
          نماي تدوين مقاالتراه  
  .مقاالت بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقاالت ارسالي نبايد قبالً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند مقاالت براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰حه هر صف(چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر          نما و فشردة بحث       چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (ي بالفاصله به همان مأخذ باشد از        اگر ارجاع بعد   ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع التين، به صورت التين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل التيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(وادگي يا نام مشهور نويسنده     ، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خان          منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

ي بـه ترتيـب بـراي سـالها    . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميالدي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .اه اينترنتي، نام و آدرس پايگ»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مجله در ويرايش مقاالت آزاد است ـ
  .ادب فارسي الزامي استرعايت دستور خط فارسي مصّوب فرهنگستان زبان و  ـ
  .شود مقاالت رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@yahoo.com) يا (razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  افقه پوي

   ًتبارك الذي نّزل الفرقان علي عبده ليكون للعاملني نذيرا )۱/ فرقان(.  
   كافّة للناس بشرياً و نذيراًڤو ما أرسلناك إ  )۲۸ /سبأ(.  

ه كـ شورهايي  كفرهنگي عصر حاضر در     ـ   علميعرصة  از چالشهاي مهم و جّدي      
ز ديگـر سـو در      ترگ و قابل افتخارنـد و ا       س  فرهنگي تمدني  ة سو داراي پيشين   كاز ي 
 ايجاد تالئـم  ئلةمس ـزمين  قرار دارند   يند برقراري ارتباط با فرهنگ و تمدن مغربافر
اي  هنهك تقريباً  همان بحِث؛شده ميان اين دو واقعيت است   تفاهمي منطقي و حساب    و

گرچه ايـن موضـوع در ظـاهر،    . شود ه از آن به تقابل سنّت و مدرنيسم ياد مي   است ك 
ه ريشه در   كاي است      داراي روح و جوهره    ،نمايد   اخير مي  ةي دو سد  كتازه و مولود ي   

 سـخن، بـه ديگـر     .  داراي سنّتهاي پرپيشينه دارد    ك ممال ةبطن فرهنگ ما و اصوالً هم     
 اّمـا ويژگيهـايي   ،خيـر اسـت  ة ا  دو سـد   ةورداه بحث سنّت و تجدد فـر      كدرست است   

 ايـن اسـت     مسئلهراز  . د آن به روزگاران گذشته برگرد     ةشود ديرين   ه باعث مي  دارد ك 
به ويژه اگـر داراي متـون و    ـگيري   لكه هر آيين و سنّتي بالفاصله پس از تولّد و شك

 به سرعت به سوي نهادينه شدن، ثبات، تفاسير ظـاهري           ـنصوص خاصّ و معيني باشد    
دارد و البتّـه ايـن روش و        گـام برمـي    (Formalism)و به تعبير امروزي آن، فرمـاليزم        
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امالً كشناختي در جهت حفظ و بقاي آن آيين،           شناختي و روان    ظر جامعه  از من  نگرش
رد در ميان پيروان آن، هواداراني پيدا خواهـد      كطبيعتاً اين روي  . قابل فهم و دفاع است    

، اند هاي گوناگوني خوانده شدهن اسالمي به نام    فرهنگ و تمد   ه در طول تاريخ   كرد  ك
  . ...خباريه واگرايان، سلفيه،  ان، اصولارك ها، محافظهگراها، ظاهري مانند سنّت

ها و دسـتبردهاي    رزي نسبت به شريعت در برابر بدعت      و  دعواي اصلي اينان، تحفّظ   
باثبات و تغييرناپذير از آيين و شـريعت        ة   چهر ك ي ةرهزنان بيروني و تالش براي ارائ     

  .است
ننـد  ك عي مـي   س ،تري دارند   ه نگاه خردورزانه  كاي ديگر از پيروان،       در برابر، دسته  

هاي آن آيين، به تطبيق آنها با نيازهـا و اقتـضائات              تا ضمن فهم و هضم تعاليم و نگره       
هـا بـه عنـوان اصـول          اي از مفاهيم و گزاره       به پاره  هرچنداينان  . عصري خود بپردازند  

صـدد    شناخت موضوعات تـازه در ةپاي  همواره بر  ،ثابت و بنيادين، باورمند و ملتزمند     
ه نوانديشان ديني   كيست  ي ن البتّه اين سخن بدان معن    . گشا هستند  دي راه تفريع و اجتها  

گرا در درازناي تاريخ فقه       و متفقّهان نوگراي معاصر دقيقاً تداوم همان مجتهدان عقل        
گرايـان بـا      ه سـنخ چـالش و منازعـه ميـان سـنّت           كتوان مّدعي شد      اند، اّما مي    اسالمي
گرايـان امـروز بـا        و جنس رويـارويي سـنّت     هاي نخستين از سنخ       گرايان در سده    عقل

 جوانب آن همواره شاهد برخورد      ةحقيقت تاريخ اسالمي در هم     در. نوانديشان است 
  ١.رد بوده استكاين دو روي

ل گرفت، كه اجتهاد شيعي شك) . ق۲۶۰( غيبت صغري  در فقه اماميه، پس از آغاز     
  :عه رواج يافت فقهي شيةواخر قرن چهارم، دو گرايش اساسي در دو حوزاتا 

                                                        
توان ديد، به طور مثال در        ديان و آيينها نيز مي    اشاره شد اين دو نوع نگره را در ديگر          اهمان گونه كه    . ١

د كن الفاظ تكيه مي د كه به ظواهروجود دار) به معناي لغوي آن(خباريگري  ا يك نوع    دين مسيح 
آنها احكام دين و اصول اعتقاديـشان را از ظـواهر كتـاب مقـّدس     . كند و مجاز و تمثيل و اسطوره را رد مي    

 در كتاب مقّدس نوشته شده است كه خداوند، جهان را در شش روز خلق كـرد؛ علـم     مثالً. گيرند  مي
گوينـد شـش     ولي بنيادگرايان مـسيحي مـي     .  خيلي طوالني  ةگويد شش روز يعني شش دور       جديد مي 

تـوانيم   گويند مـا مـي   آنان مي. گيرند  يعني روز را به همان معناي عرفي مي      ؛ساعت ۲۴روز يعني شش    
اّما آنها كه به علم جديد توّجه دارند، استخوانهاي         . عمر زمين را حساب كنيم كه پنج هزار سال است         

ميليون سال پيش زير زمـين بـوده اسـت؛ ولـي بنيادگرايـان              دهند كه از چندين       دايناسورها را نشان مي   
  .)۱۸/۱۸و۱۷: ۱۳۷۷، لگنهاوسن (گويند خداوند، زمين را با همين دايناسورهاي زير خاك آفريد مي
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ه هّمـت خـود را صـرف گـردآوري          كـ هل حديث بودنـد     اگرايان و    ، نقل نخست
هاي فقهي آنان بر نصوص       ردند و اساساً انديشه   ك از اصول نخستين     حاديث ائّمه ا

ري مبتنـي بـر     كيند ف ا فر ك ي ةجتهاد به مثاب  اتب عموماً با    كهواداران اين م  . استوار بود 
ه بـراي   كـ لّمـان را    كاشتند و حتّي اسـتدالالت عقلـي مت       اي ند   ستنباطات عقالني ميانه  ا

  .)۷۴: ۱۳۷۰، صدوق(ردند ك وم ميكرفت مح ار ميكيم مباني مذهب به كتح
، محّمـد بـن     ). ق ۳۰۱. م( بـن عبـداهللا    هاي سرشناسي چـون ابوالقاسـم سـعد         چهره
. م( و شـيخ صـدوق  ) . ق ۳۴۳. م( ، محمد بن حسن الوليـد     ). ق ۳۲۹. م( لينيكيعقوب  

 مدرسـي (ز اصـلي آنـان قـم و ري بـود            كـ مر. خـورد   در ميان آنها به چشم مي      ). ق ۳۸۱

  .)۱۲۴ :۱۳۷۵، گرجي؛ ۴۵ :۱۳۶۲، طباطبايي
سـتيالي محـّدثان    ازمان بـا     ه هم كگرايان يا همان مجتهدان بودند        دوم، عقل  ةدست

 يعنـي حـسن بـن عقيـل         ،گـامي دو فقيـه نامـدار       بر محيط علمي شيعه در آغاز با پيش       
سـر برآوردنـد و     ) . ق ۳۸۱. م(افي  كاتـب اسـ   كو محّمد بن جنيد     ) . ق ۳۲۹. م( عّماني

 سيد ،). ق۴۱۳. م(لّمان نيرومند شيعي مانند شيخ مفيد كبعدها با پيدايش شماري از مت     
 استدالل عقلـي،  ةيه بر شيوكضمن ت) . ق۴۶۰. م(و شيخ طوسي  ) . ق ۴۳۶. م(مرتضي  

  .دندياجتهاد را رونق بخش
يند انخست دوران اسالمي، دسترسي و بيان احكام شرعي در فر   هاي    از همان سده  

گرچـه ميـان مـذاهب و    . فـت گرنـام   اجتهـاد  ،گرفـت كـه بعـدها     اي شكل مي    پيچيده
 همة آنها در يـك      ،هاي اسالمي رويكردهاي متفاوتي در برابر اجتهاد اتخاذ شده          فرقه

زبـاني، متنـي و     گيـري فقيـه از ابـزار          جهت اشتراك دارند و آن عبارت است از بهره        
هرچنـد در ايـن بـين       . ها براي وصول به حكـم شـرعي         عقالني و تجزيه و تحليل داده     

 استكشاف احكام را از طريق اجتهـاد، برنتافتنـد و آن را       ةبرخي از عالمان شيعي، شيو    
  .هاي شيعي دانستندمخالف سنّت

 ها بايد همگام بـا پيـشرفت علـم، تحـول            زمينه ةروشن است در عصري كه در هم      
فقاهـت در عـصر   ة اي از سلـسل  يافته  تكاملةايجاد گردد، فقاهت و اجتهاد نيز كه حلق   

گرايـان امـروز بايـد بـه خـوبي از ميـراث              اجتهـاد .  است بايد كارسـاز باشـد      ائمه
  . را به جهانيان ارائه دهندا اسالم كارةگرانمايه خود بهره بگيرند و چهر



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ار 
 به

۱۳
۸۷

 /
رة 

ما
 ش

۲۷

۶  

هبي منهاي اجتهاد و فقاهت دانـست و        توان تشيع را مذ     چنين زماني مسلماً نمي    در
 ةاسـاس كـه اجتهـاد يـك بـدعت در ديـن و انحـراف از مـسير ائمـ                     با ايـن اتهـام بـي      

مانـده از پيـشرفتها و      تشيع را بـه نـاحق مخـدوش و عقـب           ة چهر ، است معصومين
  .تحوالت جهان كنوني نماياند

ت جهـان    ديـن را در تعـامال      يتوانـد جايگـاه واقعـ       مـي  هكـ اجتهاد پوياست    فقه و 
  .معاصر به نمايش بگذارد

، تشريع و بيـان احكـام بـر          اصطالح پويا در بينش اماميه     ه منظور از  كروشن است   
انديشي بدون توجه به مالكهاي معتبر شـرعي         اساس رأي و تفكر شخصي و مصلحت      

  .و عقلي نيست
 فقـه   اين روش اصوالً فقه نيست تا آن را فقه پويا يا غير آن بناميم و بپذيريم؛ زيرا                

اگر از روي مـسامحه    نه افكار انسانها و هيچ نيازي به چنين فقهي ـ ، وحي استةزاييد
  .ـ نداريم آن را فقه بناميم

اعتبـار   انديشي و بـسيار قـديمي اسـت، بـي          چنين اجتهادي كه برآمده از مصلحت     
  .نيست» پويا« نام ةبوده شايست

ه و كيفيـت آن اثـر       اسالمي گاهي در اجراي حكم يـا نحـو        ة  اگرچه مصالح جامع  
تـوان   گيريهاي شخص نمي    با ضابطه است و به صرف نتيجه       ،گذارد، همين امر هم    مي

  .)۴۸۱ـ۴۷۴: ۱۳۷۲، جناتي(احكام الهي را تغيير داد يا از كار انداخت 
 به كارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعـد از             ييعن اصطالح فقه پويا،  

 موضوعات و سنجيدن ابعاد قضا يـا بـراي اسـتنباط            بررسي ابعاد و ويژگيهاي مختلف    
توصيف اين فقه اجتهادي به پويا به اين جهت است كه در طـول              . احكام شرعي آنها  

ل مستحدث و ويژگيهاي آنها در هر عصر به مقتضاي واقعيتهاي زمـان             ئمساة  و گستر 
  . احكام است و عينيتهاي خارج و مطابق آنها از هر نوع كه باشند مبّين

بودن را ادغام نموده و       يعني پويا و سنتي    ،كوشيد هر دو مال   ك ي م خمينيام  ام
  :فقه سنتي را در فاز نوي وارد سازد

جانـب معتقـد بـه فقـه سـنتي و            ها، اين  اما در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه       ... 
دانم، اجتهاد به همـان سـبك،     آن را جايز نمي    اجتهادي جواهري هستم و تخلف از     
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 ولي اين بدان معني نيست كه فقه اسالم پويا نيست، زمان و مكان دو                است، صحيح
اي كه در قديم داراي حكمي بوده اسـت بـه            لهئكننده در اجتهادند، مس    عنصر تعيين 

 اجتماع و اقتصاد يك نظـام ممكـن         ،له در روابط حاكم بر سياست     ئظاهر، همان مس  
 ، روابـط اقتـصادي     بدان معني كـه بـا شـناخت دقيـق          ،است حكم جديدي پيدا كند    

اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قـديم فـرق نكـرده اسـت                   
 تئـوري   ،فقـه ... طلبـد   حكم جديـدي مـي      موضوع جديدي شده است كه قهراً      واقعاً

انسان و اجتماع از گهواره تا گـور اسـت، هـدف اساسـي ايـن                ة  واقعي و كامل ادار   
كـم فقـه را در عمـل فـرد و جامعـه پيـاده               خواهيم اصول مح   است كه ما چگونه مي    

  .)۲۱/۹۸ :۱۳۷۰امام خميني، (...  جواب داشته باشيم،كنيم و بتوانيم براي معضالت

توانند با مراعات موازين و شرايط بر تمـام مـشكالت            با اين وسيله عالمان دين مي     
ك و  عالمان دين نبايد خـود را در مباحـث تئوريـ          . اي كه باشد فايق آيند     در هر زمينه  

پردازيهاي صرف منحصر سازند و ذهن خـود را درگيـر مـسائل و موضـوعاتي                 نظريه
نمايند كه مطابق با شرايط و اوضاع هزار سال قبل يا بيشتر بـوده و توسـط فقيهـان آن                  
ــا      ــرا در ايــن صــورت ب ــدارد؛ زي ــون آن شــرايط وجــود ن ــان مطــرح شــده و اكن زم

ــه تفــسير و تحليــل ر داوريهــا پــيش خــدادهاي زمــان خــويش ي ذهنــي و خــارجي ب
گرچـه مراجعـه    . پردازند كه پيامدهاي ناهنجار و سوئي را به دنبال خواهد داشـت            مي

 اجتهادي پيشينيان از شرايط استنباط است، ولي منحصركردن         ةمجتهد به مباني و شيو    
ل و موضوعاتي كه فقيهـان پيـشين مطـابق شـرايط زمـان      ئفقه و فقاهت در تحليل مسا    

د و شو سو حجاب دريافت احكام واقعي موضوعات مي  از يك،اند خود مطرح كرده  
ل جديد و موضوعات مستحدثه به شـكل  ئاز سوي ديگر فقيه را از پاسخگويي به مسا     

  .دارد جانبه باز مي واقعي و همه
 ايـن نيـست كـه مجتهـد بايـد در هـر               از فقه سنتي در كالم امام خميني       مقصود

  يا بيروني تغييـر    يثر تغيير و ويژگيهاي درون    زمان به موضوعاتي كه در طول زمان بر ا        
نگريـستند؛   ماهوي پيدا كردند به همان شكلي بنگرند كه فقيهان گذشته بـه آنهـا مـي               

بودن زمان و مكان در اجتهاد كه كالم ديگر ايـشان            زيرا در اين صورت هم با دخيل      
سـخي  يافتـه پا   كه بايد پذيرفت بـراي موضـوعات تحـول         است منافات دارد و هم اين     

 از نخواهد بود؛ چـرا كـه ايـن موضـوعات از نظـر ويژگيهـاي درونـي و بيرونـي غيـر                   
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رتـب  تتوان همان احكام اول را بر آنها م است و نمي   پيش از تحول در آنه     موضوعات
  .كرد

، و همـة اّمتهـا زيـر        انـد   ه جهان و جهانيان، واحد به هم پيوسته       كن است   آواقعيت  
 زنـدگي   آميـز  مـسالمت و  گونـه     ديگر، بـرادر  كت ي پرچم انسانيت متعالي بايد با شناخ     

  .كنند
جاي قرآن نيز به اين حقيقت مسلّم اشاره و احياناً تصريح دارد و در كتابهاي   جاي

  .كند آوري مي ت و قرآن آن را يادپيشينيان نيز به آن اشاره شده اس
، از   بـزرگ جهـان سرچـشمه گرفتـه        طلبـان   بيني اصـالح    سازي كه از جهان     جهاني

هاي همة انبيا و همة اديان بزرگ الهي است كـه در رسـالت جهـان      ترين آرمان   ياساس
  :الم و قرآن بر آن تأكيد شده استشمول اس
 ًتبارك الذي نّزل الفرقان علي عبده ليكون للعاملني نذيرا )۱/ فرقان(.  
 كافّة للناس بشرياً و نذيراًڤو ما أرسلناك إ  )۲۸/ سبأ(.  

گرايان بـزرگ جهـان، اصـالح جامعـة بـزرگ انـساني               صالحاساساً هدف انبيا و ا    
 ةاي به طور كامل بايد به اصالح بدنة اصلي كلّ جامعـ             است و براي اصالح هر جامعه     

 .پـذير نيـست    انساني پرداخت؛ زيرا اصالح يك عضو با بيمار بودن اصل بدنه، امكان           
مـروز اسـت،    شـدن كـه فراينـدي نـاگزير بـراي انـسان ا               فراينـد جهـاني    ،بر اين اساس  

  .تواند هم تهديد باشد و هم فرصت تلقّي شود مي
شمول اسالم براي بار ديگر      اي را فراهم كرد تا اصول جهان        انقالب اسالمي زمينه  

از  .و با حياتي جديد و به طور جّدي پا بـه عرصـة حيـات اجتمـاعي جهـاني بگـذارد                    
ي گـرفتن در برابـر ايـن         هيچ دليلي براي كنار نشستن مسلمانان يا موضع انفعال         ،رو اين

  .توان يافت  نميهپديد
 ماننـد اسـالم كـه بـراي ابعـاد           يبايد توّجه داشت كـه ديـن، بـه ويـژه ديـن جـامع              

هـاي    همة نياز  بايد پاسخگوي  تواند و   مي كند  گوناگون زندگي انسان، ارائة طريق مي     
وابط هاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتّي ر          اساسي جامعة انساني در جنبه    

  .المللي و سياسي با مسلمانان و غير مسلمانان باشد اجتماعي، روابط بين
هاي  اصول مدرنيته در كنـار ارزشـ       است كه برخي از   ونده و پوي  با همين اصل نوشَ   
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ايـن نگـرش فقـط بـا اجتهـاد پويـا بـه دسـت             آميز دارند و     همزيستي مسالمت  اسالمي
  .آيد مي

  :توجه است در خور ينونك عصر ي زير برايها مشخصه
   سرعت انتقال اطالعاتـ
   شكسته شدن مرزهاـ
   ارتباطات فراگير و پيچيدهـ

 برخورد كردن و فعال برخورد كردن را پيش         ي انفعال ة فقه دو گزين   ،بر اين اساس  
فقه يا بايد در برابر تحوالت فقـط يـك   ,  اول نةدر صورت بروز گزي    .داردخود   يرو

 كه برخـوردار از     يانبوه احكام  با ا ايفا نمايد و   يا يك نقش تمانعي ر     گر باشد و   نظاره
بـه   نتيجـه ,  در هـر صـورت     ؛ كـه   است اعالم موضع نمايـد     ي و تحريم  يهاي سلب  جنبه

, مانـد  ي مـ  ي فقه باق  ي كه فرارو  يا  اّول تنها گزينه   ة گزين يبا نف  .حاشيه رفتن فقه است   
  .نددست زن,  و گستردهي علمياين است كه فقيهان به ايجاد نهضت و خيزش

  .مردمي فقه و فقها همين گزينه استجايگاه  ن الهي وأواضح است كه ش
 ة بـه منـابع و ادلـ        بايد به مقتضيات عصر خـود آگـاه بـوده، صـرفاً            فقيه زمان لزوماً  

اي بـا فقاهـت داشـته و در          و به هر دانشي كه ممكن است رابطـه        ند  پيشينيان بسنده نك  
اگر خود با آن علم آشنايي داشـته        . گيردو بهره ب  شود  عمل استنباط مؤثر افتد متوسل      

پيـشتر در    . بجويـد  يباشد چـه بهتـر و در غيـر ايـن صـورت بايـد از متخصـصان يـار                   
 بايسته براي فقيـه     يپيشگفتار كتب اصول فقه و يا فقه به رسم سنّت نوشتاري، دانشها           

بـسندگي  ة  با مالحظ ... از قبيل صرف، نحو، لغت، منطق، كالم، اصول و        ،  شد ذكر مي 
اسـتنباط از ايـن     ة  شويم كه به راستي نتيجـ      ه اين شمار از علوم و معلومات متوجه مي        ب

 يفقهـ ة  تواند بهـر   ثر امروزه نمي  ثمره و نادراال    كم دانشهاي محدود، مداربسته و احياناً    
 و گـويي   توان پاسـخ يچنين استنباط محدود: مناسب و الزم را دارا باشد و به تعبيري    

  :ي و احكام الهي را نداشته و ناقص و ابتر است از حقايق دينيگشاي چهره
توانـد   مـسائل و مـشكالت حـضور فعـال نداشـته باشـد نمـي          ة  روحانيت تا در هم   ... 

ها و روحانيـت     جامعه كافي نيست، حوزه   ة  درك كند كه اجتهاد مصطلح براي ادار      
 جامعه را هميشه در دست خود داشته باشـند و همـواره           ة  بايد نبض تفكر و نياز آيند     
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هـاي   بـسا شـيوه     چـه  ،العمل مناسـب باشـند      قدم جلوتر از حوادث مهياي عكس      چند
 امـور مـردم در سـالهاي آينـده تغييـر كنـد و جوامـع بـشري بـراي حـل                       ةرايج ادار 

مشكالت خود به مسائل جديد اسـالم نيـاز پيـدا كننـد، علمـاي بزرگـوار اسـالم از                    
  .)۲۱/۱۰۰: ۱۳۷۰يني، امام خم(... اكنون بايد براي اين موضوع فكر كنند هم

 فقه و اجتهـاد پويـا را گـسترش فزونتـري            ة تخصصي فقه تالش دارد تا زمين      ةمجل
شناي معاصر، بـه    آ  افكار و نظرات فقيهان نوانديش و انديشمندان فقه       ، با ارائة    بخشيده
  .روي انسان عصر كنوني بينديشد بخش كوچكي از معضالت فراهرچنديابي  پاسخ

بخش عالم هـستي   ، تالش اندك ما مقبول نظامحقق گرديدهاميد كه اين انديشه م    
  .مان سازد افتد و الطاف زمامدار عصر را روزي

  بير علميد  
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