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  شريعت ةگستر
 *ابوالقاسم عليدوست

  چكيده

آدميـان از ديربـاز مـورد     يشمول يا عدم شمول شريعت بـر همـه شـؤون و اطـراف زنـدگ     
چه بر ضـرورت   آن. ترين مسائل است از پرچالش يوگو و مطمح انظار بوده و امروزه يك گفت

سـت كـه در ايـن زمينـه     ا يكنـد، اظهارنظرهـاي   يتأكيـد مـ   ـگذشت   چه افزون بر آن ـاين بحث  
ـ  نيست؛ به يصورت گرفته و از افراط و تفريط خال ، گـاه  يو علمـ  يويژه كه اين بحث صرفاً فنّ

 .را پديد آورده است يپايه وغيرعلم يب يهاي خود گرفته و انديشه به يصبغه سياس

آن، پيشين و با توجه به قر يها دور از آسيب به يدر اين مقاله، كوشش بر اين است كه بحث
تبيين حوزه شريعت و نقش عـرف در  «بحث را  ينويسنده، محور اصل. سنّت و عقل سامان يابد

 :كند يقرارداده است و در مجموع، به چهار انديشه اشاره م »اين زمينه

  انديشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال

 )سـالم ا تشريع(وجاودان  يدر شريعت جهان يكه هر حركت و سكون استانديشه اول بر اين 
مطلـق قانونگـذار اسـالم     يطرف ينقطه مقابل اين نظريه، گرايش به انعزال و ب. حكم است يدارا

 .آدميان است يشؤون دنياي درباره

                                                           
  .علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى و استاد حوزه علميه قم عضو هيأت *

 . 5/8/82: ييدتأتاريخ     10/6/82: تاريخ دريافت
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 يكه دخالت وسيله شارع بيان شده، بدون اين كالن و عام به يكه اصول در انديشه ابهام بر اين
 .شود يتأكيد م و ساختارها صورت گرفته باشد، خُرد در امور ياز و

پيمايد و به وجـود حكـم در هـر واقعـه معتقـد       يميانه را م يكه راه يا در اين ميان، انديشه
 .است »انديشه اعتدال«بيند،  يو ناموفّق م ينيست، اما انديشه انعزال و ابهام را نيز غيركاف

قسـيم احكـام   مورد ترديد قرار گرفته و ت، از جعل  فارغ يا در ديدگاه اعتدال، وجود منطقه
 .تأكيد شده است يو نقل يبه عقل يرد، و بر تقسيم احكام شرع يو شرع يبه عقل

 .، انعزال، اعتدال، شمول، ابهامالفراغمنطقة، شريعت، عرف :يواژگان كليد

 

ترين مباحث، بحث از گستره شـريعت و قلمـرو آن    در صحنه )امروزه(ترين و  از كهن ييك
است؛ از اين رو، اين مقال را با دو پرسـشِ جـدا    )دوده پيام آنجدا از مسأله حوزه دين و مح(
 :كنيم يهم آغازم از

 و محدوده پيام آن تا كجا است؟ )و جاودانه يدين جهان(حوزه دين . أ

 داخل است؟ يچه مسائل )از دين يصورت بخش به(در حوزه و قلمرو شريعت . ب

ت؟ آيا دايره شريعت آن قدر گسـترده  آيا تمام ابعاد و شؤون آدميان در اين قلمرو داخل اس
صـورت   هـا و عـادات را بـه    نيست تا حضور تأسيسات عقال، عرف ياست كه بيرون از آن شأن

تـوان ايـن امـور را در آن     يوجود دارد كـه مـ   يقانون تحمل كند يا فرا ازحوزه شريعت، اطراف
وسيله  بهكه قابل درك  يهتشريع اال(اطراف پذيرفت؟ در ادامه اين پرسش، سؤال از حوزه تعبد 

 .آيد يم  و عدم تعبد در شرعيات پيش )نيست  خردمندان و عرف مردم يعقل يا مورد بنا

كه پيش از پاسخ به اين دو پرسش تأكيد بر آن الزم است، گسسـت سـؤال اول از دوم اسـت؛     يا نكته
 .اند، قرار گرفته است شتهگفته يا نگا يكه در اين زمينه مطلب نياز كسا يكه مورد غفلت برخ يگسست

از آن شـمرده   يكـه شـريعت، بخشـ    يا مجموعـه (در پرسش نخستين، سؤال از قلمرو دين 
بـا  . اسـت  »فلسفه ديـن «علوم در  يو سازمانده يشناس جايگاه آن از نظر مسأله. است )شود يم

 يهـ ها از قلمرو دين، ديگر سخن گفتن از تشريع اال انسان ياز شؤون زندگ يبرخ فرض خروج
وسيله شارع، نادرسـت اسـت؛ زيـرا در چنـين      به يعقال يا هر امر ديگر يعرف يا بنا ييا امضا
داشته  يندارد تا خواسته باشد تشريع و تأسيس خاص ي، آورنده دين درباره آن مواردنظريفرض

 .كرده باشداز خردمندان و مردم، با آن شؤون ارتباط برقرار  يباشد يا به امضا و رد عرف و بنا و قانون
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بـه ايـن   ! ايجاد مبنا و تأسيس و تقنين درباره اين شؤون، سهم آدميان است نه سهم خداوند
 »چه سهم خدا است به خـدا  چه سهم قيصر است به قيصر، و آن آن«مساهمه بايد توجه كرد كه 

 .)12، انجيل مرقس، باب 21، رقم 22، باب يانجيل متّ: ك.ر(  بايد پرداخت

توان فرض را بـر شـمول    يدر اين پرسش م. ؤال از قلمرو شريعت استدر پرسش دوم، س
كـه   يدين: از قلمرو تشريع پرسيد و چنين گفت يحوزه دين بر همه شؤون آدميان گذاشت؛ ول

را بـا   يناظر است، آيا در تمام ابعاد به تأسيس و تشريع پرداخته يا بخش ها به همه شؤون انسان
 گزار كرده است؟خردمندان بر يامضا و توشيح بنا

از فقه اسـت و در سـامانه    )يبه طور طبيع(پرسش دوم، سؤال از حوزه تشريع و شريعت و 
 يكه خواسته باشد به گستره و قلمرو دين تعرّضـ  بدون اين. گيرد يم يفلسفه شريعت و فقه جا

شـاد  ها و مقدار تعبد و ار ها و عادت عرف يدراين مرحله، بحث از تشريع و امضا. داشته باشد
شارع نيست؛ بلكه در هر دو فرضِ رد يـا امضـا،    يطرف يدر اين گام، سخن از ب. شود يمطرح م

عـرف يـا رد آن را    يشـود؛ از ايـن رو، بنـا    ياو مطـرح مـ   شارع جانبدار است و ثواب و عقاب
 .دانست يتوان به شارع نسبت داد و حكم االه يم

  :گويد يكه م يا سخنان پيشين، عرصه را بر انديشه
 شـود و مخالفـت بـا قسـم اول، مخالفـت بـا       يمنقسم م يو امضاي يبه دو قسم تأسيس ياحكام االه

ندارد،  يكه خداوند در آن موارد حكم اين اللَّه است اما مخالفت با قسم دوم به دليل اللَّه و كتاب حكم
اعـث اسـناد آن   ، بيو عقالي ياللَّه نيست، چرا كه سكوت شرع در قبال احكام عرف مخالفت با كتاب

االحكـام االلهيـة    يهـ  االول: صنفين ياللَّه و احكامه عل ان كتاب(احكام به خداوند و كتاب اللَّه نيست 
ـ   و ال حكـم ... االحكام العقالئية االمضائية االسالمية يه يو الثان... السماوية التأسيسية بالتشريع ه ف  يللـَّ

 يفية العقالئية ال يوجب صحة اسناد تلك االحكام القبال االحكام العر يتلك الموارد و سكوت الشرع ف
طور كه حكم پديد آمده با تأسـيس و ابـداع    زيرا همان كند؛ ي، تنگ م)66:1376، يخمين( )ياللَّه تعال

اسـت كـه در    يشـنيدن . شود ينيز به او نسبت داده م يمنسوب است، احكام امضاي يقانونگذار به و
 !است »يو غيرااله يااله اقسام، حكم ، و»ياحكام االه«اين سخن، مقسم، 

شـود   ياست كه در پرسش دوم مطرح م يا يابد، مسأله يچه به موضوع اين مقاله ارتباط م آن
آدميان، از وسعت  يقلمرو دين بر همه شؤون زندگ يبدان معنا كه با فرض جامعيت و گستردگ

 .آيد يشريعت ومحدوده آن سخن به ميان م
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 يدوده آن از ديرباز مورد نظر عالمان دين بـوده و اظهارنظرهـا  مسأله گستره شريعت و مح
بـا   يابومحمد فضل بن شاذان از عالمـان قـرن سـوم هجـر    . را به همراه داشته است يگوناگون
 :گويد يم  كوتاه به اين مسأله يا اشاره

 اهللا عليه وآلـه وسـلم را بـه جميـع     ياهل جماعت و سنّت معتقدند كه خداوند، پيامبرش محمدصل
هـا   اللَّه خـود نيـز بـدان    چه بسا رسول. چه مردم در امر دينشان بدان محتاج بودند، نفرستاده است آن

، يرسول خدا بودنـد كـه بعـد از و    معرفت نداشته و اگر هم داشته، بيان نفرموده است، و اين ياران
فتن آن و مخالفـت  خويش استنباط كرده، نام سنّت بر آن نهاده و مردم را از نپذير يرا به رأ ياحكام

 .)4و  3ص : 1351فضل بن شاذان، (اند  با آن منع كرده

 :گفته است )ق 204 يمتوفا(از پيشوايان معروف اهل سنّت  يشافع

اگـر  «: انـد  در همان قرون موضع گرفتـه و گفتـه   يدر قبال و يلكن برخ السياسة االّ ما وافق الشرع؛
ـ  عدم مخالفت باشد، اين سخن  »موافقت«منظور از  ، »موافقـت «اگـر مـرادش از    يصحيح اسـت؛ ول

، يشبسـتر (وجود نص و دليل عام يـا خـاص ازطـرف شـارع باشـد، ايـن سـخن صـحيح نيسـت          
 .)55 يپاورق :1375

ترن و حاضرترين مباحـث در صـحنه    از پرچالش يوگو از قلمرو شريعت، يك در دوران معاصر، گفت
 .گيريم يم يپ ها گوناگون و ادلّه آن يها شهاز اندي يجوي يبه هر حال بحث را با تتبع و پ. است

كـه هـيچ    يا نخستين انديشه در اين باب، از وسعت قلمرو تشريع حكايت دارد؛ بـه گونـه  
 )وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت( ياز احكام پنجگانه تكليف ي، از يكيواقعه و عمل

 يمان كه به جعل دو حكـم نيـاز  در متالز يرود كه حتّ يجا پيش م اين نظر تا بدان.نيست يخال
: يخراسـان : ك.ر(. دليل عدم امكان خلو واقعه از حكم، قائل به جعل حكم است نيست، فقط به

تر حكم آن را از شريعت جست؛  هر حركت بايد پيش يديدگاه، برا مطابق اين. )211 و 21 ص
، يتقـو (ه شـود  سـنّت ديـد   اين دريافت در شريعت در مذهب حنبليان از اهل يشايد حد اعال

در متـون شـيعه نيـز     ـكه در ادامه اشاره خواهد شـد    چنانـ ؛ هر چند  )224و  223 ص: 1374
 .از اين انديشه وجود دارد يهاي رگه

   ادله اين نظريه

كنيم، بـاور خـويش را بـه قـرآن،      يتعبير م »انديشه شمول«صاحبان اين انديشه كه از آن به 
 :اند در تثبيت اين باور چنين نگاشته يبرخ. اند حديث و عقل استناد داده
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 :گويد يكند كه م يالدين از عبدالعزيز بن مسلم روايت م در كتاب اكمال )ع(صدوق

. روز جمعه، در جامع اجتماع داشتيم. الرضاعليه السالم در مرو بوديم يبن موس يدر ايام حضرت عل
بـه خـدمت آن   . شـد  يت گفتـه مـ  از مردم در امـر امامـ   يصحبت از امر امامت بود و اختالف زياد

يـا عبـدالعزيز بـن    : كرده، فرمودنـد  يدادم، تبسم حضرت تشرّف حاصل كرده، اباطيل مردم را اطالع
ـ  يصل اللَّه عزّوجلّ لم يقبض نبيه جهلَ القوم و خدعوا عن آرائهم ان«! مسلم  ياهللا عليه وآله وسلم حتّ

الحاللَ والحـرام والحـدود واالحكـام و     ء بينَ فيه يل شالقرآن، فيه تفصيلُ ك اكمل الدين و اَنزَلَ عليه
الً، فقال عزّوجلّ مايحتاج  جميعاليه كُم ة يو انزل ف )ء يالكتاب من ش يمافرّطنا ف(: الناسالوداع و حج

هر گاه خود مـا هـم بـه ديـده      )...اليوم اكملت لكم دينكَم(: اهللا عليه وآله وسلم يصل آخر عمره يه
داد  يبنگريم و تعقّل كنيم، عقالً تصديق خواهيم كردكه مذهب اسالم را ناسخ مذاهب قرار م انصاف

تماماً بـه مـا    يفرمود؛ البته بايست يخواست و پيغمبر ما را خاتم پيغمبران م يآن را م يو تا قيامت بقا
 .)199و  198ص : 1377، يمرند(فروگذار نكرده باشد  يفرموده و دستور داده باشد و چيز

ترين نوشته در اثبات اين نظريه است، از قـرآن، روايـت و عقـل     اين نگاشته كه شايد جامع
 يتـر  بـا صـراحت بـيش    يبرخ. قلمرو شريعت را اثبات كند يبهره برده تا جامعيت و گستردگ

 :اند مطالب را دنبال كرده وگفته

و  يو سياسـ  يامور دولتـ  از احكام خمسه مندرج است؛ خواه يهمه اقوال و افعال ما البد تحت يك
د  ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَـاب تبيانـاً لكُـلِّ شَـي    «: ياللَّه تعال قال. خواه عبادات و معامالت بوده باشد هـو ءي 

 .)142 ص: 1377،يتبريز( »للْمسلمينَ  يورحمةً وبشْرَ

ـ   كه ممكن است سـند ايـن اند   يويژه روايات نصوص، ادلّه و به شـمار اسـت    ييشـه باشـد، ب
جا اسـت كـه    اخبار تا بدان يداللت برخ. )18 ـ 66ص : 1402، ي؛ مجلس76 ـ 80، ص يكلين(

 ي؛ هرچند روايات بسـيار )77، ص يكلين(داند  يمبين جميع احتياجات بشر م يقرآن را به تنهاي
مـورد اشـاره در    از روايـات ابـواب   يبسـيار (. داننـد  يمجموعه قرآن و سنّت را مبينِ اين امر م

 )دار بيان اين امر است پيشين، عهده يها شماره

از روايات، قرآن يا مجموعه قـرآن و سـنّت را مبـينِ هـر      ياست بدانيم داللت برخ يشنيدن
 ــ  80ص : همـان (داند؛ هرچند به حالل و حرام و شريعت و دين هم مربوط نباشـد   يم يامر
كـه بـه    يانه محدوده شريعت و حالل و حرام يا امورتوان حوزه بيان را يگ ينم رو ؛ از اين)78

: ياست بر اين سـخن از عالّمـه طباطبـاي    ينقد(. هدايت و سعادت انسان مربوط است، دانست
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بيان كل ما يتوقف  يلم يفرّط فيه ف... صراط مستقيم يال يلما كان كتاب هداية يهدالقرآن المجيد  ان
 يبا هم روايتـ  ))81، ص 7ج  :1394طباطبايي، ( ...تهمدنياهم و آخر يمعرفته سعادةالناس ف يعل

عليه السـالم خطـاب    در اين روايت معتبر، امام صادق. كنيم يرا دالّ بر جامعيت شريعت مرور م
 :فرمود »جامعه«به ابوبصير در وصف 

و مبينِ هر  )اهللا عليه وآله وسلم يصل اللَّه به ذراع رسول(است كه طول آن هفتاد ذراع  يلوح
. ارش و جبران خسارت يـك خدشـه، اسـت    يچه آدميان بدان محتاجند حتّ الل و حرام و آنح

مـن  ! قربـان : ؟عرض كردميده يآيا اذن م: به من زد و فرمود يحضرتش دست: گويد يابوبصير م
: گاه حضرت با دست خويش مرا فشـرد و فرمـود   انجام ده؛ آن يخواه يدر اختيار تو؛ هر چه م

 .)39ص : 1403، يمجلس( ] نيز بيان شده است حركت[ارش اين  يحتّ

عـام   ي، دليلي، و حادثه و شأنيهر حركت و سكون يآن است كه برا يانديشه شمول، در پ
خـاص شـارع    ياز مردم تا به امضـا  ياز عرف و تأسيس ييا خاص از شريعت بيابد و هيچ بناي

 :از اين گروه يگفته برخ به. داند ينم نرسد، معتبر و مشروع

دهـيم؛ بلكـه    يرا كه ما با دين كار نداريم و نماز و روزه را تغييـر نمـ   يبايد گوش كرد حرف بعضن
هـا كـه    همـه ايـن  : جـواب آن اسـت  . كنـيم  يرا تنظيم و تعديل م يامور سياسيه مدنيه و دواير دولت

از او . اهللا عليه وآله وسلم منـدرج اسـت   يصل يمحمد ياز احكام شرع يگويند، تحت يك حكم يم
ذشتن و قانون خارجه را مجرا داشتن، بعينه حكم خـدا را گذاشـتن و حكـم جاهليـت خواسـتن      گ

 .)142ص : 1377، يتبريز(... است

صـاحبان ايـن نظريـه بـا     . در برابر اين انديشه، نظريه عدم شمول قلمرو شريعت قـرار دارد 
ديت و تعيين كه بر عدم شمول و محدوديت قلمرو شريعت دارند، در تحديد اين محدو يتوافق

 :شوند يانديشند و حداقل به سه گروه تقسيم م يمن  قلمرو يكسان

و عبادات منحصر كـرده، كـلّ معـامالت و     يكه حوزه شريعت را به اخالق فرد يگروه. 1
ـ   و غير اين ي، سياسيمسائل اجتماع نظـر   يها را از شريعت خارج دانسته، شارع را دربـاره آن ب

كننـد و حـداكثر دخالـت     يرا تأسيس مـ  يها بناهاي ند كه در اين زمينههست  اين عاقالن. دانند يم
را  يكالن و ارزشـ  يبيان اصول ياين گروه، حتّ. اين تأسيسات است يشارع در اين امور، امضا

اشاره شده باشـد، آن را بـه زمـان     يكنند و اگر در آيات وروايات، به اصل ينيز از شارع انكار م
. داننـد  يبعد را نادرست م يها نسته، بهره بردن از آن نصوص در زمانصدور اين ادلّه مربوط دا
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 :توان عبارت ذيل را به اين انديشه ناظر دانست يم

ارشـاد  . نيسـت  ياست و مولو يبر روايات است، نوعاً ارشاد يكه مبتن يهاي نظر من همان سيستم به
كنـد، نـه نقـش     يمـ  يرا بـاز  ييمثل معامالت، نقش امضـا  يشارع در مسائل... . به شيوه عقال است

بـه فقيـه سـترگ حـاج      يكه به ظاهر، فروغ يا در نامه.   )127و 126ص : 1379، يحائر( يتأسيس
بـه   يعال اگر نظر حضرت مستطاب :درباره كشف حجاب نوشته، آمده است يشيخ عبدالكريم حائر

فـت بـه احكـام شـرع     اين قبيل امور موافقـت و مخال  ]در[لباس و كاله است، مايه تعجب است كه 
 .)118ص  يپاورق: 1378بدال، : ك.ر(فرماييد  يمقدس را عنوان م

، يدر جهـان اسـالم   يا در دوران معاصر، انديشه انعزال به تقليد از غرب در سطح گسـترده 
 .شود يم ويژه در ايران تبليغ به

 .كنيم يتعبير م »انديشه انعزال« ما از اين انديشه در مباحث آينده، به

ـ  يو عام از طرف شارع قائل هستند و مسائل شكل يكه به بيان اصول كلّ يروهگ. 2 رد و خُ
 :به سخن ذيل توجه كنيد. دانند يرا خارج از حوزه شريعت م

آن را برقرار  يخودشان چگونه و طبق چه الگوي يو اقتصاد ينظام معيشت يبرقرار يكه مردم برا اين
اصل مقرّرات : شريعت فرمود ين موكول نموده است و حتّجا شارع مردم را به خودشا كنند، در اين

. ... ظلـم شـود   يهم مقرّر فرمود كه نبايـد بـه احـد    يچارچوب و قوانين را هم خودتان بياوريد؛ البتّه
اين است كه بايد خـود مـردم در شـؤون     يآزاد يمعنا. يك اصل مهم در اسالم است يمسأله آزاد

حـد و   طور مطلق به خودشان واگـذار گردنـد و   اگر مردم به ي؛ ول...خودشان تصميم بگيرند يزندگ
آنان معين نشود، ممكن است هركس مطابق ميـل و خواسـت خـودش، حـد و مـرز را       يبرا يمرز

؛ لذا شارع مقدس يك اصل ...بسا حقوق ضعفا در اين تعيين حد و مرز پايمال شود تعيين كند و چه
 .)61و  60ص : 1373معرفت، (را مطرح كرده است  »لَمونالتَظلمون والتُظ«نام  مهم به ياجتماع

از قبيـل   يو ارزشـ  ياخالق يها و اصول كلّ مطابق اين باور، شريعت اسالم، مبين چارچوب
 يبنـا  يجـز امضـا   ياست؛ اما جدا از اين اصول، شارع مقـدس كـار   يرحمت، عدالت و آزاد

 :باور استكننده اين  نيز مبين و روشن عبارت ذيل. عرف ندارد

كه ما در عصر حاضـر در بـاب    يهاي غالب نصوص باب سياسات در كتاب و سنّت، ناظر به پرسش
هـا بـه احكـام عصـر      حقوق جزا و يا حكومت و مانند آن داريم نيست و به اين جهـت، داللـت آن  

ر حـد  ها فقـط د  گيرد و داللت آن يالفراغ قرار ممنطقةاست؛ بنابراين، همه اين امور در يحاضر منتف
معين و مشخّص ندارنـد؛ لـذا مـا     يها است و داللت به حكم »رحمت«و  »عدالت«داللت به عنصر 
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 يو معرفت ي،صنعتي، سياسيخود موظّفيم با ترتيب اثر دادن به آن داللت متناسب با واقعيات اجتماع
تأسيس كنـيم كـه برآورنـده اهـداف فـوق در عصـر        يو سيستم حقوق يعصر حاضر، سيستم جزاي

 .)46ص : 1379سروش، (اضر باشد ح

چنين  ديگر، اين از يك »يتعليمات سياس«و  »ينظريه سياس«با گسست  يباور پيشين را برخ
 :اند بيان كرده

كنند و آن را با شأن و  يدر كتاب و سنّت را انكار م ياز متفكّران مسلمان وجود نظريه سياس يا عده
وجـود دارد، نـه    »يتعليمات سياس«معتقدند در اين منابع،  اينان. بينند يوظايف اين منابع سازگار نم

 يزندگ ييعن يفرد يفراتر از زندگ ياند كه به قلمرو ارائه كرده يتعليمات،  اين منابع. »ينظريه سياس«
ـ   يرا مشخّص م يهاي ها تكليف شود و درباره آن يمربوط م يو تصميمات سياس ياجتماع  يكنـد؛ ول

 .)71 ص: 1376، يشبستر(است  ينظريه سياس اين مطلب غير از ارائه يك

طـور مثـال در قالـب     به(كالن  يو رهنمودها يو سياس يسخن اخير، ارائه تعليمات اجتماع
را وظيفه و شأن  )اخالق زمامداران و حاكمان، آداب معاشرت و روابط با مردم و ملل گوناگون

ـ    يخاص بـرا  يداند؛اما ارائه شكل و مدل يشارع م را از حـوزه   ياجتمـاع  يدگحكومـت يـا زن
 .پندارد يشريعت خارج م

دخالت شارع را در آن موارد، خالف مقام و موقعيت او دانسته،  يتر با صراحت بيش يبرخ
 »انديشـه ابهـام  «در مباحث آينده، از اين انديشه بـه  . دانند يپيامد آن را جز هتك حريم شرع نم

 .كرد تعبير خواهيم

  ادلّه اين انديشه

 :استناد داد يتوان به وجوه يين را منظريه پيش

دخالـت شـارع در   . تك اعمال برنامه داشته باشـد  تك يتواند برا يشريعت جاودان نم. يكم
 يا شـبكه  يناسازگار است، سبب پيـداي  يكه با عظمت مقام و خرد و كالن كارها گذشته از اين

، يحـوالت اجتمـاع  بـا ت  يو همگـام  يشود كه به هيچ وجه قدرت همـاهنگ  يم بسته و متصلّب
سـخت قـرار گيـرد، بـه تعامـل بـا        يكه در حصـار  يشريعت. را ندارد يپيشرفت و تكامل بشر

توانا نيست؛ امـا بيـان    يو انسان يو راه بردن انسان همراه باتحوالت اجتماع يبشر يها معرفت
نـد،  ك يكه بشر را به اهداف بلند و مصالح خويش هدايت م ، ضمن اينيكلّ يها اصول و ارزش

 .گذارد يم ها وعادات باز ها و بناها و پديدآوردن عرف دست او را در تأسيس بنيان
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اثبات مـدعا اسـتفاده شـده     يبرا »حكمت«و  »ضرورت«در اين دليل، در واقع از دو عنصر 
اسـت كـه قانونگـذار     يمقتضـ  يبا تحوالت و تغييرات شـؤون بشـر   يضرورت هماهنگ. است

 .بسنده كرده، متعرّض خُردها نشود يو ارزش يكلّحكيم به بيان وترسيم خطوط 

ايـن نـوع    يكه ممكـن اسـت سـند ايـن انديشـه قـرار گيـرد، همـاهنگ         يوجه ديگر. دوم
چـه  . با مقاصد و اهداف شريعت است )فقط يهدف قرار دادن خطوط كلّ(و تقنين  يريز برنامه
ـ    كه ترسيم چـارچوب  ياست در زمان ياحتياج نونگـذار را تـأمين   ، مقاصـد قا يهـا و اصـول كلّ

 به تشريع در ريز و درشت حوادث بپردازد؟ يكند، و يم

. ها واگذارد كالن را به عرف مردم و خرَد آن يها معقول اين است كه مقنِّن، خارج از برنامه
! بنامنـد  »يو سياست االهـ  يبرنامه شرع«ها و عادات خود را  به مردم اجازه دهد كه عرف يحتّ

 :قيم آمده است نمنسوب به اب يدر سخن

هـر  . شـود  يانطباق با احكام صريح شـريعت دانسـته نمـ    يمعنا سياست شرعيه، ضرورتاً به
دورتر سـازد،   ]فساد= [ يتر كند و از تباه نزديك] صالح= [كه عمالً مردم را به منفعت  ياقدام

ه اهللا عليه وآلـه وسـلم بـر آن صـح     ياگرپيامبرصل يدر همين سياست شرعيه شريك است؛ حتّ
 .)40و  39ص : 1381، يكاشان يو حناي يكمال(آن را مقرّر نكرده باشد  يااله ينگذاشته باشد و وح

قانونگذار در هدايت و پيشبرد اهداف خود به تشريع غيـر   »عدم احتياج«بر  ياين وجه مبتن
 .بهره برد »ضرورت«چون  يكه خواسته باشد از عنصر بدون اين. اصول عمده و كالن است

 )در نگـاه اول (تواند  يروايات نيز مستند اين نظريه قرار گرفته است يا م يود برخوج. سوم
 :قبيل از اين يقرار گيرد؛ روايات

 :اهللا عليه وآله وسلم فرمود يرسول خداصل ـ

 .)118و  117ص : 1401، ينيشابور( انتم اعلم بامر دنياكم

هـا   آن ياست كه به زندگ يبناهاي ها و اين حديث دالّ بر اذن شارع به مردم در تأسيس بنيان
 .)1409: 3169جعيط، (شود  يمربوط م

 :اهللا عليه وآله وسلم فرمود يرسول خداصل ـ

؛ )ياحكـام وضـع  (هـا نگذريـد    شما تعيـين فرمـوده اسـت؛ از آن    ي، را برايحدود يخداوند متعال
ها متابعـت   فرموده، از آن را تعيين يهاي ها را ضايع نكنيد؛ سنن و شيوه را تعيين فرموده، آن يواجبات

دليل رحمتش بر بندگان  ها را هتك نكنيد و به رابيان كرده، آن يرا تعيين، و محرّمات يهاي كنيد؛ حريم
خـود را در  . است ]و به خود شما واگذار كرده[كه فراموش كرده باشد، گذشته  بدون اين ياز موارد
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حـد   ياللَّه تعال انّ(] ت و عرف خود، عمل كنيدو به تأسيسات و عادا[ها به زحمت نيندازيد  مورد آن
لكم حدوداً فال تعتدوها و فَرَض عليكم فرائض فال تُضَيعوها و سنَّ لكم سنَناً فاتّبعوهـا و حـرّم علـيكم    

، يمحمدباقر مجلسـ ( لكم عن اَشياء رحمةً منه من غير نسيانٍ فال تَتَكلّفوها يحرُمات فالتَنْتَهكوها و عفِّ
 .))11، ح 263، ص 2ج : ق 1403

 .آدميان مرتبط است يدانست كه به زندگ يتوان موارد عفو را امور يم

هسـتند كـه در عـين     يقلمـرو شـريعت كسـان    يگروه سوم از قائالن به محدوديت نسـب . 3
كـه گذشـت،    يا گونـه  دانستن انديشه شمول، به يپذيرش محدوديت مزبور و نادرست و افراط

و نظريه انحصار به بيان  )از گروه اول(و عبادات  يشريعت به اخالق فرد انديشه انحصار حوزه
هـر چنـد الزم   : اين گروه معتقد است. دانند يرا نيز باطل م )از گروه دوم( يو ارزش ياصول كلّ
ارائـه داد،   ياز شارع را سراغ گرفـت و سـند   ي، حكميهر حركت و برنامه وشكل ينيست برا
ـ  ي، فقط به ارائه رهنمودهـا )يو عقل ياز نقلاعم (موجود  ياَسناد شرع و ترسـيم خطـوط    يكلّ

بيـان   )در غيـر عبـادات   يحتّ(شمار  يب يهاي گزاره بسنده نكرده؛ بلكه يكالن و بيان اصول ارزش
 .تعلّق داشته باشد يكه به زمان يا مكان و جمعيت خاص كرده است بدون اين

ها و عادات مردم و تعقّـل   عرف يارد و برادر اين انديشه، حوزه عبادات اغلب رنگ تعبد د
اصوالً محدوده عبادات در كم و كيف، همان است كـه تشـريع   . نيست يخردمندان در آن مجال

آيا عبادات مشروع، همه : ندارند تا گفته شود يها در برابر عبادات شؤون انسان شده بدان معنا كه
گويـا انسـان منتظـر    . شريعت خارج اسـت از آن شؤون از حوزه  يگيرد يا برخ يآن شؤون را م

در اين زمينه بيابـد و عمـل    يا برسد تا علقه يپروردگار، فرمان است در جهت نيايش و پرستش
عـادت يـا    يفطرت و خـرد، اصـل نيـايش و بـه اقتضـا      يكند؛ البتّه ممكن است بشر به اقتضا

صـورت نيـايش و عبـادت     هب يخاص را با شكل يمانده، حركت يكه از اَديان پيشين باق يا خاطره
مـا اسـت، هـر     يوگـو  انجام دهد و شارع آن را امضا كند؛ اما در شريعت اسالم كه محور گفت

نماز، روزه و  قدر در جزئيات و اجزا و شرايط عبادات ممضا از قبيل چند اين اتّفاق رخ داده، آن
سـخن مـا در راه    كـه  حج تغيير رخ داده كه رنگ تأسيس به اين عبادات داده است؛ ضمن ايـن 

كه  يشارع در عبادات يمردم و تأسيسات عقال و غيرتعبد در عبادات است و امضا ييافتن بناها
ندارد؛ البتّه خارج دانستن عرف، عقـال   يپيشين به ارث رسيده است، با اين سخن منافات از اَديان

تر مورد بحث و نقـد   چه شارع در اين حوزه تعيين كرده، كم و عقل از حوزه عبادات و قبول آن
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اين شؤون هم، هرچند ممكن، بلكـه واقـع شـده     يدين نقد برون. است در درون دين قرار گرفته
كـه فضـا و رنـگ مباحـث و      چنان ـندارد؛ بنابراين بحث را   ياست، با موضوع بحث ما ارتباط

ون انسـان چـ   يشـؤون گونـاگون زنـدگ     يدر غيـر عبـادات يعنـ    ـكرد   يها تاكنون اقتضا م مثال
 :رسانيم يكنيم و به انجام م يمتمركز، و در دو مرحله تعقيب م... معامالت، اقتصاد، سياست، حكومت و

 كنيم؛ يياد م »انديشه اعتدال«تر انديشه اخير كه ما از آن به  تر و روشن توضيح و بيان دقيق. 1

 .يربه و نصوص دينمسأله از نظر عقل، تج يها و بررس تثبيت اين انديشه با نقد ساير انديشه. 2

  توضيح انديشه اعتدال: مرحله نخست

تـر و   وگو از اين مرحله صورت گرفت، به انگيزه توضيح بيش گفت يگرچه تا حدود بسيار
 :گيريم يم يحاصل از اين نظريه پ يهاي شفّاف ساختن هر چه بهتر اين انديشه، بحث را با ارائه نمونه

قانون اصـول محاكمـات   ( يشمس 1320وب مرحوم سيدحسن مدرس در مورد قانون مص ـ
 :گويد يم )يجزاي

كـه متعلّقـه امـور     يموافق شرع باشد و موارد ،ينمودم امور جزاي يحقير به قدر امكان سع
 .)12، ص يهدايت(با موازين اسالميه ندارد  ياست، مخالفت يادار

ه اصالً و فرعاً بـه  به احكام و تكاليف شرعيه ندارد و با قواعد متشرّع ي، ربطيقوانين سلطنت
 »مصداق«تعبير (الوجوه، مزاحم و معارض نيست؛ بلكه تماماً از قبيل تعيين موضوعات  وجه من

 ياست؛ پس صحت و لـزوم كبـرا كـه حفـظ بيضـه اسـالم و بقـا        )»موضوع«صحيح است، نه 
كه  اين زمان يآن كه امروزه به اقتضا ينيست؛ اما صغرا يشبهه احد يجعفريه باشد، جا طريقه
دارد، ... طريقه جعفريه و يتر مدخليت در بقا يك از علوم و معارف و اسباب و آالت بيش كدام
ملّـت و   يروحـان  يو اداره رؤسـا  يرأ تصويب آن مربوط به. هست داخل در موضوعات يامر

اطّـالع و   يو مـدن  يمملكت اسـت كـه در امـور سياسـ     يعقالو محول به تصويب دانشمندان 
 .)4ص : 1381، ي؛ عميد زنجان633ص : 1377، ي؛ فاضل خراسان298ص : 1377، يلخالخ(دارند  يآگاه

 :آمده است يشمس 1370مصوب آذرماه  يقانون مجازات اسالم 16در ماده 

نظـر حـاكم واگـذار     است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به ي، تأديب و يا عقوبت»تعزير«
 .تر باشد از مقدار حد كم يو شالّق كه ميزان شالّق بايست ينقد يشده است؛ از قبيل حبس و جزا
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 :آمده است 17در ماده 

منظـور حفـظ نظـم و مراعـات      است كه از طرف حكومت به ي، تأديب يا عقوبت»مجازات بازدارنده«
گـردد؛ از قبيـل حـبس،     يتعيـين مـ   يمصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقرّرات و نظامات حكومت

در اسالم، مشـتمل بـر    يمذهب و نظريه اقتصاد....   طيل محلّ كسب، لغو پروانه و، تعينقد يجزا
و غيرقابـل تغييـر    يصورت منجـز، قطعـ   به ياز ناحيه تشريع اسالم يجهت: دو جانب و ناحيه است
ندارد و   يقانون خاص يشود، در تشريع اسالم يناميده م »الفراغمنطقة«كه  يتأمين شده است، و جهت

، و مطابق بـا اهـداف عـام    يامر، مطابق با مصالح و ظروف خاص حاكم از سوي يلت يا ولآن را دو
صـدر،  (پـردازد   يمـ  يدار شده است، و به تشـريع و قانونگـذار   ديگر عهده ياسالم از سو ياقتصاد
 )نيز مراجعه شود 98ص  الملة، وتنزيه ةاالم تنبيهبه (. )680و  378ص : 1411

شود، در انديشـه اعتـدال، عـدم     ينيد و از متون پيشين استفاده مك يگونه كه مالحظه م همان
در اين انديشـه،  . است يكاف يها و قوانين موضوعه بشر پذيرش عرف يمخالفت با شريعت برا

ـ      يبه بسيار و عـام كـه در    ياز بناها وتأسيسات مردم و خردمندان بـه چشـم مصـاديق يـك كلّ
كـه   در ايـن  يرو، ضـرورت  شود؛ از اين يگريسته مثابت و غيرقابل تغيير دارد، ن يشريعت، حكم

در ايـن  . آن سـند ارائـه دهـد نيسـت     يآن مصاديق، حكم ويژه صادر كند وفقيه برا يشارع برا
كـه   يفارغ از جعل و تشريع خاص وجود دارد كه حاكم با مالحظـه عناصـر   يا انديشه، منطقه

انديشه تاكنون بيان كرديم  چه از اين آنپردازد؛ البتّه  يم يشريعت مقرّر كرده است، به قانونگذار
جهـت رسـيدن بـه    : مشهور و معروف از آن دانست؛ اما نگارنده معتقد اسـت  يتوان تفسير يم

 خالص و بدون هرگونه افراط و تفريط در فهم و بيـان حـوزه شـريعت، بايـد     يا واقع و انديشه
 :اين اصول عبارتند از. را در نظر گرفت و باور كرد ياصول

بر  ياز نظر عقل، دليل. است يممكن و واقع، بلكه الزم و حتم يلو واقعه از حكم، امرخ. 1
جعل حكم كرده باشـد، وجـود    يهر حركت و فعل و انفعال اختيار يكه قانونگذار بايد برا اين

صورت يك عمل از قانونگذار نبايد لغو و بيهوده صـورت   جاكه جعل حكم به ندارد؛ بلكه از آن
 .تصور كرد )جا طور عام و يك هر چند به(شمار، جعل حكم  يحركات ب ين براتوا يگيرد نم

جز عدم احكـام   يرا امر »اباحه«نداشته،  يبه تخميس احكام تكليف يبر اين بنيان، ما اعتقاد
احكـام چهارگانـه    يكند، مبين نف يهم كه بر بيان اباحه اشيا داللت م يا ادلّه. دانيم يچهارگانه نم

؛ چرا كه جعل حكم بايد به انگيزه تحريك و )اباحه(فعل و ترك  يمبين جعل تساو نه دانيم، يم
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ادله اباحه،  يبه ديگر سخن، مؤدا. بر جعل اباحه مترتّب نيست يايجاد انگيزه باشد، و چنين اثر
 )175و  174ص : 1381دوست،  يعل(. حكم ياخبار از نبود اعتبار وحكم است، نه انشا

عليه السالم موجود اسـت، بـه اعتبـارات گونـاگون،      ز قرآن و سنّت معصومكه ا ينصوص. 2
 :اين تقسيمات عبارتند از. ها راه يافته است در آن يتقسيمات

؛ ييـا قضـاي   يو نظـام  يو نص مبين حكم حكـوم  )ييا ثانو ياول( ينص مبين حكم االه ـ
ضـبط بـه نصـوص از جهـت     و من ياز فاخرترين مباحث مرتبط با اصول فقه، نگاه علمـ  ييك(

ترين مراحل خود را در ايـن دانـش    يمتأسفانه اين بحث، ابتداي. تقسيمات مذكور در متن است
از اقسـام، بـدون ارائـه     يهم به برخ ، در حد اشاره، آنيكه در متون اصول يا گونه گذراند؛ به يم

در استنباط را طـرح  بر آيندگان است كه اين مبحث مؤثّر . وجود دارد يروشن، مطالب يا ضابطه
 )آن را بكاوند يو متن و حواش

 ؛يو گزاره ارشاد يگزاره دالّ بر حكم مولو ـ

  :نگارنده معتقد است(؛ يو عمل ياجراي يها به شيوه يو دليل هاد ياز حكم شرع يدليل حاك ـ
عليـه السـالم    امير مؤمنـان  يها ياز داور يويژه روايات باب ديات و حاك روايات، به يبرخ

. يها در اجرا است، نه مبين حكم شـرع  و گاه ناظر به بهترين شيوه يحكم شرع يبه اجرا ناظر
از اين قبيل است روايات دالّ بر اعتبار نظر دو كارشناس عادل مذكّر در تقويم، و بر اين سـخن  

 )وجود دارد يشواهد

 ؛يو سند دالّ بر قضيه خارجيه و مورد يسند دالّ بر قضيه حقيقيه و كلّ ـ

و مبـين بايـد و نبايـد، و ادلّـه دالّ بـر هسـت و        يو تقنين يتشريع يدلّه دالّ بر دستورهاا ـ
از اشـيا و كارهـا اسـت و از     يبرخ يكه مبين خواص طبيع يا ويژه ادلّه به ـادلّه   يبرخ(نيست؛ 

بـر   يكـه سـند   است بدون ايـن  يمبين امر تكوين ـها استفاده استحباب يا كراهت شده است   آن
 )، هر چند در قالب استحباب يا كراهت باشديحكم شرع جعل

روش و عـرف فقيهـان در   (آيات و روايات مبين حكم و آيات و روايات مبـين مقاصـد؛    ـ
داننـد؛ امـا    يم ينصوص را مبين حكم و سند كشف حكم شرع ياستنباط بر اين است كه برخ

المؤمنـون عنـد   «و  »فـو بـالعقود  او«مقايسـه كنيـد   . نصوص چنين نيست يها با برخ برخورد آن
دو سـند اول،  . »االخـالق  انّما بعثت التمـم مكـارم  «و  »ياعدلوا هو اقرب للتقو«را با  »شروطهم
توجيـه  . دارد؛ اما دو نص اخير چنين نيست يچشمگير در استنباط احكام و متون فقه يحضور
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اين تفاوت اين است كه در انديشه فقيهان، گروه اول مبين حكم است بر خالف گروه دوم  يفنّ
اين گسست هرچند ممكن اسـت در  . شريعت است ينبوده و مبين مقاصد كلّ يكه نص تشريع

 )ها در اجتهاد است كه بايد مورد نظر فقيه قرار گيرد از بايسته يمثال و صغرايش مناقشه باشد، يك

نص مبـينِ حكمـت و مقـرّبِ    (. ها و مبين مناطات و علل احكام ها و مقرِّب حكمت مبين ـ
استناد در غير مورد خودش ندارد؛ اما نص مبين تعليل، اين صـالحيت را   يحكم، صالحيت برا

 يحكمت و علّت اشاره شده است؛ اما ضـابطه اثبـات   يدر دانش اصول فقه به تفاوت ثبوت. دارد
 )كه بس ضرورت دارد يتر مورد بحث قرار گرفته؛ بحث ت و حكمت كمدليل مبين علّ

بدون ترديد، سخن گفتن از حوزه شريعت و حدود اختيار مـردم و اعتبـار عـرف و عـادت     
 يآيـا مـدع  . ، ممكن نيسـت يها در اين زمينه، بدون توجه به اين تقسيمات در نصوص شرع آن

را  )شـمار  انگشـت  يجـز تعـداد   به(عبادات همه نصوص موجود در غير  كه يفقاهت و استنباط
كه چنين  يداند، با كس يم يحقيق يها را به طور عمده قضايا و گزاره يمولو يِحامل حكم االه

و ناظر به شـرايط ويـژه    يرا تاريخ يدين يها به نصوص ندارد و گاه تا حدافراط، گزاره ينگاه
طـور قطـع    بـه ! رسـند؟  يشريعت م پندارد، به يك انديشه در بيان حوزه يصدور اين نصوص م

استنباط و استكشاف شريعت از اَسناد ،  يسازد كه بر فقيه مدع ياين اصل روشن م! چنين نيست
، محدوده نصوص را مطابق اعتبارات و يبند طبقه يروشن و فنّ ياست كه نصوص را با ضوابط

گـاه بـه    جـدا كنـد؛ آن   غير آنرا از  ي، ابديكه بيان شد تعيين، و ادلّه مبين حكم االه يتقسيمات
 .تعيين دقيق حوزه شريعت رسيده، به امر استنباط بپردازد

و تعيين مزبور، هر چند به اجمال و ارتكاز، از نگرش فقيـه دربـاره    يبند كه طبقه جالب اين
فقيـه در فهـم حـوزه     يگيرد، اين مايه گرفتن سبب دور محـال و ناكـام   يحوزه شريعت مايه م

حـوزه   يدر واقع، رسيدن به فهم دقيق و تعيين تفصـيل . شود ينصوص نم  يندب شريعت يا طبقه
كـه بيـان كـرديم، اسـت، و      ياسـناد و مـدارك مطـابق تقسـيمات     يبند شريعت، متوقّف بر طبقه

كه از انـس   يدرباره حوزه تشريع توقّف دارد؛ فهم  يو ارتكاز يمزبور بر فهم اجمال يبند طبقه
سـازد كـه امـر     يچه در اين اصل بيان شد، روشن م آن(. آيد يم دست با نصوص و منابع دين به

استنباط و فهم و بيان حوزه شريعت تا چه پايه تخصص، دقّت و انس با نصوص و اقسام آن را 
ـ    از نويسندگان صرفاً پرنويس در اين زمينه يطلبد، و قلم زدن برخ يم جـا، و   يها تا چـه حـد ب

 )م استها چه اندازه خا برونداد افكار آن
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شود و ما در بحث از تثبيت اين  يگونه كه از روش و عرف شارع مقدس استفاده م همان. 3
انديشه در مرحله بعد، آن را ثابت خواهيم كرد، اصل حاكم بر رفتار شارع در غيـر عبـادات بـر    

 ايـن . دليل معتبر ثابت شود كه خالف آن به مردم است، مگر آن يهاو بناها امضا و تصحيح بنيان
كـه در نگـرش فقيـه بـه ادلّـه و       تواند در زمان شك، مرجع رفع ترديد قرار گيرد؛ چنان ياصل م

كم  دست(نگرش، حوزه معامالت و غيرعبادات را  اين. بنيادين دارد يموجود، تأثير ياسناد شرع
آورد و حضور شـارع را در جايگـاه امضـا     يشمار نم حوزه تأسيسات شرع به )تر موارد در بيش
اسـت كـه از انديشـه     ياعتقاد به اين اصل،باور مـوزون . پذيرد يعرف م يو مصححِ بناهاكننده 
تعبـد انگاشـتن    يانكار مطلق تأسيس از ناحيه شارع در غير عبـادات و از بـاور تفريطـ    يافراط

 .گيرد يمطلق ادلّه غيرمعامالت، فاصله م

ات بر امضا و عدم تعبد در غير عباد يمطابق اين اصل، هر چند اصل حاكم بر تشريع اسالم
نظر كـرده،   ويژه وجود دارد، از دليل صرف يكه دليل خاص بر تقنين يتوان در موارد ياست نم

ايـن قاعـده، اصـل نگـاه شـارع بـه        ياقتضا به. فشرد يمردم و عرف پا يبنا بر امضا و تصحيح
 .»يل و تغييرتبد«است، نه نگاه  »تصحيح و تكميل«مردم و تأسيسات خردمندان نگاه  يبناها

در اسالم هرچند بر انحصار حقّ تشريع در ذات مقدس خداوند تأكيد شده و اين تأكيـد  . 4
قانونگـذار   يمورد تصديق عقل نيز قرار گرفته است، قابل انكار نيست كه تعيين نهاد يا نهادهـا 

فاسـد بـه   ها، مصـالح و م  شارع و با لحاظ ظرفيت يها و مقاصد كلّ چارچوب كه بايد با توجه به
 يپـذيرش نهـاد يـا نهادهـا    . است ياز تشريع االه يبپردازد نيز جزئ يريز و برنامه يقانونگذار

آشنا به معارف  يمورد انكار هيچ فقيه و اصول ـكرديم   كه بيان يا گونه به ـريز   قانونگذار و برنامه
 .نيست يبشر يو اقتضائات حيات و زندگ ي، اَسناد شرعيدين

شارع و پـذيرش   يفهم و تعيين حوزه شريعت، و مقدار تأسيس و امضا كه در ياز اصول. 5
در شـريعت   »سـند بـودن عقـل   «خردمندان، تأثير بسـزا دارد،   يها و عادات و بناها يا رد عرف
برانگيـز و خـالف    تأمـل  يتعبير »بدون استثنا«تعبير (و اصوليان بدون استثنا  فقيهان. اسالم است

، مالحظه 20و  19وعقل، ص  تحقيق مطلب را در فقه .باشد ، مياست ها افتاده چه بر سر زبان آن
از  يديگر، ريشـه و بنيـان بسـيار    ياز سو. اند سنديت عقل را در كشف شريعت پذيرفته )كنيد
مردم است؛  سنج حسابگر و مصلحت يعقال نشأت گرفته از درك عقل و نيرو يها و بناها عرف
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خردمندان قابل درك  يبرا )غيرعبادات(الح و مفاسد آن كه درك مص يا با وجود اين، در حوزه
براساس درك عقـل و سـنجش مالكـات، مصـالح و مفاسـد تأسـيس        ييا بنيان ياست، اگر بناي
وسيله شارع نبايد ترديد كرد و به گسترش حوزه تأسيس شريعت در ايـن   آن به يشود،در امضا

 .نيست يموارد نياز

كـه در   »الفـراغ منطقـة «و  »يفـراغ قـانون  «ل، تعبيـر بـه   رسد با توجه بـه ايـن اصـ    ينظر م به
شايسـته  «: انـد  گفتـه  يبرخـ (نيست؛  يتعبير دقيق ـوران آمده است   از انديشه يبرخ يها نگاشته

ـ  ياختيار جعل قانون بـرا «، »يفراغ قانون«عنوان  ياست جا آورده  »امـر در اداره حكومـت   يول
، ص 1374، زمسـتان  5نامه نقد و نظر، شماره  ل، فص»الفراغمنطقة«: يمحمد رحمان: ك.ر(. شود
و فراغ از وجود نـص و   يالبتّه موارد به اصطالح فراغ از قانون،منطقه فراغ از تشريع ابد ))249

است كه نهاد قانونگـذار بـا كمـك     يا منطقه. دليل خاص هست؛ اما فارغ از مطلق قانون نيست
پـردازد و از   يمـ  يوقانونگذار يريز عقل به برنامه ياز حجج و اَسناد معتبرِ نزد شارع، يعن ييك
رود، اعتبار و حكم  ياز اسناد معتبر كشف به شمار م يگيرد و عقل يك يجا كه از عقل مايه م آن

 .ناميد »مطلوب شارع« يا »يحكم شرع«توان به شارع نسبت داد و آن را  يحاصل از اين روند را م

غيرمخالف بـا  «و  »موافق شرع«نيست از دو تعبير  نتيجه ديگر اين سخن، اين است كه الزم
اسـت،   يها جـار  گذشته بود و در دوران معاصر هم بر سر زبان يها نگاشته يكه در برخ »شرع

متّصف شود، اگر نشأت گرفته از عقـل   »غيرمخالف با شرع«چه بنا است به  استفاده كرد؛زيرا آن
قـائالن بـه تعـدد ايـن دو     ! صف نشود؟متّ »موافق شرع«سنج است، چرا به  حسابگر و مصلحت

گويا شرع را همان قرآن و سنّت گرفتـه،   »غيرمخالف با شرع«از  »شرع موافق«عنوان و گسست 
هـا از   انـد و بـه ايـن دو عنـوان و گسسـت آن      از موافق شرع، اراده موافق قرآن و سـنّت كـرده  

موافق با عقل، موافـق بـا   از شرع است و  يكه درك عقل نيزبخش ياند؛ در حال ديگر رسيده يك
مگر نه اين است كه قرآن و سنّت نيـز بـر اعتبـار مـدركات عقـل كـه       . رود يشمار م شرع نيز به

قرآن و سنّت نيز بايـد   فشارد؛ پس به حكم يم ياز آن است، پا يمردم نيز جزئ ياز بناها يبخش
افـق نقـل و موافـق    به ديگر سخن، بايد موافق شرع را به مو. موافق عقل را موافق شرع دانست

و  يتقسـيم امـور بـه شـرع    . كه موافق عقل را قسيم موافق شرع قرار داد عقل تقسيم كرد نه اين
بهتـر اسـت بـه     )يو شـرع  ي، برائت شرعيه و عقليه، دليل عقليو عقل يمثل حكم شرع( يعقل
 .تبديل شود يو عقل ينقل
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اين . سازد ييعت را روشن مكه بر شمرديم، انديشه اعتدال در فهم و تبيين حوزه شر ياصول
اصول روشن ساخت كه غيرعبادات، هر چند موردنظر قانونگذار است، حضور عمده او در اين 

 »حضور امضـا و تصـحيح و تكميـل   « ـكه به تعبد خاص پرداخته است   يجز درموارد ـحوزه  
 .»تبديل و تغيير و تأسيس«است، نه 

 ها انديشه تثبيت انديشه اعتدال و نقد ساير: مرحله دوم

باور نگارنده اين است كه انديشه اعتدال به برهان و اسـتدالل نيـاز نـدارد و بـه اصـطالح،      
تر و رفع هر گونه ترديد از اين باور  تصورش مستلزم تصديق آن است؛ اما به انگيزه تثبيت بيش

ت و و جاودان اسـ  يسخن ما از شريعت جهان: ساير نظرها بايدگفت  از مشكالت يو بيان برخ
. نظـر قـرار ندهـد    هـا را مطمـح   تواند آن يدارد كه قانونگذار حكيم نم ياقتضاهاي يچنين شريعت

و عرف و عادات مخاطبـان و   يو مكان يزمان  نخستين اقتضا، مالحظه و تصور اوضاع گوناگون
شـارع   يغيرقابل انكار، سـه راه بـرا   يها با وجود اين شرايط و ظرفيت. مكلّفان به قانون است

 :ود داردوج

 يتغيير را كنار نهاده، بـدون توجـه بـه ايـن شـرايط، قـوانين       يها ها و مؤلّفه همه ظرفيت. 1
شده، خود  يچه گفته شد، جعل كند و مردم مجبور باشند به هر قيمت متصلّب و ناهماهنگ با آن

 .تطبيق داده و با محيط آن سازگارشوند را با آن ضوابط ثابت

زار قـانون خـرد و كـالن و نـاظر بـه شـرايط گونـاگون، كـار         ها و صـدها هـ   با جعل ده. 2
 .را سامان دهد يقانونگذار

اصول كالن و مقاصد و قواعد قابل اجرا در حاالت گوناگون را بيان كنـد، و بقيـه را بـه    . 3
 يا پرواضح است كه گزينه اول، گزينه. به خود مردم با شرايط واگذارد ييا حتّ ينهاد يا نهادهاي

سخت و غيرنـاظر بـه شـرايط مختلـف،      يپديد آوردن مجموعه مقرّرات .شكننده است ناموفّق و
 يگزينه دوم نيز بـه طـور عملـ   . گاه مورد نظر شارع و تأييد عقل نبوده است و نخواهد بود هيچ

از آن  ياگر در فرض و تقدير وعالَم ذهن بتوان تصوير درسـت و جـامع   يحتّ. غيرممكن است
بايد تشـخيص دهـد كـه     يچه كس. نيست يجرا و تعيين نهاد تطبيق عملارائه داد، در تطبيق و ا

فالن وضعيت خاص با كدام قانون مجعول سازگار، و آن صغرا،مصداق كـدام كبـرا اسـت؟ در    
 .ماند، گزينه سوم است كه از آن به انديشه اعتدال تعبير كرديم يم يچه باق اين ميان، آن
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اين نظريـه  . رسيم يدر گذشته از آن بحث كرديم، م با اين پيشينه، به بطالن نظريه شمول كه
رد و هر چند در نگاه نخست، شريعت را جامع و گسترده فرض كرده و حضور آن را در هر خُ

از  ينظر كـرده و آن را در حصـار تنگـ    و جاودانه بودن آن صرف يكالن پذيرفته است، ازجهان
تـوان بـر پيكـر شـريعت جـامع،       يكه ماست  يا ترين ضربه زمان و مكان قرار داده و اين بزرگ

برخالف تصـور ناآشـنايان بـه    (دليل است كه  شايد به همين! و جاودانه اسالم وارد كرد يجهان
قـدس   يطور مثال، شيخ انصـار  به نظريه شمول معتقد نيست؛ به يهيچ فقيه منضبط )يمتون فقه

و گسـترش حـوزه    گـاه تعبـد  بـا ن  ياست كه به اعتقاد نگارنده، تا حدود بسيار يسره از فقيهان
 يهـا  تـرين سـيره   ترين و شامل سخت يشريعت به سراغ ادلّه معامالت و غيرعبادات رفته و حتّ

در  ياز اين قبيل است تشـكيك و (عاقالن را در معامالت، قابل رد از ناحيه شرع دانسته است، 
و از اين نظـر   ))116و  83، ص )مكاسب(المتاجر : ك.ر(سيره عقال پيرامون معامله به معاطات 

در فـروش   يشيخ انصـار  ياز تعبدانگار يهاي نمونه(. خرده گرفت يو يها استنباط توان بر يم
؛ خيـار  )17همـان، ص  (؛ بيع عنب ممن يعملـه خمـراً   )19المتاجر، ص (دين  يسالح به اعدا
همان (؛ كيفيت ارث بردن حقوق )245همان، ص (؛ خيار تأخير ثمن )289همان (تخلف شرط 

در تأسيس شارع ندانسته و  يتعبد را بعيد شمرده و ضرورت يبا اين همه، در موارد )...؛ و)292
، ي؛ نجفـ 212: يانصـار (  وسيله شارع تأكيد كـرده اسـت   بر احترام نهادن به بنا و عرف مردم به

 .)644ص : 1408، ي؛ منتظر51، ص 16و ج  20، ص 35، ج 1392

است، فهم اين نكته اسـت   يو اصول يو متون فقه يدر نصوص دين يجوي يچه حاصل پ آن
هـا را حفـظ كـرده و بـا پيـرايش از       مردم و تأسيسـات آن  يكه شارع مقدس، در معامالت، بنا

ها پرداخته است؛ از اين رو، زبـان نصـوص در معـامالت     پسنديده،به اصالح آن يكه نم يعادات
باز  *است، نه تأسيس و اثبات ينه برخالف روند حاكم بر عبادات در غالب موارد، زبان ردع و

                                                           
از اين روايات و عناوين ماده يـا صـيغه    يدر بسيار. الشيعه مالحظه شود وسائل 12 ر در جلدروايات و عناوين مذكو *

ـ    »اليصـح «، واژه تحريم و مشتقّات آن، لعن و مأخوذات هم خانواده و تعبيـر  ينه در  يو امثـال آن وجـود دارد؛ حتّ
بوده است كه توهم حظـر   يا به گونهوجود دارد، موارد  »يصح«و  »يجوز«شبيه  يروايات يا عناوين كه تعابير يبرخ

 يو منع در آن راه داشته، و شارع الزم ديده بر جواز و صحت قرارداد در آن موارد، تصريح كنـد؛ و گرنـه در فضـا   
 .به اين تصريح نياز نبوده است يعاد
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است كه تعداد نصوص رسيده از شارع مقدس در باب عبـادات، قابـل قيـاس بـا      به همين دليل
  *.مقدار نصوص موجود در ابواب ديگر نيست

رو  اين روش از شارع مقدس، بر سيره عالمان فقه و اصول نيز تأثير گذاشـته اسـت؛ از ايـن   
بيننـد؛   ينمـ  ينيـاز  »مكاسب محلّلـه «كنند و به نگاشتن  يبت مصح »مكاسب محرمه«فقيهان از 

مالّمحمـد  : ك.طور نمونه، ر به(. گويند يدانند و از ردع و تخطئه سخن م يم يمعامالت راعقالي
فيهـا   البد ئيةالمعامالت عقال ان: گويد يم يخمين ؛ امام49، ص 1، ج كفايةاالصول، يكاظم خراسان

دهـد كـه    يقرآن نيز به متوليان استنباط، اين گرا را م ))163، ص 2 الوصول، ج مناهج( من الردع
ـ     قُل: در حكم به تحريم طعام از دليل سراغ بگيرند طَـاعمٍ    يلَا أَجِد في مـاأُوحي إِلَـي محرَّمـاً علَ

همطْعمردم است و بر مسـلك انكـار اباحـه     يحكم شرع، مطابق بنا وگرنه) 145): 6(انعام (.. .ي
 .است ي، واقعه از حكم تهيتكليف

  نقد ادلّه دالّ بر انديشه شمول

از آيات و روايات اشاره شد كه ممكن است منشأ انديشه شمول باشد؛  يدر گذشته به برخ
 :اين وجوه عبارتند از. ، استفاده مزبور را از اين ادلّه پاسخ گفتيتوان به وجوه ياما م

 يبـرا  يود، نظـارت شـارع مقـدس و تشـريع و    شـ  يچه از اين نصـوص اسـتفاده مـ    آن. 1
 يو رد عـرف و بقـا   يتقنينـ  يامضا و انكار نهاد يا نهادهـا  يبشر است؛ اما بر نف يها ينيازمند

بـه   يگذار قانون ي، واگذارياز تشريع االه يبخش )بلكه بايد(تواند  يم .ندارد يخردمندان داللت
بشر  يمرتبط با زندگ يها و متغيرها يو نيازمندشريعت  يبا توجه به مقاصد كلّ يتقنين ينهادها

طـور   شاهد اين توجيه، برخورد فقيهان با اين نصوص است؛ بـه .مردم باشد يها و بناها و عرف
 :بصير كه در گذشته نقل شد، گفته شده است يمثال، در صحيح اب

شـارع   ييعنـ وسيله حاكم يا بينه داللت دارد؛  اين روايت بر تعيين ارش و مقدار خسارت به

                                                           
جلـد   10دهد فقط  يجلد آن را روايت تشكيل م 5/18الشيعه كه  وسائل يجلد 20مجموعه «: در اين زمينه گفته شده *

كتاب فقه  52آيند، از مجموع  يكتاب طهارت، صالت، زكات، خمس، صوم و حج كه از عبادات به شمار م 6آن به 
روايت موجود در اين مجموعـه   35843كتاب از مجموع  6اين . اختصاص دارد ـاگر اين تقسيم را بپذيريم   ـشيعه  
كتاب ديگر فقه شيعه  46مانده مربوط به  يروايت باق 15942و اند  روايت را به خود اختصاص داده 19901، يرواي

 .خواهد بود
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بيـان   يآن حد معين يرا كه در شرع مقدس برا يمقدس، اختيار تعيين ارشِ صدمات و خسارات
بـه عبـارت ديگـر، ايـن     . كارشناس قـرارداده اسـت   ينشده، به حاكم شرع با توجه به كارشناس

ـ  ياند، نه حاك روايت را دالّ بر تعيين نهاد حكومت جهت تقويم دانسته از  ياز جعل مقدار معين
 .)267و  266ص : 1396، يخوي(خدش و غير آن  يارش برا

كـه نصـوص و روايـات     يا و يـك جانبـه در مسـأله    ينيست كه برخورد گزينشـ  يشكّ. 2
بر متتّبع و محقّق منضبط است كه نصوص و اسـناد گونـاگون را   . گوناگون دارد، صحيح نيست

رد بحث نيز اين وضعيت حـاكم اسـت؛   در مسأله مو. دبها بيا آن  جامع بين يمالحظه كرده، راه
امـور   يوجود دارد كـه از عـدم دخالـت شـارع در برخـ      يا زيرا در مقابل نصوص گذشته، ادلّه

در  يكه از سكوت االه يروايات. شد  در اين زمينه اشاره يدر گذشته، به روايات. كند يحكايت م
كه از  يهمچنين روايات. كرد يچند و عدم جعل حكم و تكليف در آن موارد حكايت م يموارد
خـود   ياهللا عليه وآله وسلم درباره امـور دنيـاي   يتر مردم تا شخص رسول خداصل بيش يآمادگ
هـا   داللت دارد كه حكـم آن  »معضالت«خالها با عنوان  ينيز بر وجود برخ يروايات. داد يخبرم

عليـه   يبيان، امام عل العلم، اميرعلم وينةباب مد يكه حتّ يا در كتاب و سنّت بيان نشده؛ به گونه
جعفرعليه  يعن اب(. شده است يها بر حضرتش الهام م ها خبرنداشته؛ اما حكم آن السالم نيز از آن

 يء الحادث الـذ  يه، فاذا ورد عليه الشاللَّه و سنّة نبي عليه السالم يعمل بكتاب يكان عل«: السالم قال
» يمجلسـ  فيه الهامـاً و ذلـك واللَّـه مـن المعضـالت      اللَّه الحق السنّة الهمه يالكتاب و ال ف يليس ف

 ))2، ح 19و ص  49و  48 ، ح32و ص  113، ح 55، ص 1، ابواب علومهم، باب 26بحاراالنوار، ج (

توان روايات و آيات مورد استناد  يكه با توجه به مجموعه اسناد و ادلّه نم خالصه سخن اين
 .در نظريه شمول را دالّ بر اين نظريه دانست

نظريه شمول و جعـل   يرساند كه ادلّه مورد بحث درصدد القا يتأمل در روايات متعدد م. 3
احكام خـاص و   يهر واقعه و حادثه نيستند؛ بلكه به شمول نسب يو مشخّص برا يحكم مورد

هستند كه  يها و افراد ناآگاه و پرادعاي احكام عام ناظرند؛ و درصدد كوبيدن جريان  شمول مطلق
ـ   ياز قرآن و سنّت در مـوارد  يليل ناپختگبه د تشـريع خـاص وجـود داشـت، بهـره       يكـه حتّ
در . شدند يخويش متوسل م يشخص يها قياس و انديشه چون ينامطمئنّ يها بردند و به راه ينم

قـرآن و سـنّت    يعليهم السالم بر سعه و برخـوردار  ، امامان معصوميمقابل اين عدم انضباط و آشفتگ
غيرموصـل بـه    يهـا  يفشردند و مردم را ازكشيده شـدن بـه نابسـامان    يم يپا )ا خاصبه طور عام ي(
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احكـام خـاص    به جعل ،شريعت يگستردگاز اين مضمون به استفاده . كردند يم ينه يشريعت االه
 :در اين زمينه دقّت كنيد يروايت به! دارد؟ يمردم و خردمندان چه ربط يها از بناها و بنيان يو نه

كـاربردن قيـاس بـه هالكـت و ضـاللت      به گذشتگان به دليل : عليه السالم فرمود امام كاظم
هـا و   كه خداوند تا دينش را در بيـان همـه حـالل    يدر حال ]به قياس است يچه نياز[. افتادند
اهللا عليـه وآلـه وسـلم     يها كامل نكرد، پيامبرش را از مردم نگرفت؛ از ايـن رو پيامبرصـل   حرام

ابوحنيفـه   ] اما هستند امثال ؛[... شما آورد يه را مورد احتياج شما بود، براچ تازنده بود، همه آن
! گـويم  يگفـت، و مـن مـ    يعلـ : گويد يم] عليه السالم قرار داده، يخود را قرين و عدل عل[كه 

لـم يقـبض    ياللَّه تبارك و تعال انما هلك من كان قبلكم بالقياس و ان: السالم قال عليه الحسن ياب عن(
حياتـه و تسـتغيثون   يحالله و حرامه، فجاءكم بما تحتاجون اليه ف ياكمل له جميع دينه ف يه حتّنبي 
ان : ثم قـال . الخدش ان فيه الرش يبيته حتّ به و باهل بيته بعد موته و انها مخيبة عند اهل  ]تستغنون[

، ح 33ان، ص هم: ك.؛ همچنين ر56، ح 34همان، ص (! و قلت انا يقال عل: اباحنيفة ممن يقول
52(( 

انـديش،   نـزد فقيهـان ژرف   يا پايـه  ـكـه گذشـت     يا به گونـه  ـبه هر حال، انديشه شمول  
 .ندارد و عقل سليم ينصوص دين

  نقد انديشه انعزال و ابهام

و شـؤون گونـاگون    يدنيـاي  يچه به زنـدگ  مطلق شريعت از آن يگير انديشه انعزال و كناره
و  يشريعت به بيـان چنـد اصـل ارزشـ     ينديشه ابهام و اكتفاشود و ا يها مربوط م حيات انسان

يابـد، از ديـدگاه    يها ارتباط م آن يچه به زندگ ها در آن تقنين وتشريع به انسان يو واگذار يكلّ
 :مثال يگوناگون نقدپذير است؛ برا

د داللت دارد و خـرَ  يآسمان يها كه بر ضرورت فرستادن انبيا و نازل كردن كتاب يا ادلّه. 1
دانـد، بـر ضـرورت     ينم يكاف يانسان به مقصود و مقصد نهاي يرهبر يبرا يرا به تنهاي يبشر

در تقنـين دربـاره    يانديشـه انسـان محـور    *.ها داللـت دارد  انسان يزندگ  تشريع درباره شؤون
                                                           

 ياند؛ اما نقد برون دين است كه ضرورت ارسال رسل و انزال كتب را پذيرفته يو خطاب به كسان يدرون دين ،اين نقد *
در اين قالب  يت االهبشر از هداي ينياز يكه ضرورت ارسال و انزال مذكور را قبول نداشته، به ب يو خطاب به كس

 .معتقد است، خارج از موضوع اين رساله و ملحوظ ما است
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يا افزودن بيـان   يو فرد يمسائل كالن و خُرد و قرار دادن دين و شريعت در حصار امور اخالق
كه بر نياز بشـر بـه    يا رحمت، عدالت و مساوات چگونه با ادلّه  چون يو ارزش يكلّ چند اصل

 ورزد، قابل جمع است؟ يتأكيد م يو رهبران آسمان يهدايت االه

و انفعـال ناخودآگـاه بشـر از     يطلبـ  است كه وجـود حـب و بغـض، منفعـت     ياين در حال
بشر در تقنين را غيرقابـل   يرهاي است كه يارتعاشات و تشعشعات عوامل پيرامون خود، موانع

بـه ميـان    يسخن از فهـم و تفسـير متـون دينـ     ياست كه وقت ياز كسان  تعجب *كند يتوجيه م
الـذهن   يتواند خـال  يكه هرگز نم يا دانند؛ به گونه يها پيشينه م را متأثّر از ده رفسمّآيد، ذهن  يم

تشريع است، بشر را بر درك مصـالح و  سخن ازتقنين و  يبه سراغ متن مورد نظر برود؛ اما وقت
 !دانند يتوانا م ،كردن خويش از همه عوامل مانع درك صحيح يمفاسد و ته

ـ  . 2  يهـا  را كـه بـر تشـريع در حـوزه     يوجود صدها آيه و هزاران روايت در مجـامع رواي
ر بشر داللت دارد، ناديده گرفتن و همه را به زمان و مكان خاص ناظ يگوناگون مرتبط به زندگ

صـاحبان  . از همـين نصـوص اسـت    يندارد، مخالف با بسـيار  يدليل كه هيچ دانستن، ضمن اين
ناظر  يهاي ها را به گزاره ، تمام اين گزارهيعلمغيرو  يانديشه انعزال و ابهام، با يك سخن غيرفنّ

ــ  ــردائم برم ــژه و غي ــه اوضــاع وي ــد  يب ؛ 103 ص: 30  1380و  29ص : 1378 ســروش،(گردانن
ترين انديشه درباره ادلّه جامعيـت ديـن،    ترين نظر و كم ؛ اما كوتاه)...و 42ص : 1376، يشبستر
 يتشـريع  يقضايا يفقه برا عالمان اصول در دانش اصول. سازد ياين سخن را روشن م يآشفتگ

انـد تـا از ايـن     را تعيـين كـرده   يضـوابط  يو خـارج  ي، حقيقـ يو اخبار ي، انشاييو غيرتشريع
 .شود  ير و انديشه پيشگيرها در گفتا ينابسامان

است كه  يچه كس! آن است »ابهام«كه در انديشه ابهام وجود دارد،  يمشكل عمده ديگر. 3
ـ     يچون مراعات رحمت، رعايت آزاد ينداند اعتبار چند گزاره كلّ  يو عـدالت كـه در حـد كلّ

اعتبار چند امر وسيله شارع نيست، جز  ها به به اعتبار آن ينيز هست و هيچ نياز مورد درك عقل
تعريـف نشـده نيـاز بشـر در تقنـين       يبيـان، آزاد  يتفسير، رحمت ب يعدالت ب! هيچ نيست يكلّ

از صـاحبان همـين    يرا نيز تصور كنيم و بـه تعبيـر برخـ    ويژه اگر دره هولناك نسبيت به! نيست

                                                           
 .اين بحث را نگارنده به تفصيل در كتاب فقه و عرف كه در آستانه چاپ و انتشار قرار دارد، آورده است *
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: 1379، يشبسـتر ( نيز قائـل باشـيم   )!و حتماً، رحمت مكانه( »عدالت و عقل زمانه«انديشه، به 
 .)...و 342و  162و  51ص 

 )انعـزال  يو حتّ(صاحبان انديشه ابهام  يها از آثار و نگاشته يكه نگارنده در بسيار يبا تتبع
هـا، جـز چنـد نقـد      ها و گفتـه  در اين نگاشته. برنخورد يكرد، به هيچ طرح روشن و پاسخگوي

 .)37 ـ 51ص : 1382زادگان،  يمهدو(شود  يديده نم يحاصل عايد يب

اسـت   يدر سخنان اربابان انديشه ابهام، مشكل ديگـر  يگسست صدر و ذيل و ناهمگون. 4
 :مالحظه كنيد. كند يكه عرصه را بر اين نظريه تنگ م

ارشـاد بـه شـيوه    . نيسـت  ياست و مولو ينوعاً ارشاد )معامالت(به نظر من، روايات در اين موارد 
بوده و مادام كه ضرورت داشته و شايع بـوده   ياليتمام احكام معامالت ضرورت عق. ... عقال است

مثـل   يكـرده؛ چـون شـارع در مسـائل     يشارع هـم امضـا مـ   .شده است يعقال امضا م ياست، از سو
 .)127و 126ص : 1379، يحائر( يكند، نه نقش تأسيس يم يرا باز يمعامالت، نقش امضاي

كـه ادامـه آن بـا     يارد؛ در حـال ، به انديشه اعتدال گرايش د»نوعاً«صدر اين سخن، با تعبير 
 .شود ي، به انديشه انعزال يا ابهام كشيده م»تمام«تعبير 

 :گويد يم يديگر

آن  يخودشان چگونه و طبق چه الگـوي  يو اقتصاد ينظام معيشت يبرقرار يكه مردم برا اين
: مـود شريعت فر يجا شارع مردم را به خودشان موكول نموده است، و حتّ را برقرار كند، در اين

 يهم مقرّر فرمود كه نبايد به احد يچارچوب اصل مقرّرات و قوانين را هم خودتان بياوريد؛ البتّه
در اختيار اشخاص باشد، امكان دارد كـه قـانون    ياگر تعيين حد و مرز به طور كلّ. ... ظلم شود

برالنار ال«كنند؛ چون  يجنگل حاكم شود و قدرتمندان به ضعفا ظلم و تعدحهـر   »قرصه يكل ي
التظلمـون و  «مهـم بـه نـام     يخويشتن بيند در آب؛ لذا شارع مقدس يك اصل اجتماع كه نقش
انـواع شـركت در زمـان خودشـان      يسلف در بررس يعلما. ... را مطرح كرده است »التُظلمون

شركت متوجه شدند كه  يمشاهده كردند كه سه نوع شركت در آن زمان مطرح است و درارزياب
شرع منافات ندارد و لـذا بـه جـواز آن دو نـوع فتـوا       يها با قواعد عامه و كلّ از شركتدو نوع 
 ينام شركت وجوه، خطّ بطـالن كشـيدند؛ گرچـه عقـال     يك نوع از شركت به يرو يدادند؛ ول

جا رسيدند كه شـركت وجـوه بـا قواعـد      دانستند و ليكن فقها به اين يجهان آن را جايز و روام
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در  يا نه پـول و سـرمايه   يشركت وجوه، بر اساس اعتبار است؛ يعن. ندارد يشرع سازگار ياول
 .)60 ـ 66ص : 1373معرفت، (... كار است و نه كار و عمل را به همراه ندارد

 :كه از اين گوينده محترم بايد پرسيد، اين است يمطلب

تعبـد و  مطلـق   يخاص از شركت پذيرفته شده نزد خردمنـدان قـوم بـا نفـ     يآيا رد نوع. 1
 يآيـا بـا فـرض واگـذار    ! فشارد، قابل جمع است؟ يم يتأسيس كه صاحب اين سخن بر آن پا

تـوان   يم يو قراردادها به عرف مردم و بيان يك يا چند اصل كلّ يواقتصاد يمطلق نظام معيشت
 يقواعد عامه، اول«آن ! از بطالن يك قرارداد پذيرفته شده نزد عاقالن جهان سخن به ميان آورد؟

شركت «: ها ناسازگار است؟ آيا اين گفته شركت وجوه با آن كدام قواعد هستند كه »شرع يو كلّ
در كار است و نه كار و عمل را به همراه  يا نه پول و سرمايه يوجوه بر اساس اعتبار است، يعن

در شـريعت   يهـر گونـه تشـريع تأسيسـ     يتواند بر اساس مسلك انعزال يا ابهام ونف يم »ندارد
 !زگار باشد؟سا

از سـتم قدرتمنـدانِ برخـوردار و     يچگونه است كه شارع مقـدس بـه انگيـزه پيشـگير    . 2
كـه مـورد    يها بايد چارچوب تعيين كند؛ چـارچوب  انسان يشخص ياز منفعت خواه يجلوگير

 يگويـد و هـدايت   ياين چارچوب، سخن يباشد؛ اما الزم نيست ورا يپذيرش خرَد هر خردورز
 يا در محـدوده  يقانون يانجامد، آيا ب يبه حكومت قانون جنگل م يچارچوب يب داشته باشد؟ اگر

 انجامد؟ ينم يحكومت تواند قانون داشته باشد، به چنين يكه شارع م

كه به آن داده شـده و در مجـامع    يبه هر حال، انديشه انعزال و ابهام، برخالف رنگ و لعاب
 .است ييت ضعيف و فاقد پايه علمغا به يا يافته، انديشه يطرفداران يغيرتخصص

هرچنـد   ـنديـديم    يها دليـل روشـن   گرچه از خود آن ـهم كه در توجيه آن آورديم   يا ادلّه
گونـه كـه    همان ـاز اين ادلّه  . كننده اين دو انديشه نيست ريزد، اثبات يانديشه شمول را به هم م

 ياين است كه اين دو انديشه، بـاور واقع . بايد درتثبيت نظريه اعتدال بهره برد ـما عمل كرديم  
 .شمول است يدر مقابل انديشه افراط يغيرعمل يآشفته و موضعگير
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