واسلطه میان 

احلکام و مصادیلق اسلت. ملا نیازمنلد طراحلی 

سلازوکار هایی هسلتیم کله آن معرفت هلا را بلا 

مصادیق تطبیق دهد. این سلازوکار های پایه و 

علام، »ملدل« نلام دارد؛ مانند مدل بانک داری یا 

بنلگاه داری اقتصلادی، مدل مدیریت اسلامی.

ب. ابعاد ساختارهای اجتماعی فقه 

بعللد دوِم توسللعه فقلله، بحللث مرجعیللت 

و کاربللرد اجتماعللی اسللت. فقلله، مرجعیللت 

کشللور  تصمیم سللازی  چرخلله  در  نسللبی 

دارد. تصمیم هللای کان کشللور در زمینلله 

قانون گللذاری، سیاسللت، فرهنللگ و اقتصللاد، 

متأثللر از فقلله اسللت و کسللی نمی توانللد آن 

را انللکار کنللد. نقللش فقلله در تدویللن اسللناد 

فرادسللتِی تدویللن شللده یللا درحللال تدویللن در 

زمینلله فرهنللگ، حجللاب، هنللر و حوزه هللای 

دیگللر - کلله مهم تریللن آن هللا میثللاق مّلللی، 

یعنللی قانللون اساسللی اسللت بسللیار پررنللگ و 

چشللم گیر اسللت.

ادبیلات مرسلوم فقه، فقیهلان و فقه پژوهان 

در ادبیلات عموملی دانلش و فرهنلگ راه یافته 

اسلت. جاللب اسلت کله واژه هلای تخصصلی 

ماننلد »حجلت« و »اسلتناد بله ظلن و قطلع«، 

»اصلل« و »برائلت« کله به طلور کاملل فقهلی 

اسلت، در ادبیلات عموملی راه یافتله اسلت. 

نتیجه آن، آشلنایی عمومی و مواجهه مسلتقیم 

ملردم بلا آموزه هلای فقهی اسلت که الزم اسلت 

فقه پژوهلان در ایلن جهلت تلاش بیش تلری 

کننلد. امروزه صلرف فرآورده های تخصصی نیاز 

جامعله را بلرآورده نمی کنلد؛ جامعله، خواهلان 

فهلم باالتلر و عمیق تلری از فرآورده هلای فقهی 

ست. ا

ج. توسـعه نظام هـای پشـتیبان )نظام آموزشـی، 
پژوهشی و اطالعاتی(

نهاد هللای آموزشللی به شللدت توسللعه پیللدا 

کللرده اسللت. رشللته های فقه محللور تنللوع 

یافتلله، تخصصللی شللده و رسللمیت یافتلله 
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اسللت. البتلله هم چنللان فقلله در فضا هللای آزاد 

و غیررسللمی هللم اداملله مسللیر می دهللد. قبللًا 

نهادهللای عاّمللی بللرای تحقیقللات اسللامی 

داشللتیم، امللا اکنللون نه تنهللا پژوهشللکده های 

اختصاصللی بللرای فقلله، بلکلله پژوهشللکده ای 

بللرای فقلله حکومتللی و پژوهشللکده ای بللر ای 

فقلله تربیتللی و ... داریللم. بنابرایللن تخصصللی 

و رسمی شللدن پژوهش هللا نیللز بخشللی از آن 

نظام هللای پشللتیبانی محسللوب می شللود. 

فقلله  اطاعاتللی  نظللام  هم چنیللن 

کامللًا دگرگللون شللده،و بللا مللوج وسللیعی 

و  مأخذشناسللی ها  تللراث،  احیللای  از 

شللده  تغذیلله  فقهللی  فهرسللت نگاری های 

اسللت. درواقللع تجمیللع منابللع فقهللی در 

قالب هللای دیجیتالللی یللا کتاب خانه هللای 

کاغللذی، منظوملله و شبکه سللازی اطاعللات  

باعللث شللده تللا نظللام اطاعاتللی فقهللی در 

یللک فضایللی قللرار گیللرد کلله می شللود از آن 

بلله انفجللار اطاعللات فقهللی یللاد کللرد. البتلله 

نظام هللای  فعالیت هللای  ایللن  از  بخشللی 

پشللتیبانی اسللتقرار نظام هایللی اسللت کلله 

قبللًا مسللتقر نبوده انللد. مثللًا مللا در حللوزه 

فقلله نظللام ارتباطللی مسللتقری قبللل از انقللاب 

نداشللتیم، ولللی اآلن موجللود اسللت و مراکللز 

ارتباطللی بین الملللل در حللوزه فقلله تأسللیس 

شللده و فعالیللت می کننللد. ارتبللاط بیللن مراکللز 

آموزشللی و پژوهشللی نیللز همللواره اداملله دارد و 

در ایللن زمینلله و تفاهم نامه هللای بین المللللی 

امضللا شللده و قرارداد هللای همللکاری وجللود 

تخصصللی  نشسللت های  هم چنیللن  دارد. 

شللکل  بلله  پذیرفته شللده  قالب هللای  در 

کرسللی های آزاداندیشللی، کرسللی های نقللد 

و نظریه پللردازی مشللغول فعالیللت هسللتند. 

د. فرهنگ حاکم برمحیط درونی فقه
فرهنگ تدوین رسلاله های فقهی تک نگاری 

جلوان،  مجتهلدان  فقهلا،  مراجلع،  بیلن  در 

پژوهش گلران و مدرسلان تبدیلل به یک دغدغه 

علام شلده اسلت. مهم تلر از آن این کله برخلی 

شلهامت فوق العاد ه ای به خرج داده اند و عرصه 

دغدغه هلای نیازمحلور را بله حلوزه آموزشلی 

کشلانده اند و با ریسلک باال آن را پذیرفته و این 

کار را عمللی کرده انلد. 

و  کاتالیللزور  طرح هللای  دیگللر  مسللئله 

شللتاب بخش بللرای رشللد و توسللعه تحقیقللات 

یللک  در  نمونلله  به عنللوان  اسللت.  فقهللی 

دوره، نهضللت آزاداندیشللی و در یللک دوره ای 

فقه هللای مضللاف و همایش هللای پی درپللی 

در حوزه هللای خللاص )مثللًا در حللوزه اقتصللاد 

به صللورت  حللوزه ای  یللک  در  و  اسللامی( 

تربیللت  مثللل  درحوزه هایللی  مکتب سللازی 

عمللل کللرده اسللت. ایللن طرح هللای کاتالیللزور 

کلله به شللکل مللوج علمللی، فرهنللگ داخلللی 

فقلله را مللورد تأثیللر قللرار می دهللد به عنللوان 

یللک شللتابگر عمل کللرده و اثللرات مثبتللی را 

به جللا گذاشللته اسللت. 

نظریه پللردازی  کرسللی های  هم چنیللن 

در رشللد آثللار فقهللی در حللوزه خللاص، رشللد 

تک نگاری هللا و رشللد مجللات فقهللی، کلله در 

شللکل نللگارش مقللاالت علمللی و رسللاله های 

مسللتقل خللود را نشللان می دهللد، حرکللت 

مبللارک و چشللم گیری اسللت. البتلله امللروزه 

فرهنللگ حاکللم بللر فقلله، فرهنللگ حداکثللری و 

جامع محللور نیسللت بلکلله تخصص گرایللی را 

بلله عنللوان یللک عنصللر الزم پذیرفتلله و زیسللت 

ذهنللی فقه پژوهللان در حللوزه دانللش، مأنللوس 

بللا فرهنللگ تخصصللی اسللت.   

پی نوشت:
*  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.

1 . این نوشـته گزارش از نشسـتی اسـت که به مناسـبت 
پژوهشـگاه  در  اسـامی  انقـاب  سـالگرد  چهلمیـن 
علـوم و فرهنـگ اسـامی برگـزار شـد و حجـت االسـام 
والمسـلمین حسـنعلی علـی اکبریـان و مجتبـی الهـی 

خراسـانی بیاناتـی در ایـن بـاره ارائـه کردنـد.


