
سیرتحول معنای واژه فقه و تلقی امام خمینی)ره( از آن
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البته گاهی در روایات فقه به معنای فهم احکام عملی  اعم از احکام ومعارف آن، 
است و همین زمینه شده که مشهور فقها فقه را به معنای دستورات شرعی بدانند. 
در مقابل امام خمینی)ره( که علم فقه را ظهور و بروز عرفی قرآن وسنت می داند 

برای فقه معنای هم تراز متون دینی قائل است.
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مقدمه
وخالی  ظاهرروشن  به  فقهی  مباحث  به  آشنایان  برای  و  پُرکاربرد  بسیار  واژه  فقه 
دینی  درمتون  واژه  این  غیرازمعنای  متداول  معنای  این  گویا  ولی  است،  ازابهام 
است، درمتون دینی به معنای به کارمی رفته و حاال تلقی دیگری ازآن وجود دارد. 
عدم توجه به این تغییر و تحول معنا چه بسا که بد فهمی متون دینی را به دنبال 
داشته باشد. به همین دلیل جادارد که تحول معنای واژه فقه، معنای آن در متون 
و تلقی فقها و باالخص امام خمینی)ره( از این واژه را بیان کنیم. برای این منظور 

بحث را در چهار گفتار پی می گیریم:
گفتار اول: تحول و کیفیت تحول معنای فقه؛

گفتار دوم: معنای فقیه در لغت و اصطالح؛
گفتار سوم: معنای فقه در آیات و ورایات؛

گفتار چهارم: فقه از منظر امام خمینی)ره(.

گفتار اول: تحول و کیفیت تحول معنای فقه

الف. تحول معنایی واژه فقه
حال  هر  »به  است  آن  معنایی  تحول  فقه  اژه  و  باب  در  مهم  بحث های  از  یکی 
شناسی  باز  و  تأمل  نیازمند  روشنی،  همه  با  تفقه  و  فقاهت  و  فقه  چون  واژگانی 
است ... زیرا امروز شاهد آنیم که واژه فقه از معانی کلی و فراگیر و  محتوای غنی 
کار می رود.  به  اخصی  بلکه  معنای خاصی  در  و  است  تجرید شده  و  بازگرفته  آن 
اثبات اجرمندی وجایگاه آن به آیات و روایاتی استناد می شود  در حالی که برای 
و  فراگیر  از کلیتی  واین عدول  و غنی تر است.  به معنای بس گسترده تر  ناظر  که 
و  شده  اجزاء  و  ابعاد  سایر  از  غفلت  سبب  احیانأ  که  است،  جزئی  امر  به  واقع نگر 
فقاهت و اجتهاد و اسالم شناسی مدعیان را به شدت آسیب پذیر و فاقد اعتدال و 
اتقان ساخته است« )فقه اجتهادی و اصالح حوزه ها از دیدگاه امام، کیهان اندیشه، شماره 29: 16 

و 15(.
سه  و  نموده  راطی  مرحله  سه  فقه  واژه  پیداست  عبارت  ازاین  طورکه  همان 
معنای متفاوت برای آن وجود دارد و آنچه که حاال از آن فهمیده می شود غیر از 
معنای اولیه ای آن است. بیانات محققین دیگرهم مؤید این تحول است )رک: احیاء 

علوم الدین: 1/ 84؛ نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظر گاه اهل سنت: 41(.
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ب. کیفیت تحول معنایی فقه و مراحل آن
همۀ کسانی که در باب تحول معنای واژه فقه سخنی دارند تحول معنایی این واژه 

از عام به خاص را قبول دارند، اما اینکه این معانی کدام اند هم داستان نیستند.
یک. بیان اول در کیفیت تحول معنای واژه فقه: غزالی برای واژه فقه سه معنا 

بیان کرده، یک معنای لغوی و دو معنای اصطالحی:
اول. معنای لغوی: فقه در لغت به معنای مطلق فهم است؛

دوم. معنای اصطالحی عام: فقه در عصر اولی و آیات و روایات به معنای دانستن 
راه آخرت، شناختن آفتهای نفس و شناختن آفات اعمال است؛

از شناخت  سوم. معنای معنای اصطالحی خاص: معنای جدید فقه عبارت است 
فروعات فقهی و فتاوی غریب و علل آن )ر.ک: احیاء علوم الدین: همان(.

چنان که می بینیم از نظر غزالی فقه در متون دینی یک اصطالح شرعی است 
به معنای دانستن راه آخرت، شناخت آفات نفس و آفات اعمال. در عصر نخست 
که  کرده  پیدا  خاصی  معنای  اخیر  عصر  در  اما  داشته،  وجود  فقه  از  تلقی  همین 

عبارت است از دانستن فروعات فقهی و فتاوای غریب و علل آن.
فقه  واژه  برای  جناتی  آقای  فقه:  واژه  معنای  بیان دوم در کیفیت تحول  دو. 

چهار معنا بیان می کند، یک معنای لغوی و سه معنای اصطالحی:
وضع  فقه  واژه  برای  شریعت،  اصلی  مأخذ  و  منابع  در  فقه:  لغوی  معنای  اول. 
خاص و معنای غیر از معنای لغوی آن درنظرگرفته نشده است. وفقه دردین یك 
با گذشت  ولی  است.  کاررفته  به  آن  لغوی  درمعنای  بلکه  نیست.  اصطالح شرعی 
زمان این واژه در میان پیروان شریعت و یا بخشی از آنان، معنا و محدوده خاصی 

پیدا کرده تا آنجا که به صورت یك اصطالح جدید در آمده است.
همه  عام  بمعنای  اصطالحی  فقه  از  منظور  عام:  به معنای  اصطالحی  فقه  دوم. 
احکامی است که از طرف خداوند به توسط جبرئیل بر رسول خدا فرود آمد چه در 

زمینه اقتصادی و چه در زمینه فروع عملی و چه در غیر اینها.
سوم. فقه اصطالحی به معنای خاص: منظور از افقه اصطالحی به معنای خاص 
همان احکام شرعی فرعی عملی است؛ عبادات، معامالت، مسائل حقوقی وکیفری، 
این زمینه شناسایی شده وآیات  از قران در  تجاری و زراعی که حدود پانصد آیه 

االحکام نامیده می شود.
چهارم. فقه اصطالحی بمعنی االخص: منظور از فقه اصطالحی بمعنی االخص، 
شناخت  پایه های  و  منابع  از  مجتهدان  که  است  دستوراتی  و  احکام  از  عبارت 
و  اجتهادی  فقه  )رک:  آورده اند  فتوا  به صورت  عملیه  رساله های  در  و  نموده  استهظار 

اصالح حوزه ها از دیدگاه امام، کیهان اندیشه، شماره 29: ص16 و 17(.
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سه. نتیجه
دو بیان که در باب معانی واژه فقه و تحول آن ذکر شده تفاوت های دارند، غزالی 
ـ  اصطالحی  معنای  دو  و  لغوی  معنای  یك  ـ  کرده  ذکر  فقه  واژه  برای  معنا  سه 
راه  دانستن  به معنای  می داند،  شرعی  اصطالح  یك  دینی  متون  در  را  فقه  واژه  و 
اّما بیان دوم چهار معنا برای واژه فقه بیان داشته ـ یك  آخرت و آفت های نفس، 
معنای لغوی و سه معنای اصطالحی ـ و واژه فقه را در متون دینی اصطالح شرعی 
استعمال  خود  لغوی  معنای  همان  به  دین  متون  در  فقه  می گوید  بلکه  نمی داند، 
شده و جالب اینکه هر دو بزرگوار به آیات و روایات استناد نموده اند. برای روشن 
شدن معنای فقه در متون دینی و عصر اول  بحث را در معنای لغوی و اصطالحی 

و آیات و روایات پی می گیریم.

گفتار دوم: بیان معنای فقه درلغت و اصطالح

الف. فقه در لغت
با تتبع در کتب لغت دست کم سه معنا برای واژه فقه می توان یافت، که در ذیل 

بیان آنها می آید:
وَفِقَه  فقیه،  فهو  فِْقهاً  یَْفُقُه  الرجل  َفُقَه  یقال:  الدین،  العلم فی  الفقه:  العین:  یک( 
یَْفَقُه فِقهاً اذا فهم. و افقهُته: بَیَّْنُت لُه. والتََّفقُُّه: تََعلُُّم الِفْقِه )کتاب العین: 3/ 370(؛ یعنی 
واژه فقه زمانی که از باب )َفُقَه یَْفُقُه( باشد مربوط به علم دین است. گفته می شود: 
باب  از  که  وقتی  و  است.  فقیه  مرد  آن  پس  فهمیدن  می فهمد،  فهمید،  آن کس 
)َفِقَه یَْفَقُه( باشد به معنای مطلق فهمیدن است، گفته می شود: فقه یفقه فقهاً وقت 
که بفهمد. زمانی که از باب افتعال باشد به معنای بیان نمودن است مثال »افقهته« 
یعنی بیان نموده برای او. و زمانی که از باب تفعل باشد به معنای آموختن علم فقه 

است، مثال »التفقه« یعنی آموختن فقه.
دو( مفردات راغب: الِفْقُه: هوالّتوصل الی علم غائب بعلم شاهد، فهو أخّص من 
َفِقیهاً، وَفِقَه  َفقاَهًة: إذا صار  الّرجل  َفُقَه  العلم با حکام الشریعة، یقال:  العلم. والفقه: 

ای: فهم. َفَقهاً، وَفِقَهُه ای: فهمه )مفردات الفاظ القران: 642ـ643(.
فقه عبادت است از رسیدن به علم غائب توسط علم شاهد یعنی به امور غیبی 
فقه  پس  است.  مشهود  امور  به  مربوط  که  دانسته های  طریق  از  کردن  پیدا  علم 
اخص از علم است. وفقه )از َفُقَه یَْفُقُه( عبارت است از علم به احکام شرعی. گفته 
می شود: »فُقه الرحل َفَقاَهة« زمانی که آن کس فقیه شود. وفِقه )از َفِقَه یَْفَقُه( یعنی 

فهم، هم چنین َفَقهاً به فتح و َفِقَهُه یعنی فهماند.
با توجه این دو نمونه که گذشت و لغت نامه های دیگری مالحظه نمودم )رک: لسان 
ج4،  اللغة،  مقاییس  معجم  ص478؛  البالغه،  اساس  ص2243؛  ج4،  الصحاح.  ص522؛  ج13،  العرب، 
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ص442؛ مجمع البحرین: 6/ 355( واژه »فقه« به معانی ذیل می آید: 
به  ثانیا،  باشد(؛  یَفُقه  َفُقه  از  به دین وشریعت )غالبًا وقت كه  به معنای علم  اوال. 
معنای علم به غائب توسط علم به شاهد؛ ثالثا، و اكثراً به معنای فهمیدن خصوصًا 

زمان كه )ازَفقِه یَفَقه یا از َفَقه یَفَقه( باشد.

ب. فقه در اصطالح
معنای  با  تراز  و هم  رفته  کار  به  عام  به معنای  گاه  فقها هر چند  اصطالح  در  فقه 
مستفاد از متون دینی است )رک: معجم المصطلحات و االلفاظ الفقیه: 3/ 49( ولی نوعا فقها 
از معنای لغوی، قرانی  برای واژه فقه ذکری می کنند، معنای اخص  معنای خاص 
و حدیثی آن. این معنای خاص هر چند در نزد فقهای »عامه« و »خاصه« تعابیر 
احکام  به  فقه  اختصاص  آنها  همه  جامع  اّما  داده،  اختصاص  خود  به  را  متفاوت 
شرعی عملی است. از آنجایی که این تعاریف مختلف یك جا در مصطلحات فقهی 
و اصولی آورده شده، ما در ذیل برای نمونه به آوردن یکی ازاین تعاریف که در نزد 

فقهای امامیه مشهور است اکتفا می کنیم:
فقه  یعنی  )همان(  التفصیلة«  ادلتها  من  الفرعیة  الشریعة  حکام  ان  با  العلم  »انه 

عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی که مستفا از ادله تفصیلی است.

گفتار سوم: معنای فقه در آیات و روایات

الف. فقه در آیات قرآن
در قرآن کریم واژه »فقه« نیامده اّما شکل های فعلی این واژه بیست بار آمده، و از 
بار به دین نسبت داده شده، وآن آیه شریفه مشهور به  این بیست مورد تنها یك 
»نفر« است که فقها ازآن وجوب تفقه را استفاده نموده. توجه به معنای این آیه 

کریمه معنای قرآنی واژه فقه را روشن می کند. 
در سوره توبه آیه صد و بیست دوم خداوند تعالی می فرماید: »فلوال نفر من کل 

فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین« )سورۀ توبه: 122(.
مؤمنان همگی نتوانند سفر کنند، چرا از هر گروه از ایشان دستۀ سفر نکنند تادر 

کار دین دانش اندوزند. 
عالمه طباطبایی بعد از بیان معنای آیه می فرماید:

آن  فروع  و  اصول  از  دینی  معارف  همه  فهمیدن  دین  در  تفقه  از  مقصود  اوالً 
است، نه خصوص احکام عملی، که فعال در لسان دین کلمه فقه اصطالح در آن 

شده )رک: ترجمه تفسیر المیزان: 9/ 550(.
جماعة  کّل  من  نفر  فهاّل  دارد:  را  بیان  همین  نظیر  آیه  معنای  در  هم  صدرا  مال 
کثیرة کاهل بلدة أوکقبیلة جماعة لیتکلفوا الفقاهة فی الدین و المعرفة بأصول اإلیمان 

و قواعد العقائد علی الیقین ویتجشموا مشاق تحصیلها )شرح االصول الکافی: 1/ 48-47(.
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چرا سفر نکنند از هر گروه کثیر مثل اهل یك شهر یا یك قبیله جمعی تا اینکه 
عهده دار دانش اندوزی در دین و معرفت در اصول ایمان و پایه های عقاید به نحو 

یقینی شوند، و مشقت های تحصیل معرفت دین را بر دوش بکشند.
اعم  ودین  است،  »دین«  تفقه  متعلق  قرانی  کریمۀ  دراین  اینکه  به  باتوجه 
ازاصول دین و فروع آن می باشد، محققین محترم اوال تفقه را به معنای فهم همۀ 
عمیق  فهم  معنای  به  را  تفعل  باب  از  تفقه  ثانیا  و  نموده اند،  معنا  دینی  معارف 
می دانند. بنابراین واژه »فقه« در آیات الهی معنای عام دارد که عبارت باشد از فهم 

عمیق همۀ معارف دینی.

ب. فقه در روایات
روایات مشتمل بر واژه های مشتق از ماده )ف، ق، ه( بسامد با الیی دارد. احصای 
آن در تمام متون روایی نه در وسع این نوشته می گنجد و نه الزم است. مهم به 
دست آوردن معنا یا معانی حقیقی واژه »فقه« در متون روایی است که با بررسی 
تتبع در اصول کافی روایات  با  از کتب معتبر روایی حاصل می شود.  روایات یکی 

مشتمل بر واژه فقه و مشتقات دیگر ماده )ف، ق، ه( سه دسته اند:
یک. روایاتی که شکل فعلی واژه های مشتق از ماده )ف، ق، ه( را شامل است؛

دو. روایاتی که شکل اسمی واژۀ یاد شده را در خود جای داده؛
سه. روایاتی که مشتمل بر شکل و صفی واچه های مشتق از ماده )ف، ق، ه( است.

به  اکثرقریب  در  می باشد  روایت  هشت  و  پنجا  جمعاً  که  روایات  دسته  سه  این 
یك  فقه  دیگر  به عبارت  است،  دینی  معارف  تمام  فهم  معنای  به  »فقه«  اتفاق شان 
اصطالح و به معنای فهم همۀ معارف دینی است. بله در برخی از این روایات گویا 
»فقه« به معنای احکام عملی و دستورات شرعی است. در ذیل برای هر دو معنا 

روایاتی را بعنوان شاهد مالحظه می کنیم.

یک( فقه به معنای فهم همۀ معارف دینی 
از اکثر روایات استفاده نمود، و  »فقه« به معنا فهم همۀ معارف دینی را می شود 
بلکه خیل از روایات ظهور دراین مدعا دارند. دلیل این ادعا روایاتی است مشتمل 
بر شکل فعلی، سمی و وصفی واژه های مشتق از ماده )ف، ق وه( که در ذیل مرور 

می کنیم.
من  یتفّقه  ال  فیمن  الخیر  ابوعبداهلل)ع(  قال  فعلی:  شکل  بر  مشتمل  روایت 
اصحابنا )اصول کافی: ج1/ کتاب 2/ باب2/ حدیث6/ ص33/ س5(. امام علیه السالم فرمود: ای 

سید، هر کدام از یاران ما که فقه ندانند خیری ندارد.
روایت مشتمل بر شکل اسمی: من عالمات الفقه الحلم و العلم و الصمت )همان: 
ج2/ کتاب5/ باب56/ حدیث1/ ص113/ س6(. از نشانه های فهم )در دین( بردباری و دانش 



آن
از 

ه( 
ی)ر

مین
 خ

ام
 ام

قی
 تل

ه و
 فق

ژه
 وا

ای
عن

ل م
حو

رت
سی

137

و خاموشی است.
یقّنط  لم  الفقیه؟ من  بالفقیه حّق  اُخبرکم  أال  بر شکل وصفی:  روایت مشتمل 
 ، الناس من رحمة اهلّل، ولم یؤمنهم من عذاب اهلّل، ولم یرّخص لهم فی معاصی اهلّلّ

ولم یترك القرآن رغبة عنه الی غیره )همان: ج1/ کتاب2/ باب5/ حدیث3/ ص36/ س12(.
از فقیه به حق به شما خبر ندهم؟ کسی است که مردم را از رحمت خدا نومید 
نسازد و از عذابش آسوده خاطر نکند و به مردم رخصت گناه ندهد و قرآن را به 

خاطر میل به چیزی دیگر از دست ندهد.
اصطالح  یك  فقه  که  دارد  ظهور  روایت  این  می کنیم  مشاهده  که  طور  همان 
نسبت  چیزی  یا  و  کس  به  را  فقه  واژه  فعلی  شکل  که  روایات  همۀ  نیز  و  است. 
باب9/  6/ ص33/ س5؛  حدیث  باب2/  8/ ص31/ س1؛  حدیث   /1 باب  کتاب2/  همان:  )رک:  نداده، 
حدیث4/ ص40/ س13؛ باب 13/ حدیث 6/ ص45/ س82؛ کتاب 4/ باب 15/ حدیث 1/ ص202/ س2؛ 
باب18/ حدیث   /5 کتاب  باب 108 حدیث 91/ ص433/ س4؛ ج2/  باب81/ حدیث8/ ص353/ س2؛ 
7/ ص39/ س10؛ باب 81/ حدیث 3/ ص187/ س1( یا روایات که اثر فقه یا عالمت فقه را 
حدیث3/ ص36/  باب5/  6/ ص33/ س6؛  حدیث   /2 باب   /2 کتاب  ج1/  همان/  )رک:  می کند  بیان 
باب 16/ حدیث 5/ ص149/  باب13/ حدیث6/ ص65/ س12؛  باب5/ حدیث4/ ص36/ س19؛  س16؛ 
س8؛ ج2/ کتاب 5/ باب23/ حدیث4/ ص48/ س16؛ باب24/ حدیث1/ ص50/ س6؛ باب56/ حدیث1/ 
ص113/ س6( و یا روایاتی که ویژگی فقیه را بیان می کند، )رک: همان/ ج1/ کتاب2/ باب5/ 
باب7/ حدیث3/ ص38/  باب7/ حدیث2/ ص38/ س7؛  باب7/ حدیث1/ س4؛  حدیث3/ ص36/ س12؛ 
س10؛ باب 7/ حدیث4/ ص38/ س12؛ باب14/ حدیث5/ ص46/ س21؛ ج2/ کتاب5/ باب29/ حدیث3/ 
س16؛  ص223/  حدیث7/  باب98/  کتاب5/  ج2/  س5؛  ص133/  حدیث16/  باب61/  س11؛  ص56/ 
این روایات ظهور در سم بودن فقه و اصطالح  باب167/ حدیث1/ ص391/ س11( همۀ 

بودن آن دارند. اّما معنای این اصطالح چیست؟
روایات زیادی واژه های مشتق از ماده )ف ق ه( را به دین نسبت داده اند. )رک: 
حدیث9/  باب1/  س11؛  ص31/  حدیث7/  باب1/  س7؛  ص31/  حدیث6/  باب1/  کتاب2/  ج1/  همان: 
حدیث9/  باب20/  کتاب4/  س11؛  ص56/  حدیث9/  باب19/  س19؛  ص32/  حدیث4/   /2 باب  ص31/ 
حدیث3/  باب125/  س3؛  ص380/   /19 و  س10  ص378/   /  3،  2، حدیث1  باب89/  س9؛  ص212/ 
ص130/  حدیث10/  باب61/  کتاب5/  س16؛  ص33/  حدیث3/  باب2/  کتاب2/  ج2/  س10؛  ص515/ 
دیگر  به عبارت  است.  دین  فهم  برای  اسم  فقه  که  می کند  بیان  روایات  این  س2( 
روایات گذشته ظهور در اسم و اصطالح بودن فقه دارند. واین روایات که فقه را به 
دین نسبت می دهند بیان می کنند که فقه اسم برای فهم دین است. و از آنجای 
به  و  اصطالح  یك  روایات  در  فقه  واژه  پس  است.  فروع  و  اصول  از  اعم  دین  که 

معنای فهم تمام معارف دینی اعم از اصول و فروع می باشد.
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دو( فقه به معنای احکام عملی و دستورات شرعی
استفاده  روایات  برخی  از  شرعی  دستورات  و  عملی  احکام  فهم  معنای  به  فقه 
با  را  فقها  یا  داده  قرار   ... و  افسران  و  قضات  کنار  در  را  فقها  که  روایتی  می شود. 
اصحاب کالم جمع نموده و یا حکم را به فقها نسبت داده شاید بشود گفت مراد از 

فقها عالمان به احکام و دستورات شرعی است.
روایت اّول: فما سألت أحداً من بنی هاشم و القُّواِد و الکّتاِب و الُقضاِةّ و الُفَقهأ 
باب124/ حدیث1/  )همان: ج1/ کتاب4/  اجالل...  غایة  فی  عنده  إاّل وجدته  الناس  و سائر 

ص504/ س16(.
و از هرکدام از بنی هاشم و افسران و نویسندگان و قضات و فقها و مردم دیگر 

پرسش کردم در نزد همۀ مردم در نهایت اجالل بود... .
العّباس  بن  داود  إلیَّ  فأرسل  الکالم،  اصحاب  و  الفقهأ  ناظرت  و  دوم:  روایت 
باب125/ حدیث3/  )همان: ج1/ کتاب4/  فناظرونی...  الفقهأ  علیَّ  فأحضرنی مجلسه وجمع 

ص515/ س19، 18(.
با فقها و دانشمندان دینی مباحثه کردم، داود بن عباس مرا در مجلس خود 

خواست و فقها را گردآورد و با من بحث کردند.
روایت سوم: الحکم ماحکم به أعدلهما و اوفقههما و أصدقهما فی الحدیث و 
اورعهما ... )همان: ج1/ کتاب 2/ باب 21/ حدیث10/ ص68/ س1( حکم آن درست است که 

عادل تر و فقیه تر و در نقل حدیث راستگوتر و باتقوی تراست.
و  عملی  احکام  فقه  از  مراد  اینکه  در  ندارند  ظهور  هرچند  روایت  سه  این 
دستورات شرعی است، ولی به احتمال زیاد روایت اّول که فقها را در کنار قضات 
و افسران و کاتبان قرارداده مراد از فقها عالمان به احکام عملی و دستورات شرعی 
و  عقاید  به  عالمان  یعنی  کالم  اصحاب  کنار  در  فقها  که  دوم  روایت  در  باشد، 
اعتقادات قرار گرفته هم این احتمال است. همین طور در روایت سوم که حکم به 

فقها منتسب شده است.

ج. جمع بندی
و  کریم  قران  در  آن  استعمال  فقها،  تعریف  لغت،  کتب  در  »فقه«  واژه  بررسی  از 
لغوی  معنای  همان  به  کریم  قران  در  واژه  این  که  می آید  بدست  شریف  روایات 
استعمال شده، ولی از آنجای که یك مورد متعلق آن دین می باشد زمینهء اصطالح 
آمده  در  اصطالح  یك  صورت  به  السالم  علیهم  ائمه  درکالم  و  شده  فراهم  شدن 
است به معنای فهم تمام معارف دینی اعم از اصول وفروع آن. استعمال واژه فقه 
فقه  احکام عملی و دستورات شرعی زمینه شده که  به معنای  احادیث  برخی  در 
احکام علمی و  به معنای فهم  فقه  فقها  لذا درکلمات  و  اصطالح دراین معنا شود 

دستورات شرعی اصطالح می شود.
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باتوجه به این مطلب هم گفته غّزالی که واژه »فقه« درعصر اّول یك اصطالح 
است  چنین  ـ  السالم  علیهم  ـ  بیت  اهل  روایات  در  که  چرا  است؛  صحیح  بوده 
صائب  باشد  آخرت  راههای  دانستن  اصطالح  این  معنای  که  جهت  ازاین  هرچند 
نیست بلکه معنای آن فهم دین است اعم از اصول وفروع ودنیا وآخرت. وهم بیان 
آقای جّناتی صائب است که می گوید: فقه درمتون دینی به معنای لغوی استعمال 
چنین  قرانی  کریمه های  در  که  دلیل  این  به  نیست،  خاص  اصطالح  ویك  شده 
است. درهر صورت چه فقه درمتون به معنای لغوی استعمال شده باشد وچه یك 

اصطالح باشد معنای آن فهم عمیق دین است اعم از اصول وفروع آن.

گفتار چهارم: فقه از منظر امام راحل
امام خمینی)ره( تلقی متعارف از فقه را نقد می کند و برای فقه معنای هم تراز با 

معنای مستفاد از متون دینی ارائه می دهد. و ویژگی های آن را بیان می کند.

الف( نقد تلقی متعارف از فقه
و دستورات شرعی می داند  احکام عملی  فهم  و  فروعات  به  مربوط  را  فقه  مشهور 
تقسیم علوم  به همین دلیل غزالی در یك  از علوم دنیایی است.  فقه  تلقی  این  با 
اول می داند.  از دسته  را  فقه  و  تقسیم می کند،  علوم آخرتی  و  دنیایی  علوم  به  را 
به  بیان مفصل ذیل  را نمی پذیرد و در  از فقه  تلقی  این  امام خمینی)ره(  حضرت 
رّد آن می پردازد »جناب محقق فالسفه، صدر الحکماء و المتألهین، قّدس اهلّل سّره 
و أجزل أجره، در شرح اصول کافی از شیخ غزالی کالم طویلی نقل فرماید که در 
آن کالم تقسیم نموده است علوم را به علم دنیاوى و آخرتی. و علم فقه را از علوم 
دنیاویه قرار داده، و علم آخرت را به علم "مکاشفه" و "معامله" تقسیم کرده است. 
و علم معامله را علم به احوال قلوب قرار داده است، و علم مکاشفه را نورى دانسته 
نور کشف  آن  به  و  مذمومه  از صفات  آن  تطهیر  از  قلب حاصل شود پس  در  که 
حقایق شود تا آنکه معرفت حقیقی به ذات و اسماء و صفات و افعال و حکمت آنها 
و سایر معارف پیدا شود. و چون این تقسیم مرضّی پیش این محقق بوده، در شرح 
این  که »ظاهر  است  فرموده  آن هستیم  در صدد شرح  اکنون  ما  که  این حدیث 
است که این تقسیم و حصر که رسول اکرم، صلّی اهلّل علیه و آله، فرموده اند راجع 
به علوم معامالت باشد، زیرا این علوم است که اکثر مردم از آن منتفع می شوند. و 
اما علوم مکاشفات در عده قلیلی از مردم حاصل شود که از کبریت احمر عزیزترند، 
چنانچه احادیث "کتاب ایمان و کفر" که پس از این آید داللت بر آن دارد.« تمام 

شد ترجمه کالم ایشان با اختصار.
علوم  از  را  فقه  علم  آنکه  یکی  است:  امر  دو  غّزالی  اشکال در کالم شیخ  اما  و 
دنیایی و فقها را از علماى دنیا دانسته، با اینکه این علم از عّز علوم آخرت است. و 
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این ناشی است از حّب نفس و حّب به آن چیزى که به خیال خودش اهل اوست، 
یعنی علم اخالق به معناى متعارف رسمی، از این جهت از سایر علوم، حتی علوم 

عقلیه، تکذیب کرده است.« )شرح چهل حدیث: 395(.
امام راحل دراین بیان فقه را از اعز علوم آخرت می داند، که با تلقی رایج از فقه 

سازگاری ندارد، بلکه با تعریف سازگار است، که ایشان ارائه می دهند.

ب( تعریف فقه درکالم امام
از نظرامام راحل: اوال. انسان نمونه ی کامل تمام جهان و موجودی است که همه 
و  الصلوة  علیهم  ائمه  و  اکرم  نبی  در کالم  که  قران،  ثانیا.  و  دارد؛  را درخود  عالم 
السالم تجلی و ظهوریافته، برنامه ای زیست و تکامل چنین موجودی است؛ و ثالثا. 
فقه ظهور و تبلور قرآن و امامت و نبوت است. ایشان در مورد اسالم، قرآن و انسان 
درسْت  "انساْن  قرآن  است.  چیز  همه  قرآن  است.  چیز  همه  »اسالم  می فرماید: 
کن" است، کتاب انسان سازى است. قرآن همه چیز دارد: سیاست دارد، فقه دارد، 
فلسفه دارد، همه چیز دارد. انسان همه چیز است و باید همه احتیاجاتش را قرآن 
تأمین بکند. انسان یك اعجوبه اى است که همه عالم است، و قرآن یك اعجوبه اى 
باره فقه  امام: 6/ 278( و در  انسان را به همه اقشار می کند.« )صحیفه  اداره  است که 
سنتی می گوید: »فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد 
ثانویه که هر دو مکتب فقه اسالمی  اولیه و چه  و عظمت ملتها است، چه احکام 

است.« )همان: 21/ 399(.
به بیان دیگر اوال. والیت و نبوت با شریعت دو روی یك سکه اند، والیت و نبوت 
باطن شریعت و شریعت تجلی و ظاهر والیت و نبوت است؛ و ثانیا. شریعت الگوی 
تمام نمای زیست و برنامۀ کامل ادارۀ انسان است؛ و ثالثا. فقه بروز و ظهور شریعت 

است. و لذاست که امام خمینی)ره( در تعریف فقه می گوید:
»فقه، تئورى واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.« )همان: 289(

براساس  برنامه ای که هم  است  انسان  اداره  برنامه  و  تئوری  فقه  تعریف  این  با 
نیازهای واقعی انسان فراهم شده و هم کامل است؛ یعنی تمام ابعاد وجودی انسان 
را در نظردارد؛ بعد معرفتی و عملی، بعد دنیوی و اخروی، بعد ظاهری و باطنی، 
نظر  در  گور  تا  ازگهواره  را  انسان  فرهنگی  و  سیاسی  بعد  اجتماعی،  و  فردی  بعد 
دارد. این تعریف از طرفی خیلی تفاوت دارد با تعریف مشهور و رایج بین فقها که 
فقه را منحصر به فروعات و فهم احکام و دستورات عملی می دانند. و از سوی دیگر 

با فقه مصطلح در عصراول نزدیك و بلکه یکی است. 

ج( ویژگی های فقه از نظر امام
بیان شد که معنای فقه از نظر امام خمینی)ره( هم تراز با معنای مستفاد از متون 
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دینی یعنی فهم عمیق متون دینی اعم از اصول و فروع آن است. به همین دلیل 
ایشان ویژگی های ذیل را برای فقه بیان می کند:

یک( فقه بیان کننده همه احتیاجات صوری و معنوی بشر
»خود فقه، خود کتاب و سنت، خود فقهی که اکثرش را حضرت صادق- سالم 
اهللَّ علیه- بیان فرموده است، این فقه همه احتیاجات صورى و معنوى و فلسفی و 

عرفانی همه بشر را در طول مدت الی یوم القیامه ]تأمین کرده،[« )همان: 20/ 409(.
در این فقره امام راحل فقه را درکنار کتاب و سنت قرار داده چرا که فقه ظهور 
اجتماعی و عرفی کتاب وسنت محسوب می شود، به همین جهت فقه تأمین کننده 

همه احتیاجات صوری ومعنوی و فلسفی عرفانی به حساب آمده است.
دو( فقه شیعه غنی ترین قانون در دنیاست

زحمات  با  که  است  قانونی  دنیاست.  در  قانون  و  فقه  غنی ترین  شیعه  »فقه 
علمای شیعه توضیح وتفریع شده و چنین فقهی در دنیا نه در میان مسلمین و نه 

در بین غیر مسلمین وجود ندارد.« )همان: 3/ 238(
سه( فقه سنتی حافظ اسالم

.« )همان:  »این فقه است که اسالم را حفظ کرده و تا آخر حفظ می کند ان شاء اهللَّ
13/ 14( و چنان که در جای گفته مرادش فقه سنتی است که در مواضع مختلف 

برحفظ آن تأکید نموده:
آن  و  نشود.  فراموش  فقه سنتی  که  باشد  نحوى  به  باید  هم  تحصیل  قضیه  »و  ـ 
چیزى که تا به حال اسالم را نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده است.« )همان: 

.)190 /20
فقه  به همان  است؛  بوده  تا کنون  فقه که  به همان  را  اینها  نکنید  تقویت  ـ »اگر 
سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندهید، علما تحویل جامعه ندهید، مطمئن باشید 
که نمی گذرد یك نیم قرن، ااّل اینکه از اسالم هیچ اسمی دیگر نباید باشد.« )همان: 

.)219 /15
ـ »مطلب دیگرى که کراراً عرض کرده ام، مسئله تدریس و فقه است که هر چه 
باقی مانده است.« )همان:  با فقه و احکام فقه  می توانید آن را تقویت کنید. اسالم 

.)305 /19
چهار( فقه دریای بیکران: »و ما مفتخریم که مذهب ما »جعفرى« است که فقه ما 

که دریاى بی پایان است، یکی از آثار اوست.« )همان: 425(.
پنج( فقه اشرف علوم: »اکنون که مشغول تحصیل علوم شرعیه می باشید، و فقه 

که اشرف علوم است می آموزید.« )جهاد اکبر: 19(.

د. نتیجه گیری
اختالف  آن  تحول  کیفیت  در  اما  دارند،  قبول  همه  را  »فقه«  واژه  معنای  تحول 
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فقه  و  دارد  اصطالحی  معنای  ودو  لغوی  معنای  یک  فقه  برخی  عقیده  به  است؛ 
در متون دینی و عصر اول یک اصطالح است به معنای دانستن راههای آخرت و 
آفت های نفس. از نظر برخی دیگر فقه یک معنای لغوی و سه معنای اصطالحی 
دارد و مراد از فقه در متون دینی معنای لغوی آن است. بررسی کریمه های قرآنی 
نشان می دهد که مشتقات واژه فقه معنای لغوی دارد و از آنجای یک مورد متعلق 
آن دین است در روایات معصومین ـ علیهم السالم ـ فقه اصطالح شده به معنای 
البته در برخی روایات به معنای فهم دستورات شرعی و  فهم تمام معارف دینی، 
میان مشهور  در  زمینه می شود که  است وهمین  استعمال شده  فرعی هم  احکام 
فقها  فقه اصطالح شود برای فهم احکام فرعی عملی و دستورات شرعی. اما امام 
خمینی)ره( که فقه را ظهور و بروز عرفی و اجتماعی کتاب و سنت می داند فقه 
را هم تراز با متون دینی به معنای فهم تمام دین می داند و می گوید: »فقه تئوری 

واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.«
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