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فقه اسالم، فقه برآمده از مکتب اهل بیت)ع(، فقه زندگی است، فقه ادارۀ جامعه، 
گور.  گاهواره، تا  فقه ادارۀ انسان از 

ــتی ها می پیراید و  ــتی ها و ناراسـ ــه اســـالم، زندگی را از آلودگی ها می پاالید و از زشـ فقـ
سالم و زالل و پیراسته، در جویبار سرشتاری و انسان سازانۀ خود، جاری می سازد 
که زورق  ــد، خرافه هایـــی  ــا می رهانـ ــتان خرافه هـ ــردرگمی در خارسـ ــان را از سـ و انسـ
زندگی را به باتالق فرو می برند و انسان را از اوج به فرود می آورند و درهای جهنمِی 

گنده از نکبت را به روی او می گشایند.  زندگی آ
که بتواند ُبنالد زندگی َوحیانی  فقه ناب، انسان پرور است، انسان ترازمند، انسانی 
ــای زندگی  ــذارد، آلودگی هـ ــد و نگـ ــد و بپاالیـ ــا بپیرایـ ــه را از پلیدی هـ ــزد و جامعـ را بریـ
ک ها، ترازها  ــته و برابر مال ــتی شایسـ جاهلی به جاِم زندگی اش فرو ریزد و او را از زیسـ

و معیارهای قرآنی باز دارد.
کتاب و  ــه از  گرفتـ ــمه  ــته و آموزه های سرچشـ ــا و نبایدهای پیاپیوسـ ــا بایدهـ ــه، بـ فقـ
ــه، ره می نماید،  ــان را به حیات طیبـ ــازی های آن، انسـ کارسـ ســـنت، در پرتو خرد و 

کی است. کرۀ خا که جلوه و نمادی از بهشت، بر روی  حیاتی 
ــتی  گزیر بایسـ ــدگاری در آن، نا ــرای ورود به این زندگی بهشـــت گون و مانـ ــان، بـ انسـ
ــِت شـــخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی و تمامـــی پیوندها و  زیسـ
ــکام و آموزه های زالل  ــود را با فرودآیی همه گاهی به آبشـــخور احـ ــای خـ آمیزگاری هـ

فقهی سامان دهد. 
کرد، تا از   رســـول خدا)ص( زندگی انسان مسلمان را بر این سازۀ وحیانِی استوار، بار 
ــه در جادۀ روشـــن در حرکت، و انسان مسلمان،  فروپاشـــی در امان بماند و همیشـ
ــنی بداند چگونه ادارۀ زندگی و جامعه اش را سامان دهد و بر چه مداری به  به روشـ
که خداوند،  گرفتار زندگـــی جاهلی نگردد، زندگی  که  ــۀ راهی ،  حرکت درآورد و نقشـ
ــاب روح بخش زندگِی َوحیانی،  کتـ ــتادن قرآن،  با برانگیزاندن محمد)ص( و فرو فرسـ

بساط نکبت آلود آن را درنوردید و ریشه های آن را َبرکند.
ــای زندگـــی: شـــخصی،  ــه نقش آفریـــن، در تمامـــی عرصه هـ ــِت ایـــن فقـ ــرازی رایـ برافـ
ــا و  گاهی هـ ــا، آ ــه دانش هـ ــته بـ ــادی و سیاســـی، بسـ خانوادگـــی، اجتماعـــی، اقتصـ
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شناخت هایی است، دانش هایی که بلند پایگی فقه، نقش آفرینی آن در عرصه های 
که جامعۀ  گاهی هایی  ــتگی تام به آنها دارد. دانش ها، شناخت ها و آ گون ، بسـ گونا
فقهی، بدون برخورداری همه سویه از آن عنصرهای حیاتی، نمی تواند، پی و بنیاِد 

گور را، پی بریزد.  گاهواره تا  فقه زندگی، فقه ادارۀ انسان از 
گاهی های  گردانندۀ اّرابه های این فقه و برافرازندۀ سازه های آن، افزون بر آ فقیه و 
ــانه و اجتهادی در دانش لغـــت، ادبیات عرب، منطق و  ژرف، دقیـــق، دقیقه شناسـ
اصول، تاریخ اســـالم، فقه همۀ فرقه های اســـالمی و حتی احکام ساری و جاری در 
بین پیروان دیگر ادیان، تفسیر، حدیث، رجال و درایه، بایستی مکان و زمانۀ خود 
که در جویبار زمان و زندگـــی مردمان، آن به آن جاری  ــد و موضوع هایـــی  را بشناسـ

می شوند و آنان را درگیر خود می سازند.
ــه و هر یک از  ــتنی اســـت. هرگاه بین فقـ گسسـ گون دانش ها، نا گونا ــا  ــه، بـ ــد فقـ پیونـ
کارایی، نقش آفرینی،  ــه از  ــلی پدید بیاید، فقـ گسـ گسســـت و  دانش های مورد نیاز، 

میان داری و جاذبه آفرینی، باز می ماند.
کند و عرصه  فقهی در آوردگاه زندگی می تواند توان مند و باشکوه و هیمنه ورود پیدا 
را بر قانون ها و آیین های عرفِی غیر سرشتاری و ساخته و پرداختۀ ذهِن بشر، تنگ 
ــنی، در  ــتی و روشـ ــد و لبالب، به درسـ گون بهره یاب باشـ گونا که از دانش های  ــد،  کنـ
رصدخانۀ خود، به رصد مکّلفان و نیازهای روز به روز آنان بپردازد و دگردیسی های 
کانون توجه قرار بدهد و زیست گاه و رشد و نموگاه خود را از ذهن های  آن به آن را در 

ُکند، دیریاب، ناُبّرا، ویرانه گرد و دل های ُبزمنش و ناهنگامه طلب، بسترد.
ــه از هر  کـ ــای ســـهمگین،  ــو و آوردگاه هـ ــای نـ ــه عرصه هـ ــرای ورود بـ ــه، بـ ــۀ فقـ مدرسـ
ــا درهم کوباندن فقه و  ــده و بر آن اند، بـ ــداز به صف شـ ــوزاِن بنیان برانـ کینه تـ ســـوی، 
ــه درون بارو، و ِدژ  ــه، راه را برای ورود خود، بـ ــا و جامعـ ــتوانه های آن در زندگی هـ اسـ
کارامدی تهیه ببیند؛ چون بی گمان  ــازوبرگ نو و  ــازند، باید سـ اســـالمیان هموار سـ
ــازی،  ــِم ویران گر و عرفی سـ ــد و سکوالریسـ باروی اســـالمیان آن گاه از هم فرو می پاشـ
که فقه از میدان زندگی، هدایت گری و نقش آفرینی  ــتراند،  ــوم خود را می گسـ چتر شـ
کوچ آن از سرای زندگی انسان مسلمان  در آن، رخت بربندد. بار و بنه بستن فقه و 
که  ــه و دســـتخوش توفان هایـــی می گرداند  ــه، بازیچـ ــه و بی ُبتـ را بی هویـــت، بی ریشـ
ــته و معنی دار برمی کنند. در  ــتی شایسـ ــاَحِت زیسـ از هر ســـوی می توفند و او را از سـ
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گردید، هر لجـــن زاری برای بلعیـــدن او دهان  ــه زندگی از معنـــی تهی  کـ ایـــن هنگام 
که بر سر بسیاری از ملت های مسلمان آمده  می گشاید، همان سرنوشت میشومی 

و می آید.
گنجوراِن  گنجینه دارد و  که فقه، این نقشۀ روشِن راه زندگی را در اختیار و در  حال 
کار  ــه  ــا، بایســـت دســـت بـ گزندهـ ــه داری آن از  ــان نگـ کاِر در امـ ــیار و تیزبیـــن، در  هشـ
ــود و  گشـ ــر به مهر را  کاِن سـ ــرۀ بزرگ الهـــی بهره برد و درهای این  ــد و از ایـــن ذخیـ شـ
کشانده و خوارمایه ساخته  که او را به ذلت  مسلمانان را از فقر معنی رهاند، فقری 

و به دریوزگی واداشته است.
گردد، بی گمان،  گر انسان مسلمان از باتالق تباه کنندۀ این فقر، رهایی یابد و غنی  ا
ــود و ذخائر خود را بیرون خواهد ریخت و زمینه  گشـ زمین به روی او آغوش خواهد 
ــانی، فراهم خواهد  ــودن پله  های ترقی و پایه ریزی تمدن اسالمی_انسـ ــرای پیمـ را بـ
کندوکاو ژرفاشناسان  ــان در ژرفای دین. با  ــاخت. فقه، چشمه ای اســـت  جوشـ سـ
ــاید و دنیای آدمیان را با  گاه و روشـــن نگاه و بینادل،چشم می گشـ ــنایان آ و دین آشـ

گوارای خود، آبادان و سرسبز و خرم می سازد. زالل 
ــرزنده، پرتکاپو و با  ــاداب، سـ ــان مسلمان را شـ ــه جوشان فقه، انسـ چشـــمۀ همیشـ

چشم اندازهای روشن در همۀ آنات زندگی نگه می دارد.
ــان جامعه فرو  کام جـ ــود به  ــاران خـ که از چشمه سـ ــا و قانون هایی  ــا آیین هـ ــه، بـ فقـ
ــازد، رویش هایی  ــازانه را مهیا می سـ ــۀ رویش های شـــگفت تمدن سـ ــزد، زمینـ می ریـ
ــران را به هراس و دهشـــت می افکند،  ــگفتی وا مـــی دارد و تباه گـ ــه همگان را به شـ کـ
ــانی، از  ــا پی ریزی تمدن اصیل قرآنی _ انسـ ــه و در همۀ روزگاران، بـ که همیشـ ــان  آنـ
ــانِی برافرازندگان این تمدن ناب و اصیل را  ــته اند و شهدافشـ ــازگاری برخاسـ در ناسـ

نتوانسته اند برتابند.
ــان را با هر دانـــش و بینش و  ــر مکان، انسـ ــر زمان و هـ ــه در هـ کـ ــه، توانایـــی دارد،  فقـ

کمال، راه برد و نیازهای مادی و معنوی او را برآورد.
که در ژرفای وجود خود  ــتاری اســـت، دربردارندۀ آیین ها و قانون هایی  فقه، سرشـ
گسترده ای  که در فقه بازتاب  او پایگاه دارند. خداوند با قانون ها و آیین های خود 
ــه تکاپو وامـــی دارد و به  ــه حرکـــت در می آورد و بـ ــان را از درون بـ ــده اســـت، انسـ یابیـ

جست و جوی راه روشن و برآوردن نیازهای روز به روز.
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ــنت  ــر دوره، برهه و روزگاری، با فرودآیی آن به آن به آبشـــخورکتاب و سـ ــه،  در هـ فقیـ
ــنت  کتاب و سـ ــا و آیین هایی را از  ــا قانون هـ ــرد، وظیفه دارد تـ ــور خـ ــری از نـ و پرتوگیـ
ــته و سخت  ــته، پیوسـ ــتاری و فطری، به آنها بسـ گونۀ سرشـ ــان به  که انسـ ــد،  برکشـ

کسترنشین. گرایش دارد و بدون حرکت در مدار آنها، تباه می گردد و خا
ــرمنزل می رسد و  که این وظیفه آن گاه به حقیقت می پیوندد و به سـ روشـــن اســـت 
ــکوه مندانه قد می افرازد و زالل فقه از دامنۀ قّلۀ پرجالل آن، جاری  فقیِه زمان، شـ
ــنایی دقیـــق با آنها،  ــو، رصدگری نیازها و آشـ ــه، آنی از تکاپـ ــۀ فقـ که مدرسـ ــود  می شـ
ــتد و هیـــچ گاه اندراس  ــاقه باز نایسـ ــاخه به سـ ع به اصل، پیوندزنی شـ ــر ــی فـ برگردانـ
که انـــدراس، زوال و  ــان، راه نیابد،  ــینه های فقه پژوهـ ــا و سـ ــا، حجره هـ در مدرس هـ

نابودی در پی دارد.
ــینه ها و جویبار  که به سـ ــگفتی دارد، با آیین ها و قانون هایی  فقه، توانایی های شـ
ــان ها قوت قلب می دهد، آرامـــش و دل آرامی، و  ــازد، به انسـ ــا جاری می سـ زندگی هـ
ــازد و آن به آن بر دامنۀ  ــتی مؤمنانه و باورمندانه، هموار می سـ زمینه ها را برای زیسـ

گرایش قلب ها و دل ها، به سوی اسالم و توحید ناب، می افزاید.   
گزاره هایی  ــه موضوع ها و  گاه بـ ــنا و آ ــه زمانه، نیازهای آن، مخاطب آشـ گاه بـ ــِه آ فقیـ
گریبان، فقه  که در زندگی شخصی و خانوادگی او در جریان است و با آنها دست به 
گذرگاه های  ــۀ فقه می افزاید و انسان مسلمان را از  ــکوفاند و بر غنای مدرسـ را می شـ

گذر می دهد. هراس انگیز، به سالمت 
گذارده و به  ــه عرصه  گاهی ها پا بـ ــا این دانش ها و آ که بـ ــر فقیهـــی، در هر برهه ای  هـ
میان داری پرداخته، برای اسالم و فقه ناب، شکوه آفریده و غبار انزوا را از چهرۀ آن 

سُترده است.
ــلمان، حیات  ــان مسـ ــده از زندگی انسـ ــور و برکنار مانـ ــه مهجـ ــه فقـ ــام خمینـــی، بـ امـ
ــهِد آن  ــاند و شـ ــینیان را به  ثمر رسـ ــید و همۀ تالش ها و رنج های پیشـ ــاره بخشـ دوبـ
ــر عقیده و  ــان را با هـ ــاند. یکایک مردمـ ــا چشـ کام هـ ــه  ــا را بـ ــانی ها و تکاپوهـ جان فشـ
کوثر زالل وحی، فراخواند، تا بهرۀ خود از این خوان  مرام، به این بزم نوشانوشی از 
ــار این درخت پر شاخ و برگ، سرخوشانه  کنار این برکه و سایه سـ ــترده ببرند و بر  گسـ

و سعادت مندانه، آناِت زندگی را ِبسُپرند.
گردید و  ــته  ــد، محفل هایـــی آراسـ ــته شـ ــان، راَیت هایی افراشـ ــر تابـ ــو ایـــن مهـ در پرتـ
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گردونۀ زندگی ها و اجتماع  ــه ُمحاق رود و از  ــم نواز و روح انگیز، دگربار بـ برآمده، چشـ
کومۀ آنها  کومه  ــۀ زندگی ها و  کوچـ کوچه  ــار ماند و عفونِت زندگی جاهلی، به  کنـ ــه  بـ

گردد و جامعه را به عفن زار دگر سازد. جاری 
که فقه و فقاهت، افتاء و اجتهاد، و ضرورت  گذاردند  اینان، با این باور پا به عرصه 
گردد، تا ثمر دهد و شهد  کاوی  پیدایی این دانش و فن، می بایست بازشناسی و وا
کام ها فروچکاند  ــتر، به  ناب خود را در این روزگار پیچیده و نیازهای بس دامن گسـ

و همگان را از این شهد، بهره مند سازد.
ــون، بویژه در  گـ گونا ــاَحت های  ــان، در سـ ــه زندگی انسـ کـ ــان، در ایـــن روزگار،  بی گمـ
ــادگی و  گردیده و از سـ ــه رو  ــواری هایی رو بـ ــا و دشـ ــا خم وتاب هـ ــاع، بـ ــاَحت اجتمـ سـ
گزاره ها  ــردد، و  خ می گـ خ درر ــا زندگی ر ــده و هر آن، پدیده ای بـ یک نواختـــی به  درآمـ
ــین،  ــای پیشـ گاه، دگرگونـــی در موضوع هـ ــد، و  ــد می افرازنـ ــای نـــوی قـ و موضوع هـ
که بناســـت فروع را از اصول برکشد، با دشواری هایی  کار فقیه و عالم رّبانی  پدیدار، 

روبه روست.
کندی هایی  که پیمودن این راه، و پاســـخ گویی به نیازهای روز، با  و روشـــن اســـت 
ــان های پرســـش گر و پی جوی  که جامعه و انسـ کندی هایی  گریبان بود،  دســـت به 
ــر از  که سـ ــاند  ــویی می کشـ گزیر، به ســـمت و سـ ــای روزآمِد خود را نا ــه نیازهـ ــخ بـ پاسـ

قوانین عرفی و سکوالر در می آورد.
با پیدایش و طلوع انقالب اســـالمی و شـــکل گیری نظام مقدس جمهوری اسالمی، 

گون موضوع ها، رو به فزونی نهاد. گونا نیاز و پرسش ها در باِب 
که تا آن  حکومت دینی، دنیایی از پرسش ها را فراروی فقیهان نهاد، پرسش هایی 
کندوکاو علمی و پژوهشی  کانون توجه و  ــتند و از  کار نداشـ ــر و  روز، فقیهان با آنها سـ

آنان برکنار بودند.
که مردمان با  گزاره هایی  ادارۀ حکومت و پاسخ به نیازها و پرسش ها و موضوع ها و 
گردونۀ موضوع های  که از فقیهاِن به دور از  کاری نبود  گریبان بودند،  آنها دست به 
ــد می آمد، تا مجتهدان  ــد برآید، می بایســـت جهش و انقالب بزرگ فقهی پدیـ نوپدیـ
گام در این آوردگاه ســـهمگین بگذارند  ــتوار،  ک بردارند و اسـ ــینه از خا و فقیهانی سـ
ــکوالر برهانند و حکومِت برآمده  ــرو افتادن در دام قوانین عرفی و سـ ــه را از فـ و جامعـ
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ــتور  از اســـالم ناب را روی ریل دقیق فقِه ناب به حرکت درآورند. از این روی، به دسـ
ــی پا  ــذار جمهوری اســـالمی، مجلس خبرگان قانون اساسـ ــار انقالب و بنیان گـ معمـ
که پی و ُبنالد جمهوری اســـالمی را ریخت و آن را از  ــزرگ  ــی بـ گرفـــت، حرکت و جهشـ

گزندها در امان داشت.
ــته و نامَور و  ــکافانۀ مجتهدان برجسـ کالبدشـ ــا، مباحـــث دقیق، علمی و  گفت و گوهـ
ــای فقهی و  ــد، راه را برای خیزش هـ ــه موضوع های نوپدیـ ــنای بـ ــه زمان و آشـ گاه بـ آ

کرد. نوآوری های راه گشای بعدی هموار 
ــتند و به  ــری، به َجرگۀ نوآوران پیوسـ ــگان حوزوی، یکی پس از دیگـ ــان و نخبـ فقیهـ
رصدگری پرداختند و پاسخ گویی. با همۀ این تالش ها، تکاپوها و رنج ها و پیمایش 
کارهای به زمین مانده و موضوع های ذیل حکم خاص درنیامده،  راه های دشوار، 

گاهان و موضوع رصدکنندگان، پوشیده نیست. که بر هشیاران، آ بسیار است 
این مهم، سبب گردید که رهبر فرزانۀ انقالب، که خود در کانون دشوار موضوع های 
که از این  بی پاســـخ قرار دارند و می بینند و با تمام وجود درک می کند آســـیب هایی 
ــه را دارند و نگران  ــد و بیش ترین دغدغـ ــام و جامعه وارد می آیـ ــه بدنۀ نظـ ــی  گاه بـ تهـ
کاِر نظام در پاره ای امور، با  گون و معطل ماندن  گونا بی پاسخ ماندن پرسش های 
کالبدشکافی،  کندوکاو دربارۀ موضوع های جدید و  ــه ای برای  بنیان گذاری مؤسسـ
ــاید  که شـ ــویۀ آنها موافقت بفرمایند، به آن امید  ــناخت دقیق، عالمانه و همه سـ شـ
ــای پیاپی،  ــد، با رایزنی هـ ــاد را می گذارنـ ــه این بنیـ کـ ــگان حوزوی  ــروه از نخبـ گـ ایـــن 
ح  گامـــی در جهت طر گرفتـــن از فاضالن روشـــن اندیش، شـــجاع و تیزهوش،  ــاری   یـ
ــتردۀ موضوع شناســـی و مفهوم یابی، بردارند و افق هایی فراروی دانش  گسـ بزرگ و 
گاه  ــه زوایایی از آن،  کـ ــه دراندازد، طرحی  ــۀ فقـ ــایند و طرحی نو در مدرسـ فقه بگشـ
ــتین  که به نخسـ ــه در پیامـــی  ــه، از جملـ ــاب یافتـ ــان بازتـ ــا و ســـخنان ایشـ در پیام هـ

گردهمایی علمی _ تخصصی دائرةالمعارف فقه می نویسند، یادآور می شوند:
ــور در  کـ ــاط  ــّل نقـ ــایی معضـــالت زندگـــی و حـ گره گشـ ــه، در  ــم فقـ ــوان عظیـ ــوز تـ »هنـ
گرفته نشده و بعضًا، شناخته نشده است.  کار  مناسبات اسالمِی فرد و جامعه، به 
ــتفتا از فقه اسالمی، طبعًا باید  ــتفهام و اسـ پدیده هاى روز به روز زندگی در مقام اسـ
که از  ــه امروز،  ــد. به عالوه، فقـ ــتدالل برسـ ــه پاســـخی قانع کننده و حکمی قابل اسـ بـ
ــتحکام برخوردار اســـت، می تواند در  ــتدالل و ظرافت همراه با اسـ پیچیدگـــی در اسـ
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گیرد و راه هاى تازه اى را در  تکمیل و پیشرفت دانش حقوق، مورد بهره بردارى قرار 
کز حقوقی جهان بگشاید . برابر محّققان مرا

ــؤون زندگـــی وى اثر  ــه بر روى همه شـ کـ ــر،  ــرفت فّنـــی و صنعتی و علمِی بشـ ــا پیشـ بـ
ــته، چند و  گذشـ ــبت به روزگار  ــوادث و پدیده هاى نوین را نسـ ــرعت  حـ ــذارده و سـ گـ
که در معـــرض پاســـخ گویی فقه قرار  ــداد موضوعاتـــی  کرده اســـت، تعـ ــر  چندیـــن برابـ
ــبت افزایش  ــد نیز، به همین نسـ کنـ ــرعی آنها را بیان  ــه بایـــد حکم شـ ــد و فقـ می گیرنـ
ــیوۀ فقاهت، براى فهـــم حکم این  ــد. بی شـــك، سرچشـــمه هاى فقه و نیز شـ می یابـ
ــناخت موضوعی آنها و تحقیـــق و تدقیق الزم براى  کافی اســـت، ولی شـ موضوعات 
ــه، بهترین  ــتدالل مناســـب، و خالصـ کّلی در فقه و اسـ ــا عناوین  ــوع بـ تطبیـــق موضـ
ــا  کارى مهم و راهی دراز اســـت. همچنین اى بسـ ــرعی آن،  روش براى درك حکم شـ
ــته و حکم آن واضح اســـت، ولی امروزه، موضوع  گشـ ح  که در فقه مطر موضوعاتـــی 
ــته  گذشـ ــانی نمی توان حکم آن را از آن چه در  که به آسـ چنان تحول و تطّورى یافته 
ــر، باید با  ــاى عصـ ــه فقهـ کـ ــواردى اســـت  ــده اســـت، دانســـت. در چنیـــن مـ ــه شـ گفتـ
ــو، و آزاداندیشـــی  روشـــن بینی و احاطه علمی و پاى بندى به روش فقاهت از یك سـ
کرده و احکام  کشـــف  و شـــجاعت علمی از ســـوى دیگر، مفاهیم جدیدى را در فقه، 
کنند و این تکمیل فقه است. عالوه بر  کتاب و سّنت، عرضه  تازه اى را با استناد به 
کتب و رساله هاى فقهی،  ــبك هاى نوین در تدوین و نگارش  ــتفاده از سـ این ها، اسـ
عمومی و تخّصصی، و نیز استفاده از روش هاى تحقیق فّنی و علمِی جدید و حّتی 
که امروز در  کار بردن ابزارهایـــی  ــرفته بحث علمـــی و به  ــتفاده از روش هاى پیشـ اسـ
کار علمی، داراى سهم مؤثرى اســـت، همه این ها، به وظیفه تکمیل فقه  ــهیل  تسـ

کمك می کند.«  
ــۀ موضوع شناســـی احکام فقهی در پرتو فقه ناب محمدی و نام  ــان مؤسسـ این سـ
گرفت و رواق رواق آن آذین  کبیر و عنایت رهبر فرزانه انقالب، شـــکل  بلند خمینی 
ــم نوازی  ــای بلند و چشـ گام هـ ــالی،  کوتاه سـ ــا این  که بـ ــد. بنیان مقدســـی  ــته شـ بسـ
کارنامۀ فقه ناب محمدی)ص( افزوده و نمودهایی از  برداشته و برگ های زرینی به 

زیبایی ها و شکوه های فقه اهل البیت)ع( را نمایانده است.     
ــران و دیده بانی های  ــۀ پژوهش گـ ــه و تالش های خالصانـ کارنامـ ــد این  ح بند بنـ ــر شـ

دقیق بنیادگذاران و رئیس آن، در این مجال، نشاید و در این وجیزه نگنجاید.
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ــازوکاری منطقـــی و خردورزانه، در  ــا سـ ــکام فقهـــی، بـ ــۀ موضوع شناســـی احـ مؤسسـ
ــوران و  ــۀ دانشـ ــری از دانـــش و تجربـ ــا بهره گیـ گونـــی، بـ گونا ــاخه های  ــا و شـ حوزه هـ
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــذاری دقیـــق، بـ ــامان دهی و ریل گـ کار سـ ــوزوی در  ــیان حـ پژوهشـ

هدف های تعیین شده است، بدین سان:
ــات و تعامالت علمی،  ــور راهبردی، پژوهـــش، آموزش، ارتباطـ سیاســـت گذاری و امـ
ــازمانی، موزۀ فقه و زندگی، برنامه ریزی، توسعه و  ــانه و اطالع رسانی علمی و سـ رسـ

پشتیبانی و . . . . 
کار  ــا در  ــانده و یـ ــامان رسـ ــر بخش و حوزه ای به سـ ــه هـ کـ ــا و پژوهش هایـــی  تالش هـ
ــای آینـــده، در  ــا و فرصت هـ ــد حـــق، در مجال هـ ــه امیـ ــانی آنهاســـت، بـ سامان رسـ
گرفت،  قاب هایی زیبا و درخور، فرادید خواستاران و اهل نظر و پژوهش قرار خواهد 
ــد و شکوفایی و انجام بهنگام و دقیق  ــه برای بالندگی، رشـ تا در همه حال، مؤسسـ
گرفته، از دیدگاه های ژرف و سره از ناسره  شناس آنان بهره برد  که بر دوش  رسالتی 
گام ها را استوارتر بردارد و به افق گشایی های روشن تر دست یازد. و در این شعاع، 

که  گرفته  ــته به این سرچشـــمه، با این هدف پا  که جویباری اســـت پیوسـ فصلنامه، 
ــده را بازتاب دهد و اهـــل نظر را با  ــای از بوته درآمـ ــگام، پژوهش هـ ــه تازه و بهنـ ــازه بـ تـ
ــد و از دانش ،  ــتان موضوع شناســـی احکام فقهـــی، فراخوانـ ــاز وکار، به سراُبسـ ایـــن سـ
ــا این  ــرد و بـ ــره ببـ ــردن راه، بهـ کـ ــوار  ــودن و همـ گشـ ــرای  ــان بـ ــای آنـ گاهی هـ بینـــش  و آ
ــای  ــفاف در حوزه هـ ــا دارد آن را زالل و شـ ــار، بنـ ــه ایـــن جویبـ کـ ــه،  ــتان عالمانـ بده بسـ
ــتاوردهای  ــازد، از یک ســـوی  دسـ ــاری سـ ــگاهی جـ ــه و در محافـــل علمـــی دانشـ علمیـ
ــی را رصد  ــای عالمانه بیرونـ کارهـ ــر ســـوی،  ــد و از دیگـ ــه را بنمایانـ ــیان مؤسسـ پژوهشـ
ــانه  ــان، زمینۀ یک جهش علمی و موضوع شناسـ ــد و تا حد امکان بتاباند و این سـ کنـ
ــد. بزنـ ــم  رقـ حـــق،  ــد  امیـ ــه  بـ ــگاهی،  دانشـ و  ــوزوی  حـ ــگان  نخبـ ــۀ  همـ ــاری  یـ ــا  بـ را 

به امید آن روز فرخنده. 
 سردبیر


