
 ی علمیه فقه سکوالر در حوزه یابیریشه 

 

حَزُ ی ػلویِ ًقل هحافل گردیذُ است ٍ در هذح ٍ قذح آى ، از ّر سَ تیاًیِ ای سخي از چٌذی است ، 

تِ گَش هی رسذ. ترخی آب پاکی را تر دستاى حَزُ ریختِ اًذ ٍ حَزُ ی فؼلی را از تیخ ٍ تي ، ًاکارآهذ 

در ایي تیي تٌْا چیسی کِ کوتر افتخارات حَزُ را تر هٌارُ ّا فریاد هی زًٌذ.هؼرفی هی کٌٌذ ٍ ترخی دیگر 

  ٍ تغض ّا است. ًساػی کِ در کطاکص حةّ "ًساع تٌقیح هحلّ"تِ آى پرداختِ هی ضَد، تِ اصطالح ػلوا 

فقِ در کاهال در ّالِ ای از اتْام فرٍ رفتِ است. ایي حال ٍ رٍزِ کساًی است کِ خَدضاى ، اظی ّا ٍ لفّ

دستی تر آتص دارًذ ٍ لختی در فقِ صرف ٍقت ًوَدُ اًذ ، در حالی کِ هسألِ ترای دیگراى تسی پر اتْام 

  تر است.

آیا فقْاء ساتق چطَر؟ سکَالر ّستٌذ؟  کًٌَیآیا حَزُ ّای فؼلی ها سکَالر است؟ آیا فقْاء  تِ راستی

تحخی کالهی است یا تحخی فقْی؟ ٍ  ،َدى فقِسکَالر اهکاى تحقق دارد؟ آیا سکَالر تَدى یا ًث اساساً فقِ

تاز هی گردد، ایي هثاًی تا اجتْاد حاصل هی ضَد یا تقلیذی است؟  اصَل ٍ هثاًی فقِ اگر تحخی است کِ تِ

آیا سکَالر تَدى یا ًثَدى فقیِ، اهری  ٍ آیا هجتْذ هی تَاًذ در سکَالر تَدى یا ًثَدى فقِ تقلیذ ًوایذ؟

رًٍق تخطیذى تِ درٍس خارد فقِ حکَهت، ضْرسازی، رٍى رفت از فقِ سکَالر، آیا راُ تفرهایطی است؟ 

است؟  ٍ تیغ ٍ طْارت صالةفرٌّگ ٍ ٌّر است؟ آیا راُ چارُ کن فرٍؽ کردى چراؽ درس ّای خارد فقِ 

آیا ایي داًص فقِ است کِ فقیِ سکَالر تحَیل هی دّذ یا ایي فقیِ است کِ فقِ سکَالر تَلیذ هی کٌذ؟ ٍ 

 ت تسیار دیگری کِ پاسخ  تِ ّرکذاهطاى ، تحر طَیلی هی طلثذ.سؤاال

اضاػرُ یا اکخر آى ّا ، احکام ضرػی را تاتغ هصالح ٍ هفاسذ ٍاقؼی ًوی داًٌذ. در سَی دیگر  ، در اسالم

 هؼتقذًذ کِ  ػذلیِّترخی از در ایي هیاى  هی گَیٌذ. "مقاصدالشریعة"ٍ  "ػلل الطرایغ"سخي از ، ػذلیِّ 

دیگر ٍ دستِ ای  استترخَردار از هصلحت ٍ هفسذُ  ،هر ٍ ًْی خذاًٍذأ قهر ٍ ًْی پیص از تؼلّأهتؼلق 

ترای هخال آخًَذ خراساًی در احکام داًٌذ.  جؼل حکن ٍ ػول تِ آى را کافی هی ٍجَد هصلحت در ًفسِ

آى  ، ًِ هی داًذدر خَد احکام  را ظاّری ضرػی یؼٌی احکاهی کِ تا اصَل ػولیِ حاتت هی ضَد، هصلحت

ٍ یا هحقق خَیی در احکام ٍضؼی از قثیل هلکیت ٍ زٍجیت چٌیي  ؛از قثل در هتؼلق ٍجَد داضتِ تاضذکِ 

 ًظری دارًذ.



پیص از  ،پس از ایي هرحلِ ، سخي در ایي است کِ در صَرت تؼلّق داضتي أهر ٍ ًْی تِ هصالح ٍ هفاسذ

تؼلق أهر ٍ ًْی الْی تِ آًْا ، آیا اهکاى دستیاتی تِ هصالح ٍ هفاسذ ٍاقؼی احکام، تَسط ػقل ٍجَد دارد؟ 

ػقل تِ درک یا تٌْا راُ ٍصَل تِ ایي هصالح ٍ هفاسذ ، هتي اخثار ٍ رٍایات است؟ تِ ػثارت دیگر آیا 

د ، ایي قطغ تا ٍجَد ایي کِ از طریق ًقل داررا قطؼی هالکات احکام ضرع تَاًا است؟ ٍاگر چٌیي تَاًایی 

 تِ دست ًیاهذُ است، حجیت دارد؟

از  درک قطؼی هالکات احکام  تِ طَر کلی اخثاریَى ضیؼِ هؼتقذًذ کِ ػقلترخی از در سٌت فقْی ،  

حتی اگر چٌیي تَاًایی ّن داضتِ تاضذ ، تِ جْت ایي کِ از طریق ًقل هؼتقذًذ، ترخی دیگر ػاجس است ٍ 

پرداختي تِ هثاحج جذیذ در صَرتی کِ چٌیي اػتقادی صحیح تاضذ، ت ًیاهذُ است ، حجیت ًذارد. تِ دس

ٍ تِ  ،ٍ هسألِ ّای ًَ در حیطِ ی فقِ یا هثتٌی تر اخثار ٍ رٍایت است ٍ یا تِ جْت کاستی در رٍایات

تایذ تِ اصَل ػولیِ در هَرد ایي هَضَػات  -ادلِّ  ازپس از فحص  -ًثَدى دلیل  تر، تِ جْتدقیق ػثارت

ٍ  ّستٌذ استٌثاط احکام ضرػیدر ٍاقغ اخثاریَى ًافی اجتْاد ٍ هالحظِ ی اصَل فقِ در  هراجؼِ ًوَد.

 ّستٌذ. هراجؼِ ی هستقین تِ اخثارقائل تِ 

 تا ایي هقذهِ ، تِ ریطِ یاتی فقِ سکَالر هی پردازین :

پرسص  ،ٍى ٍ احکام فردی تذاًیناگر سکَالریسن را تِ هحصَر کردى دیي ٍ فقِ تِ حیطِ ی ضؤ .1

تِ دست یافت؟ ٍ اجتواع ایي جاست کِ آیا تا داضتي ًگاُ اخثاری هی تَاى تِ فقْی در تراز جاهؼِ 

تَاى ایجاد چٌیي فقْی را دارد ٍ اگر تا هتي  ،اجتْادػثارت دیگر آیا هتي رٍایات تذٍى لحاظ 

اًین تِ چٌیي فقْی رٍایات اهکاى دست یاتی تِ هقصَد را ًذارین ، تا اجرای اصَل ػولیِ ًیس ًوی تَ

حکن ظاّری را تذٍى استیفاء هصالح ٍ هفاسذ ٍاقؼی  ، چرا کِ اساسا اصَل ػولیِ دست پیذا کٌین

ّای سکَالریسن در حَزُ ّا ریطِ دٍاًذى اخثاری گری  تٌاترایي یکی از ریطِ .حاصل هی ًوایٌذ

 حتی در هیاى اصَلیَى ٍ فالسفِ ی حال حاضر حَزُ است.

صَلی ، ٍجَد هصلحت در ًفسِ جؼل حکن ٍ ػول تِ آى را ترای تأهیي فقیْی ا ّویٌطَر اگر .2

غ ًوَدُ هصلحت ٍ هفسذُ ، کافی تذاًذ ، راتطِ ی فقِ را تا ػالن خارد ٍ هفاسذ ٍ هصالح آى قط

ذ تِ احکام استٌثاط ضذُ تِ جْت دست یاتی تِ هصالح ٍ هفاسذ ًفس تطریغ ٍ تٌْا تر تؼثّاست 

در ػالن خارد استٌثاط ضذُ را احکام تأکیذ هی ًوایذ. ایي تِ هؼٌای آى است کِ ًوی تَاى احکام 



اًَى هالزهِ ی تٌاترایي تِ ّر هیساى کِ ق هخور حور داًست ٍ آى را در اهَر اجتواػی پیادُ ساخت.

حکن ػقل تا ضرع ٍ دست یاتی تِ هالکات قطؼی احکام تَسط ػقل ، رٍ تِ افَل رٍد، ارتثاط فقِ 

تستر فراّن تَدى  تِ هؼٌای در حقیقتایي ٍ  ًیس از هیاى خَاّذ رفتٍ ػالن ػیي ٍ خارد 

یؼٌی تا تَجِ تِ ایي دٍ ًگاُ ، کِ هثٌای ػیاى یا ًْاى ترخی از فقْا است، فقِ  الریسن است.سکَ

داًطی پسیٌی است کِ پس از طرح سؤال ٍ ترخَرد تا رٍیذادی هستحذث ترای هکلفیي ، در  ،تٌْا

پرتَ استفتاء ، تِ تؼییي تکلیف ضرػی هی پردازد ٍ در ایي هسیر در ًثَد ادلِّ ، از اصَل ػولیِ هذد 

ترای چٌیي فقْایی اساسا، طرح هثاحخی تا هَضَػات  پاسخ را تا حکن ظاّری هی دّذ. ِ ٍ گرفت

 اجتواػی، هؼٌی ًذارد.
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