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  ياجتماع شريعت در روابط  يكشف و اجرا
 *احمدعلي يوسفي

  چكيده

، شـريعت بـه لحـاظ زمـان و مكـان ثابـت اسـت؛ امـا روابـط          ياسـالم  يها بر اساس آموزه
 يتـوان مـدع   يبـا ايـن وضـع، چگونـه مـ     . اسـت  يحال دگرگـون  متعلّق آن پيوسته در ياجتماع
 شريعت شد؟ ثبات

 يحقيقـ  يتشريع دربـاره نحـوه تشـريع احكـام بـه گونـه قضـايا       در اين مقاله، ابتدا دستگاه 
عنـاوين   ي، رويبه حسب عنـاوين ثابـت اسـت و احكـام شـرع      ، و بيان شد كه شريعت،يبررس

آن،  يشـريعت منطبـق شـود، در پـ      از عنـاوين  ي، عنوانيا شوند و هر جا و بر هر رابطه يجعل م
. شـريعت نـدارد    با ثبات يابط هيچ منافاتحكم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراين، تحول رو

در  يبا اين تحليل بيان شد كه ما احكـام . است يو ثانو ياين عناوين، اعم از عناوين احكام اول
گـاه در هـيچ    هيچ يفقيه و حاكم اسالم ينداريم و ول ياحكام اوليه به نام احكام حكومت  عرض
عنـاوين روابـط احكـام، حكـم آن      يشناسـاي  كند؛ بلكـه بـا   ينم  حكم، جعل و تشريع يا منطقه

 .شود يعنوان كه در شريعت مشخّص شده است، منطبق م

و كالن نيز مسأله به همين نحو است؛ اما در ايـن گونـه احكـام،     يدر احكام روابط اجتماع
از  يو كـالن از يـك طـرف، و احكـام فـرد      ياحكام روابـط اجتمـاع    مواقع تزاحم بين يبسيار

                                                           
  .فرهنگ و انديشه اسالمي عضو هيأت علمي پژوهشگاه *

 . 3/9/82: ييدتأتاريخ     5/5/82: تاريخ دريافت
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فقيه  يول. است يروش فقه سنّت  آيد كه روش برطرف كردن تزاحم، همان يديگر پيش مطرف 
مجمـع   خـود،  يمشـورت  يو كالن را بـه وسـيله بـازو    ي، عناوين روابط اجتماعيو حاكم اسالم

 .كند يتشخيص مصلحت، تشخيص داده؛ آن گاه حكم آن عنوان را منطبق م

، احكـام اوليـه،   ي، عنـاوين ثـانو  يلالفراغ، عناوين او منطقةتحول روابط،  :يواژگان كليد
 .االمر، مرحله اثبات، مرحله امتثال ، فرايند تشريع، مرحله نفسيحكومت  احكام ثانويه، احكام

  مقدمه

دين اسالم تا . اهللا عليه وآله پيامبر خاتم است يصل ، و پيامبر اسالمياسالم، واپسين دين االه
 ياهللا عليـه وآلـه بـرا    يكـه پيامبرصـل   ياحكـام  در نتيجـه،  روز قيامت جاويدان و ثابت اسـت؛ 

دارد؛  يثبات وجاودانگ يآورده است، ويژگ ياز طرف خداوند متعال يگوناگون بشر يها عرصه
 :فرمايد يعليه السالم م سبب روايت مشهور از معصوم  به همين

نيـز تـا روز   اهللا عليه وآلـه   ياهللا عليه وآله تا روز قيامت حالل، و حرام محمدصل يحالل محمدصل
 ؛)56، ص 11ج : 1363، يمجلس(قيامت حرام است 

هـا بـا طبيعـت و     و عرصه كالن، احكام روابط انسان ياما احكام شريعت در قلمرو اجتماع
روابط بر اثر تحول و پيشرفت علوم و فنون، اختراعات و اكتشافات، و   اين. ها است ديگر انسان

تـوان ادعـا كـرد كـه      يهستند؛ بنابراين چگونه م  تحولروزآمد، دائم در حال تغيير و  يها روش
كـه هـر روز، شـاهد     يهمه اعصار ارائه داده اسـت؛ در حـال   ياسالم، شريعت جهان شمول برا

ها بر اثر پيشرفت علوم و فنون هستيم؟ آيـا شـريعت    انسان يتغييرات گسترده در روابط اجتماع
يابد يا افزون بر ثابت بودن و پـذيرش تغييـرات    تغييرات روابط گسترده بايد تغيير يدر پ  اسالم

هـدايت تحـوالت بـه سـمت      يرا برا ي، پويا و درونيكاف يتواناي ،يگسترده در روابط اجتماع
افزون برآن، موضوعات و ماهيـت مصـاديق    دارد؟ ياجتماع يها اهداف شريعت در تمام عرصه

در عرصه روابـط   يجديد  وعاتعناوين احكام نيز در طول زمان ممكن است تغيير كند و موض
 از اين موضوعات است كـه هـم ماهيـت آن و هـم     يپديد آيد؛ از باب مثال، پول يك ياجتماع

ـ   يآن در طول زمان تغييرات اساس يانواع به كارگير  كـه منشـأ تغييـر     ييافت؛ بنـابراين، تغييرات
ها با هـم   انسان يبط و رفتارهااز ناحيه تغيير در روا .أ: افتد يم اتّفاق  احكام هستند، از دو ناحيه

هـر دو جهـت در   . عناوينِ احكام شريعت  از ناحيه تغيير در موضوعات و مصاديقِ. و منابع؛ ب
 .گيرد ياين نوشتار مورد بحث قرار م
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پاسخ به ايـن   يبرا يشهيد مطهر. اين پرسش از نظر فقيهان ژرف انديش پنهان نمانده است
 - 65، ص 2ج : 1381، يمطهـر (را مطرح سـاخته اسـت    »رثابت و متغي  مسأله احكام«پرسش 

رحمه اهللا  يكرده، و امام خمين يرا طرّاح »الفراغمنطقة«شهيد سيد محمد باقر صدررحمه اهللا. )53
را به يافتن پاسخ پرسش پيشين   يتوجه بسيار »نقش زمان و مكان در اجتهاد«نيز با طرح بحث 

 .شود يجلب كرده است كه در ادامه مطرح م

 ي، توانـاي يرسد شريعت اسالم، ضمن پذيرش تحوالت جوامع و روابط اجتمـاع  ير مظبه ن
اسـالم دارد؛ بنـابراين، مسـأله     يها به سمت اهداف عـال  هدايت آن يبرا را ي، پويا و درونيكاف

 ياتّخاذ شود تا اين تواناي ياسالم، روش صحيح  فقه يمهم آن است كه در چارچوب كاركردها
 .وز و ظهور يابدشريعت بر

 تحول روابط و شرايط. أ

رابطه، چهار نـوع رابطـه را    يها به حسب طرف يدر عرصه روابط اجتماع يهر انسان يبرا
رابطـه انسـان بـا    . 3رابطه انسان با خـود؛  . 2؛ يانسان با خداوند متعال رابطه. 1: توان برشمرد يم

 .اه انسان رابطه انسان با ديگر. 4منابع و جهان طبيعت؛ 

ديگـر، تـابع نـوع روابـط      ياجتمـاع  يها در مقايسه با نظام يميزان تفاوت هر نظام اجتماع
را بـين انسـان و    يا ، هرگونـه رابطـه  يممكن است يـك نظـام اجتمـاع    .چهارگانه پيشين است

ديگـر در عرصـه اجتمـاع، رابطـه      ياجتمـاع   بدانـد؛ امـا نظـام    يخداوند در عرصه اجتماع منتف
مثـال، نظـام     هـا الزم بشـمارد؛ از بـاب    از زمينـه  ينسان و خداوند در بسياررا بين ا يمستحكم

به گونه روابط  يو حقوق يممكن است هر گونه رابطه انسان با ديگر افراد حقيق يخاص يحقوق
در تـاروپود همـه روابـط آن نفـوذ      يروابط ربو يرا غيرمجاز بشمارد؛ اما در نظام ديگر يربو

ـ  چهارگانه پيش ا تعيين نوع روابطكرده باشد؛ بنابراين، ب در  ياز نظـام حقـوق   يگفته، نوع خاص
 يهـا  برپايـه اهـداف، بيـنش    يتعيين انواع اين روابـط در هـر نظـام   . يابد يسامان م يروابط مال

  يا ، اين روابط بايـد بـه گونـه   يدر هر نظام حقوق. پذيرفته شده آن است يها و ارزش ياعتقاد
بـه   ينظام را به طور خاص و كلّ نظـام را بـه طـور عـام در دسـتياب     تعيين شوند كه بتوانند آن 

 .رسانند ياهدافش يار

انسـان نيـز   . هـا بـا طبيعـت اسـت     ها با هم و انسان ها در حوزه روابط انسان يتمام دگرگون
 .ها و طبيعت است خود با ديگر انسان پذير در روابط جهت يموجود



 

  

150  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
بست

تا
13

83
  

ها را در جهت ايجاد رفتارها و  ها، اراده آن سانكوشد با تربيت ان يم يشريعت اسالم از سوي
از طرف ديگر، با وضع قوانين و . سازگار باشد ياهداف شريعت اسالم سوق دهد كه با يروابط

ناسـازگار بـا اهـداف     يروابـط و رفتارهـا   يبرخـ  ها، در عـدم ايجـاد   آن يو اجرا ياحكام فقه
هم خواستار تكامل و  ،ييعت اسالماين امر بدان سبب است كه شر. دارد يسع يشريعت اسالم
ـا در مقـام تطبيـق و      آن يو كمال معنو يها و هم خواهان ترقّ انسان يپيشرفت مادها اسـت؛ ام

است و دامـن احكـام    يدايره اين تزاحم فراتر از احكام فرد. ممكن است تزاحم رخ دهد اجرا
شـود و امكـان    يزاحم واقع مـ گاه بين اهداف، ت. شود يشامل م را نيز ي، اهداف و مبانياجتماع
مثال، در حوزه اقتصاد ممكـن   ينيست؛ برا  به دو يا چند هدف به طور همزمان ممكن يدستياب

دست  يعدالت اجتماع  و هم به هدف يزمان قادر نباشيم هم به هدف استقالل حقوق  است هم
به  يحقّق عدالت اجتماعطور مثال، ت شود و به ي، تزاحم ايجاد ميگاه نيز بين اهداف و مبان. يابيم

و . ، محـدود شـود  يفقهـ  يصورت مبنا  به يكند كه مالكيت خصوص يصورت هدف، ايجاب م
 .، تقديم اهم بر مهم استيها، روش فقه در همه اين. آيد يتزاحم پيش م  هم بين احكام يزمان

ايـن توضـيح در دو جهـت انجـام     . نياز دارد يتر تر اين مطلب به توضيح بيش درك روشن
مـالك تقـدم اهـم بـر     . ؛ بياجتماع ياحكام مربوط به رفتارها  روش تشريع. أ: خواهد گرفت
 .يكالن و امور اجتماع يمهم در رفتارها

 .روشن شود يفقه تا حد فراوان يل روابط و كارآمدرسد با بيان اين دو مسأله، بحث تحو يبه نظر م

 روش تشريع احكام و تحول روابط

 .يحقيق يبه نحو قضايا. ؛ بيخارج يبه نحو قضايا. أ: اند ونه تشريع شدهاحكام شرع به دو گ

كـه در زمـان صـدور     يمصـاديق  يشود كه حكم آن برا يگفته م يا ، به قضيهيقضيه خارج
 يگويد بـا همـه كسـان    يم يشخص يطور مثال، وقت شود؛ به يحكم در خارج وجود دارد،جعل م

است كـه در   يدارم، مقصود همه حقوقدانان د، ارتباطكنن يتحقيق م يكه در عرصه حقوق اسالم
حقوقـدان مسـلمان     كه در گذشته، حال و آينـده واژه  يدانانقآن زمان وجود دارند، نه همه حقو

اسـت كـه    يهـا عنـوان   است كه موضوع در آن يا ، قضيهيكند؛ اما قضيه حقيق يبر آنان صدق م
است كه در زمـان صـدور    يق اعم از مصاديقاين مصادي. باشد يمصاديق خارج يدارا تواند يم

شود و چـه بسـا،    ييابند نيز م يكه در آينده تحقّق م يوجود دارند وشامل مصاديق يقضيه حقيق
در واقـع  . نداشـته باشـد   يمصـداق خـارج    ، هنگام صدور قضـيه، هـيچ  يعنوان در قضيه حقيق
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در خارج تحقّـق    وان قضيهشرطيه است كه اگر مصداق عن يبه قضايا يحقيق يبازگشت قضايا
 .شود ييابد، حكم آن نيز بر مصداق مترتّب م

 يفرقـ . تشريع شـده اسـت   يحقيق ياغلب به نحو قضايا ياحكام شرع يدر شريعت اسالم
 احـل اللَّـه البيـع و حـرّم الربـا     «باشد، همانند  يبارخبه صورت ا يحقيق  ينيست كه اين قضايا

يـا بـه صـورت قضـيه      »ش را حالل، و ربا را حـرام كـرد  ؛ خداوند خريد وفرو)275 :)2( بقره(
؛ بنابراين، حلّيت خريـد  »به قراردادها وفا كنيد ؛)1: )5(مائده (اَوفُوا بِالْعقُود «باشد، مانند  يانشاي

 يو فروش، حرمت ربا و وفا به قراردادها فقط به مصـاديق خريـد وفـروش، ربـا و قراردادهـا     
 يندارد؛ بلكه تمام مصاديق خريد و فروش، ربا وقراردادهاي هنگام صدور اين احكام اختصاص

گيرد؛ البتّـه اگـر بـا قواعـد و اصـول ديگـر        يم را كه تا روز قيامت در جامعه ايجاد شود، دربر
پيشـين، بـدين    يبيان ديگر هر يـك از سـه قضـيه حقيقـ    . منافات نداشته باشد  يشريعت اسالم
اگـر در  . مصداق يافت، حالل اسـت  )ريد و فروشخ( اگر در خارج، عنوان بيع«: صورت است

منعقـد شـد، وفـا بـه آن،      يعقـد  خارج، عنوان ربا مصداق يافت حرام است، و اگر در خـارج، 
 .»واجب است

، يشود كه حكم شـريعت از جهـت دامنـه زمـان     ياين روش تشريع احكام شريعت باعث م
كـه   يعمومـات . ه را شامل شوداختصاص نيابد و تمام مصاديق مستحدث  ياه به عصر خاصگ هيچ

در خـارج   ياسـت كـه تـا روز قيامـت هـر عنـوان        يوجود دارند، به صورت يدر شريعت اسالم
 .منطبق كرد  توان از آن عمومات كشف و بر آن مصداق يمصداق يابد، حكم آن را م

كه در شريعت بيان شـده اسـت، ابتـدا     يبا توجه به روش تشريع احكام شريعت، هر حكم
اگـر بـه   . يتشريع شده يا به نحو قضـيه حقيقـ   يصورت قضيه خارج  شخّص شود كه بهبايد م

تحقّق مصداق آن است؛ هرگاه آن عنـوان،    جعل شده باشد، حكم آن تابع يصورت قضيه حقيق
امـا اگـر بـه صـورت      شود؛ ي، حكم آن عنوان بر آن مصداق، منطبق مكندپيدا  يمصداق خارج
اختصاص دارد و با از بـين   ي، حكم آن، به همان مصداق خارججعل شده باشد يقضيه خارج

 يتر با بحـث قضـايا   بيش يجهت آشناي(. شود يم ي، آن حكم نيز منتفيآن مصداق خارج  رفتن
، سـيد محمدرضـا   يتقرير بحث آقا ضـياء عراقـ   تنقيح االصول،: رجوع شود يو خارج يحقيق

علم االصول، سيد محمدباقر صدر، ج  ي؛ دروس ف327، انتشارات حيدريه نجف، ص يطباطباي
، 1، ج ي، جعفـر سـبحان  ي؛ تهذيب االصول، تقرير بحث امام خمين286،دارالكتاب، لبنان، ص 1
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، ص 1، دوم، ج يدينـ  يمطبوعـات   ، مؤسسهياللَّه خوي ؛ اجود التقريرات، آيت113دارالفكر، ص 
د اسـحاق فيـاض، دوم، دار   ، محمياللَّه خوي اصول الفقه، تقرير بحث آيت ي؛ محاضرات ف313
، ي، عـدنان قطيفـ  ياللَّه سيستان علم االصول، تقرير بحث آيت يف ؛ الرافد149، ص 4، ج يالهاد

  رحمـه اهللا بـر خـالف    يشايان توجه است كه امام خمين. 49، اول، ص ياللَّه سيستان مكتب آيت
ريعت را در طـول  دارد و شموليت احكام شـ  ينظر ديگر يمشهور فقيهان در بحث قضيه حقيق

حـل   ينيستند، به نحو خطابـات قـانون   كه هنگام خطاب موجود يزمان و نسبت به همه مكلّفان
 40 - 50، ص 2، ج يتوانند به تهذيب االصول، تقرير بحث امـام خمينـ   يمندان م عالقه. كند يم

 ).مراجعه كنند

 يبر هـر مصـداق   يانهرگاه عنو يو تغييرناپذيرند؛ يعن يبه حسب عناوين، ابد ياحكام االه
كه بر افعـال و روابـط    يشود؛ اما عناوين يعنوان نيز بر آن مصداق مترتّب م تطبيق كرد، حكم آن

است كه بـه حسـب نـوع     يشود، انواع يمنطبق م ها ها با منابع و نيز روابط بين انسان بين انسان
شـدن ايـن مطلـب الزم      روشن يبرا. يابد يعنوان، حكم ويژه آن بر آن افعال و روابط انطباق م

 .باره عناوين احكام شريعت و نيز ارتباط عناوين با هم ارائه شود مختصر در ياست توضيح

  عناوين احكام شريعت اسالم

به لحاظ ذات فعل،  يها و منابع طبيع ها، و بين آن هر فعل و رابطه بين انسان :يعناوين اول. 1
. كنـد  يو رابطه، آن عنوان بر آن رابطه صدق م در صورت ايجاد آن فعل  است كه يعنوان يدارا

همانند عنوان خوردن، آشاميدن، شسـتن، قـرض،    شود؛ ي، عناوين اوليه گفته ميبه چنين عناوين
، حكم آن عنوان، بر آن يخارج با تطبيق هر يك از اين عناوين بر مصداق. مضاربه، اجاره، و بيع

  .شود يه گفته مشود كه به آن حكم، حكم اولي يمصداق منطبق م
بر روابط و افعال، بر آن افعال و روابـط، عنـاوين    يبا عروض حاالت يگاه :يعناوين ثانو. 2
گوينـد و بـه دنبـال تطبيـق آن عنـوان، حكـم        يم يآن، عنوان ثانو  شود كه به يمنطبق م يديگر

شـود؛   يمـ  اطالق يحكم، حكم ثانو  يابد كه به آن يخاص آن نيز بر آن افعال و روابط انطباق م
هماننـد   افعـال و روابـط نـاظر هسـتند؛     يو اسـتثناي  يبه حاالت عارضـ  يبنابراين، عناوين ثانو

اگر بر همان عنـاوين اوليـه، افعـال و روابـط عنـاوين       ياضطرار، اكراه، عسر، حرج، و تقيه؛ يعن
 .كنند ياحكام آن افعال و روابط تغيير م پيشين منطبق شوند،
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اسـاس نظـر مشـهور فقيهـان در احكـام اوليـه و ثانويـه اسـت          آن چه ما بيان كـرديم، بـر  
ـ   )33 -40ص : 1378 ،يكالنتر( ـ  ي، آرايو ثـانو  ي؛ هرچند در تبيـين احكـام اول بـين   يفراوان

 .)121 ص: ق 1386، يمشكين(فقيهان وجود دارد 

خـوردن گوشـت   : شود يبسنده م نمونهفراوان است كه به ذكر چند  يعناوين و احكام ثانو
ـ    يدر اوضاع عادكه اين قبيل  از يآب نجس و امورخوك،  ا اگـر وضـع خاصيحرام است؛ ام 

بـاب، مصـلحت ملزمـه اقـوا بـه        عنوان حفظ نفس صدق كند، از اين ،پيش آيد و بر اين افعال
 شـود؛ بنـابراين،   يواجـب مـ  ... سبب از بـاب اضـطرار، اكـراه و     كند و بدين يحرمت آن پيدا م

از اين قبيل بر افعال و روابـط   ياه، عسر، حرج، ضرر، تقيه و امورعروض حاالت اضطرار، اكر
 .عناوين و احكام ثانويه با عناوين و احكام اوليه است گفته، وجه تمايز پيش

ثبـات   يمطلب مهم آن است كه توجه كنيم اين عناوين در بر طرف كردن شـبهه ناسـازگار  
رند؛ چرا كه منظور از ثبات شريعت، ثبات دا يو جوامع تأثير فراوان  شريعت و تحوالت حوادث

ـ  يبر مصداق يا رابطه هرگاه عنوان فعل يا ياحكام عناوين است؛ يعن آن نيـز   يمنطبق شد، در پ
حـوادث و جوامـع ممكـن      بر اثـر تحـوالت   يشود؛ ول يحكم آن عنوان بر آن مصداق منطبق م

  عناوين آن روابط و افعـال ممكـن   ها با هم و با طبيعت تغيير كند؛ در نتيجه، است روابط انسان
تـوان از   يبر آن روابط و افعال منطبق شود و بـه دنبـال آن مـ    ياست دگرگون يا عناوين جديد

حكم تمام عناوين ثابـت اسـت و از   . عنوان را استنباط و استخراج كرد  منابع استنباط، حكم آن
ـ  بحث عنـاوين  .ها را استنباط كرد توان آن يمنابع استنباط نيز م را بـا ذكـر چنـد     يو ثـانو  ياول
 :بريم يمطلب به پايان م

منطبـق   يبر مصـداق  يتوان اظهار داشت كه عناوين ثانويه، هنگام يگفته م با توجه به مطالب پيش. 1
گيرد؛ به همـين سـبب، جايگـاه عنـاوين،      يقرار م يمصداق در وضعيت غير عاد  شود كه آن يم

هـا و حفـظ نظـام     سمت اهداف شريعت و رفع مشقّت  ا بهه جايگاه هدايت افعال و روابط انسان
به رسميت شـناختن تحـوالت    از طريق عناوين ثانويه با ياست؛ بنابراين، شريعت اسالم يزندگ

 .كند يهدايت م يها را به سمت اهداف شريعت اسالم ، آنياجتماع يها عظيم پديده

شود و به رغم انطباق عنوان  يآن منطبق مبا عارض شدن عنوان ثانويه فقط حكم عنوان ثانويه بر . 2
است؛ از باب مثال، حكم خوردن مردار، حرمت است؛ اما با  يمصداق، حكم آن منتف  اوليه بر آن

شود؛ هر چند عنوان مردار بـر آن مصـداق،    يخوردن مردار حالل م عارض شدن عنوان اضطرار،
. تـابع مصـالح و مفاسـد اسـت     يمشريعت اسال  اين امر بدان جهت است كه احكام. منطبق شود
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 يعنـوان اوليـه آن، منتفـ     منطبق شود، مصلحت يـا مفسـده ملزمـه    يعنوان ثانويه بر رفتار يوقت
 .يابد يخواهد شد و آن رفتار فقط بر اساس انطباق عنوان ثانويه، مصلحت يا مفسده م

 :لت خارج نيستديگر از دو حا ها با يك مصاديق جديد رابطه انسان با طبيعت يا انسان. 3

گيرد؛ همانند مصـاديق جديـد    ياز عناوين شناخته شده قرار م يمصداق جديد، تحت يك. أ
و امثـال   يو اينترنت ياعتبار يها ، با كارتيتلفن يها خريد و فروش. خريد و فروش در عصرما

ر قواعـد  گيرد، اگر با ساي يقرار م »اللَّه البيع احل« آن كه تحت عنوان خريد و فروش مصداق آيه
 .نداشته باشد، صحيح خواهد بود يپذيرفته شده در فقه منافات

مصـداق جديـد،   . شـود  يهيچ يك از عناوين شناخته شده بر مصداق جديد منطبـق نمـ  . ب
توان حكم آن را استنباط كـرد؛   يدر اين صورت، با استفاده از منابع م .يابد يعنوان اوليه جديد م

است كه عنوان هيچ يك از عقود شـناخته   يجديد عقد يت؛ يعنطور مثال، بيمه اين گونه اس به
 »اَوفـوا بـالعقود  «همچـون    يتـوان حكـم آن را از عمومـات    يشود؛ امـا مـ   يشده بر آن منطبق نم

 .استنباط كرد )1: )5( مائده(

منطبق باشد، حكم خاص آن عنوان، بر آن مصـداق   يبر مصداق يكه عنوان ثانو يتا زمان. 4
نيـز از مصـداق مـورد نظـر      يعنوان ثـانو ... با برطرف شدن اضطرار، عسر و  و شود يمنطبق م

؛ »الضرورات تُقَـدر بِقَـدرِها  «به اصطالح . شود يم  ينيز منتف يبرداشته، و به دنبال آن، حكم ثانو
و اين امر بدان معنا نيست كه  رفتارها و روابط، منشأ تغيير احكام هستند يِبنابراين، عناوين ثانو

كـه    يديگر ثابت؛ بلكـه همـان احكـام    يهميشه متغير باشند و برخ يبرا ياز احكام االه يبرخ
منطبـق شـود، حكـم آن نيـز      يشود، اگر بر همان رفتار عنوان ثانو يثابت فرض م يرفتار يبرا

 :دارند ياست كه چنين بيان يآيات و روايات  اين منطق. يابد يتغيير م

شـما   يدر دين بـرا  يخداوند، تنگناي.   )78: )22(حج (حرج الدين من  يما جعل عليكم ف
نْ اضـطرَّالَيه    يلَيس شَ. قرار نداده است مـل ه ، 5ج : ق 1413، يحـر عـامل  ( »ء مما حرَّم اللَّه الّا و قَد اَحلـَّ

كـه   يكس ينيست، مگر آن كه خداوند آن را برا يهيچ حرام االه. )228، ص 23و ج  483 ص
 .ان مضطر شده حالل كرده استبد

 داريم؟ يبه نام احكام حكومت يآيا احكام

: اند اند، به سه نوع حكم اشاره كرده كه به انواع احكام شريعت پرداخته يهاي در اغلب نوشته
اگـر   ياين احكام بـه لحـاظ عنـاوين اسـت؛ يعنـ     . يثانويه و احكام حكومت  احكام اوليه، احكام
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بـر   ياحكام جـار . شود يحكم، حكم اوليه گفته م  شد، به آن يجار يم، حكياول يها عنوان بر
 .خوانند يم ياحكام حكومت فقيه را يو احكام صادره از ناحيه ول يعناوين ثانويه را حكم ثانو

داريـم؟ اگـر چنـين     يتحت عنوان احكام حكـومت  يآيا اين تقسيم درست است؟ آيا احكام
تـوان آن را در رديـف    ياسـت يـا مـ    يو ثـانو  يكام اولدر عرض اح  يباشد، آيا احكام حكومت

 شمرد؟ يو ثانو ياحكام اول

رسـد بتـوان بـه     يكنيم، به نظر م يم يدستگاه تشريع شريعت و تطبيق احكام را بررس يوقت
جدا از احكام اوليـه و ثانويـه نيسـت؛ بلكـه تشـريع       ي، امريحكومت  اين نتيجه رسيد كه احكام

اسـت كـه بـر     يهمان نحو تشريع احكام  شود، به يخوانده م يام حكومتكه به نام احك ياحكام
به نظـر  . گفتيم  تر درباره دستگاه و روش تشريع احكام سخن پيش. شود يم يعناوين اوليه جار

و كالن درست تبيين شود، روشن خواهد  ياجتماع يرسد اگر باب تزاحم احكام در رفتارها يم
در عرض احكام اوليه و ثانويـه نـداريم؛ بلكـه در مقـام      يومتبه نام احكام حك ياحكام  شد كه

تزاحم در اين احكام يا  يو كالن اغلب نوع ياجتماع يرفتارها احكامِ مربوط به يامتثال و اجرا
مصداق حكم اهم و مهم و تقديم حكم   آيد و تشخيص يپيش م يبين اين احكام و احكام فرد

. گونـاگون باشـد   يهـا  چيده است و چه بسا نيازمند تخصـص بسيار دقيق و پي ياهم بر مهم امر
چون حكومت در همه يا غالب اين موارد در تشخيص مصداق اهم و تقديم آن بر مهم جايگاه 

اگر در ادامـه مباحـث،   (شود؛  ياطالق م ياحكام حكومت يدارد، به چنين احكام يا ويژه  و شأن
ت آن نيست كه در عرض حكم اوليه و ثانويه، به جه بريم، يكار م را به ياصطالح حكم حكومت

 بنـابراين، الزم  ).از حكم داريم؛ بلكه به احكام رابطه حكومت با ديگران اشاره دارد ينوع سوم
 .و كالن بپردازيم ياجتماع ياست به بحث تزاحم در احكام رفتارها 

كومـت در  ، دربـاره جايگـاه ح  يپيش از پرداختن به بحث تزاحم در احكام روابط اجتمـاع 
و كـالن   يدر احكـامِ روابـط اجتمـاع   . شـود  يارائه م يتوضيح مختصر،  ياحكامِ روابط اجتماع
استفاده، و  ياز همان روش فقه )يفقيه وحاكم اسالم يغير از ول(از فقيهان  يممكن است بسيار

ـ    چه. اين روابط را با رعايت قواعد باب تزاحم كشف كنند يحكم فقه ن بسا در اين جا نيـز اي
باره يك نوع رابطه چه بسـا ممكـن    اختالف نظر بيابند و در يفقيهان همانند احكام روابط فرد

ديگـر   ياز احكام مسـتنبطه بـا برخـ    يبرخ يفقيهان چند نوع حكم را استنباط كنند و حتّ  است
در سطح جامعه  ييقين مشكالت جد  وسيله مقلّدانشان به احكام به  همه ياجرا. ناسازگار باشند
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پرهيز از اين معضل  يبرا. هرج و مرج شود ممكن است جامعه دچار ييجاد خواهد كرد و حتّا
اسـت و هـم از    الزم را دارا يفقهـ  يفقيه، هم آگـاه  ي، با توجه به اين كه وليو مشكل اجتماع
دارد، فقط او حق دارد حكم اهم مستنبط خود را  يتر جامعه اطّالعات گسترده ياوضاع اجتماع

ـ  ياحكام مستنبط ديگر فقيهان شود؛ يعن يمانع از اجرا يو حتّ نداجرا ك فقيـه در موضـع    يبه ول
در ايـن جـا از ارائـه    (. را ندارند يكه فقيهان ديگر چنين حقّ  داده شده است يواليت چنين حقّ

ه فراوان ك يها كتاب  مندان را به پرهيزيم و عالقه يفقيه م يول يبرا يدليل جهت اثبات چنين حقّ
 ).دهيم يفقيه نوشته شده، ارجاع م يدر باب واليت فقيه در اثبات حقوق ول

كنـد؛ بلكـه از    يجعـل و تشـريع نمـ    يفقيه، حكم جديـد  يشود كه ول يبا اين بيان روشن م
و كالن را هماننـد سـاير فقيهـان     يروش استنباط متعارف درفقه، احكام در باب روابط اجتماع

 .كند يم  تفاده، و آن را اعمالكشف، و از حقّ واليت خود اس

  فرايند تشريع

مختصـر بـه    يا الزم است ابتدا اشاره يتبيين تزاحم در احكام رفتارها و روابط اجتماع يبرا
 يدستگاه و روش تشريع و تطبيق احكام شريعت االهـ  يوقت. داشته باشيم  فرايند تشريع احكام

االمر، مرحلـه   مرحله نفس: ه مرحله وجود داردس يابيم كه در اين فرايند، يكنيم، در م يرا بررس
 .اثبات و مرحله امتثال احكام شريعت

 االمر مرحله نفس

بر عناوين مربوطـه   يبا لحاظ مفاسد و مصالح واقع ياالمر، تمام احكام واقع در مرحله نفس
چه  آنكند و  يها را مالحظه م افعال و روابط انسان يها شارع دراين مرحله، مالك. اند جعل شده

هـا   است، در قالب احكام افعـال و روابـط انسـان    ها نياز انسان يو آخرت يسعادت دنياي يرا برا
 يو هم مفسـده واقعـ    در اين مرحله احكام، ممكن است يك فعل، هم مصلحت. كند يتشريع م

ندارد؛ اما شارع با علم و احاطـه   يداشته باشد و به يقين، مفسده و مصلحت فعل با هم سازگار
كـه اگـر    كنـد؛ چنـان   يحكمت خود اگر مصلحت را اقوا ببيند، حكم متناسب با آن را جعل مـ و

در اين مرحله، اگـر بـين مالكـات    . متناسب با آن را جعل خواهد كرد  مفسده را اقوا ديد، حكم
دهد و حكم را بـر اسـاس آن جعـل     يتشخيص م فاق افتد، شارع، خود مالك اقوا رااتّ يتزاحم

 .را كسب كنند ي، دانشياحكام االه  االمر احكام، قبل از وصول ان قادر نيستند از مرحله نفسكند و مكلّف يم
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  مرحله اثبات

االمر جعل شـده، بـه وسـيله     مرحله كشف احكام كه در مرحله نفس يدر مرحله اثبات، يعن
يـك فعـل، دو    ياحكام تعارض پيش آيد؛ از باب مثال، ممكن است بـرا   ادلّه، ممكن است بين

آن فعل، وجوب، و دليل ديگر، حرمـت را   يبرا  از آن دو دليل يدليل وجود داشته باشد كه يك
تخصـيص، حكومـت يـا     دو دليل به وسيله قواعـد  يدر اين گونه موارد، ناسازگار. كند يبيان م

 رفع يشود؛ وگرنه دو دليل متعارض خواهند شد و از مرجحات باب تعارض برا يورود حل م
در غير اين صورت، از قواعد بـاب تعـارض اسـتفاده، و حكـم مـورد      . شود يه متعارض استفاد 

از آن دو  يكم يكـ  تعارض دو دليل در مرحله اثبات، از عدم تشريع دست .شود يتعارض بيان م
 يبـين دو حكمـ   يمرحله نيز هيچ گونه تزاحمـ   در اين. االمر كاشف است حكم در مرحله نفس

حفـظ  «مثال، بين دو حكم  طور افتد؛ به يفاق نمشده است، اتّ كه ثابت شود از ناحيه شارع جعل
 ،»بـدون اذن آن فـرد حـرام اسـت     يجان انسان محترم واجب است، و تصـرّف در ملـك فـرد   

افتد؛ چون هـر يـك از    يفاق نماتّ يو تزاحم ياالمر و اثبات، هيچ گونه ناسازگار درمرحله نفس
، ياست و با فرض وجود مصداق عنوان هر حكماعتبار شده  يحقيق  آن دو حكم، به نحو قضيه
 .وجود ندارد يو تزاحم يگونه تناف هيچ  شود و در اين بيان يآن حكم، واجب يا حرام م

  مرحله امتثال

در . در اين مرحله، ممكن است مكلّفان قادر نباشند هم زمان، هر دو حكم را رعايـت كننـد  
را كه اهم اسـت، تشـخيص داده،    يبايد حكمشود؛ بلكه مكلّفان  ينم اين هنگام، تكليف ساقط

دارد غـرق   يكنند؛ از باب نمونه، انسان محترمـ   عمل بر حكم مهم ترجيح دهند و به حكم اهم
اسـت   يدر ملك فرد  واجب است؛ اما الزمه نجات او تصرّف يشود و نجات او بر هر مكلّف يم

در ايـن جـا،   . فـرد حـرام اسـت   دهد؛ بنابراين، تصـرّف در ملـك آن    ياجازه تصرّف نم يكه و
از آن دو  يشود؛ بلكه قدرت خود را در عمـل بـه يكـ    ياز مكلّف ساقط نم ينحو كلّ  تكليف به

كنـد؛ هـر    ياقـدام مـ   يانسان محترم اهم است، به نجات و  كار گيرد و چون نجات جان بايد به
مهم بـه جهـت عـدم     بر تقديم اهم .تصرّف غاصبانه در ملك غير باشد يچند الزمه چنين اقدام

اسـت فعلي انسـان  يعقـل انسـان حـاكم اسـت كـه وقتـ      . ت حكمِ مهم در مقايسه با حكمِ اهم  
يابد؛ چـون قـدرت،    يت نمتواند هر دو تكليف را هم زمان انجام دهد، هر دو تكليف فعلي ينم
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ا چون بر يك  ت تكليفشرط فعليـ از آن دو، فعل ياز دو تكليف قدرت دارد، يكـ  ياست؛ ام ت ي
كنـد كـه    يدارد، عقل انسان حكم مـ  يتر اهميت بيش  يدر مقايسه با ديگر ييابد و چون يك يم

كار به مكلّف موظّف است قدرت خود را در انجام تكليف اهم  در  گيرد؛ در نتيجه، تكليف اهـم
 .را رعايت كند يابد و واجب است آن تكليف اهم يحقّ مكلّف فعليت م

بر مهم، عنـاوين افعـال و    دهد كه در موارد تزاحم و تقديم حكم اهم يگفتار پيشين نشان م
 .عناوين افعال و روابط، همان عناوين پيش از وقوع تزاحم است .كند يروابط تغيير نم

  يتزاحم در روابط كالنِ امور اجتماع

، كالن يافتد، ممكن است در احكام اجتماع يفاق ماتّ يتزاحم همان گونه كه در احكام فرد
در همه اين موارد، قواعد بـاب تـزاحم رعايـت    . و حكومت واقع شود  و مربوط به اداره جامعه

عقل، حكـم   ياهم مشخّص شده، و به داور  و مورد قبول، حكم يمنطق يها شود و با مالك يم
در عرض  ياحكام حكومت  تحت عنوان يبا اين بيان، ما احكام. شود يبر مهم ترجيح داده م اهم

احكام مربوط به روابط حكومت با مردم وجامعه ياحكام حكومت. نداريم يو ثانو يلاحكام او ،
بـر   يشود كه با تحقّق هر عنوان يمترتّب م يديگر است و بر اين روابط، عناوين يها و حكومت

بـين احكـام    يشود؛ از اين جهت، هـيچ فرقـ   يم يعنوان نيز برآن رابطه جار  ، حكم آنيا رابطه
ها و بين احكام مربوط بـه روابـط و    ديگر حكومت ط حكومت با مردم، جامعه ومربوط به رواب

 .نيست يفرد يرفتارها

، هيچ گونه تشريع حكم در عرصه روابـط  يشود كه حكومت اسالم يبا بيان پيشين روشن م
و  يفقهـ  يهـا  يبـا توجـه بـه توانـاي     يو تشكيالت حكومت يحاكم اسالم  ندارد؛ بلكه يحكومت

دهند و حكم آن عنوان از ادلّـه   يتشخيص م ناوين رفتارها و روابط حكومت راجهات ديگر، ع
بين احكـام روابـط و     يشود و اگر تزاحم ياستنباط و استخراج، و بر مصداق آن عنوان تطبيق م

، يو تشكيالت حكومت از مسير درست و منطقـ  يبيفتد، حاكم اسالم اتّفاق يحكومت يرفتارها
 .دهد يداق اهم را تشخيص، و بر حكم مصداق مهم ترجيح مومالك مورد قبول، حكم مص

مطلب ديگر درباره احكام مربوط به روابط حكومت، آن است كه ايـن احكـام نيـز هماننـد     
مصلحت ملزمـه   يدارا يا اگر رابطه. تابع مصالح و مفاسد هستند يفرد احكام رفتارها و روابط

شود، و اگـر مفسـده ملزمـه داشـته      يواجب م مردم باشد، به يقين انجام آن از ناحيه حكومت و
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همچنين ديگراحكام كراهت، استحباب و . باشد، انجام آن از ناحيه حكومت و مردم حرام است
فقيـه   ،يهمان گونه كه در احكام فـرد . ، تابع مصالح و مفاسد استيمباح نيز مانند احكام فرد

بر مصداق معلوم،  يتطبيق عنواننيست، بلكه در صورت  يبه دنبال مصالح و مفاسد احكام فرد
و  ينيـز حـاكم اسـالم    يكنـد، در احكـام حكـومت    يمـ  يبر آن مصداق جـار  حكم آن عنوان را
جا نيز به دنبـال   مفاسد روابط نيستند؛ بلكه در آن تشخيص مصالح و يدر پ يتشكيالت حكومت

شـده اسـت و بـا تشـخيص       هستند كه حكم آن در شريعت مشخّص يتشخيص مصداق عنوان
 در واقـع عنـاوين روابـط   . كنـد  يمـ  يمصداق آن عنوان، حكم آن عنوان را بر آن مصداق جـار 

اگـر  . نيز اين گونه اسـت  يكه در احكام فرد حكومت، ضوابط مصلحت و مفسده هستند؛ چنان
انسان محترم باشد، به يقين نجات انسان محترم واجـب اسـت و از حكـم      مصداق نجات يفعل

همچنـين اگـر   . انسان محترم، مصـلحت ملزمـه دارد    ميم كه نجاتفه يوجوب آن در شريعت م
باشـد، بـه يقـين     »مسلمانان حفظ پاسداشت اقتدار«از مصاديق  يرابطه يا رفتار حكومت اسالم

پاسداشت  حفظ«انجام آن رفتار، هم بر مردم و هم بر حكومت واجب است و از حكم وجوب 
ت اقتدار مسلمانان، مصلحت ملزمـه اسـت؛ پـس    يابيم كه حفظ پاسداش يدر م »اقتدار مسلمانان

ضـابطه و مـالك مصـلحت اسـت؛ بنـابراين، عنـاوين        »حفظ پاسداشت اقتدار مسلمانان«عنوان
مصـلحت و مفسـده احكـام هسـتند و بـا تشـخيص عنـاوين روابـط،          احكام، در واقع ضوابط

شـخيص  فهمـيم؛ درنتيجـه، وظيفـه حكومـت، ت     يبالمالزمه مصلحت و مفسده آن عنـوان را مـ  
آن عنـاوين را    است كه احكام يمصلحت يا مفسده حكم نيست؛ بلكه تشخيص مصاديق عناوين

 .توان كشف كرد ياز شريعت م

رحمـه اهللا بـه    ياز نامه امام خمين يهاي بحث روشن شود، بخش يها ابهام يآن كه برخ يبرا
 .شود يارائه م يوضيح مختصرارسال شد، ذكر و ت يبه و يرياست جمهور  رهبر معظم انقالب كه در دوران

  يديدگاه امام خمين يبررس

 :نويسد يحضرت امام در اين نامه خطاب به رهبر معظّم انقالب م

 يشود كه شما، حكومت را كه بـه معنـا   يطور ظاهر م در نماز جمعه اين ياز بيانات جنابعال
 ير شده و اهم احكام االهاهللا عليه وآله واگذا يصل اكرم يبه نب كه از جانب خدا يا واليت مطلقه

عـرض كـنم كـه     بايـد . ... دانيـد  يتقدم دارد، صحيح نمـ  ياست و بر جميع احكام شرعيه االه
از احكـام اوليـه    ياهللا عليه وآله است، يكـ  يصل اللَّه از واليت مطلقه رسول يا حكومت كه شعبه
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توانـد   يحـاكم مـ  . اسـت  نمـاز و روزه و حـج   ياحكام فرعيه، حتّ  اسالم است، و مقدم بر تمام
حـاكم  . منزل را به صاحبش رد كند  را كه مسير خيابان است، خراب كند و پول يمسجد يا منزل

رفـع    كـه  يكه ضرار باشد، در صـورت  يتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند، و مسجد يم
مردم بسـته  را كه خود با  يشرع يتواند قراردادها يحكومت م. بدون تخريب نشود، خراب كند

قرارداد مخالف مصـالح كشـور و اسـالم باشـد، يكجانبـه لغـو كنـد و          كه آن ياست، در موقع
جريـان آن مخـالف مصـالح اسـالم       است كـه  يو يا غير عباد يرا، چه عباد يتواند هر امر يم

  توانـد از حـج كـه از فـرايض     يحكومت م. كند يكه چنين است، جلوگير ياست، از آن، مادام
. ... كنـد  يدانست، موقتاً جلوگير يكه مخالف صالح كشور اسالم ياست، در مواقع يمهم االه
است يا حريم آن است، در چهارچوب احكام فرعيه  يتصرّف در منزل  ها كه مستلزم يكش خيابان
 ياز ورود و خـروج ارز، و جلـوگير   يها، وجلوگير به جبهه ينظام وظيفه، و اعزام الزام. نيست

سه مـورد، و گمركـات وماليـات، و     -هر نحو كاال، و منع احتكار در غير دو  از ورود يا خروج
از پخش مواد مخدر، و منع اعتياد بـه هـر    ي، و جلوگيريگذار ، قيمتياز گرانفروش يجلوگير

، حمل اسـلحه بـه هـر نـوع كـه باشـد، و صـدها امثـال آن كـه از          يمشروبات الكل نحو غير از
آنچـه گفتـه شـده    . ... ها است، و صدها امثال اين  شما خارج اختيارات دولت است، بنابر تفسير

چـه گفتـه    آن. اسـت  ياز عدم شناخت واليت مطلقه االه يشود، ناش ياست تاكنون، و يا گفته م
ها با آن اختيارات از بين خواهـد رفـت،    شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن

د، اين از اختيارات حكومت است و بـاالتر از آن هـم   كنم كه فرضاً چنين باش يعرض م صريحاً
 .)451، ص 20ج : 1378، يامام خمين( كنم ياست كه مزاحمت نم يمسائل

 :وجود دارد كه در بحث ما قابل استفاده است يرحمه اهللا دو مطلب اساس يدر نوشتار امام خمين

 ست؛حكومت، از احكام اوليه اسالم و مقدم بر تمام احكام فرعيه ا. 1

 .كند يكه مخالف مصالح است، جلوگير يتواند از هر امر يحكومت م. 2

ـ  يها تبيين اين دو مطلب مثال يرحمه اهللا برا يامام خمين از ايـن نوشـتار   . زنـد  يمـ  يفراوان
كه در  يمؤلّف با تتبع. اند اساس مصالح و مفاسد تشريع شده نيز بر يآيد كه احكام حكومت يبرم

 يكه فرموده باشد حاكم اسـالم   رحمه اهللا كرده، مشاهده نكرده است يخمين نوشتار و گفتار امام
بلكـه   را تشريع و جعـل كنـد؛   يحق دارد بر اساس مصالح و مفاسد تشخيص داده شده، حكم

  يبا ديگران نيز همانند تشـريع احكـام روابـط فـرد     يحكومت اسالم ياحكام روابط و رفتارها
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بـر   يصالح و مفاسد است، و هر گـاه عنـوان قضـيه حقيقـ    و بر اساس م يحقيق  ينحو قضايا به
شد، حكم آن عنوان نيز بر آن مصداق خاصِ رفتـار    منطبق يحكومت اسالم يروابط و رفتارها

آورده كه حكومـت، از   رحمه اهللا در اين نوشتار يشود؛ اما اين كه امام خمين يم ييا روابط جار
  سبب است كه به طور غالب، بـين   ه مقدم است، بداناحكام اوليه اسالم، و بر تمام احكام فرعي

آيد و بر اساس قواعد باب تـزاحم،   يو ساير احكام در مقام اجرا تزاحم پيش م ياحكام حكومت
 .دارد يمصداق اهم را بر مصداق مهم مقدم م ،يحكومت اسالم

  و مالك آن يمصلحت و مفسده در احكام اجتماع

ن نوشتار و نيز بارها در موارد ديگر به مصالح اسالم و مسلمانان رحمه اهللا در اي يامام خمين
و  يكه مخالف مصالح است، جلـوگير  يتواند از هر چيز يحكومت م:فرمايد يكند و م ياشاره م
 .باشد، به مردم و جامعه الزام كند  را كه به مصلحت اسالم و مسلمانان يهر چيز

و بـا چـه    يطه آن چيست، و چه كسـ چه وضاب ياين است كه مصلحت يعن يپرسش اساس
 .مصلحت دست يابد  تواند به يم يروش مشروع

كند؛ اما در اين جا به اختصـار اشـاره    يم يبه اين پرسش، بحث را طوالن يپاسخ الزم و كاف
تـر گذشـت، مصـلحت، همانـا      كه پـيش  يدستگاه تشريع احكام االه  با توجه به بحث. شود يم

تطبيق كـرد، حكـم    يبر مصداق يعنوان شرع  هرگاه. ان خدا استبندگ يو آخرت يسعادت دنياي
، سـعادت  يحكم االهـ   شود و عمل بر اساس يآن مصداق بر اساس موازين شريعت مشخّص م

  دارد؛ بنـابراين اگـر تشـكيالت حكومـت، عنـاوين      يبندگان خدا در پ يرا برا يو آخرت يدنياي
صلحت يا مفسـده آن رفتـار و رابطـه را    حكومت را دقيق تشخيص بدهد، در واقع م يرفتارها

عناوين رفتارهـا  . تواند حكم آن عنوان را بر مصداق خاص منطبق كند يتشخيص داده است وم
ها از آيات، روايـات و عقـل قابـل     نيز احكام آن عموم جامعه و ييا رفتارها يو روابط حكومت

امـام   يهـا  مثـال  مـوارد  يگـاه برخـ   كـرده، آن  ياين عناوين را در اين جا بررسـ . است يدستياب
، يبـا تطبيـق ايـن عنـاوين بـر مصـداق      . دهيم يباره اين عناوين توضيح م اهللا را در رحمه يخمين

 .تواند حكم آن عنوان را منطبق كند يم  تشكيالت حكومت
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  يعناوين روابط حكومت

 :شوند يبه دو دسته تقسيم م يكلّ ياين عناوين از نگاه

ها را اعالم و اجرا كنـد،   آن، حكومت حق دارد حكم لزوم آن كه به دنبال يعناوين يبرخ. 1
 يو جامعـه مسـلمانان، پاسداشـت سـربلند     يقوت حكومـت اسـالم   عبارتند از حفظ اقتدار و
مسلمانان و آحـاد جامعـه، تحقّـق عـدالت و       ، حفظ جان و سالمتيمسلمانان و جامعه اسالم

حفظ استقالل دولـت   و آحاد جامعه، يو رفاه عموم ي، رشد اقتصاديو اقتصاد يقسط اجتماع
 ، دفاع از حريم اسالم و مقدمات دفاع، برائت ازيو جامعه مسلمانان، حفظ عزّت اسالم ياسالم

و  يعمـوم  ي، رفـع نيازهـا  يكافران و مشركان، سالمت محيط زيست مسلمانان و جامعه اسالم
در جامعـه   يطبقـات از فقـر گسـترده و شـكاف عميـق      ي، جلـوگير ياسالم  ضرور آحاد جامعه

 ... .و  يو سياس يامكانات اقتصاد  گسترده ياز انحصارها ي، جلوگيرياسالم

ديگـر، رابطـه عـام و     يشايان ذكر است كه هر يك از عناوين پيشين ممكن است بـا برخـ  
كند؛ چـون بـر شـمردن     يدر بحث ايجاد نم ياين امر، خلل. باشد  وجه داشته خاص مطلق يا من
بيـان حكـمِ    يبـرا  يحكومت اسـالم  جهت صورت گرفت كه نشان داده شوداين عناوين بدان 

ازعنـاوين پـيش    يكم يكـ  فقط با تطبيق دست يو اجتماع يجواز يا لزوم رفتار يا رابطه حكومت
در  يها به نحو قضيه حقيق كه احكام آن يكند؛ عناوين يها حق دارد چنين اقدام گفته و امثال آن

 .شود يمشخّص م ياسالم  شريعت

 .كند يشود نيز صدق م يها اشاره م اين امر در خصوص عناوين دسته دوم كه به آن

ها را اعالم و اجرا كند، از ايـن   كه به دنبال آن، حكومت حق دارد، حكم منع آن يعناوين. 2
و آحاد مسـلمانان، حقـارت و خـوار شـدن جامعـه       يجامعه اسالم يزبون ضعف و: قبيل است

بـه كـافران، اسـتثمار و     يدشمنان مسلمانان، نيازمند  ك، قدرت يافتن، تقويت كفر و شرياسالم
، به خطر افتـادن  يجامعه ونظام اجتماع يزير سلطه بيگانگان قرار گرفتن، اختالل در نظم عموم

 ....و تقويت آن، و يبندوبار يو ب يدين ي، تبليغ بيحاكميت و كيان اسالم

هـا را از اختيـارات    رحمـه اهللا آن  يامام خمينپردازيم كه  يم يموارد يبرخ ياكنون به بررس
 :گفته بر آن موارد و تطبيق عناوين پيش  برشمرده است يحكومت اسالم

را كه در مسير خيابان است خراب كند، و پول منزل را به صاحبش  يتواند منزل يحاكم م. 1
مـت  حكو يبدون رضايت صـاحب منـزل بـرا    يحتّ يكردن منزل مسكون  خراب يرد كند؛ يعن
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رضايت صاحب منزل، تصـرّف غاصـبانه شـمرده      خراب كردن منزل بدون. جايز است ياسالم
كـردن خانـه، عنـوان حفـظ       حرمت است؛ اما بر خراب يشود و حكم آن در شريعت اسالم يم

 قرار گرفتـه باشـد   يشود و نيز ممكن است منزل در وضعيت يجان و سالمت مسلمانان منطبق م
در ايـن صـورت   . باشـد  يوان سالمت محيط زيست و جامعه اسالمكه تخريب آن، مصداق عن

حرمت «واجب خواهد بود؛ در نتيجه، بين دو حكم منطبق بر يك مصداق  تخريب منزل الزم و
، همچنـين  »يحفظ جان و سالمت آحاد جامعه اسـالم   تصرّف غاصبانه در ملك غير، و وجوب
 يحفظ جان و سالمت آحاد اسالم .دآي ي، تزاحم پيش ميسالمت محيط زيست و جامعه اسالم

شـمرده    در مقايسـه بـا تصـرّف در ملـك غيـر اهـم       يو سالمت محيط زيست و جامعه اسالم
در اين مثـال، هـر دو   . دارد يرا بر مهم مقدم م عقل، حكومت، اهم يشود؛ در نتيجه به داور يم

و  يالمتصرّف در ملك غير و وجوب سالمت و حفـظ جـان آحـاد جامعـه اسـ       حرمت«حكم 
شـمرده   ياست و هيچ كدام، از احكام ثانو يازاحكام اول »يسالمت محيط زيست جامعه اسالم

 .شود تا گفته شود تخريب منزل از باب اضطرار يا عسر وحرج است ينم

كـه ضـرار باشـد، در     يتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيـل كنـد، و مسـجد    يحاكم م. 2
 .، خراب كندنشود  كه رفع، بدون تخريب يصورت

كـه   ي، حرمت تخريب مسجد و خانه خدا است؛ اما هنگامياز احكام مسلّم شريعت اسالم
مسلمانان شود، تخريب آن، مصـداق عنـاوين    ينفاق و نابود يمحلّ توطئه ونقشه برا يمسجد

در اين صورت، . شود يم... و  ياز حريم اسالم  ، دفاعيحفظ جان مسلمانان، حفظ عزّت اسالم
آيـد كـه    يواجب، و همانند موارد پيشين تزاحم بين دو حكم وجوب وحرمت پيش مـ تخريب 

  اهم است؛ در نتيجه، حكومـت  ي، دفاع از كيان اسالميحفظ جان مسلمانان، حفظ عزّت اسالم
 .را خراب كند يدارد و بايد چنين مسجد يرا بر مهم مقدم م اهم ياسالم

كه مخـالف صـالح    ياست، در مواقع يم االهتواند از حج كه از فرايض مه يحكومت م. 3
 .كند يدانست،موقتاً جلوگير يكشور اسالم

ندارد؛ اما اگر بر حـج رفـتن    يدر وجوب اعمال حج ترديد ياز مذاهب اسالم يهيچ مذهب
حقارت و خوار شدن مسلمانان، قدرت يافتن دشـمنان مسـلمانان،   «مسلمانان يك كشورعناوين 

اثبـات شـود حكـم     يشود، و با فرض اين كه با ادلّه فقه  منطبق »يدار شدن عزّت اسالم خدشه
مصـداق ايـن عنـاوين شـود،      حرمت است و رفتن به حج نيـز  ياين عناوين در شريعت اسالم
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 در اين صورت، بين وجوب انجام اعمال حج و حرمت رفتن به حـج تـزاحم  . حرام خواهد بود
باشد، عقل، به تقديم اهـم بـر مهـم حكـم     كه حكم حرمت اقوا و اهم  يدر صورت. آيد يپيش م 
خواهد داشت تا هنگام بر طرف شدن اين عناوين، بر رفتن به حـج، آن    كند و حكومت حق يم

كـه امـام    يهـاي  بـاره سـاير مثـال    در. شـود   را تعطيل كند و از رفـتن مسـلمانان بـه حـج مـانع     
 يفرقـ   جهت روش عمل، هيچ به يقين، از. رحمه اهللا بيان كرد، همين تحليل جريان دارد يخمين

هر دو واليـت دارنـد؛ هـر چنـد واليـت      . بين حكومت جائر و غير جائر در باب واليت نيست
، هـم بايـد فقيـه بـه     ياسالم مشروع نيست و در اسالم شرط است كه ول حكومت جائر از نظر

 .ستاحكام مربوط به روابط حكومت مشروع ني  اسالم و هم عادل باشد؛ وگرنه حكمش در باب

  يادآوري
 :بريم يچند مطلب، اين بحث را به پايان م يبا يادآور

و كالن حكومت و  ياجتماع يهر يك از دو دسته عناوين پيشين كه بر روابط و رفتارها. 1
با تطبيق هـر   يدر واقع، مالك و ضوابط مصلحت و مفسده هستند؛ يعن شوند، يجامعه منطبق م

مصـلحت   يشود كه آن مصـداق، دارا  يروشن م ،يصداقگفته بر م يك از دو دسته عناوين پيش
 .يا مفسده است

ـ ( يپيشين آشكار شد كه حاكم اسالم يها با تبيين مثال. 2 را  يگونـه حكمـ   هـيچ  )فقيـه  يول
را تشـخيص   ياجتمـاع  يكند؛ بلكه فقط مصداق عناوين روابـط و رفتارهـا   ينم  جعل و تشريع

دهـد و در   يط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبيـق مـ  استنبا  داده، بعد از كشف حكم آن از منابع
ديگر،  يبا احكام روابط اجتماع يا يبا احكام روابط فرد يصورت تزاحم احكامِ روابط اجتماع

دهد و به حكم عقل يرا تشخيص م اهم، م م اهمدارد يرا بر مهم مقد. 

 يهـا  گفتـه ممكـن اسـت نيازمنـد تخصـص      پـيش  يمصاديق عناوين كلّ يتشخيص برخ. 3
 يتخصصـ  يمتخصصـان يـا شـوراها    يباشد؛ در نتيجه برحكومت الزم است شـورا  يگوناگون

كـه چـه    تشكيل دهد؛ از باب مثـال، ايـن    ياجتماع يجهت تشخيص مصاديق روابط و رفتارها
 يهـا  صـص تخ  اسـت، بـه   يو سياسـ  يمنافع اقتصاد ي، از مصاديق گسترده انحصارهايمصداق
و  يمشـورت  يفقيه حـاكم بـا انتخـاب شـوراها    . نياز دارد ياز ديدگاه اسالم يو سياس ياقتصاد

اسـتنباط و اعـالم و    يمصاديق عناوين، حكم الزم را بر اساس موازين شريعت اسالم  تشخيص
 .كند ياجرا م
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از  يبا اعالم حكم يك رفتار يا رابطـه حكومـت بـا مـردم، ممكـن اسـت منـافع تعـداد        . 4
اگر . مند شود بهره ياز منافع يخطر قرار گيرد يا بر عكس، گروه  در معرض ياجتماع يها گروه

داشته باشند كـه اغلـب نيـز ايـن گونـه        يها در اداره جامعه و حكومت نيز سهم اين نوع گروه
 يهواهـا  و تطبيق عنوان آن مصداق و نيز تشـخيص اهـم،   ياست، چه بسا در تشخيص مصداق

اسـت؛ بنـابراين، حكومـت     يبزرگـ  ياين امـر از خطرهـا  . دخيل شود يگروه و منافع ينفسان
نهايـت دقّـت را بايـد     يتخصصـ  يمتخصصان يـا شـوراها   يشورا ياعضا  در انتخاب ياسالم

 .ها انجام نشود گروه  ها و احكام بر محور منافع داشته باشد تا تصميم

با همان منابع . است يذات فقه سنّتفقه اسالم، درون و  يچه گذشت، پوياي با توجه به آن. 5
يگانـه  . پرداخـت  يحكـومت  يحكم روابط و رفتارهـا  يتوان به بررس يم يو با همان روش فقه

احكام چنين رفتارها و روابـط   يبپذيرد كه بررس ما بايد يفعل يمسأله اين است كه دستگاه فقه
 .اين امر ايجاد كند  يبرا الزم را يها ها و صالحيت را در دستور كار خود قرار دهد و زمينه

دهـد كـه    ينشان م ياجتماع يروش پيشين در استنباط و كشف احكام روابط و رفتارها. 6
به احكام رفتارهـا، روابـط و مناسـبات     يپاسخگوي يرا برا يكاف يوكارآمد يفقه اسالم، تواناي

، فقه جديد يمدو كارآ يدارا است و اين تواناي ها ياز دگرگون يدر هر سطح ياجتماع ينوپيدا
ـ   ياهللا عليه وآله حالل ال يحالل محمدصل«سازد؛ بلكه مصداق  ينم  ييوم القيامة وحرامه حـرام ال

 .است »يوم القيامة

بـه   )به ويژه بحث دستگاه تشريع احكام و تزاحم(گفته  با عنايت به مجموع مطالب پيش. 7
تسامح، بلكه ناصواب باشد و  ياحكام شريعت به احكام ثابت و متغير، نوع  رسد تقسيم ينظر م

تغييرات احكام . خواهد شد، در شريعت وجود ندارد  كه در ادامه بيان يالفراغ به معنايمنطقةنيز 
تغيير كند، عنوان  ياگرمصداق حكم. شود ياست كه بر مصاديق منطبق م يشريعت، تابع عناوين

منطبـق    با آن عنوان بـر آن آن، حكم مناسب  يمنطبق بر آن حكم ممكن است تغيير كند و در پ
 اتّفـاق كه بيان كننده احكام شريعت هستند، از دو ناحيـه   يشود؛ اما تغيير مصداق در قضاياي يم
ها با هم و با طبيعت كه مباحث پيشـين بـه ايـن     ازناحيه تغيير رفتارها و روابط انسان. أ: افتد يم

 .مصداق عناوين احكام  تغيير در ماهيت. بخش ناظر بود؛ ب

رحمـه اهللا   پيش از پرداختن به تغييرات ماهيت مصاديق عناوين احكام، نظريه شـهيد صـدر  
 :شود يم يبررس
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 )الفراغمنطقة(ديدگاه شهيد صدر  يبررس

حلّ بحران ثبـات شـريعت و تحـول روابـط      يتر بيان شد كه شهيد صدررحمه اهللا برا پيش
 :بيند يم را در دو بخش مشريعت اسال يو. است  الفراغ را ارائه داده منطقةنظريه 

كه شارع، احكام و قوانين آن را به نحو منجز و مشخّص وضع كرده اسـت و ايـن    يبخش. أ
 .ها راه ندارد هستند و هيچ گونه تغيير و تبدل در آن  ياحكام، احكام لزوم

در آن تشـريع نشـده    ينام دارد و هيچ گونه احكام لزومـ  »الفراغمنطقة«بخش ديگر آن، . ب
ـ و( يدر اين بخش، بر عهده حاكميت اسالم ياحكام لزوم  تشريع و تقنين .است قـرار   )فقيـه  يل

ـ       فقيه بر اساس يول. داده شده است  يمقتضيات زمان و مكان، و جهـت وصـول بـه اهـداف كلّ
 .كند يوضع و تقنين م ياسالم، احكام و قوانين لزوم

كـه   يهاي ها و تشريع داشت و تصميماهللا عليه وآله نيز اين بخش وجود  يدر زمان پيامبرصل
كـه   ينبـ  كرد، در جايگـاه  يدوم اتّخاذ م  اهللا عليه وآله در قلمرو بخش يوجود مبارك پيامبرصل
ـ    يدر هر زمان و مكان يمبلّغ شريعت ثابت االه مسـلمانان   امـر  يباشد، نبود؛ بلكـه در مقـام ول

سبب، اين دسته  وضع كند؛ به همين يها را متناسب با اهداف اسالم موظّف بود احكام و تصميم
شود؛ بلكه متغّيـر اسـت و بـر حسـب      يشريعت، احكام ثابت و دائم شمرده نم ياجتماع  احكام

. گيـرد  ياسالم در معـرض تغييـر و تحـول قـرار مـ      ياهداف اجتماع  زمان و مكان و با توجه به
شـود؛   يرا شـامل مـ   )مبـاح  استحباب، كراهت و(  اعم يالفراغ فقط محدوده اباحه به معنامنطقة

كه بـه   يشود و زمان يحرام م كند، انجام آن فعل شرعاً ينه يفقيه از فعل مباح يبنابراين اگر ول
 .)686 -691و  380 - 382ص : 1375صدر، (شود  يامر كند، انجام آن واجب م يفعل مباح

 :استفقيه، آيه قرآن كريم  يول يبرا يالفراغ و صالحيت چنين امرمنطقةدليل 

كه ايمان  يكسان يا ،)59: )4(نساء ( االمر منكم ييا ايها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أول
 .)689 ص: صدر، همان(امر خود اطاعت كنيد  ياز خدا، رسول و ول! آورديد

  الفراغمنطقةضرورت 

ال تحـول و  و جهان شمول است و از طرف ديگر، جوامع دائـم در حـ   يشريعت اسالم ابد
اين احكام بـا لحـاظ   . متغير مشتمل باشد يشريعت اسالم بايد بر احكام تطور هستند؛ بنابراين،

در . شـوند  يزمان و مكـان وضـع و تشـريع مـ     متناسب با ياسالم يها و ارزش ياهداف و مبان
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. دارد نيـز رابطـه   ديگـر  يهـا  ، انسان افزون بر رابطه با طبيعت و منابع، با انسانيعرصه اجتماع
آيد كه  يپديد م يا آن، مشكالت تازه يدر پ. يابد يرابطه انسان با طبيعت در طول زمان تحول م

جويـد   يبرطرف كردن آن مشكالت م يرا برا يجديد يها حل شود و راه يآن مواجه م انسان با
هـا،   از آنتر به سيطره در آوردن منـابع و اسـتفاده    بيش ياو برا  يها و در نتيجه، ابزارها و روش

نيسـت؛ چـرا    يدر حال دگرگون يطبيع طور ديگر به ها با يك شوند؛ اما رابطه انسان يكارآمدتر م
اصل اين نوع  برطرف كردن معضالت ثابت شكل گرفته است؛ بنابراين، يكه اين نوع روابط برا

هـا تغييـر كنـد؛ بـه همـين سـبب        آن يروابط ثابت است؛ هر چند ممكـن اسـت شـكل ظـاهر    
توانـد ثابـت    يكنـد مـ   ينوع روابط بر اساس ديدگاه اسالم از عدالت تنظيم م كه اين يهاي تشريع

 .ثابت است  بر طرف كردن مشكالت يباشد؛ چون برا

اسـت   يرابطه انسان با طبيعت قرار داده كه دائم در حال گرگـون  يالفراغ را برامنطقةاسالم، 
و با در نظر گرفتن ظرف زمـان و مكـان، ايـن     ها و ارزش ياهداف و مبان  امر با توجه به يكه ول

 .)686 - 689ص : همان(روابط را تنظيم، و احكام مناسب را تشريع كند

ها بـا   بر خالف رابطه انسان -ها با همديگر را  رحمه اهللا دليل ثبات رابطه انسان شهيد صدر
ها با همـديگر   انسان يوجود مشكالت ثابت در حوزه رفتارها-طبيعت كه دائم در تحول است 

ساختن آن   برطرف يبرا يشريعت اسالم مورد تأييد يوجود اين روابط و رفتارها. كند يبيان م
شود انسان بر اساس  يم  گفته يطور مثال، وقت يابند؛ به يمشكالت ثابت و تحقّق عدالت سامان م

  د را بـر طـرف  بـين افـرا   ييابد، اين امر، مشكل توزيع منابع طبيعـ  يحق م يكار، در منابع طبيع
انـد و   بوده يعصر ابزار توليد ساده و پيچيده مساو يها كند كه در ابتال به اين مشكل، انسان يم

 .)687ص : همان(مشكل هر دو عصريكسان است 

  در نظريه شهيد صدررحمه اهللا يمالحظات

رابطـه   ها با منابع و رابطه انسان(اهللا هر دو عرصه  رحمه رسد دليل شهيد صدر يبه نظر م. 1
ـ  در عرصه رابطه انسان يشود؛ يعن يرا شامل م )همديگرها با  انسان  يها با منابع نيز مشكالت كلّ

شـود تـا آن    يتنظـيم مـ   يا ها با منابع در شـريعت بـه گونـه    انسان و ثابت وجود دارد كه روابط
اف افراد، پرهيز از اسر يمعضل تحقّق عدالت، رفاه وگشايش در زندگ. مشكالت بر طرف شود

ـ   است كه شريعت اسالم به لحاظ اين يو ثابت يمشكالت اساس... منابع و  را  يامور، روابط معين
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شـمرده اسـت؛ بـه طـور مثـال، در       هـا الزم  همـه عصـرها و مكـان    يها و منابع بـرا  بين انسان
 ، تحقّـق ي، در هر زمان و مكـان يو فنّ ي، با هر روش علمياز منابع با هر نوع ابزار  يبردار هبهر

جهت و محدود كننـده   ةكنند اسراف و تبذير بايد تعيين عدالت، رفاه، استفاده معتدل و پرهيز از
شد كه بر اساس شريعت  يمدع  توان يها با طبيعت و منابع باشد؛ اما به رغم آن نم روابط انسان

شـكالت  م ها و منابع ثابت هسـتند؛ بنـابراين، وجـود    ، روابط بين انسانياسالم يا به طور تكوين
تواند دليل بر روابط ثابـت در ايـن دو    يها با همديگر و با منابع نم ثابت در عرصه روابط انسان

 .عرصه باشد

يابـد و هـر    ينيز تغيير و تكامل م ،ها و منابع همانند روابط بين انسان ،ها روابط بين انسان. 2
هـا   انسـان  ياقتصاد و ياجتماع يروابط جديد در حوزه رفتارها يگير شكل شاهد ياز چندگاه

هماننـد   يهـاي  بـا پديـده   يبورس، انواع روابط مـال  از اين روابط عبارتند از بيمه، يبرخ. هستيم
ماشـين آالت جديـد و    بشـر بـه ابزارهـا و    ياين تغييرات به جهـت دسـتياب  .... اوراق بهادار و 
  يجه، ما هميشـه است؛ در نت يحتم يها، امر پيچيده و جديد در روابط انسان يها پيشرفته، روش

ها هستيم و به دنبال آن، بايـد   ها و منابع و بين خود انسان نيازمند كشف روابط جديد بين انسان
 .منابع، استنباط و استخراج كنيم احكام آن روابط را از

بشـر هـر روز   . بشر پديـد آمـده اسـت    يهر يك از دو نوع رابطه پيشين به جهت نيازها. 3
پيشـرفته و   يهـا و ابزارهـا   بـا روش  يرنتيجه به دنبال روابط جديدد يابد؛ يم يجديد ينيازها

ـ  . رابطه پيشين نيست  بين دو نوع يدر اين امر، هيچ فرق. رود ينوپيدا م  يدر هر دو حـوزه، در پ
روابط شناخته شده  گيرد يا با تغيير يشكل م يها، روابط جديد جديد و تغيير آن يايجاد نيازها

 .ها را استنباط و استخراج كرد استنباط، احكام آن ز منابعِشويم كه بايد ا يمواجه م

ها كراهت، اباحه يا  كه حكم اوليه آن ياهللا فقط در روابط رحمه بر پايه ديدگاه شهيد صدر. 4
كه  يدارد با لحاظ مصالح، به وجوب يا حرمت حكم كند؛ در حال  فقيه حق ياستحباب است، ول

، ينيست، و فقط هنگام تزاحم احكام لزوم معتقد ياحكام لزوم فقيه در يول يرا برا يچنين حقّ
م داشت بر اين باور است كه بايد اهمرا بر مهم مقد. 

هـا در هـر    هـر نـوع روابـط انسـان     يتر با ادلّه بيان شد كه شريعت اسالم، جامع و برا پيش
مـذهب  همچنـين بـر پايـه    . مخصوص آن در اسالم تشريع شده است  حكم يا و ناحيه يعصر

بـر اسـاس مصـالح و     )كراهت، استحباب و اباحـه  وجوب، حرمت،(شيعه، تمام احكام خمسه 
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 )يو غيـر لزومـ   ياعم از لزوم(  ثابت يهرگاه بين دو حكم شرع. شود يمفاسد در افعال وضع م
م م تزاحم پيش آيد، حكم اهمـ نما يم  در اين صورت، اين پرسش رخ. شود يبر مهم مقد د كـه  ي

، حـقّ تشـريع و   يفقيه در احكـام لزومـ   ياست كه ول يو غير لزوم ين احكام لزومبي يچه فرق
ـ   يندارد؛ اما در ناحيه احكام غير لزوم تغيير حكم را ـ ! را دارا اسـت؟  يچنـين حقّ فقيـه در   يول

را بخواهـد   يبـه دلخـواه هـر حكمـ     )اهللا رحمـه  صدر بر پايه تصريح شهيد( ياحكام غير لزوم
 يها اهداف و ارزش و با لحاظ ي؛ بلكه فقط بر اساس مصالح جامعه اسالمتواند تشريع كند ينم

 تـزاحم  ياين معنا همـان معنـا  . دهد يتغيير م يشريعت، حكم اوليه را در حوزه احكام غيرلزوم
كـه   )استحباب، كراهـت و اباحـه  (اعم  يدر حوزه مباحات به معنا يشريعت اسالم ياست؛ يعن 

در مقام تطبيق پيش آمده است  يتر فقيه تشخيص بدهد مصلحت مهم ياگر ول حكم اوليه دارد،
مقـدم   يوجـوب را دارد، آن حكـم را بـر حكـم غيـر لزومـ       حرمت يا يحكم لزوم يكه اقتضا

رسـد هـيچ گونـه     يبه نظر مـ  شود؛ بنابراين، ينيز دنبال م يهمين روش در احكام لزوم. دارد يم
  در حـوزه مباحـات   يالفراغمنطقة يه باشد؛ يعنبه لحاظ روش در دو حوزه وجود نداشت يتفاوت

الفـراغ گفتـه   منطقةعام آن وجود ندارد و اگر بر ديدگاه و روش پيشين، در اين حوزه،  يبه معنا
الفـراغ  منطقـة جا هم بايـد مجـاز باشـد     نيز چنين خواهد بود و آن يلزوم  شود، در حوزه احكام

 يشود، به روش فقه يالفراغ اطالق نممنطقة ،ي، در احكام لزومياطالق شود و اگر به روش فقه
 .ندارد يالفراغ ضرورتمنطقةنيز اطالق  يدر احكام غير لزوم

 )مصاديق عناوين(تحول موضوعات . ب

تر درباره تغيير مصاديق عناوين احكام از ناحيـه تغييـر در رفتارهـا و     مباحث پيشين ما بيش
بيـان   يتغيير در ماهيت مصاديق، مطالب چنـدان طبيعت بود، و درباره  ها با هم و با روابط انسان

 ياز مباحث يدر بسيار. موضوعات احكام شريعت است مقصود از مصاديقِ عناوينِ احكام،. نشد
مقصودشان از موضوعات، اعم از  اند، كه محقّقان از تغيير موضوع و احكام سخن به ميان آورده

 ازدو جهـت را    در اين بحث اين. )215، ص 3ج : 1374، يتقو(موضوع و متعلّق احكام است 
 مقصود از متعلّق احكام، روابط و. كنيم يهم تفكيك، و وضعيت هر كدام را جداگانه مشخّص م

از خـود بـروز    يها در ارتباط با هم، با طبيعت و با مجعـوالت شـرع   است كه انسان يرفتارهاي
در اين جا قرض، متعلّق  .قرض مستحب است. شود يمطلب روشن م  با چند مثال اين. دهند يم
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و  ي، نمـاز، مجعـول شـرع   »نماز واجب اسـت «در گزاره. است يحكم، و استحباب، حكم شرع
، زكات، متعلّق »واجب است  زكات مال«متعلّقِ حكم، و وجوب نماز، حكم است؛ اما در گزاره 
 نصـاب،  با فرض وجود مال به مقدار. حكم، و واجب است، حكم، و مال، موضوع حكم است

 يشود كـه در گـزاره شـرع    يگفته م يشود؛ بنابراين، موضوع حكم به امور يزكات آن واجب م
است كه حكم بـه آن تعلّـق    يشود، و مقصود از متعلّق حكم، امور يگرفته م  وجود او مفروض

مصداقِ عنوانِ حكم، همان موضوع حكـم اسـت كـه بـا       منظور ما از بحث در ماهيت. گيرد يم
موضـوعات احكـام، در   . شود يم  آن از منابع و ادلّه مشخّص يكارگير انواع بهتحقّق آن، احكام 

دارد   ممكن است از بين رفته يا دگرگون شـوند و نيـز امكـان    يبستر تاريخ و تحوالت اجتماع
پديد آيند؛ چون احكام موضوعات، با فـرض وجـود موضـوعات، فعليـت      يموضوعات جديد

ع و تطبيق عنوان جديد بر موضوع جديد، حكم عنوان جديـد  تحول موضو يابند؛ بنابراين با يم
موضوع پيشين از بـين بـرود، حكـم آن نيـز از فعليـت       شود و اگر يبر موضوع جديد منطبق م

آن از ناحيه  يكارگير انواع به  پديدار شود، به يقين احكام يشود و اگر موضوع جديد يساقط م
اسـتنباط و   آن را يكارگير توان حكم به يشريعت م يابد و با استفاده از منابع يشريعت فعليت م

 .است »تحول موضوعات و تأثير آن بر فقه«در ادامه، مطلب مطمح نظر عبارت از . استخراج كرد

  تحول موضوعات و تأثير آن بر فقه

هـا   دهد كـه در تكـوين و تحـوالت آن    يرخ م يبسيار ياجتماع يها در بستر تاريخ، پديده
شـكل   ياز چند گـاه  زمان، مكان، فرهنگ و غيره مؤثّرند؛ در نتيجه، هر  از قبيل يعوامل متعدد

در جريـان،   يهـا  شود يـا پديـده   يمردم ظاهر م  ياجتماع يها در صحنه زندگ از پديده يجديد
درسـت از ماهيـت و     الزمـه درك . سـازند  ينو را از خود در عرصه اجتماع نمايـان مـ   يا چهره
و  يآن، و هم موقعيـت فعلـ   يكه هم وضع پيشين و تحوالت تاريخ ها اين است آن يها يويژگ

ايـن  . شوند ياند، به دقّت شناساي ها مؤثّر بوده آن يها يكه در تكوين و دگرديس يمتعدد  عوامل
ما بسيار ضرورت دارد؛ زيرا در غير آن صـورت، قـادر نخواهنـد      فقيهان يبرا يدرك و شناساي

بـه حكـم صـحيح     يدسـتياب  يكه برا  كنند؛ بنابراين، بر فقيه استها را بيان  بود حكم آن پديده
كارشناسـان    ياين شناخت از سو. آن را بشناسد يها ي، ماهيت و ويژگيا هر پديده يكارگير به

اما نه از آن رو كه فقيه است؛ بلكه در جايگـاه كارشـناس آن   (آن موضوع يا از ناحيه خود فقيه 
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احكـام شـريعت هميشـه در حـال      يت و متعلّقـات اجتمـاع  موضـوعا . گيرد يانجام م )موضوع
 .شدت دوچندان گرفته است ياخير جوامع بشر يها در سده  بوده است؛ اما اين تحوالت يدگرگون

ما در اين جا در صدد تبيين نظريه اجتهـاد در موضـوعات نيسـتيم؛ بلكـه بـا ايـن شـواهد        
در تحصـيل   يها، تأثير شگرف والت آنشناختن موضوعات احكام و تح  خواستيم نشان دهيم كه

كـه موضـوع احكـام     ياجتماع يها ويژه پديده به ها موضوعات و پديده يكارگير به يحكم واقع
اقسـام موضـوعات، انـواع      ، بهيشناس گيرند دارد؛ به همين سبب در ادامه بحث موضوع يقرار م

 .پردازيم يم... مند كردن موضوعات و  ضابطه يتحوالت، چگونگ

 ها آن يقسام موضوعات و روش شناسايا

هـا را   طـور مسـتقيم، شـريعت، آن    هستند كه بـه  يموضوعات: يشرع يموضوعات اعتبار. 1
اين دسته از موضوعات يا اصـل  . هستند يعبارت ديگر، مجعوالت شرع  به. تأسيس كرده است

 يآن از سـو  همانند نمـاز، روزه، حـج و يـا حـدود     ها از ناحيه شريعت وضع و اعتبار شده، آن
 يحالـت يـا ويژگـ    يبرا  همچنين. شريعت مشخّص و اعتبار شده است؛ مثل آب كر، آب قليل

 .جعل و اعتبار كرده است؛ مانند نجاست و طهارت يموضوع ءيخاص يك ش

نيستيم؛ بلكه با بيان پيشـين فقـط درصـدد     يشرع يما در صدد بيان انواع موضوعات اعتبار
ها، و فراهم ساختن بسـتر مباحـث آينـده     تر آن بيش يهت آشنايتبيين اين دسته ازموضوعات ج

سـبب همـين    ها وجود داشته باشد، به از اين يانواع ديگر  هستيم؛ بنابراين، هر چند ممكن است
 .شود يم يها خوددار امر، از بيان آن

گيرند و هميشه ثابت هسـتند؛ زيـرا    يقرار نم ياين موضوعات هيچ گاه در معرض دگرگون
هـا بـه    ها يا وجود و عـدم وجـود آن   در آن يهستند و ثبات و دگرگون  يها امور اعتبار اين اوالً

ها نكند، به همان وضع خواهند بود  در آن  كه شارع اراده تحول يمادام. استوابسته ها  معتبِر آن
 .است يها نيز جار و حكم آن

 يبايـد در منـابع شـرع    هـا فقـط   شناختن اين گونه موضوعات و احكام مترتّب بـر آن  يبرا
 .جو كرد و جست

اشـيا و عناصـر    اسـت و  ياين موضوعات، همان موجـودات تكـوين  : يموضوعات طبيع. 2
ديگـر، در نظـام معيشـت و     يهستند و از سـو  يمخلوق االه ،يدر عالم واقع، و از طرف يطبيع

اننـد آب، خـاك،   شريعت قرار دارند؛ هم  اند و در دايره احكام مردم قرار گرفته يروابط اجتماع
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 .يآهن، انواع عناصر و مواد خوردن

 يو مصـنوع  يطبيعـ  يها در نظام تكوين به سبب يحتم ي، امريتحول در موضوعات طبيع
و  يبدون دخالت بشر و بر اثر قـوانين تكـوين   ياين موضوعات، گاه در  تحوالت. شود يواقع م
هماننـد ماشـين و    يصنوعات جديد، مينيز بشر از اين امورطبيع يشود، و گاه يواقع م يطبيع

بـه جهـت    يتغييرات درموضوعات طبيعـ . برد يخود بهره م يسازد و از آن در زندگ يهواپيما م
و يبـا مراجعـه مسـتقيم بـه ايـن عناصـر طبيعـ       . قابـل درك اسـت   يها به آسان بودن آن يحس 

 »هـا را  آن يها يدگرگون هم و«ها را  توان هم آن يم يگوناگون علوم طبيع يها متخصصان رشته
 ينيـز بشـوند؛ بـرا    يكاركرد ي، ممكن است دچار دگرگونيماهو  يافزون بر دگرگون. دريافت

داشـت؛   يا مردم نقش عمـده  ينظام غذاي است كه در عصر تشريع، در يطبيع يا مثال، جو ماده
ب بر آن احكام مترتّ  ياگر ثابت شود كه برخ. مردم ندارد يدر نظام غذاي ياما اكنون نقش چندان

  مردم آن عصر بوده است، امـا اكنـون كـه آن    يآن در نظام معيشت يبه جهت نقش مؤثّر كاركرد
خـون انسـان،   . احكام آن نيز تغيير كنـد  يندارد، ممكن است برخ يكاركردها را در نظام معيشت

كاركرد غيرمعقول و غيرمفيـد آن را در عصـر تشـريع تحـريم كـرد؛       است كه شارع، يموضوع
همان خون، كـاركردش هـر روز نجـات      سبب، خريد و فروش آن حرام شد؛ اما اكنون كه بدين

 .توان گفت خريد و فروش آن همچنان حرام است يحيات صدها انسان است نم

شود كه شارع در ايجاد  ياطالق م ياين موضوعات بر امور: يو عقالي يموضوعات عرف. 3
مـردم   ياين موضوعات محصول روابـط اجتمـاع  . اردند يگونه دخالت هيچ  ها به طور مستقيم آن

گيرنـد؛ ماننـد پـول،     يموضوع احكام شريعت قرار م اند؛ اما هستند و از ناحيه شارع اعتبار نشده
 ياجتمـاع  يچون از متن زنـدگ  اين موضوعات،. يساز ، شطرنج و مجسمهيتورم، سود، موسيق

حـال   ات اسـت، بـه طـور مسـتمر در    بشر، بستر اين موضوع ياجتماع يبشر برخاسته، و زندگ
را هميشـه در ايـن موضـوعات داشـته      يو كاركرد ياست و بايد انتظار تحول ماهو يدگرگون
 :شوند يخود به چند دسته تقسيم م  اين موضوعات. باشيم

كند؛ همانند  يكه عرف خاص آن را وضع و اعتبار م يموضوعات: خاص يموضوعات عرف. أ
، يعرف خاص اقتصاد يكند؛ يعن يها را اعتبار م آن يخاص اقتصاد عرف  تورم، ثروت، سود كه

م م )ها قيمت يافزايش سطح عموم( ها از افزايش قيمت يحالت خاصاگر بر اين . گويد يرا تور
ها در بستر و  ها و تحوالت ايجاد شده در آن آن  شناختن يمترتّب شود، برا يموضوعات، احكام



 

 

173  

ر ر
ت د

ريع
ي ش

جرا
و ا

ف 
كش

عي
تما

 اج
بط
وا

  

رف خاص آن مراجعه شود؛ چرا كه اعتبارآن به دست عرف خاص ، بايد به عيتعامالت اجتماع
 . انجام شده است

را كه عرف عـام و عـاقالن وضـع و اعتبـار      يموضوعات: عام ياعتبار يموضوعات عرف. ب
بـر طـرف كـردن     يمثـال، عـرف عـام بـرا     يپذيرنـد؛ بـرا   يم ها را كنند يا وضع و اعتبار آن يم

ـ  يتاش، پذيرفتند يمشكالت مبادالت پاياپا عنـوان پـول، بـا بـر عهـده گـرفتن         تحـت  يء خاص
 ياجتمـاع   ياين قبيل موضوعات، بر پايـه نيازهـا  . ، در مبادالت مورد استفاده قرار گيرديوظايف

فكر خلّـاق بشـر در   . شود و نيز بر پايه نيازها نيز در تغيير و تحول خواهند بود يجوامع ايجاد م
دائـم،   يسـبب دگرگـون   يعرف يها پديده يساز دگرگون يابر يطبيع و غير يطبيع  كنار امكانات

نهاد ناآرام جامعه و بشر، سكون و ثبوت . شوند يها م پديده  هم در ماهيت و هم در كاركرد اين
هـا اغلـب فـراوان     اين قبيل پديـده  ياجتماع  يكاركردها. زدايد يها م را از متن وجود اين پديده

بـه خـود    از كـاركرد را  يت و كـاركرد، شـكل جديـد   است و هر روز به لحاظ تغيير در ماهيـ 
طلبد؛ در نتيجه، فقيه روزآمد  يم يرا از شريعت اسالم ي، حكم خاصيهر نوع كاركرد. گيرد يم

هـا داشـته باشـد تـا      اين پديـده  يو كاركرد يماهو يها ياطّالع دقيق از دگرگون و كارآمد، بايد
را در نظـر   )پـول (مثـال پيشـين   . و استخراج كنداستنباط   ها را از منابع شريعت بتواند حكم آن

صورت پـول وارد مبـادالت كـرده؛      به را يو زينت يمصرف يكاالها يابتدا عرف، برخ. گيريم يم
. مبادالت كنـد  را وارد )...و  هطال و نقر( يگاه نيازهايش گسترش يافت و ناچار شد پول فلز آن

فرو بـرد   ير را در انديشه ايجاد پول جديد، بشينيازها و نواقص پول فلز ي، گستردگياز طرف
 ياسكناس وارد مبادالت شد؛ اما بشر در جهانِ با ارتباطات آسان و گسترده بـه پـول    و سرانجام

را وارد  يبرطرف كند، نيازمند بود؛ در نتيجه، پول تحريـر   تر از اسكناس كه مشكالتش را آسان
شود  يوسيله اين نوع پول انجام م اكنون به نود درصد حجم مبادالت هم مبادالت كرد و بيش از

عـام   ياعتبار  يا مبادله يارزش يندارد و فقط دارا ي، هيچ گونه ماده فيزيكيكه با دقّت تخصص
حمـل   يكـه توانـاي   ياعتبار يها كارت يكامپيوتر يها اكنون به شكل پول ياين دگرگون. است

ايـن  . و استقرار اسـت  يياب دارد، در حال سامانعام را  ياعتبار يا مبادله يتومان ارزش ميلياردها
فقيـه،   يافتد، اگر برا يم اتّفاقكه در ماهيت و كاركرد آن  يسريع  با تغييرات يموضوع مهم فقه

توانـد حكـم صـحيح آن را از     يچگونه م اش روشن نباشد، دگرگون يافته يماهيت و كاركردها
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فقه ما به شـدت    دهد كه دستگاه ينشان م يمنابع شريعت استنباط و استخراج كند؟ اين دگرگون
هـا اسـت؛    آن ي، تحوالت در ماهيـت و كاركردهـا  ياجتماع يها ماهيت پديده ينيازمند شناساي

جديـد،   يهـا  پديده يشناساي. فقه در عصر جديد متهم خواهد شد ييقين، به ناكارآمد وگرنه به
دسـتگاه فقـه نيـاز     يبـرا  ياجتماع يها ها به داشتن انواع دانش آن  يو كاركرد يتحوالت ماهيت

و  يرسد فقه ما در نهـاد خـود، توانـاي    يبه نظرم. ها محروم است از آن يدارد كه امروز از بسيار
 يبايـد تـدابير   ما يدارا است؛ اما دستگاه فقه فعل يدر هر عصر يكارآمد يرا برا يكاف يپوياي

 .را بروز دهد ينهان يو پوياي يبينديشد تا اين تواناي

. مند كردن اين دسته از موضـوعات الزم اسـت   و ضابطه يبه روش شناساي ياشاره مختصر
عـرف عـام و عـاقالن در مـوارد      ياستعمال عنوان اين موضوعات از سـو  اين امر بايد از يبرا

در ترديد قرار گرفت،  يگاه اگر مورد دريافت؛ آن آن را يها يمسلّم مصاديق آن، ضابطه و ويژگ
تـوان آن را ازمصـاديق عنـوان     يشـناخته شـده قـرار گيـرد مـ      يها يو ويژگ اگر تحت ضوابط

 .نظر دانست مورد

، هـيچ گـاه نبايـد از موضـع     ياين گونه موضوعات عرفـ  يشايان توجه است كه در شناساي
بهره جست؛ چون ممكن است به خطا رفتـه، از كشـف واقعيـت دور      يخاص يو ارزش يحقوق
عـرف عـام و    ياجتمـاع  يدر عرصه زنـدگ   ست كه اين موضوعاتسبب ا  اين امر بدان. بمانيم

 يضـوابط عرفـ    ها بايد بـه  مند كردن آن و ضابطه يشناساي يعاقالن شكل گرفت؛ در نتيجه، برا
 .خاص يو حقوق يتكيه كرد، نه ضوابط ارزش

شوند؛ اما  يشمرده م يو عقالي ياين دسته از موضوعات، عرف: يانتزاع يموضوعات عرف. ج
از اشيا را  يها بعض ها را وضع و اعتبار كرده باشند؛ بلكه آن به اين معنا كه عرف وعاقالن، آننه 
هـا،   و استفاده آن يكارگير به يگيرند كه از چگونگ يم كار مورد استفاده قرار داده و به يا گونه به

 يلحـاظ نـوع  شناخته شده، به   در واقع بر موضوع. شود يآن اشيا انتزاع م يآن عنوان خاص برا
واقـع   نيز يشود كه به لحاظ آن عنوان، موضوع حكم شرع يمنطبق م يتر از كاركرد، عنوان عام

از . را در شريعت به دنبـال دارد  ياست كه احكام يشرع يشود؛ از باب مثال، گندم موضوع يم
مفيـد ماننـد گنـدم،     ياشـيا  يبدسـت آوردن بعضـ   يخود، بـرا  يعاقالن در زندگ ديگر، يسو

 يها، عنوان مال بـرا  از اين رفتار آن. دارد، چشم پوشند  كه نزدشان ارزش ياز چيزهاي حاضرند
ء  يبابـت آن از شـ   يو كسـ  كنـد  يرا اقتضـا نمـ   يشود؛ اما مثالً هوا چنين رفتار يگندم انتزاع م
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 توان دريافت كه عرف، هوا را يها در برابر هوا م از اين رفتار آن. كند يصرف نظر نم يارزشمند
 .نيست يهوا، جار يمال مترتّب است، برا يكه برا يشمارد؛ بنابراين، احكام يل نمما

كـه در قسـمت پـيش     يبـه دليلـ   -مند كردن اين دسته از موضوعات  و ضابطه يدر شناساي
 .بهره جست يخاص يو ارزش يهيچ گاه نبايد ازموضع حقوق -گذشت 

: توان بهره جسـت  يز دو روش ماين قبيل موضوعات، ا يها يشناختن ضابطه و ويژگ يبرا
ـ   . قسمت پيش گذشت ياست كه برا  روش نخست همان  يروش دوم، عبـارت از تحليـل روان

و كشـف ضـابطه و    )ها آن يكارگير افعال عرف وعاقالن و نحوه به(ها  صحيح از منشأ انتزاع آن
 .اين دسته از موضوعات از آن طريق است يويژگ

بودن موضوعات با توجـه بـه منشـأ انتـزاع      يت انتزاعبه جه(رسد كه روش دوم  يبه نظر م
 .تر باشد آن در مقايسه با روش پيشين كم يو ضريب خطا تر، موفّق  يروش )ها آن

شـود كـه شـناخت دقيـق      يآشـكار مـ   يا كه گذشت، بـر هـر خواننـده    يبا عنايت به مطالب
غيـر   ي، امريقيق فقهدر ارائه حكم د يو كاركرد يتحوالت ماهو  ، و توجه بهيموضوعات فقه

را دارد؟ پاسـخ بـه ايـن     يبـالفعل  يتوانـاي   ما چنـين  يفعل يقابل انكار است؛ اما آيا دستگاه فقه
 .بپردازيم  يشناس موجود و موضوع يبه رابطه دستگاه فقه يطلبد تا مختصر يپرسش م

 موجود يو دستگاه فقه يشناس موضوع

و  يدرون خـود پويـاي  در قـه اسـالم،   تـر روشـن شـد كـه ف     دستگاه تشريع، پيش يبا بررس
دارا اسـت؛   يمشكالت عصر دگرگون يو ارائه راه حل برا  روزآمد شدن يالزم را برا يكارآمد

شدن  يويژه پس از دو دهه از سپر مواقع از جمله در عصر حاضر و به ياما به رغم آن، در برخ
 .شود يمتهم م يايران، به ناكارآمد يانقالب اسالم

صـحيح باشـد، بـه يقـين      يهام تا حداحث پيشين خواهد پذيرفت كه اگر اين اتّخواننده مب
 يكه تحـول پـذير   يدر عصر. موجود است يبلكه متوجه دستگاه فقه متوجه فقه اسالم نيست؛

فقـه اگـر از ايـن همـه تحـوالت       يدستگاه سـنّت  آور است، به يقين، سرسام ياجتماع يها پديده
بـه سـعادت    ياالهـ   اللَّه را با بيـان احكـام   تواند خلق يشد، چگونه مگسترده و پيچيده به دور با

همـراه بـا تحـوالت گسـترده و      ياجتمـاع  يهـا  هدايت كند؟ تمام اين پديـده  يو آخرت يدنياي
 يها كه مـورد ابـتال   ها و احكام آن چگونه از اين. موضوع احكام شريعت اسالم هستند پيچيده،

از موضـوعات   يبه ميان نيايد، اما از احكـام بسـيار   يد بحثموجو  يمردم است، در دستگاه فقه
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اشـكال بـر   ! گيـرد؟  يانجام گرفته است و م  يطوالن يها ، بحثيفقه يها در كتاب يفرد يفرع
 يدستگاه فقهـ  يكاست  شود؛ بلكه يبحث م يفرد ياين نيست كه چرا از احكام موضوعات فرع

 از ياين غفلت و كاست. عرض پرسش است، در ميبه موضوعات اجتماع يموجود در پاسخگوي
اسـالم چگونـه    يبه اصول اساسـ  يموجود، ضمن پايبند يشده است و دستگاه فقه يكجا ناش

 تواند روزآمد شود؟ يم

 دستگاه فقه موجود يها يكاست

 يفراوان نوپيدا و نيز اظهار نظـر فقهـ   يها پاسخ به پرسش ،موجود ما يرسالت دستگاه فقه
 يهـا درگيـر هسـتند؛ امـا كسـ      است كه مردم بـا آن  يو اجتماع يعرف  فراوان يها باره پديده در

 ياقتصاد به شكل گسترده و پيچيده يكـ   پرسد؛ از باب مثال، انحصار در عرصه يها نم درباره آن
 ياجتماع يزندگ همه مردم جهان از جمله مسلمانان در. عصر اقتصاد جديد است يها از پديده
 ياز موضوعات مهم فقهـ  ياين پديده به يقين يك. پديده مواجه هستندخود، با اين  يو اقتصاد

تر پيش آمده است كه ماهيت اين پديده، انواع آن، كاركردها و آثار آن مورد توجـه   اما كم است؛
را بـر عهـده نـدارد، پـس كـدام       يما چنين رسـالت  ياگردستگاه فقه. ما قرار گيرد يدستگاه فقه

نيست كه اين وظيفـه بـر    ياست؟ ترديد دار را عهده يچنين رسالت يدستگاه در حكومت اسالم
تـا از حكـم    نبايد سـاكن و راكـد بمانـد    يدستگاه فقه يموجود است؛ يعن يعهده دستگاه فقه

طـور روزآمـد بـه     را تأمين كنـد تـا بـه    ياز او پرسش شود؛ بلكه بايد سازمان و نظام يموضوع
هـا بپـردازد    ، كاركرد، آثار و تحوالت آنياجتماعو  يها و موضوعات عرف پديده  ماهيت يبررس

كارآمد با تكيـه بـر منـابع اسـتنباط      يها وموضوعات، نظر فقه تا بتواند همگام با تحوالت پديده
 .ارائه دهد

 يها وضعيت ثبات و يكنواخت مردم در گذشته در طول قرن يو روابط اجتماع ينظام معيشت
، هيچ يمتماد يها در بستر قرن يها و موضوعات فقه دهاز پدي يبسيار .خود داشت يرا فرا رو

آن اعصار به طور عمده در  ينابراين، دستگاه فقهب ديد؛ يرا در خود نم يگونه تحول و دگرديس
هـا و موضـوعات    پديـده   يبررسـ  ياحكام موضوعات ثابت و يكنواخت بود و بـرا  يبررس يپ

 پنداشـت؛ امـا بـا    يرا محرز و مسلّم مـ  يكرد و موضوعات فقه ياحساس نم ي، نياز چندانيفقه
از موضـوعات   يبشر، بسـيار  يابنا يِو اجتماع يو انقالب در روابط فرد يوقوع انقالب صنعت

 يهـا  ي، دگرگـون يا مردم راه يافت و افـزون بـر آن، در هـر دهـه     يزندگ  نوپيدا به صحنه يفقه
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رحمـه اهللا و   يعصر شيخ طوسباب مثال، پول  شود؛ از يايجاد م يدر موضوعات فقه يا گسترده
بين زمـان    كه يدر ماهيت و كاركرد نداشتند؛ در حال يرحمه اهللا تفاوت چشمگير يشيخ انصار
قرن اخيـر   در هها فاصله بود؛ اما همين پديد رحمه اهللا قرن يرحمه اهللا و شيخ انصار يشيخ طوس
 يوز هيچ گاه استقرار و ثباتماهيت و كاركرد مواجه بوده است و هن در  گسترده يها يبا دگرگون

 .شود يدر ماهيت و كاركرد آن مشاهده نم

مـا، رصـد كـردن و شـناختن موضـوعات جديـد و        يدر اين گيرودار، وظيفه دستگاه فقهـ 
شناخته شده به اصل و منبع مناسب اسـتنباط و كشـف حكـم      ها، و ارجاع موضوع تحوالت آن

 .آن است ياسالم

 چند تذكّر

 .بريم يها اين بحث را به پايان م است كه با ذكر آن ي، نكاتيو اجتماع يت عرفموضوعا يدر شناساي

بـه وسـيله عـرف و عـاقالن صـورت       يهمان گونه كه وضع و اعتبار موضـوعات عرفـ  . 1
نيز فقط به وسيله خـود عـرف و عـاقالن ممكـن خواهـد بـود؛        ها از اعتبار گيرد، اسقاط آن يم

 يآن موضـوعات را از اعتبـار عرفـ    )يشـرع   كننده اعتباريـات در جايگاه اعتبار (بنابراين، شارع 
كننـد، آن عنايـت     كه عرف و عاقالن با اسقاط شـارع مخالفـت   يكند؛ زيرا در صورت يساقط نم

شود، و در صورت موافقت عرف و عاقالن با اسـقاط   يساقط نم ي، از اعتبار عرفيعرف ياعتبار
مثـال، اگـر    يگردد، نه اسقاط شـارع؛ بـرا   ين برمشارع،اين امر در واقع به اسقاط عرف و عاقال

پـذيرم و   ياند، نم به صورت واسطه مبادله يا مال اعتبار كرده  را كه عرف و عاقالن يبگويد چيز
شـوند، مگـر در    ياعتبـار سـاقط نمـ    ها نـزد عـرف از   گاه آن ها را از اعتبار ساقط كردم، هيچ آن

مصـالح    ند؛ چرا كه اعتبار و اسقاط شارع، تابعكه عرف و عاقالن اسقاط شارع را بپذير يصورت
نهفته نيست؛ بلكه بر  يهيچ گونه مصلحت يو عقالي يدر اسقاط موضوعات عرف. و مفاسد است

است كه  يشارع نيز متوجه كاركردهاي يشود و نه يها مصالح و مفاسد، مترتّب م آن  يكاركردها
كنند، ممكـن اسـت،    يشارع پيرو ين از نهاگر عرف و عاقال .شود يمترتّب م يها مفاسد بر آن
ء از مال بودن يا وسيله مبادله بودن نـزد عـرف وعـاقالن سـاقط شـود؛ امـا اگـر عـرف          يآن ش

عنـوان    كرده است، نپرهيزد، آن اشـيا از آن  يها را نه كه شارع آن يشارع، از امور يمخاطبِ نه
و وك نزد عـرف، عبـارت از خـوردن،    از آثار مال بودن خ يطور مثال، بعض شوند؛ به يساقط نم

كـه   يكنـد، در صـورت   يحال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهـ . است  خريد و فروش آن
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بپرهيزند، ممكن است خوك نزد عرف از ماليـت   ها شارع عمل كنند و از آن يعرف مردم به نه
، بخرنـد و  بخورنـد  شارع، همچنـان گوشـت خـوك را    يساقط شود؛ اما اگر عرف مخاطب نه

شود يت ساقط نمبفروشند، خوك در نظر عرف، هيچ گاه از مالي. 

قرار گرفته باشد، مقصود از آن،  ي، موضوع حكم شرعي، موضوع عرفياگر در ادلّه شرع. 2
ـ  يعرف يهمان معنا يكنند؛ يعن يعرف و عاقالن از آن درك م  است كه يهمان چيز ، يو عقالي

گونـاگون   يها شود؛ هرچند مصاديق آن در زمان يم  واقع يدر همه عصرها موضوع حكم شرع
: )4(نسـاء ( ال تَأْ كُلُوااَموالَكُم بيـنَكُم بِالْباطـلِ  «: فرمايد يقرآن م يدگرگون شود؛ از باب مثال، وقت

اسـت   ي، منظور ازاموال، همان معنـاي »اموال خود را ميان هم به نحو باطل و ناروا مخوريد )29
هـا   و عاقالن مرتكز اسـت ؛ هرچنـد مصـداق ايـن موضـوعِ حكـم در زمـان       كه در ذهن عرف 

كـردن   يگوناگون، متفاوت شود؛ بنابراين، در شناختن اين موضوعات، و بعـد جـار   يها ومكان
 .ها در اعصار و امكنه مختلف، بايد به اين جهت توجه شود آن  ياحكام بر انواع كاركردها

عرف حجـت   ي، رفتار و داوريوضوع احكام شرعاگر در تشخيص مفاهيم يا مصاديق م. 3
اهل نظر و دقّت است، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آن كـه شـارع،     باشد، مقصود، عرف

 :نويسد يدراين باره م  رحمه اهللا يامام خمين. را بپذيرد يعرف يها آن تسامح

است كه در  يف؛ بلكه مقصود، عر...مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست
، ميزان در موضـوع احكـام   يباشد، و تشخيص چنين عرف يدقيق م تشخيص مفاهيم و مصاديق،

 يهـاي  از آن يموضـوع احكـام شـرع   . ...قـرار دارد  ي، مقابل عقل دقيق برهانيچنين عرف. است
اسـت؛    يحقيقـ  ي، موضـوع عرفـ  ينيست كه عرف در آن تسامح كند؛ بلكه موضوع حكم شرع

 .)227، ص 1ج : 1368، يامام خمين(از طرف عرف صورت گيرد  يچ گونه تسامحبدون آن كه هي

بدانيم عرف در طـول زمـان بـه    كه شود  يگاه آشكار م گفته، آن اهميت توجه به مطلب پيش
 يهـا  كاهد يا بر دقّـت  يخود م يها عوامل ديگر، مرتّب از تسامح يبرخ لحاظ پيشرفت علوم و

هـا بعيـد    هـا و مكـان   زمان يعرف يها دقّت يفزون  بدون توجه به افزايد؛ بنابراين يخود م يعرف
ها توانا  آن يهاكردو كار  ياحكام شرع ياست انسان به درك و شناخت صحيح موضوعات عرف

كـرد   ياستفاده مـ  يهاي خود از پيمانه يشود؛ از باب مثال، عرف اعصار پيشين، در توزين كاالها
اگـر   يداشـت؛ يعنـ   يتُن، چه بسا چند كيلو تفاوت نيز وجود مافتاد در مقياس يك  يم اتّفاق  كه

ها چه بسـا   گرفت هنگام بازپرداخت آن با همان پيمانه يقرض م  ييك تن گندم از كس يشخص
ـ    اما هيچ گرفت؛ يبا چندين كيلو تفاوت بازپرداخت صورت م ـ  يكس اعتقاد نداشـت كـه ب  يدقّت
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متعارف را   ه به امكانات توزين، نهايت دقت؛ بلكه عرف آن عصرها با توجته استصورت گرف
داد؛ اما در عصر حاضر با توجه بـه   يامكانات، دقّت بيش از آن را اجازه نم يدادند؛ ول يانجام م
پيشرفته توزين، چه بسا در توزين يك تُن گندم هنگام دادن قـرض و بازپرداخـت آن،     امكانات

دن باشد؛ اما اگـر تفـاوت بـه چنـد كيلـوگرم      صرف نظر كر  تفاوت چند گرم از نظر عرف قابل
 .را نخواهد داد ي، مجال چنين امريعرف يها برسد، دقّت

دخيل باشد، مقصود از آن، عـرف   يعرف در تشخيص موضوع حكم ياگر رفتار و داور. 4
مؤمن بايد در دينش احتيـاط  «مثل  يهاي كه در معرض آموزه يعرف ييعن است؛ »وطَبعه يلَوخُلّ«
ند، چون كه دين، برادر مؤمن است يا هركس مرتكب امـور مشـتبه شـود، سـرانجام در امـور      ك

بمـا هـو عـرف    ( يعرفـ   قرار نگرفته باشد؛ بنابراين، رفتـار چنـين   »...حرام غرق خواهد شد، و 
  هـا در معـرض   فقيه حجت نيست؛ پس بعيد است رفتار عرف جامعه ما كـه سـال   يبرا )مؤمن

بـه   ياند بتواند در تشخيص مفهوم و مصداق موضوع احكام شـرع  ر گرفتهقرا يهاي چنين آموزه
در  يرا بـه هرگونـه مـازاد    يقرض يطور مثال، ربا داشته باشد؛ به يگوياي  فقيه يبرا يمقدار كاف

اگـر بپـذيريم كـه    . دهـد  يمازاد را عرف تشخيص م  اند؛ اما مصداق بازپرداخت قرض معنا كرده
همانند جامعه مسـلمان   يا جامعه  شود، در اين صورت، چه بسا عرف يجبران آن، ربا شمرده نم

ـ    ـا عـرف جامعـه         يايران، جبـران نـرخ خاصاز كـاهش ارزش پـول را مـازاد و ربـا ببيننـد؛ ام 
نداشـته باشـد،    يآن با جامعه ايران هيچ گونه تفاوت معنـادار  يكه اوضاع اقتصاد يغيرمسلمان 

 .ن نشماردمازاد بر اصل دي را يجبران نرخ تورم

احتيـاط در   ي، نـوع يدينـ  يها سبب آموزه عرف جامعه مسلمان ايران ممكن است به يداور
در . كه به واقع جبران آن نرخ از تورم، مازاد و ربا شمرده شـود  رود، نه اين شمار به يامور شرع

 يبراتشخيص مصداق  يتواند منشأ داور يايران نم  اين گونه موارد، رفتار عرف جامعه مسلمان
ـ  يفقه  فقيه قرار گيرد و همچنين تشخيص اين گونه امور دقيق را كه احكام را در سـطح   يمهم

 واگذاشت؛ بلكه فقيه بـا مالحظـه   يا توان به خود عرف هر جامعه يدارد نم يخُرد و كالن در پ
 .صحيح دست يازد ياين جهت بايد از رفتار عرف به داور 

نياز دارد، فقيـه   يعرف يكه به داور يائه فتوا و احكاميا ار يعرف يها در شناختن موضوع. 5
فكر وتأمل بگويد به نظر عرف مطلب چنين است يا نظر عرف بـا ايـن امـر     يتواند با اندك ينم

كند و بايد بسيار بكوشد  يم يعرف پيرو  يدر اين گونه امور، فقيه از نظر و داور. مساعد است
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عـرف و   يداور بـه  يدسـتياب  يبهترين روش بـرا . بددقيق عرف و عاقالن دست يا يتا به داور
ايجاد شـود و   يمطمئنّ يسازمان آمار: 1: همه فقيهان حجت باشد، دو امر است يعاقالن كه برا

فقيه بـا تحليـل   . 2دقيق، اطّالعات و نتايج حاصله را در اختيار فقيه قرار دهد؛  يآمار يبررس با
 .ها دست يابد آن يرروشن رفتارعرف و عاقالن به داو يها نمونه

هـا قابـل تعمـيم     عرف و عاقالن يك عصر و مكان، به تمام اعصار و مكان ينظر و داور. 6
ـ    ها و مكـان  زمان ياست نزد عرف و عاقالن برخ ممكن ينيست؛ زيرا امور ـت خاصيهـا اهمي 
بنابراين،  به آن ندهند؛ يها هيچ گونه اهميت ها ومكان عرف و عاقالن ساير زمان يداشته باشد؛ ول
مثـال  . فرق داشـته باشـد   متفاوت، يها ها و مكان ممكن است در مقايسه با زمان ييك امر عرف

  مردم در مقابل كـاهش  يممكن است زمان. گيريم يپيشين را با فرض پذيرفته شدن آن در نظر م
د پول خو يساالنه قدرت خريد پول به مقدار ده درصد از خود واكنش نشان ندهند و مبلغ اسم

كنند، بدون نقص بدانند كه در اين صـورت، جبـران كـاهش     يدريافت م  را كه پس از يك سال
اما اگر در طول زمان، همين عـرف بـه هـر     و ربا به شمار آيد؛ يارزش پول در اين عرف، زياد

خود در نرخ  يمال مثال، پس از ده سال در روابط يخود بكاهد و برا يعرف يها از تسامح يعلّت
ها كشـف شـود    از خود واكنش معنادار نشان دهد و از رفتار آن )ده درصد ساالنه(يشين تورم پ

شمرند، بلكه عدم جبران آن را نقـص و   ينم يارزش پول را زياد يجبران كاهش ده درصد  كه
 .جبران ده درصد كاهش ارزش پول الزم و ربا نخواهد بود دانند، يپول م يعيب برا

با صـرف  (دو مكان نيز مطرح است؛ به طور مثال، در محيط ما  يهمين امر در يك زمان برا
عرف عام جامعه ما ممكـن اسـت    )و احتياط به جهت شبهه ارتكاب ربا  يدين يها نظر از آموزه

را  ينشان ندهد و بازپرداخت نقـد  يواكنش معنا دار ساالنه از خود يدر مقابل تورم ده درصد
پـيش دريافـت كـرده بـود؛      بداند كـه يـك سـال    يزدر پايان سال، بدون نقص و مثل همان چي

  و ربا خواهد بود؛ اما در همين زمان ممكن اسـت  يسبب، جبران كاهش ارزش پول، زياد بدين
در مقابل كـاهش ارزش پـول    )شمارد ياز اين كه ربا را مجاز م نظر با صرف(عرف كشور آلمان 

كـه يـك    يآن را مثل همان پول ياز خود واكنش نشان داده، دريافت اسم  به شدت يده درصد
، جبـران  يدر مال و پول بشمارد؛ در چنين عرف  سال پيش پرداخت كرده بود، نداند؛ بلكه نقص

  .آيد يو ربا به شمار نم يكاهش ارزش پول، زياد
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