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چکیده

 بعــد از تتّبــع در آثــار شــهیدان صــدر و مطهــری، معلــوم شــد زمانــی کــه صحبت از نقش زمـــان
 و مــکان در اجتهـــاد بــه میــان می آیــد، مــراد، خــود زمــان و مــکان نیســت؛ چــون خــود زمــان
 و مــکان، تأثیــری در حکــم شــرعی ندارنــد و تغییــر آنهــا باعــث تغییــر حکــم شــرعی نمی شــود؛
ــد آمــده اســت و حکــم و ــا مــکان، پدی ــان ی ــی اســت کــه در زم ــراد، اوضــاع و احوال  بلکــه م
 موضــوع حکــم شــرعی را متعّیــن می ســازد، و تغییــر آن، باعــث تغییــر حکــم و موضــوع حکــم
ــاع و ــه اوض ــاره ب ــرای اش ــود، ب ــرح می ش ــکان، مط ــان و م ــر زم ــذا اگ ــردد. ل ــرعی می گ  ش
 احوالــی اســت کــه در آن زمــان و مــکان قــرار دارد و زمــان و مــکان، بســتر وجــودی آنهاســت.
 مبنــای نظــر شــهیدان صــدر و مطهــری، بــر ایــن اســتوار اســت کــه دو عنصــر زمــان و مــکان،
 نقــش مهّمــی در حــّل مســائل نوظهــور، ایفــا می کننــد و دیــن مبیــن اســالم، بــا بهــا دادن بــه
 ایــن دو عنصــر و بــا مطــرح ســاختن برخــی اصــول دیگــر، کیفیتــی در ســاختار احــکام خویــش
 پدیــد آورده اســت کــه همــراه بــا تحــّوالت اعصــار گوناگــون پیــش بــرود و نیازهــا و مســائل هــر
 عصــری را بــا در نظــر گرفتــن اوضــاع و شــرایط حاکــم بــر همــان عصــر، پاســخ گــو باشــد و در

تمــام فروعــات فقــه، جــاری و ســاری شــود.
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1-مقدمه
ــی،  ــّوالت اجتماع ــد و تح ــته باش ــروکار داش ــه س ــا جامع ــه ب ــکان ک ــان و م ــه زم ــان آگاه ب ــر انس ه
ــد،  ــه ببین ــی را در جامع ــن اساس ــی و قوانی ــن کل ــور، قوانی ــادی و همینط ــی، اقتص ــی، سیاس فرهنگ
ــون  ــّدن، پیوســته در قان ــع متم ــه جوام ــه چگون ــد ک ــر می کن ــن پرســش پرســش فک ــه ای پیوســته ب
هــای خــود تجدیــد نظــر می کننــد و قوانیــن و آیین هــای چنــد دهــه ی پیــش را بــرای اداره ی امــروز 
جامعــه، ناکافــی می بیننــد؛ ولــی در بیــن مســلمانان ایــن اندیشــه حاکــم اســت کــه احــکام، قوانیــن و 
آیین هــای اســالم کــه در صــدر اســالم، وضــع شــده اند، بــرای اداره ی امــروز جامعــه و آینــدگان، کافــی 
اســت، بلکــه باالتــر از آن، مســلمانان اعتقــاد دارنــد بــر همــه ی جوامــع انســانی، الزم و واجــب اســت 
کــه بــه اســالم گــردن نهنــد و بــه ایــن دیــن، بــاور پیــدا کننــد و احــکام و قوانیــن آن را در عمــل بــه 

کار بندنــد، تــا بــه ســعادت ابــدی برســند.
ــت  تاریــخ بشــر، نظام هــای فراوانــی را ســراغ دارد کــه پــس از یــک دوره حاکمیــت درخشــان، بــه علّ
عــدم قابلیــت ســازگاری بــا تحــّوالت اجتماعــی، غــروب نمــوده و بــه کلــی از بیــن رفته انــد. امــا دیــن 
ــا تحــّوالت زندگــی،  ــه هماهنگــی آن را ب ــی اســت ک ــا و ســازمانی درون اســالم، دارای ســاختاری پوی
ــی  ــا شــرایط زمان تضمیــن می کنــد. قابلیــت انعطــاف احــکام و قوانیــن اســالم و امــکان انطبــاق آن ب
و مکانــی هــر دوره، قــدرت آن را دارد تــا نیازهــای جوامــع بشــری در تمــام ادوار و اعصــار مختلــف را 

تضمیــن و تأمیــن نمایــد.
ــه بزرگــوار، شــهید صــدر و شــهید  ــات دو فقی ــورد نظــر، بررســی نظری ــه اینکــه بحــث م ــه ب ــا توّج ب
ــار  ــات در آث ــن نظری ــکان در اســتنباط احــکام اســالمی اســت، ای ــان و م ــاب نقــش زم مطهــری در ب
آنهــا در مجموعــه ای بــه صــورت منّظــم و منضبــط، تنظیــم نشــده، بلکــه بــه صــورت پراکنــده در کتــب 
ایشــان، مطــرح گردیــده اســت، محقــق نیــز بــه قــدر مقــدوردر ایــن پژوهــش، تــالش نمــوده اســت تــا 

بــا کاوش در آثــار ایشــان، بخشــی از آن هــا را جمــع آوری نمــوده و بــه رشــته ی تحریــر درآورد.

2-مفاهیم
2-1-زمان و مکان

ــاًل کاَن اَو قصیــراً« و  ــا بلنــد باشــد »الزمــاُن الوقــُت طوی ــاه ی ــه معنــای وقــت اســت چــه کوت زمــان ب
مــکان بــه معنــای »موضــع و محــل« اســت. مــکان بــه معنــای جــای و محــل اســت. چنانچــه گفتــه 
می شــود او در علــم و دانــش جایگاهــی دارد، یعنــی او دارای منزلــت و جایــگاه اســت و گفتــه می شــود 
ایــن مــکان آن، یعنــی ایــن بــه جــای او.« ) المنجــد، ذیــل واژه زمــان( »زمــان و زمــن، نــام اســت بــرای 
وقــت، اعــم از اینکــه کــم باشــد یــا زیــاد و جمــع آن، اَزُمــن، اَزمــان و ازمنــه اســت«)ابن المنظــور، ذیــل 
واژه زمــان( و »مــکان بــه معنــای جــای و محــل اســت؛ چنانکــه گفتــه می شــود او در علــم جایگاهــی 
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دارد یعنــی او دارای جایــگاه و منزلــت اســت«. )معلــوف،1392، ص 771(
در فقــه وقتــی مســأله ی زمــان و مــکان و تأثیــر ایــن دو عنصــر در شــیوه ی اجتهــاد و اســتنباط فقیــه 
مطــرح می شــود، مفهــوم لغــوی و همچنیــن معنــای فلســفی آن مــراد نیســت، بلکــه مقصــود از زمــان 
و مــکان طبــق فرمایــش اســتاد شــهید مطهــری، مقتضیــات زمــان و مــکان اســت؛ البتــه مقتضیــات 
ــد  ــه بای ــده اســت ک ــه وجــود آم ــی ب ــان پدیده های ــای اینکــه در هــر زم ــه معن ــه ب ــکان، ن ــان و م زم
ــا آن تطبیــق دهیــم  از آن هــا تبعیــت کــرد و پدیده هــای هــر قــرن مســتلزم آن اســت کــه خــود را ب
ــان اســت، کــه در هــر زمــان ذوق و ســلیقه  ــه معنــای تقاضــای مــردم هــر زمــان و پســند آن ــه ب و ن
مــردم متفــاوت اســت. )مثــل مــد لبــاس و کفــش و...( پــس ببینیــم اکثریــت چــه مــی گوینــد و تابــع 
ــر  ــد و ه ــر می کن ــان، تغیی ــی در طــول زم ــه احتیاجــات واقع ــن ک ــای ای ــه معن ــه ب ــا شــویم؛ بلک آنه
ــد و در هــر عصــر  ــزار و وســایل تکامــل می یاب ــوع تقاضــا می کنــد. اب احتیاجــی کــه بشــر دارد یــک ن
فــرق می کنــد، احتیــاج بــه مســکن، کشــاورزی، خیاطــی، حمــل و نقــل، آموختــن، وســایل فنــی و... 
کــه انســان اجبــاراً بایــد بــه دنبــال آنهــا بــرود...و اســالم جلــوی احتیاجــات واقعــی را نمی گیــرد، بلکــه 

ــری، 1393، ج1، ص112 - 118( ــرد. «. )مطه ــوس را می گی ــوی ه جل

2-2-مقتضیات زمان
ــر  ــت، در ه ــدن اس ــتن و آم ــال گذش ــاً در ح ــه دائم ــان ک ــه زم ــت ک ــن اس ــت ای ــن لغ ــای ای »معن
ــی، در هــر چنــد ســالی  قطعــه ای یــک اقتضایــی دارد؛ در هــر لحظــه ای، در هــر وقتــی و در هــر قرن
یــک تقاضایــی دارد. بــه عبــارت دیگــر، زمــان، تقاضاهــای مختلــف دارد؛ یعنــی اآلن کــه مــا در نیمــه 
دوم قــرن چهاردهــم هجــری و نیمــه ی دوم قــرن بیســتم میــالدی هســتیم، نیمــه ی دوم ایــن قــرن، 
تقاضایــی دارد کــه در نیمــه ی اول نبــود، در قــرن پیــش هــم نبــود.« )مطهــری،1393، ج1 ص112(

2-3-استنباط 
اســتنباط در لغــت بــه معنــای »بیــرون آوردن چیــزی، ادراک و دریافــت معنــی و مفهــوم چیــزی بــر 

اثــر دقــت و تیزهوشــی« آورده شــده اســت. )معیــن، ذیــل کلمــه نبــط(
ایــن کلمــه )اســتنباط( از مــاده ی )نبــط( مشــتق شــده اســـت کـــه بــه معنــی اســتخراج آب تحــت 
ــوه ی فهــم و اجتهــاد  ــه ق ــب دیگــر؛ دریافتــن امــری ب االرضــی اســت. »درک کــردن مطلبــی از مطل

ــط( ــل کلمــه نب ــد، ذی خود.«)عمی
اســتنباط در اصطــالح فقهــا، عبــارت اســت از کوشــش و ســعی در اسـتـــخراج احــکام؛ و آن را تشــبیه 
ــادی بایــد آب زالل احــکام را ظاهــر نماینــد.  ــه عملیــات مقّنیــان کــه از زیــر قشــرهای زی ــد ب کرده ان

ــری،1377، ص 299( )مطه
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2-4-اجتهاد
اجتهــاد در لغــت: اجتهــاد، مصــدر بــاب افتعــال اســت و از »کلمــه ی ُجهــد بــه ضــم جیــم و یــا فتــح آن 
بــه معنــی مشــقت یــا طاقــت گرفتــه شــده اســت. برخــی ُجهــد را بــه مشــقت و َجهــد را بــه طاقــت و 

وســع معنــا کرده انــد.« )راغــب،1363، ص101(
کلمــه ی اجتهــاد از حیــث لغــت بــه معنــی »بـَـذُل الُوســِع و الّطاقــِه« یــا »بــذُل الَجهــِد فـِـی َطلــِب االمِر« 

یعنــی نهایــت کوشــش و تــالش را بــرای کاری مصــروف نمودن اســت. )ابــن االثیــر،1364،ص308(
اجتهــاد در معنــی لغــوی مزبــور در ســخن پیامبــر )ص( و دیگــر معصومیــن )علیهــم الّســالم( بــه چشــم 
عــاِء«  می خــورد: از جملــه ســخن پیامبــر )ص( اســت کــه مــی فرمایــد: »صلّــوا َعلــیَّ َو اجَتِهــُدوا فـِـی الدُّ

بــر مــن درود فرســتید و در دعــا کوشــش و تــالش کنیــد«. )عســکری،1387، ص60(
ــِتعداِد.«  ــِب َو االِس ــدِّ َواالِجتهــاِد َوالتأهُّ ــد: »علیکــم بِالِج ــاُم علــی )علیــه الّســالم( نیــز مــی فرمای  اإلم
ــه تــالش و سخت کوشــی و مهیــا شــدن و آمــاده گشــتن. )نهج البالغــه، خطبــه 221( ــاد ب ــر شــما ب ب

ــری  ــه کارگی ــرِعی؛ ب ــِم الشَّ ــِن بِالُحک ــِل الظَّ ــی تَحصِی ــتفراُغ الُوســِع فِ ــا: »اِس ــاد در اصطــالح فقه اجته
همــه تــوان بــرای بــه دســت آوردن ظــّن )معتبــر یــا حّجــت( بــر حکــم شــرعی« )آخونــد،1389، ج 2، 

ص422(
شــهید مطهــری می گویــد: »اجتهــاد بــه معنــی صحیــح کلمــه، یعنــی تفریــع و رّد فــروع بــر اصــول، 
ــته  ــود داش ــیعه وج ــالم( در ش ــم الس ــار )علیه ــه اطه ــان ائم ــه از زم ــروع، ک ــر ف ــول ب ــق اص و تطبی
ــه واســطه ی روایــات زیــادی کــه از ائمــه ی اطهــار )علیهــم الســالم(  ــدون شــک، ب اســت. ...البتــه و ب
در موضوعــات و مســائل مختلــف وارد شــده اســت، فقــه شــیعه بســی غنی تــر شــده اســت و نیــاز بــه 
ــه و اجتهــاد، بــی  تالشــهای اجتهــادی، کمتــر گردیــده اســت. در عیــن حــال، شــیعه، خــود را از تفّق

ــری،1392، ص282( ــت.« )مطه ــته اس ــاز نمی دانس نی
ــه کار  ــی، ب ــح و منطق ــای صحی ــه معن ــاد ب ــد: »اجته ــر می فرمای ــی دیگ ــا بیان ــری )ره( ب شــهید مطه
ُّــر و تعقُّــل در فهــم ادلـّـه ی شــرعی اســت؛ یعنــی اهلیــت و تخّصــص فّنــی.« )مطهــری،1391،    بــردن تدب

ج20، ص169(
ــا و  ــایر فقه ــه س ــت ک ــی اس ــان تعریف ــه داده، هم ــاد ارائ ــورد اجته ــدر در م ــهید ص ــه ش ــی ک تعریف
ــم  ــتخراِج الُحک ــی اِس ــةُ َعل ــدرُة الِعلمی ــَو الُق ــاُد ُه ــد: »ااَلجته ــه می گوین ــد ک ــان کرده ان ــن بی اصولیی
ــه  ــر اســتخراج حکــم شــرعی از ادلّ ــُه« کــه به معنــای قــدرت علمــی ب َ ِر ل ــِه الُمقــرَّ ــن َدلیلِ ــرعِی ِم ِالشَّ
ــر ایــن اســت کــه چــون اجتهــاد، امــری تخّصصــی و علمــی  اســت. در این جــا تأکیــد شــهید صــدر ب
اســت و هــر تخّصــص علمــی، امــری مســتمر و پویاســت، لــذا اجتهــاد هــم بایــد مســتمر و پویــا باشــد؛ 
یعنــی فقیــه اگــر اســتنباطی کــرد، نبایــد فکــر کنــد کــه امــر اجتهــاد تمــام شــد؛ ماننــد دانشــمندی 

ــدر،1422، ص116( ــد. )ص ــان نمی ده ــود پای ــق خ ــه تحقی ــد، ب ــه ای می رس ــه نتیج ــی ب ــه وقت ک

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسالمی
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3-زمان و مکان، دو عامل مهم در استنباط احکام
نقــش و تأثیــر دو عنصــر زمــان و مــکان در اســتنباط احــکام اســالمی و اجتهــاد در فقــه، بســیار مهــم 
ــکان،  ــان و م ــر زم ــت. عناص ــاری اس ــاری و س ــه، ج ــات فق ــام فروع ــت و در تم ــکار اس ــل ان و غیرقاب
ســبب تغییــر در موضــوع می شــوند و بــه تبــع آنهــا حکــم نیــز، عــوض می شــود؛ بــا توجــه بــه اینکــه، 
ــذا تأثیــر زمــان و مــکان در فقــه، تأثیــر مســتقیم  ــت را دارد، ل ــه حکــم، نقــش علّ موضــوع، نســبت ب

نیســت، بلکــه باواســطه اســت و از طریــق تأثیــر گذاشــتن در تغییــر موضــوع اســت.
ــه فقــه، حیــات و جاودانگــی می بخشــد و حضــور برجســته ی آن  عامــل زمــان و مــکان در حقیقــت ب
را در ابعــاد مهــم جامعــه ی بشــری تــداوم می دهــد. عاملــی کــه اگــر بــه حقیقــت آن توّجــه و عنایــت 
خاصــی مبــذول نگــردد، باعــث رکــود فقــه و بــن بســت اجتهــاد خواهــد شــد و فقــه در زاویــه ی بســیار 

محــدود از جهــان و جامعــه ی بشــری، اســیر خواهــد گردیــد.
ــا  ــراد متخصــص و کارشــناس واقعــی باشــند کــه اصــول اســالمی را ب ــد اف ــی بای در هــر عصــر و زمان
ــو  ــئله ن ــن مس ــه ای ــد ک ــد؛ درک نماین ــق کنن ــد تطبی ــش می آی ــان پی ــه در زم ــری ک ــائل متغی مس

ــری،1393، ج1، ص141( ــت. )مطه ــول اس ــی از اص ــه اصل ــل در چ داخ
نادیــده گرفتــن تأثیــر دو عامــل زمــان و مــکان در فقــه، باعــث احیــای مجــّدد فقــه مضّیــق و تاریــک 
خوارجــی و اخباریگــری خواهــد گردیــد کــه در ایــن صــورت، آســیب های جبــران ناپذیــری متوّجــه فقــه 
و دنیــای اســالم خواهــد شــد؛ همــان طــور کــه کــه فقهــای بــزرگ در هــر عصــر و زمانــی بــا خــون دل 
بــا ایــن تفّکــر منحــط بــه مبــارزه پرداخته انــد؛ و بــه همیــن دلیــل، کمتــر کســی از فقهــای معاصــر و 
غیــر معاصــر پیــدا می شــود کــه نقــش عنصــر زمــان و مــکان را در فقــه نادیــده گرفتــه باشــند. خیلــی 
تفاوتهــا میــان روش اخبارییــن و روش مجتهدیــن اســت ولــی اگــر بخواهیــم اســاس را به دســت بیاوریم 
کــه روح اخباریگــری چیســت، می بینیــم روح اخباریگــری را جمــود تشــکیل داده اســت. جمــود ایــن 
اســت کــه می گویــد اجتهــاد کــه اظهــار نظــر اســت، تفکــر اســت، تجزیــه و تحلیــل اســت و بــه عبــارت 

دیگــر عقــل را در دیــن دخالــت دادن اســت، درســت نیســت. )مطهــری،1393،ج1،ص141(

4-دالیل ثابت و متغّیر بودن احکام شرعی
شــهید صــدر، اعتقــاد دارد کــه بخشــی از احــکام، ثابــت و بخشــی دیگــر متغّیرنــد و بــرای اثبــات آن از 

روش عقلــی و نقلــی اســتفاده نمــوده اســت. وی در بــاره ی دلیــل عقلــی می گویــد:
ــد،  ــی انســان از طــرف خداون ــم و تنســیق زندگ ــرای تنظی ــه ب ــی اســت ک »اوالً: حکــم شــرعی، قانون

صــادر شــده اســت.
ثانیاً: ضرورت زندگی اجتماعی، از نیازهای انسان است.

ــر اســت. در نتیجــه ایــن کــه احــکام  ثالثــاً: بخشــی از نیازهــای انســان، ثابــت و بخشــی دیگــر، متغّی
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شــرعی و نظــام اجتماعــی کــه بــرای پاســخ گویــی بــه نیــاز انســان، تنظیــم شــده اســت، بایــد همچــون 

نیازهــای انســان، از دو بخــش ثابــت و متغّیــر تشــکیل شــده باشــد.« )صــدر، ج1،ص375(
ــر )ص(  ــط پیامب ــه توّس ــز ک ــه احــکام شــرعی نی ــد ک ــی اشــاره می کن ــل نقل ــه دلی ــه ی ب وی در ادام
ــد  ــر اســت. ایشــان معتق ــت و متغی ــالغ شــده اســت، دارای دو بخــش ثاب ــالم( اب و ائمــه )علیهــم الّس
اســت کــه »احــکام ثابــت در واقــع، پاســخ بــه نیازهــای ثابــت انســان اســت. نیازهایــی چــون ضمانــت 
معیشــتی، حــق اســتفاده از ثروتــی کــه در برابــر کار و تــالش بــه دســت می آیــد، تأمیــن شــرایط الزم 
بــرای بقــای نســل، تضمیــن امنیــت جانــی و مالــی و ارتبــاط و تعلّــق بــه موجــود مطلــق از نیازهــای 
ثابــت انســانی اســت کــه احکامــی چــون احــکام توزیــع ثــروت، ازدواج، طــالق، احــکام حــدود، قصــاص 

و نظــام عبــادی بــر اســاس آن نیازهــا جعــل گردیــده اســت.
در قبــال ایــن دســته از احــکام، دســته ای از آنهــا ثابــت و دائمــی نیســتند؛ بلکــه راه تغییــر در آنهــا بــاز 
اســت و آن احکامــی اســت کــه اســالم بــه ولــی امــر، اجــازه داده اســت تــا بــر طبــق مصالــح و در پرتــو 
احــکام ثابــت، آن هــا را تعییــن کنــد؛ و آنچــه ایــن احــکام را بــرای ولــی امــر، معیــن می ســازد، شــرایط 

و مقتضیــات زمــان و مــکان و مصالــح جامعــه اســت«. )زمانــی، 1374، ص10(
استاد مطهری نیز با بیانی دیگر، نظر ایشان را تأیید می کند و در این باره می گوید:

ــیم  ــر، تقس ــوی و متغّی ــای ثان ــت و نیازه ــی و ثاب ــای اّول ــته ی نیازه ــه دو دس ــان ب ــای انس »1- نیازه
می شــوند.

نیازهــای ثابــت، نیازهایــی اســت کــه از عمــق ســاختمان جســمی و روحــی بشــر و از طبیعــت زندگــی 
ــه ســه گــروه، تقســیم می شــوند: ــد و ب اجتماعــی سرچشــمه می گیرن

گروه اول: نیازهای جسمانی: مانند نیاز به غذا، پوشاک و مسکن.
گروه دوم: نیازهای روحی: مانند پرستش، علم، زیبایی، احترام، تربیت.

گروه سوم: نیازهای اجتماعی: مانند معاشرت، مبادله، عدالت، آزادی، مساوات.
ــا  ــد، اّم ــر، نیازهایــی اســت کــه هــر چنــد از نیازهــای اّولیــه ی انســان، منشــأ می گیرن نیازهــای متغّی
در زمانهــای مختلــف، شــیوه ی ارضــای آنهــا تغییــر پیــدا می کنــد. ایــن نیازهــا مربــوط بــه توســعه ی 

زندگــی و ضرورتهــای اجتماعــی اســت.
نیازهــای اّولــی، محــرِّک بشــر بــه ســوی توســعه و کمــال زندگــی اســت؛ ولــی نیازهــای ثانــوی، ناشــی 
از توســعه و کمــال زندگــی اســت و در عیــن حــال، محــرِّک بــه ســوی توســعه ی بیشــتر و کمــال باالتــر 

اســت. تغییــر نیازمندیهــا و نــو شــدن و کهنــه شــدن آنهــا مربــوط بــه نیازمندیهــای ثانویــه اســت.
ــت هســتند.  ــده و ثاب ــد؛ همیشــه زن ــن می رون ــه از بی ــد و ن ــر می کنن ــه تغیی ــی، ن ــای اول نیازمندی ه
بنابرایــن، همــه ی احتیاجــات و نیازهــای بشــر در حــال تغییــر نیســتند، بلکــه اکثــر آنهــا ثابــت اســت 
و در نظــام قانون گــذاری اســالم بــرای نیازهــای ثابــت، قوانیــن ثابــت و بــرای نیازهــای متغّیــر، قوانیــن 

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسالمی



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره اول، تابستان 1398 8

متغّیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت، و قوانیــن ثابــت بــه منزلــه ی روح قوانیــن متغّیــر اســت. 
2- درســت اســت کــه توســعه ی عوامــل تمــّدن، نیازهــای جدیــدی بــه وجــود مــی آورد و احیانــاً یــک 
ــی و  ــن راهنمای ــله قوانی ــک سلس ــل ی ــد مث ــاب می کن ــی را ایج ــن فرع ــا و قوانی ــرار داده ــله ق سلس
قوانیــن و مقــّررات بین المللــی در روابــط خارجــی و امثــال اینهــا. اّمــا توســعه ی عوامــل تمــّدن، ایجــاب 
ــا و  ــا و غصبه ــتدها، وکالت ه ــه داد و س ــوط ب ــی مرب ــی و مدن ــی و جزای ــن حقوق ــه قوانی ــد ک نمی کن
ــا  ــه رابطــه ی انســان ب ــوط ب ــه قوانیــن مرب ضمانهــا و ارث و ازدواج، این هــا تغییــر بکنــد؛ چــه رســد ب
خــودش یــا رابطــه انســان بــا طبیعــت؛ زیــرا قانــون، راه طریقــه ی عادالنــه و شــرافتمندانه ی نیازمندیهــا 
ــه راه  ــود ک ــبب نمی ش ــاز، س ــورد نی ــای م ــایل و ابزاره ــل وس ــر و تبدی ــد. تغیی ــخص می کن را مش
تحصیــل و اســتفاده و مبادلــه ی عادالنــه ی آنهــا عــوض شــود، مگــر اینکــه معتقــد باشــیم مفاهیــم حــق 
و عدالــت و اخــالق تغییــر می کنــد و نســبی هســتند. بنابرایــن چــه شــکل نیــاز عــوض شــود و چــه 
نیازهــای جدیــد در گــذر زمــان بــه وجــود آیــد، در پرتــو قوانیــن ثابــت حــق مــدار و عدالــت گســتر و 
اخــالق پــرور، قابــل پاســخگویی هســتند و نیــازی بــه تغییــر قانــون نیســت؛ چــون قوانیــن ثابــت دینی، 
ــه شــکل و ظاهــر زندگــی  خــطِّ ســیرکلّی زندگــی را در نظــر گرفتــه و توّجهــی و جمــودی نســبت ب

ــدارد.« )مطهــری،1391، ص 48-47( ن
ــرار  ــی مــورد بررســی ق اســتاد مطهــری، نیازهــای زمــان را از ســه منظــر افراطــی، تفریطــی و اعتدال
ــات،  ــات و روای ــر آی ــی را از منظ ــدگاه اعتدال ــی، دی ــی و تفریط ــدگاه افراط ــا رّد دو دی ــد. وی ب می ده

ــد. ــرار می ده ــد ق ــورد تأیی م
 »اعتــدال، راهــي بیــن دو نظریــه ی افــراط و تفریــط اســت. پیــروان ایــن نظریــه، قائل انــد کــه دیــن، 

شــامل دو نــوع قانــون اســت:
1. قوانیــن کلــي و ثابــت کــه براســاس نیازهــاي ثابــت، مقــّرر شــده و بــراي همیشــه و همــه ی زمانهــا 

و مکانهــا معتبــر و الزم اإلجراســت.
ــر انســان، تشــریع شــده اســت و همچنیــن  ــر اســاس نیازهــاي متغّی ــي کــه ب ــر جزئ 2. قوانیــن متغّی
نیازهــاي جامعــه را بــر وجهــي کــه مصلحــت عمومــي را - چــه در دنیــا و چــه در آخــرت- در بــر داشــته 
ــا اجــازه ی خــود اســالم،  ــر برخــي از احــکام ب ــوع قوانیــن، تغیی ــن ن باشــد، برطــرف مي ســازد. در ای
صــورت مــي گیــرد. ایشــان مــی فرمایــد: »یکــی از خاصیــت هــای بــزرگ دیــن مقــّدس اســالم، اعتــدال 
و میانــه روی اســت. خــود قــرآن کریــم، اّمــت اســالم را بــه نــام »اّمــت وســط« نامیــده اســت. »َو کذلـِـک 
ســوُل َعلَیکــْم َشــهیداً )بقــره/ 143(.« »و  ــًه َوَســطاً لَِتکونــوا ُشــَهداَء َعلـَـی الّنــاِس َو یکــوَن الرَّ َجَعلْناکــْم امَّ
بدین ســان شــما را اّمتــی میانــه قــرار دادیــم تــا بــر مــردم )جهــان ( گــواه باشــید و پیامبــر بــر شــما 
گــواه باشــد. « و ایــن تعبیــر بســیار عجیــب و فــوق العــاده ای اســت. اّمــت و قــوم و جمعیتــی کــه واقعــاً 
و حقیقتــاً دســت پــرورده ی قــرآن کریــم باشــند، از افــراط و تفریــط، از کنــدروی و تنــدروی، از چــپ 
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روی و راســت روی، از همــه ی اینهــا برکنارنــد. تربیــت قــرآن، همیشــه اعتــدال و میانــه روی را ایجــاب 

ــری،1393،ج1، ص97( ــد«. )مطه می کن

5-عوامل مؤثّر در شناخت زمان و مکان
ــی و  ــای سیاس ــار و رویداده ــی از اخب ــری، آگاه ــتاد مطه ــدر و اس ــت اهلل ص ــوار، آی ــهید بزرگ دو ش
اجتماعــی و اقتصــادی مســلمانان و جهــان از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی و منابــع موثــق، شــناخت 
زمامــداران مســلمان و آگاهــی از مقاصــد و اهــداف و افــکار آنان، آشــنایی بــا جغرافیا،ریاضی و نجــوم و...، 
آگاهــی از پیشــرفتهای علمــی جدیــد جهــان در زمینه هــای صنعتــی، پزشــکی و...، شــناخت نظامهــای 
ــج در کشــورهای اســالمی و دیگــر کشــورها، شــناخت اخــالق عمومــی جامعــه بشــری  اقتصــادی رای
ــی، مثــل الغــای بردگــی، حقــوق کــودکان، آگاهــی از نیازهــا و ضرورتهــا و  ــد اخالق و ارزشــهای جدی
تنگناهــای سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه ی اســالمی از طریــق نظــر ســنجی ها، مســافرت، 
قــدرت فهــم انســان کــه دائمــاً و در هــر زمــان در حــال رشــد اســت، تغییــر ذائقه هــا و نیازهــای مــردم، 
ــر جامعــه، وجــود گروه هــای اجتماعــی، سیاســی و مذهبــی و رابطــه ای آنهــا  ــوع حکومــت حاکــم ب ن
بــا یکدیگــر و ... را از عوامــل مؤثــر در زمــان و مــکان می داننــد. امــام خمینــی در ایــن بــاره بــه طــور 

مســتوفی فرمــوده انــد:
»زمــان و مــکان دو عنصــر تعییــن کننــده در اجتهادنــد. مســأله ای کــه در قدیــم، دارای حکمــی بــوده 
اســت بــه ظاهــر، همــان مســأله در روابــط حاکــم بــر سیاســت و اجتمــاع و اقتصــاد یــک نظــام ممکــن 
اســت حکــم جدیــدی پیــدا کنــد، بــدان معنــا کــه بــا شــناخت دقیــق روابــط اقتصــادی و اجتماعــی و 
سیاســی همــان موضــوع اول کــه از نظــر ظاهــر بــا قدیــم فرقــی نکــرده اســت، واقعــاً موضــوع جدیــدی 
شــده اســت کــه قهــراً حکــم جدیــدی می طلبــد. مجتهــد بایــد بــه مســائل زمــان خــود احاطــه داشــته 
باشــد. بــرای مــردم و جوانــان و حتــی عــوام هــم قابــل قبــول نیســت کــه مرجــع و مجتهــدش بگویــد 
ــای  ــا و تزویره ــا حیله ه ــورد ب ــه روش برخ ــنایی ب ــم. آش ــر نمی کن ــی اظهارنظ ــائل سیاس ــن در مس م
فرهنــگ حاکــم بــر جهــان، داشــتن بصیــرت و دیــد اقتصــادی، اطــالع از کیفیــت برخــورد بــا اقتصــاد 
ــان و درک  ــده آن ــه ش ــای دیکت ــیون و فرموله ــی سیاس ــتها و حت ــناخت سیاس ــان، ش ــر جه ــم ب حاک
ــتراتژی  ــت، اس ــه در حقیق ــزم ک ــرمایه داری وکمونی ــب س ــف دو قط ــّوت و ضع ــاط ق ــت و نق موقعی
ــد  ــک مجته ــت. ی ــع اس ــد جام ــک مجته ــای ی ــد، از ویژگیه ــیم می کنن ــان را ترس ــر جه ــت ب حکوم
بایــد زیرکــی و هــوش و فراســت هدایــت یــک جامعــه بــزرگ اســالمی و حتــی غیراســالمی را داشــته 
ــر  ــر خلــوص و تقــوا و زهــدی کــه در خــور شــأن مجتهــد اســت واقعــاً مدیــر و مدب باشــد و عــالوه ب
ــی  ــای زندگ ــی زوای ــه در تمام ــی فق ــی تمام ــفه عمل ــی فلس ــد واقع ــر مجته ــت در نظ ــد. حکوم باش
بشــریت اســت، حکومــت نشــان دهنــده جنبــه عملــی فقــه در برخــورد بــا تمامــی معضــالت اجتماعــی 
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و سیاســی و نظامــی و فرهنگــی اســت، فقــه، تئــوری واقعــی و کامــل اداره انســان از گهــواره تــا گــور 
ــی،1389،ج21، ص 289( اســت. )خمین

ــا مجتهــد  ــاد و ی ــه از شــرایط اجته ــف ســّنتی ک ــر خــالف تعاری ــن اســاس، روشــن می شــود ب ــر ای ب
جامع الشــرایط شــده اســت، بــا تعریــف بــاال اختــالف زیــادی وجــود دارد و تحصیــالت عالیــه در فقــه، 
ــک  ــرای ی ــرآن، ب ــیر ق ــی و تفس ــات، حدیث شناس ــق، ادبی ــه، منط ــال، درای ــم رج ــد، عل ــول، قواع اص

ــد. ــت نمی کن ــد، کفای مجته
»مجتهــد، علــوم مختلفــی را بایــد طــی کــرده باشــد؛ از ادبیــات عــرب و منطــق و اصــول فقــه و حّتــی 
تاریــخ اســالم و فقــه ســایر فــرق اســالمی و مــّدت هــا ممارســت الزم اســت تــا یــک فقیــه واقعــی و 
حســابی پیــدا شــود. تنهــا بــا خوانــدن چنــد کتــاب ادبــی در نحــو و صــرف و معانــی و بیــان و منطــق و 
بعــد، ســه چهــار کتــاب معّیــن از ســطوح از قبیــل فرائــد و مکاســب وکفایــه و بعــد از چنــد ســال درس 
خــارج، کســی نمی توانــد طبــق معمــول، ادعــای اجتهــاد کنــد و کتــاب رســائل و جواهــر را جلویــش 
بگــذارد و پشــت ســر هــم فتــوا بدهــد. بایــد بــه راســتی از تفســیر و از حدیــث یعنــی از چندیــن هــزار 
حدیــث کــه در طــول 250 ســال از زمــان پیامبــر اکــرم )ص( تــا زمــان امــام حســن عســکری )علیــه 
الّســالم( صــادر شــده و محیــط صــدور ایــن احادیــث یعنــی تاریــخ اســالم و فقــه ســایر فــَرق اســالمی 

و از رجــال و طبقــات راویــان آگاهــی داشــته باشــد«. )مطهــری،1391، ج20 ص 181(

6-شکل های صحیح تغییر پذیری زمان و مکان
6-1- تغییر حکم در اثر تغییر موضوعات

ــرد  ــی نســخ احــکام را نمی پذی ــرد ول ــد: اســالم، تغییــر در احــکام را می پذی شــهید مطهــری می فرمای
ــه شــده کــه  ــر اعــم از نســخ اســت و بعضــی عناصــر در خــود قوانیــن اســالمی در نظــر گرفت و تغیی
تغییــرات را طبــق شــرایط و مقتضیــات زمــان انجــام می دهــد. مثــل احــکام ثانــوی، اهــم و مهــم و... 
بــرای مثــال بــازی بــا شــطرنج بــه صــورت بــرد و باخــت، حــرام اســت؛ ولــی زمانــی کــه موضــوع یــا 
متعلَــق حکــم، تغییــر کــرد و بــرای قمــار بــه کار نرفــت، بلکــه بعنــوان ورزش فکــری و بــدون بــرد و 

ــری،1391،ج 2، ص 36( ــا آن حــالل می شــود. )مطه ــازی ب ــت، ب ــکار رف باخــت ب
شــهید صــدر نیــز در ایــن بــاره می فرمایــد: اساســاً فقــه، ســرو کارش بــا موضوعــات اســت و در واقــع، 
ــم در  ــوع و حک ــه موض ــت. »رابط ــی اس ــی و حکم شناس ــب از موضوع شناس ــی مرّک ــاد، فعالیت اجته
برخــی از زوایــا بــه ســان عالقــه بیــن ســبب و مســبب اســت. مثــل آتــش و حــرارت. همــان طــور کــه 
ــت حکــم و  ــف اســت،زیرا فعلی ــر موضوعــش متوق ــان حکــم ب ــف دارد، همچن ــر ســبب توق مســبب ب
اســتمرار آن، مربــوط بــه وجــود موضــوع اســت و ایــن اســت معنــای عبــارت اصولییــن کــه مــی گوینــد: 

فعلیــت حکــم بســتگی بــه وجــود موضــوع دارد.« )صــدر،1421، ج1 ص127(
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6-2- تغییر فتواها به دلیل تکامل علوم
ــرعت  ــا س ــه ب ــا فق ــود ت ــب می ش ــری، موج ــام علوِمبش ــریع در تم ــیار س ــزون و بس ــرفت روزاف پیش
ــادر  ــدی را ص ــاوای جدی ــا فت ــا فقه ــود ت ــث می ش ــد و باع ــی نمای ــی را ط ــال و ترّق ــتری راه کم بیش
نماینــد و یــا فتــوای قبلــِی خویــش را اصــالح کننــد. فقیــه ممکــن اســت بــا مطالعــه ی بیشــتر در فقــه 
ــاء  ــه دســت آورد و آن را دســتمایه ی افت ــدی ب ــه ی جدی ــد، ادل ــوم جدی ــر عل ــا اشــراف ب و اصــول و ی

خــود قــرار دهــد.
شهید صدر می فرماید: 

»نظــام اجتماعــی، کــه شایســته ی انســانیت اســت، نبایــد بــرای اینکــه همــراه بــا رشــد و توســعه ی 
زندگــی اجتماعــی باشــد بــه طــور کلــی، متغّیــر و متحــّول باشــد، همــان گونــه کــه معقــول نیســت 
اصــول و جزئیــات نظــام اجتماعــی در قالبهــای ثابــت، قــرار گیرنــد؛ بلکــه الزم اســت در نظــام اجتماعی، 
یــک جنبــه ی اساســی ثابــت باشــد و جوانبــی دیگــر نیــز باشــند کــه تغییــر و تحــول را بپذیرنــد، زیــرا 
ــت و متغیــر اســت و هــر یــک از ایــن بخــش هــا در  ــه ی زندگــی اجتماعــی، دارای بخشــهای ثاب پای

نظــام اجتماعــی صالــح نیــز منعکــس مــی گــردد.« )صــدر، 1428، ج1، ص375(
شهید مطهری نیز در این باره می فرماید:

ــه  ــود را ب ــه ی خ ــد جامع ــاًل می توان ــان داد عم ــه نش ــت ک ــی اس ــت؛ دین ــد اس ــن رش ــالم، دی »اس
ــت در  ــل دوران ــرده اســت! وی ــرن اول اســالمی، اســالم چــه ک ــار ق ــد در چه ــرد. شــما ببینی ــو بب جل
تاریــخ تمــدن می گویــد: تمدنــی شــگفت انگیزتــر از تمــدن اســالمی وجــود نــدارد. پــس اســالم، عمــاًل 
ــود،  ــی می ب ــود و یکنواخت ــات و جم ــدار ثب ــالم طرف ــر اس ــت. اگ ــان داده اس ــودش را نش ــت خ خاصی
بایــد جامعــه را در همــان حــدِّ اول جامعــه ی عــرب، نــگاه بــدارد. پــس چــرا تمدنهــای وســیع و عجیــب 
را در خــودش جمــع کــرد و از مجمــوع آنهــا تمــدن عظیــم تــری را بــه وجــود آورد؟ پــس اســالم بــا 

ــف نیســت«. )مطهــری،1393، ج1، ص41( ــان، مخال پیشــرفت زم

6-3- تغییر حکم اولی به حکم حکومتی
ولــی فقیــه و حاکــم اســالمی بــر اثــر پیشــرفت زمــان و یــا بــه وجــود آمــدن مســائل جدیــد، حکمــی 
صــادر می کنــد کــه ایــن حکــم، منبعــث از تأثیــر زمــان و مــکان در ایجــاد موضوعــات جدیــد یــا تغییــر 
موضوعــات از طریــق تأثیــر در مصالــح اســت و بــا توّجــه بــه تغییــر مصلحــت کــه زیــر بنــای هــر حکــم 

حکومتــی اســت، موجــب صــدور احــکام جدیــد می شــود.
شــهیدان صــدر و مطهــری در ایــن جهــت، قائــل بــه اختیــارات وســیعی بــرای حاکــم اســالمی و ولــی 

فقیــه هســتند.
شــهید صــدر، یکــی از ارکان مهــم در مــورد هــر حکمــی را صــادر کننــده ی آن حکــم می دانــد؛ صــادر 

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسالمی
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کننــده ی حکــم در احــکام شــرع، اعــم از اّولــی و ثانــوی، خداونــد متعــال اســت، اّمــا صــادر کننــده ی 
حکــِم حکومتــی، ولــّی امــر مســلمین اســت. ایشــان بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام هفتــم مــی فرمایــد:
» بــر ولــی امــر مســلمین، الزم اســت در صــورت کافــی نبــودن زکات، فقــرا را از نــزد خــود بــه انــدازه 

ی گنجایــش آنهــا تــا ســرحدِّ بــی نیــازی، وســعت بخشــد.« ) صــدر،1393، ص71(
ــم  ــارات حاک ــی«، »اختی ــارات حکومت ــد »اختی ــی مانن ــتفاده از عبارات ــا اس ــز ب ــری نی ــهید مطه ش
شــرعی« و »اختیــارات وســیع حاکــم« احــکام حکومتــی را یکــی از عوامــل و راه هــای انطبــاق اســالم 

ــان دانســته اســت. ــات زم ــا مقتضی ب
ــر بپــردازد. بــه خاطــر  ــر اســاس مصالــح جامعــه بــه وضــع قوانیــن متغّی »حاکــم اســالمی می توانــد ب
ــرار داد و...  ــی ق ــوال عموم ــزو ام ــراد را ج ــی اف ــوال خصوص ــمتی از ام ــوان قس ــی می ت ــح عموم مصال
حکومــت اســالمی در شــرایط جدیــد و نیازمنــدی هــای جدیــد مــی توانــد بــا توجــه بــه اصــول و مبانــی 
اساســی اســالمی، یــک سلســله مقــررات وضــع نمایــد کــه در گذشــته موضوعــاً منتفــی بــوده اســت. 
اختیــارات قــّوه ی حاکمــه ی اســالمی، شــرط الزم حســن اجــرای قوانیــن آســمانی و حســن تطبیــق بــا 
مقتضیــات زمــان و حســن تنظیــم برنامه هــای مخصوص هــر دوره اســت.« )مطهــری،1393،ج1،ص52(

6-4- تغییر احکام با تغییر مالکات
ــالکات را  ــن م ــوارد، ای ــد در بعضــی م ــل می توان ــح و مفاســد اســت و عق ــع مصال تشــریع احــکام، تاب
ــل مفاســد شــراب  ــه دلی ــد، ب ــت شــرابخواری می کن ــه حرم ــر شــارع، حکــم ب ــس اگ ــد؛ پ کشــف کن
ــه دلیــل مصلحتــی اســت کــه در آن وجــود  ــه واجــب بــودن چیــزی می کنــد ب اســت و اگــر حکــم ب
دارد. اگــر مصلحــت یــک حکــم بــا توّجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی جدیــد، تغییــر کــرد، بــه دنبــال 

ــد: ــه می فرمای ــن زمین ــری در ای ــهید مطه ــد. ش ــر می کن ــز تغیی ــم نی آن، حک
»مجتهــد بــه حکــم ایــن کــه بــا سیســتم قانونگــذاری اســالم، آشــنایی دارد و می دانــد هــر جــا کــه یــک 
ضــرر مهــم، یــک ضــرر قابــل توّجــه بــرای جســم وجــود داشــته باشــد، اســالم آن را اجــازه نمی دهــد، 
ـِـه  بــه حکــم عقــل، فتــوی می دهــد حــرام اســت و اینجاســت کــه فقهــا می گوینــد: »کُل مــا َحَکــم ب

العقــُل َحکــَم بــه الّشــرع« « )مطهــری،1391،ج2، ص22(
شــهید صــدر در بحــث اهمیــت و تغییــر و تطــّور در رســاله هــای عملیــه بــه ایــن بحــث، اشــاره مــی 

کنــد:
»علــی رغــم اینکــه احــکام شــرعی، احکامــی اســت ثابــت اســت، برخــی اوقــات بــه دنبــال تغییــر اوضــاع 
و احــوال از عصــری بــه عصــر دیگــر، تطبیــق آنهــا نیــز تغییــر مــی کنــد. پــس الزم اســت همزمــان 
بــا تغییــر فراوانــی کــه در بســیاری از اوضــاع و احــوال رخ مــی دهــد، رســاله هــای عملیــه  آنهــا را در 

تشــخیص حکــم شــرعی در نظــر داشــته باشــد.« ) صــدر،1422، ص 108(
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6-5- تغییر حکم اولی به ثانوی
هــرگاه شــرایط زمانــی و مکانــی جدیــد بــر روی یــک موضــوع اثــر کنــد، بــه طــوری کــه عنــوان ثانــوی 
بــه وجــود آیــد و قواعــد ثانــوی، مثــل قاعــده الضــرر و قاعــده الحــرج و...کــه در موضــوع افطــار روزه ی 
شــخص مریــض جــاری شــود، مــی گوییــم زمــان و مــکان در تغییــر حکــم اّولــی بــه ثانــوی مؤثـّـر بــود. 
بــه قــول شــهید مطهــری، »اینجــا آن جایــی اســت کــه واقعــاً بــر فقهــا و مجتهدیــن واجــب می شــود 
کــه شــرایط زمــان خودشــان را بشناســند، یعنــی اهــم و مهم هــا را در زمان هــای مختلــف بشناســند. 
ــه صــورت یــک موضــوع  ــاً ب اگــر بشناســند، بســیاری از مشــکالتی کــه امــروز طــرح می شــود و واقع
ــا  ــاق اســالم ب ــک راه اســت در انطب ــن، ی ــان مــی رود. ای ــن بســت وجــود دارد از می ــک ب مشــکل و ی
مقتضیــات زمــان: تغییــر قانــون اســالمی، امــا تغییــری کــه نســخ نیســت، تغییــری کــه خــود اســالم 
ــه در  ــه بالنتیج ــت ک ــرار داده اس ــه ای ق ــه گون ــود را ب ــن خ ــع قوانی ــودش وض ــت. خ ــازه داده اس اج
شــرایط مختلــف، زمانهــای مختلــف، مکانهــای مختلــف فــرق می کنــد. حتــی  خــوردن شــراب؛ چقــدر 
در اســالم روی ایــن حــرام تأکیــد شــده؟! ایــن دیگــر قابــل بحــث نیســت. ولــی واقعــاً اگــر در جایــی 
ــا فقهــا نیســت- و  ــا پزشــکان اســت و ب ــود- کــه تشــخیص آن هــم ب ــه آن ب ــی موقــوف ب حفــظ جان
پزشــکی گفــت حفــظ ایــن جــان محتــرم و ایــن مســلمان- غیــر مســلمان را کــه اســالم می گویــد او 
بــه شــریعت و قانــون خــودش عمــل می کنــد- منحصــراً موقــوف بــه ایــن اســت کــه مشــروب بخــورد، 
]فقهــا[ می گوینــد بخــورد، چــرا؟ چــون از نظــر اســالم حفــظ جــان او از نخــوردن مشــروب مهــم تــر 

اســت. )مطهــری،1391،ص2(
بــر ایــن اســاس، شــهید صــدر، معتقــد اســت: اســالم، دینــی اســت جامــع و بــر تمــام شــؤون زندگــی 
آدمــی پرتــو مــی افکنــد و طرحــی کامــل و جامــع بــرای بهتــر زیســتن و چگونــه زندگــی کــردن دارد؛ 
کمــا ایــن کــه منابــع اســالمی از قبیــل آیــات »َو مــا اَرســلناَک ااّل َرحمــًه لِلعالمیــَن« و مــا تــو را جــز 
رحمتــی بــرای جهانیــان نفرســتاده ایــم. )انبیــاء، 107( و روایــات »عــن الصــادق )ع( انــه قــال: فیهــا 
ــٍة ااِّل و هــَی فیهــا حّتــی اَرُش  ] الشــریعة االســالمیة [ کلُّ مــا یَحتــاُج الّنــاُس اِلیــه، َو لَیــَس ِمــن َقِضیَّ

الَخــدِش )کلینــی، 1388، ج1، ص297( 
ــاز داشــته باشــند، وجــود  ــه آن نی ــون هــر چیــزی را کــه مــردم ب در شــریعت اســالمی ضابطــه و قان

ــه خــراش.  دارد؛حتــی دی
ــن مشــکالت؛ یعنــی  ــرای کــم تری ــد آن مشــخص مــی گــردد کــه اســالم ب ــت و همانن ــن روای »از ای
دیــه خــراش، قانــون ارائــه نمــوده اســت، پــس آیــا معقــول اســت در مــورد مشــکالت عظیــم اقتصــادی 
ــاد مــی  ــا ممکــن اســت اســالم، حــق انســان را هنگامــی کــه زمینــی را آب برنامــه نداشــته باشــد؟ آی
کنــد، معدنــی را اســتخراج مــی کنــد و... مشــخص نکــرده باشــد؟این روایــت بــه روشــنی اعــالم مــی 
کنــد، اعتقــاد کســانی کــه مــی گوینــد: اســالم تنهــا بــرای تنظیــم روابــط فــردی برنامــه دارد، امــا در 
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مــورد روابــط اجتماعــی و کالن جامعــه طــرح و برنامــه ای نــدارد، باطــل اســت . بــه عــالوه، ایــن ســخن، 
ــت«  ــدا دانس ــی ج ــط اجتماع ــردی را از رواب ــوان روش ف ــی ت ــرا نم ــت، زی ــض اس ــی تناق ــود، نوع خ

)ســایت حــوزه، فصلنامــه اقتصــاد اســالمی، شــماره1(
مجتهــد بایــد بــا در نظــر گرفتــن مصالــح هــر عصــر، ســعی کنــد احــکام موضوعــات جدیــد را اســتنباط 

. کند
ــه واقعیــت  ــه ب ــح را، عــدم توّج شــهید صــدر یکــی از زیانهــای یکســونگری در اجتهــاد و فقــه مصطل

خارجــی می دانــد و می فرمایــد:
»از ســوی دیگــر، نصــوص دینــی را بــا روح تطبیــق بــر واقعیــت خارجــی مــورد تفســیر قــرار نمی دهنــد 

تــا قاعــده ای از آن بــه دســت آید«.)ســایت حــوزه، فصلنامــه علوم سیاســی، شــماره14(
شهید مطهری در تفسیر مقتضیات زمان نیز بیانگر همین مطلب است. 

ــر  ــد و ه ــر می کن ــان تغیی ــول زم ــی در ط ــات واقع ــه احتیاج ــا ک ــن معن ــه ای ــد: ب ــان می فرمای ایش
احتیاجــی کــه بشــر دارد یــک نــوع تقاضــا می کنــد...و اســالم جلــوی احتیاجــات واقعــی را نمی گیــرد، 

ــری،1393، ج1، ص112( ــرد. )مطه ــوس را می گی ــوی ه ــه جل بلک

7-اجتهاد سوء و تأثیر جهان بینی و ذهنیت فقیه در فتوا
ــرار  ــی ق ــی و بیرون ــه و مجتهــد، تحــت شــرایط و عوامــل درون ــه فقی ــاد دارد ک شــهید مطهــری اعتق
ــوم و فنــون و مســائل  ــذا روحیــات فقیــه، ویژگی هــای شــخصی او، میــزان آگاهــی از عل می گیــرد و ل

ــد: ــر دارد وی می گوی ــه های او تأثی ــکار و اندیش ــات روز، در اف و موضوع
»فقیــه و مجتهــد، کارش اســتنباط و اســتخراج احــکام اســت، امــا اّطــالع و احاطــه ی او بــه موضوعــات 
و بــه اصطــالح، طــرز جهــان بینــی اش در فتواهایــش زیــاد تأثیــر دارد. فقیــه بایــد احاطــه ی کاملــی بــه 
موضوعاتــی کــه بــرای آن موضوعــات فتــوا صــادر می کنــد داشــته باشــد. اگــر کســی فتواهــای  فقهــا را 
بــا یکدیگــر مقایســه کنــد و ضمنــاً بــه احــوال شــخصّیه و طــرز تفّکــر آنهــا در مســائل زندگــی توّجــه 
کنــد، می بینــد کــه چگونــه ســوابق ذهنــی و اطالعــات خارجــی از دنیــای خــارج در فتواهایــش تأثیــر 

داشــته اســت. ) مطهــری،1390، ص101(
ــد کــه مجتهــدی، مهــم را از اهــم  ــد هنگامــی خطــر اجتهادهــای ســوء پیــش می آی ایشــان می فرمای
تشــخیص ندهــد، و بــا رهــا کــردن اهــم، مهــم را بگیــرد و ایــن یکــی از انحرافــات بــزرگ در جامعــه ی 

مســلمانان اســت.
شهید صدر نیز همین را می فرماید:

اجتهــاد در دوره ی معاصــر بایــد بــا توّجــه بــه ابعــاد اجتماعــی باشــد؛ یعنــی نــگاه بــه فقــه و اجتهــاد 
نبایــد فــردی باشــد. ایشــان، ذهنیــت مجتهــد در فهــم دیــن و مقولــه ی اجتهــاد را در چهــار بعــد مطــرح 
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می کنــد:

ــرایط و  ــی از ش ــل قانون ــزاع دالی ــدود، انت ــوب مح ــص در چارچ ــدن ن ــا، گنجان ــه واقعیت ه » توجی
مقتضیــات آنهــا )تقریــر( و موضــع گیــری پیشــین در برابــر نــص را نتیجــه ی دخالــت ذهنیــت مجتهــد 

در فتوایــش می دانــد. )صــدر،1360، ج2، ص36- 45(

8-نقش دین در حوزه ی مصالح اجتماعی
شــهید صــدر معتقــد اســت کــه دیــن بایــد در روابــط اجتماعــی و نظــام حاکــم بــر آن، دخالــت نمایــد؛ 
ــی و  ــح طبیع ــی مصال ــد: یک ــیم می کن ــش تقس ــه دو بخ ــی ب ــول زندگ ــان را در ط ــح انس وی مصال

ــح اجتماعــی. دیگــری مصال
ــه،  ــن زمین ــر روز در ای ــت و ه ــده اس ــق ش ــی، عمی ــح طبیع ــناخت مصال ــان، ش ــر ایش ــاس نظ براس
ــدد  ــه م ــی و ب ــه تنهای ــه بشــر ب ــاد دارد ک ــد. ایشــان اعتق ــدی رخ می ده ــکارات جدی ــات و ابت اختراع
عقــل و علــم، قــادر بــه انجــام ایــن کار نیســت و ســّر وجــود پیامبــران بــه خاطــر ایــن اســت کــه از 
طریــق وحــی، مصالــح بشــر را در اختیــار او قــرار دهــد. بــه نظــر وی، انگیزه هــای ذاتــی انســان، همــواره 
ــا منافــع و مصالــح طبیعــی او موافق انــد؛ امــا امیــال انســانی، همیشــه بــا مصالــح اجتماعــی )یعنــی  ب
ــا ایــن ســازگاری را ایجــاد کنــد و آن  ــذا وســیله ای الزم اســت ت ــدارد. ل منافــع عمومــی( ســازگاری ن
دیــن اســت. »دیــن ، تنهــا چارچوبــی اســت کــه در کادر آن، ممکــن اســت مســأله ی اجتماعــی، حــل 

ــح خــود را بیابد«.)صــدر،1360، ج1، ص361( صحی
شــهید مطهــری نیــز بــا تأییــد همیــن نظــر می فرمایــد: »دیــن در دو مقــام، الزم و ضــروری اســت: هــم 
بــرای ســازگار ســاختن محیــط اجتماعــی بــا زندگانــی فــرد، یعنــی ایجــاد عدالــت اجتماعــی و ســازمان 
ــه ی  ــح عالی ــا مصال ــرد ب ــه ف ــاق در روحی ــق و انطب ــاد تواف ــم در ایج ــوم، و ه ــح عم ــا مصال ــق ب متواف

اجتمــاع«. )مطهــری،1391، ج22، ص76(

9-قوانین اسالم، پاسخ گوی همه ی جوامع بشری
ــه و  ــروز جامع ــرای اداره ی ام ــاده شــده اند، ب ــا نه ــه در صــدر اســالم، بن ــای اســالم ک ــن و آیینه قوانی
ــه  ــی ک ــا هــر فرهنــگ و آداب، و در هــر شــرایط و آب و هوای ــا، ب ــی جامعه ه ــرای تمام ــدگان، و ب آین
باشــند، بســنده اســت، بلکــه بــه عقیــده ی مســلمانان، بــر همــه ی جامعه هــای انســانی الزم و واجــب 
اســت کــه بــه اســالم، گــردن نهنــد و بــه ایــن آییــن، بــاور پیــدا کننــد و قانونهــای آن را در عمــل بــه 

کار بندنــد، تــا بــه ســعادت در دنیــا و آخــرت، نائــل شــوند.
بــر ایــن اســاس، شــهید صــدر معتقــد اســت، اســالم، دینــی اســت جامــع و بــر تمــام شــؤون زندگــی 
آدمــی پرتــو می افکنــد و طرحــی کامــل و جامــع بــرای بهتــر زیســتن و چگونــه زندگــی کــردن دارد؛ 
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ــر  ــل ب ــه دلی ــود دارد ک ــورد آن وج ــات( در م ــات و روای ــل )آی ــع اســالمی از قبی ــه مناب ــن ک ــا ای کم
ــای بشــر اســت.  ــه ی نیازمندی ه ــرای هم ــای مناســب ب ــه ی راه حل ه ــن اســالم در ارائ ــت دی جامعی

وی در این باره می گوید:
»ایــن ثباتــی کــه در ترکیــب ارگانیســم و نیروهــای عمومــی انســان و همــه ی دســتگاه هــای تغذیــه 
و تولیــد و امکانــات درک و احســاس وی وجــود دارد بــدان معنــی اســت کــه همــه ی انســان هــا در 
ــوده  ــا ت ــد ت ــات و نیازهــا و صفــات عمومــی خویــش شــریکند. همیــن موضــوع باعــث گردی خصوصی
هــا در خطــاب خداونــد متعــال بــه پیامبــران خویــش، اّمــت واحــده، نامیــده شــوند. »مســلماً ایــن اّمــت 
ــًه  ُتُکــْم أُمَّ شــما اّمــت واحــدی اســت و مــن خــدای شــما هســتم؛ پــس مــرا عبــادت کنیــد. »إِنَّ َهــِذِه أُمَّ

ُُّکــْم َفاْعُبــُدوِن« )مؤمنــون/52( َواِحــَده َوأَنـَـا َرب
ــا  »از ویژگــی هــای شــریعت اســالمی- کــه از بنیــان آن، جداناپذیــر اســت -کلّیــت و همســویی آن ب
تمــام شــؤون زندگــی بشــر اســت. ایــن همســویی و کلّیــت، تنهــا از طریــق اســتقرار و کنــکاش احــکام 
ــح شــده  ــت، تصری ــن کلّی ــه ای ــز ب ــع اســالمی نی ــه در مصــادر و مناب ــده؛ بلک ــه دســت نیام اســالم ب

ــدر،1360، ج1،ص375( ــت«. )ص اس
شــهید مطهــری، نیــز بــا بیانــی دیگــر، بــه نظــر شــهید صــدر صحــه مــی گــذارد و راز و رمــز جاودانگــی 
ــد و اعتقــاد دارد  ــی می دان ــی و مکان ــا شــرایط مختلــف زمان قوانیــن اســالمی را قابلیــت تطبیــق آن ب

نظــام تشــریع اســالم از چنیــن قابلیتــی برخــوردار اســت.
 »دیــن آمــده کــه پســندها را براســاس نیازهــا ]بــا دســتورات خــود[ تطبیــق دهــد، ولــی خــودش هــم 

بایــد بــا نیازهــای واقعــی و فطــری هماهنــگ باشــد«. )مطهــری،1391، ج2،ص46(
براســاس نظــر شــهید صــدر، دیــن، یــک ســری احــکام ثابــت و دگرگــون ناپذیــر دارد کــه در همــه ی 
زمان هــا بــر یــک نســق برقرارنــد و آنهــا احــکام الهــی نــام دارنــد و یــک دســته احکامــی وجــود دارد کــه 
در بســترها و زمینه هــای زمانــی و مکانــی گوناگــون، دگرگونــی می پذیرنــد و دگرگونــی آنهــا بــه دســت 
حاکــم اســالمی اســت و او، تنهــا در دایــره و قلمــروی کــه حکــم الهــی وجــود نــدارد و بــه اصطــالح، 

منطقــه الفــراغ یــا قلمــرو ترخیــص اســت، می توانــد حکــم صــادر کنــد.
ایشان می فرمایند:

»قلمــرو ترخیــص بــر عیــب و نقصــی در شــکل و صــورت شــریعت، یــا بــر ایــن کــه برخــی وقایــع و 
حــوادث از ســوی شــریعت مهمــل گــذارده شــده، داللــت نــدارد، بلکــه فراگیــری و توانایــی شــریعت بــر 
همگامــی بــا عصرهــای مختلــف را بیــان می کنــد؛ زیــرا شــریعت، قلمــرو ترخیــص را بــه شــکلی رهــا 
نســاخته اســت کــه نقــص و یــا عیــب و یــا مهمــل تلقــی شــود، بلکــه شــریعت، بــا دادن وصــف و حکــم 
اصــل شــرعی، بــه هــر حادثــه ای احــکام قلمــرو ترخیــص را معیــن ســاخته اســت؛ البتــه بــا بخشــیدن 
ــم  ــف و حک ــف، وص ــرایط مختل ــق ش ــر طب ــد ب ــه وی می توان ــت ک ــر اس ــه ولیّ ام ــت ب ــن صالحی ای
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شــرعی ثانــوی بــه آن بدهــد؛ از بــاب نمونــه، کشــت زمیــن از نظــر شــرعی اوالً و بالــّذات، عملــی اســت 
مبــاح، اّمــا ولــّی امــر، ایــن حــّق را دارد تــا از آن بــر طبــق شــرایط، منــع کنــد.« )صــدر،1360،ج2 ص 

)316
بنابــر ایــن، دیــن اســالم بــرای تکامــل انســان و تعالــی بخشــیدن بــه او در تمامــی جنبه هــا فرســتاده 
شــده اســت و چــون انســان، دارای پــاره ای زوایــای ثابــت و پــاره ای زوایــای دگرگــون شــونده اســت، 
دیــن نیــز، همیــن گونــه اســت و احــکام ثابتــی دارد کــه مربــوط بــه جنبه هــای ثابــت انســان اســت و 

ــر آن می شــود. ــه جنبه هــای متغّی ــوط ب ــه مرب ــری دارد ک احــکام متغّی

10-عّلت و حکمت احکام اسالمی
شــهید صــدر اعتقــاد دارد کــه عقــل بشــر بــه جهــت محــدود بــودن توانایی هایــش از درک مناطــات 
ــا همــه خصوصیــات و شــرایط اش  ــد: »اگــر مــالک احــکام ب احــکام، عاجــز اســت. ایشــان مــی فرمای
محقــق شــود و مانعــی از تأثیــر آن در کار نباشــد، در حکــم علــت تاّمــه اســت کــه مــوال طبــق آن و بــر 

اســاس حکمــت، حکــم جعــل مــی کنــد. 
بنابرایــن، ممکــن اســت کــه عقــل نظــری چنیــن مالکــی را بــا همــه ی خصوصیــات و شــؤونش درک 
نمایــد و در پرتــو آن، حکــم شــرعی کشــف شــود، آن هــم از قبیــل انتقــال از علــت بــه معلــول )کشــف 
لّمــی(؛ ولــی تحقــق چنیــن فرضــی در بســیاری از مــوارد، دشــوار اســت؛ زیــرا محــدوده ی عقــل و شــعور 
انســان بــه ســبب محــدود بــودن آگاهــی هــای او، انــدک اســت. بســا مصلحتــی را در فعلــی تشــخیص 
مــی دهــد، امــا غالبــاً بــه میــزان و اهمیــت آن و نیــز بــه فقــدان مانــع و مزاحــم آن مصلحــت، یقیــن 
پیــدا نمی کنــد و مادامــی کــه بــه ایــن خصوصیــات یقیــن نشــود، مــالک حکــم کشــف نخواهــد شــد« 

)صــدر،1417،ص 289(
شهید مطهری نیز با تأیید فرمایش شهید صدر می فرماید:

ــی  ــد از مول ــده بای ــه بن ــدارد ک ــت از موالســت. کســی شــک ن ــت اساســی همــه ی احــکام، اطاع »علّ
اطاعــت کنــد و از فرمــان او ســرپیچی نکنــد؛ و بــه تعبیــری، دلیــل انجــام بایدهــا و نبایدهــا اطاعــت از 
ــه جــز ایــن، از دالیــل احــکام، شــمرده می شــود اغلــب، حکمت هــای آن اســت  خداســت و آن چــه ب
و دلیــل نیســت. و یــک حکــم، ممکــن اســت صدهــا حکمــت داشــته باشــد، ولــی دلیــل اصلــی، تنهــا 

یکــی اســت و آن اطاعــت از موالســت.
بــه عبــارت دیگــر، انســان مســلمان بایــد اصــول دیــن را از راه تحقیــق بــه دســت آورد؛ یعنــی بــرای 
خــودش دالیلــی داشــته باشــد تــا در توحیــد، نبــوت، امامــت، عــدل و معــاد بــه یقیــن برســد و مــالک، 

رســیدن بــه یقیــن اســت؛ هــر چنــد دالیلــی کــه او آن هــا را قبــول می کنــد بســیار ســاده باشــد.
پــس از قبــول اصــول، در فــروع بایــد تقلیــد کــرد و بــرای انجــام اعمــال، دانســتن دلیــل و فلســفه ی 

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسالمی



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره اول، تابستان 1398 18
احــکام، ضــروری نیســت، ولــی دانســتن حکمت هــای انجــام اعمــال از ایــن نظــر کــه یقیــن انســان را 

ــد اســت. ــد، مفی ــای ایمــان کمــک می کن ــه اســتحکام پایه ه ــش داده و ب افزای
ــم  ــتنباط حک ــام اس ــا در مق ــدند، ام ــح و مفاس ــع مصال ــوت، تاب ــام ثب ــی در مق ــکام اله ــه اح ــر چ گ
نمی تــوان بــر پایــه ی ایــن مصالــح و حکمت هــا حکــم، صــادر نمــود و احــکام، دائــر مــدار علت هاســت.

بــرای مثــال در موضــوع گوشــت خــوک، عــالوه بــر تحریــم آن در آیــات قرآنــی، روایاتــی نیــز مبنــی 
بــر حرمــت آن، نقــل شــده اســت و مــواردی از قبیــل وجــود ِکــرم در آن و یــا زایــل نمــودن غیــرت 
ــه حرمــت گوشــت خــوک  ــه الّســالم( راجــع ب ــه شــده اســت. وقتــی از امام رضــا )علی در انســان گفت
ـُه یُْذِهــُب الِْغیــَرَة« بــرای اینکــه غیــرت را از بیــن می بــرد.«  َـّ ســؤال می کننــد می فرمایــد: ِ»الَن

)مطهــری،1393، ج1 ص58(
در هــر دســتوری از دســتورات اســالم، حکمــت یــا حکمتهایــی نهفتــه اســت و بــه تعبیــری کــه علمــای 
فقــه و اصــول اســتعمال می کننــد احــکام، تابــع یــک سلســله مصالــح و مفاســد واقعــی اســت؛ یعنــی 
ــده،  ــواه مفس ــت، خ ــته اس ــود داش ــده ای وج ــون مفس ــت چ ــرده اس ــرام ک ــزی را ح ــالم چی ــر اس اگ
ــی  ــه زندگ ــواه ب ــد خ ــته باش ــتگی داش ــردی بس ــی ف ــه زندگ ــواه ب ــی، خ ــواه روح ــد خ ــمی باش جس

ــوده اســت کــه حــرام شــده اســت. اجتماعــی، در هــر حــال، یــک ضــرری در آن ب
شــهید مطهــری در ایــن بــاره می گویــد: »خــدا هیــچ کاری در خلقــت و یــا در شــریعت بــدون مصلحــت 
و حکمــت نمی کنــد. عــدل الهــی ایجــاب می کنــد کــه خــدا، هــم در خلقــت و هــم در شــریعت،عادل 

باشــد و اگــر عــدل، یکــی از اصــول دیــن اســت؛ روی همیــن حســاب اســت.«
ــف  ــار تأس ــکام، اظه ــتنباط اح ــاد و اس ــام اجته ــت در نظ ــی عدال ــل مترّق ــا از اص ــت فقه وی از غفل
ــع  ــت واق ــورد غفل ــا م ــه م ــت آن در فق ــا همــه ی اهمی ــی ب ــت اجتماع ــد: »اصــل عدال ــرده، می گوی ک
شــده اســت؛ در حالــی کــه از آیاتــی چــون »بِالوالدیــِن اِحســاناً« و »اَوفــوا باِلعقــوِد« عموماتــی در فقــه 
بــه دســت آمــده اســت، ولــی بــا ایــن همــه تأکیــدی کــه در قــرآن کریــم بــر روی مســأله ی عدالــت 
اجتماعــی دارد، معهــذا یــک قاعــده و اصــل عــام در فقــه از آن اســتنباط نشــده و ایــن مطالــب ســبب 

ــده اســت.« )مطهــری،1393، ج1 ص58( ــا گردی ــای م ــر اجتماعــی فقه ــود تفّک رک
 و در جــای دیگــر در تعییــن جایــگاه عدالــت در مقــام اســتنباط احــکام دیــن، ایــن اصــل را در سلســله 

علــل احــکام می دانــد کــه همــه چیــز بایــد بــر آن منطبــق شــود.
»در مســأله ی ربــا نیــز، ائمــه ی اطهــار )علیهــم الّســالم( بعــد از تحریــم آن در قــرآن، عــالوه بــر اینکــه 
ــد، مضــّرات آن را نیــز از قبیــل فســاد امــوال، اســتخفاف حــرام،  روایاتــی در تحریــم آن نقــل نموده ان
ــم  ــای حک ــزو حکمت ه ــوه را ج ــن وج ــا ای ــمرده اند. فقه ــوال، برش ــودی ام ــم و ناب ــوال، ظل ــف ام تل
ــه  ــی ک ــوزون در صورت ــل و م ــا در مکی ــای معاوضــی را تنه ــذا رب ــده و ل ــات آم ــه در روای ــد ک می دانن

ــدوی، 1389، ص346( ــد.« )مه ــد می دانن ــری باش ــش از دیگ بی
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11-اختیارات حکومت اسالمی
شــهیدان صــدر و مطهــری، ســه شــأن بــرای پیامبــر )ص( و ائمــه )علیهــم الّســالم( قائــل بودنــد شــأن 
نبــی و مبلــغ احــکام الهــی، بشــأن حاکــم اســالمی، ج- شــأن قضــاوت. هــر دو بزرگــوار اعتقــاد دارنــد 
کــه بخشــی از روایاتــی کــه از طــرف پیامبــر )ص( و ائمــه )علیهــم الّســالم( نقــل شــده اســت، روایــات 

ــد. ــه اســتنباط احــکام پرداخته ان ــر اســاس همانهــا ب حکومتــی می باشــند و فقهــای مــا نیــز ب
ــق زکات، وجــود دارد کــه فقهــای بزرگــوار، بــه  ــاره ی متعلَّ بــه عنــوان نمونــه، روایــات گوناگونــی در ب

ــد. ــه نموده ان ــا تقّی ــر اســتحباب و ی ــه، حمــل ب ــه گان غیــر از مــوارد ن
شــهید صــدر، تعییــن مــوارد زکات را در اختیــار ولــّی امــر می دانــد کــه بنــا بــر شــرایط زمــان و مــکان، 

مــوارد آن را تعییــن می کنــد و آن را عنصــر متحــرِّک جامعــه می دانــد.
ــی  ــت قانون ــی کــه در ســاختار ثاب ــر اموال ــالم( عــالوه ب ــه الّس ــن )علی ــر المؤمنی ــه امی »نقــل شــده ک
اســالم بــرای آنهــا زکات معیــن شــده اســت، بــر امــوال دیگــری هــم زکات تعییــن کــرد. در شــریعت 
ــری  ــوال دیگ ــر ام ــالم( ب ــه الّس ــن )علی ــه امیرالمؤمنی ــن شــده ک ــه قســم، زکات تعیی ــرای ن اســالم ب

ــدر،1393، ص83( ــود.« )ص ــن نم ــب، زکات تعیی ــون اس همچ
بعــالوه ایشــان برخــی دیگــر از دســتورات پیامبــر در حــوزه ی مســائل اجتماعــی را از جملــه نگهــداری 
ــر اســاس شــرایط  ــد کــه ب ــر مصــرف و اجــاره ی زمیــن را جــزو احــکام حکومتــی می دان ــازاد ب آب م

زمــان و بــرای رشــد و توســعه ی کشــاورزی، صــادر شــده اســت.
از نظــر شــهید مطهــری، اســالم بــرای حاکمــان معصــوم )پیامبــر و امامــان( قــدرت و اختیــارات وســیعی 
اعطــا نمــوده اســت، بــه گونــه ای کــه دایــره ی اختیــارات آنــان، زندگــی خصوصــی مــردم را نیــز شــامل 
ــال  ــم در انتق ــث مه ــن بح ــند؛ لک ــّرف در آن می باش ــه تص ــی ب ــم اول ــان ه ــود آن ــود و از خ می ش

اختیــارات وســیع حاکمــان معصــوم بــه حاکــم دینــی عــادل اّمــا غیــر معصــوم اســت.
ظاهــراً منظــور اســتاد ایــن اســت کــه اختیــارات پیامبــر )ص( نــه بــه دلیــل شــخص ایشــان کــه بــه 
ــوده اســت و در حقیقــت، اختیــارات وســیع،  ســبب مقــام حقوقــی یعنــی رهبــری جامعــه اســالمی ب

ــی فقیــه منتقــل می شــود. ــه ول ــه اصــل حکومــت اســالمی اســت کــه در عصــر غیبــت ب متعلــق ب
ــکان اســت،  ــان و م ــق دو عنصــر زم ــه مطاب ــا ک ــه پوی ــه فق ــای نظــر خــود را ب ــری، مبن اســتاد مطه
اســتناد می دهــد. در پرتــو همیــن نظریــه، وی معتقــد بــه وضــع قوانیــن اســت کــه در گذشــته منتفــی 

بــوده اســت.
اختیاراتــی کــه اســالم بــه حکومــت اســالمی داده اســت، ایــن اختیــارات در درجــه ی اّول، مربــوط بــه 
حکومــت شــخص پیغمبــر)ص( اســت و از او بــه حکومــت امــام و از او بــه هــر حکومــت شــرعی دیگــر، 

ــود. ــل می ش منتق
ایشــان آیــه ی »النَّبــُی اَولــی بِالمؤمنیــَن ِمــْن أنُفِســهم )احــزاب، 6(« را دلیــل مدعایــش ذکــر می کنــد 

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسالمی
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و در تبییــن بیشــتر اختیــارات حاکــم اســالمی می نویســد:
»ایــن اختیــارات، دامنــه ی وســیعی دارد، حکومــت اســالمی در شــرایط جدیــد و نیازمندی هــای جدیــد 
می توانــد بــا توّجــه بــه اصــول و مبانــی اساســی اســالمی، یــک سلســله مقــّررات وضــع نمایــد کــه در 
گذشــته موضوعــاً منتفــی بــوده اســت. اختیــارات قــّوه ی حاکمــه ی اســالمی، شــرط الزم حســن اجــرای 
ــا مقتضیــات زمــان و حســن تنظیــم برنامه هــای مخصــوص هــر  قوانیــن آســمانی و حســن تطبیــق ب

دوره اســت.
ایشــان وضــع زکات بــرای اســبان از ســوی امــام علــی )علیــه الّســالم( تحریــم تنباکــو توســط میــرزای 
ــردم جهــت  ــه ی م ــب خان ــه جــواز و تخری ــی، توســط حاکــم شــرع و حکــم ب شــیرازی، طــالق قضای
ــارات وســیع حاکــم  ــول آن از ســوی آیــت اهلل بروجــردی را جــزو اختی ــا پرداخــت پ ــان ب احــداث خیاب
ــاً و  ــد حدوث ــم اســالمی بای ــه حاک ــد ک ــد می کن ــن حــال، ایشــان، تأکی ــر می شــمارد. در عی اســالمی ب
بقائــاً بــر صفــت عدالــت باقــی بمانــد تــا اختیــارات وســیع وی منجــر بــه اســتبداد نگــردد کــه اجتنــاب از 

اســتبداد از صفــات و شــرایط رهبــری در اســالم اســت«. )مطهــری، 1393، ج1، ص 59(
شــهید مطهــری بیــان مــی دارد کــه پیغمبــر اکــرم )ص( بســیاری از کارهــا را بــه حکــم اختیاراتــی کــه 
ــا را در فواصــل  ــی چیزه ــی داد و لهــذا خیل ــوان صاحــب مســلمین داده شــده، انجــام م ــه عن ــه او ب ب
ــار داشــت، هیــچ  ــاز امــر می کــرد؛ اختی ــاز نهــی می کــرد و ب مختلــف نهــی می کــرد، امــر می کــرد، ب
ــال دیگــری را  ــی مث ــاب احــکام حکومت ــن »نســخ« اســت. ایشــان در ب ــه ای ــت ک ــم نمی گف کــس ه

ــد: ــی آورد و می گوی م
ــه اتفــاق شــیعه و ســنی پیغمبــر در زمــان خــودش متعــه را یــک جــا اجــازه داد، یــک جــا منــع  »ب
کــرد، بــاز یــک جــا اجــازه داد، یــک جــا منــع کــرد«؛ دلیلــش ایــن اســت کــه اصــل ایــن کار جایــز 
اســت؛ ولــی حاکــم یــک جــا می توانــد اجــازه بدهــد کــه انجــام بدهیــد، یــک جــا هــم بگویــد انجــام 
ــاج نبــوده، صــرف شــهوترانی  ــوده، اجــازه داده، جــای دیگــر احتی ــاج ب ندهیــد. یــک جــا مــورد احتی
بــوده، پیغمبــر )ص( اجــازه نــداده اســت. بــه هــر حــال، موضــوع اختیــارات وســیع حاکــم، راهــی اســت 
کــه اســالم در بطــن خــودش قــرار داده بــرای آســان بــودن انطبــاق بــا نیازهــای واقعــی، نــه بــا پســندها 
ــم.  ــاس می گیری ــان را مقی ــند زم ــه غلط(پس ــوند و ما)ب ــتباه می ش ــم اش ــا ه ــن دو ب ــه ای ــه همیش ک

ــری، 1391، ج 2،ص63-64( )مطه
همانطــور کــه اشــاره شــد، شــهید صــدر، اختیــارات حکومــت اســالمی و ولــی امــر را در ضمــن بحــث 
منطقــه الفــراغ بیــان نمــوده اســت. بــه نظــر ایشــان، همانگونــه کــه حیــات اقتصــادی انســان، جنبه های 

ثابــت و متغّیــر دارد، قوانیــن اســالم نیــز، دارای جنبه هــای ثابــت و متغّیــر اســت. 
ــام  ــه در مق ــود؛ بلک ــی محســوب نمی ش ــکام جاودان ــراغ، اح ــه الف ــر )ص( در منطق ــات پیامب »تصمیم
رهبــری سیاســی و ریاســت دولــت اســالمی عمــل کــرده اســت. یعنــی دولــت، از یــک ســو، مجــری 
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احــکام ثابــت تشــریعی اســت و از ســوی دیگــر، واضــع مقّرراتــی اســت کــه حســب ضــرورت و بنــا بــه 
نیازهــا و شــرایط زمــان و مــکان، بایــد تصویــب و اجــرا نمایــد. ایــن قوانیــن نبایــد بــا احــکام الزامــی 
ــی از  ــذا مــراد، منطقــه ای اســت کــه خال ــات داشــته باشــد. ل ــون اساســی کشــور، مناف شــریعت و قان
ــه عمــد، قوانیــن الزامــی نیــاورده اســت«. حکــم الزامــی وجــوب و حرمــت اســت و شــارع مقــدس، ب

)صدر،1360، ج2، ص34(

12- لزوم ایجاد تخّصص های بین رشته ای فقه و سایر علوم
هــر روز بــا تغییــرات در اوضــاع و احــوال جامعــه و بوجــود آمــدن موضوعــات مســتحدثه، نیازمنــد حکــم 
شــرعی جدیــدی هســتند، لــذا بایــد ریشــه ی آن موضوعــات را از شــریعت، اســتخراج نمــود و ســپس 

آن را بــر ایــن فــروع، تطبیــق داد.
یکــی از اشــتغاالت ذهنــی شــهید مطهــری و شــهید صــدر، پاســخ بــه تــوان نظــام اســالمی در مواجهــه 

بــا مقتضیــات زمــان و حــل مســائل و مشــکالت ناشــی از آن بــود.
 همچنــان کــه شــهید صــدر، نقــش زمــان و مــکان را در اســتنباط احــکام در تطبیــق ایــن اصــول بــر 
ــر  ــی ب ــوان ناصب ــق عن ــِل: تطبی ــی از قبی ــاِت جزئ ــر موضوع ــی ب ــی کلّ ــق عنوان ــد؛ تطبی ــروع می دان ف
ُمحــارب اهــل بیــت، ) صــدر،1421،ج1،ص38( گــر چــه بغــض قلبــی نداشــته باشــد و تطبیــق عنــوان 

خمــر بــر فقــاع )صــدر،1395ق، ص21( از جملــه ی مــوارد تطبیــق اصــل بــر فــرع اســت. 
شــهید مطهــری نیــز، تخّصصــی شــدن علــوم و تقســیم کار در ایــن حــوزه را یکــی از اســباب پیشــرفت 
فقــه و اجتهــاد می دانــد. وی بــا تکیــه بــر ایــن اصــل پیشــنهادی، از آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم حایــری 
)ره( نقــل می کنــد کــه تقســیم کار، میــان مجتهــدان صــورت گیــرد و مــردم در هــر بخــش از یــک 
نفــر، تقلیــد کننــد، بعضــی در عبــادات و بعضــی در معامــالت و بعضــی در سیاســیات. همــان طــور کــه 

در طــب، ایــن کار شــده اســت.
 »مــن اضافــه مــی کنــم کــه احتیــاج بــه تقســیم کار در فقــه و بــه وجــود آمــدن رشــته هــای تخّصصــی 
ــد  ــا بای ــن طــرف، ضــرورت پیــدا کــرده و در وضــع موجــود ی ــه ای در فقاهــت، از صــد ســال پیــش ب
ــه ایــن پیشــنهاد،  ــا ب ــف ســازند و ی ــد و متوّق فقهــای ایــن زمــان، جلــو رشــد و تکامــل فقــه را بگیرن
تســلیم شــوند... متأســفانه در میــان مــا هنــوز نــه تقســیم کار و تخّصــص پیــدا شــده، نــه همــکاری و 
نــه همفکــری. بدیهــی اســت کــه بــا ایــن وضــع، انتظــار ترّقــی و حــّل مشــکالت را نمــی تــوان داشــت« 

)مطهــری،1390،ص103و104(
اجتهــاد در نــگاه شــهید مطهــری، اهلّیــت و تخّصــص  اســت. اجتهــاد ممنــوع، همــان اجتهــاد بــه رأی 
و اجتهــاد صحیــح، تدبـّـر و تعّقــل در فهــم ادلـّـه ی شــرعی کــه البتــه بــا تســلّط بــر یــک رشــته علــوم 

کــه مقّدمــه ی شایســتگی، اســتعداد، تعّقــل و تدبـّـر صحیــح اســت، حاصــل مــی شــود.
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ــد،  ــوا می دان ــرار و وصیــت را خــارج از محــل فت ــردم در ســوگند، اق ــر م ــاظ و تعابی ــی الف »شــهید ثان
مگــر اینکــه خــود از مــردم همــان شــهر بــوده و بــا عــرف رایــج مــردم در ایــن زمیــن، آشــنا باشــد.« 

ــدوی، 1389، ص352( )مه
در حــال حاضــر بــه علــت پیچیــده شــدن برخــی از معامــالت و ... فقیهــی کــه در ایــن زمینــه تخّصصــی 
نــدارد، نمی توانــد حکــم فــروع خــاص را بیــان نمایــد و عــرف متخّصــص نیــز از مالک هــا و معیارهــای 
ــا  ــد ب ــص، خــارج اســت بای ــک تخّص ــا ی ــرد ی ــک ف ــن کار از ی ــر ای ــذا اگ ــر اســت؛ ل ــی خب شــرعی ب

همــکاری چنــد تخّصــص، نســبت بــه اســتنباط حکــم فــروع مــورد نظــر، اقــدام شــود. 
و در نهایــت، بعضــی علــوم بــرون حــوزوی، مثــل ریاضیــات، هندســه، نجــوم و... در بعضــی ابــواب فقــه 

مثــل ابــواب ارث و مســأله ی قبلــه در نمــاز و رؤیــت اول مــاه و ... تأثیــر مســتقیم دارد.
در هــر صــورت، فقــه و اجتهــادی کــه امــروزه مطلــوب و مــورد نیــاز جامعــه اســت بــا توجــه بــه ضوابــط 
و شــرایط شــرعی آن بایســتی نیازهــا و ضرورتهــای جامعــه ی اســالمی را پاســخ گــو باشــد و مشــکالت 
امــروز جامعــه را بــا نســخه ی شــریعت اســالمی و دارویــی از داروخانــه خــود اســالم، معالجــه و مــداوا 
نمایــد، در غیــر ایــن صــورت، جامعــه ی اســالمی دچــار جمــود و رکــود خواهــد شــد و یــا غالبــاً دوای 

درد و مشــکالت خــود را از غیــر داروخانــه ی شــفابخش اســالم، جویــا خواهــد شــد.

13- نتیجه 
نظــرات هــر دو شــهید بزرگــوار در بــاره ی نقــش زمـــان و مــکان در اجتهـــاد، بــر یکدیگــر منطبق اســت 
و تفــاوت ماهــوی ندارنــد، البتــه شــهید صــدر، بــه صــورت مبســوط بــه ایــن موضــوع، تحــت عنــوان 
»منطقــه الفــراغ« پرداخته انــد کــه در برخــی از آثــار فقهــا و محّققیــن، تعابیــر »مــا ال نــص فیــه« و »مــا 

ســکت عنــه« بــه کار بــرده شــده اســت و شــهید مطهــری، تحــت عنــوان مقتضیــات زمــان.
ــه  ــت ک ــده اس ــازه داده ش ــالمی، اج ــم اس ــه حاک ــه ب ــد ک ــاد دارن ــری، اعتق ــدر و مطه ــهیدان، ص ش
ــرا  ــه اج ــکام الزم را ب ــوده و اح ــّرف نم ــل و تص ــلمین، دخ ــت و مس ــور اّم ــق در ام ــورت مطل ــه ص ب
گــذارد. البتــه، مــالک احــکام حکومتــی نیــز، مصلحــت جامعــه و در چارچــوب قوانیــن شــریعت اســت. 
ایشــان معتقدنــد، عناصــر زمــان و مــکان، ســبب تغییــر در موضــوع می شــوند و بــه تبــع آنهــا حکــم 
نیز،تغییــر می کنــد؛ همچنیــن تغییــر فتــاوای فقهــی بــه دلیــل تکامــل علــوم و پیشــرفت روز افــزون 
ــه  ــا توجــه ب ــده اســت. ب آنهــا و تغییــر مــالکات و قواعــد حاکمــه، باعــث تغییــر احــکام فقهــی گردی
مســائل گفتــه شــده در پاســخ بــه مســائل مســتحدثه و نوظهور-کــه هــر لحظــه بــه تعــداد آنهــا افــزوده 
ــه،  ــن زمین ــالش خــود را در ای ــت ت ــا نهای ــد ت ــروز را می طلب ــای ام ــا و فقه ــه ی علم می شــود- وظیف

مبــذول فرماینــد. 



23

Studies of economic  
jurisprudence



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره اول، تابستان 1398 24

فهرست منابع

* قرآن
* نهج البالغه

ــد الطناحــي،  ــود محم ــزاوي و محمـ ــق طاهراحمدال ــر، تحقی ــث و االث ــب الحدی ــی غری ــه ف ــن االثیر،النهای * اب
ــم،1364 ــماعیلیان، ق ــی اس ــه مطبوعات مؤسس

* حلی عالمه، مبادی الوصول الی علم االصول، چاپ سوم، مرکز االعالم االسالمی، قم، 1404
* خامنــه ای، ســید علــی، حــوزه و روحانیــت، جلــد اول، تالیــف دفتــر مقــام معظــم رهبــری، انتشــارات ســازمان 

تبلیغــات اســالمی، تهــران، 1375
* خراسانی آخوند، کفایه االصول، جلد دوم، انتشارات دارالفکر، 1389

* خمینی روح اهلل، صحیفه نور، جلد  بیست و یکم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران،1389 
* راغــب اصفهانــی، مفــردات غریــب القــرآن، ترجمــه غالمحســین خســروی، تهــران، المکتبــة المرتضویــة الحیــاء 

1363 آثارالجعفریه، 
* زمانی، محمود، فصلنامه تخصصی نقد و نظر، شماره 5، 1374

* صدر، سید محمد باقر ، اسالم راهبر زندگی، قم، انتشارات دارالصدر، 1393
* صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، 1425

* صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده لالصول، تهران، مکتبه النجاح، 1395ق  
* صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم االصول، قم، انتشارات دارالصدر، 1421

* صدر، سید محمد باقر،اقتصاد ما، جلد دوم، ترجمه اسپهبدی، تهران، 1360
* صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما، جلد اول،ترجمه محمد کاظم موسوی، تهران، 1348

* صدر،سید محمد باقر،الفتاوی الواضحه، قم،مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1422
* صدر، سید محمد باقر، اقتصاد برتر، علی اکبر سیبویه، تهران، دفتر نشر میثم، 1358

* صدر، سید محمد باقر، مباحث األصول، حائری، سید کاظم، جلد چهارم، قم، نشر مقّرر، 1408
* صدر، سید محمد باقر، بحوث  فی  علم  األصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی، 1417  

* مجلس شوراي اسالمي،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1379
* مطهری مرتضی، کلیات علوم اسالمی، تهران، انتشارات صدرا،  1392

* مطهری مرتضی، مجموعه آثار، جلد بیست و دوم، تهران، انتشارات صدرا، 1391
* مطهری مرتضی، مجموعه آثار جلد بیستم، تهران، انتشارات صدرا، 1391

* مطهری مرتضی، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا، 1390
* مطهری مرتضی، مجموعه آثار، جلد سوم، تهران، انتشارات صدرا، 1391

* مطهری مرتضی، آشنایی با علوم اسالمی، جلد سوم، تهران، انتشارات صدرا، 1388
* مطهری مرتضی، ختم نبوت، تهران،انتشارات صدرا، 1391 

* مطهری مرتضی، اسالم و نیازهای زمان، جلد اول، تهران، انتشارات صدرا، 1393
* مطهری مرتضی، اسالم و نیازهای زمان، جلد دوم، تهران، انتشارات صدرا، 1391

* مهــدوی، اصغرآقــا، مبانــی نقــش زمــان و مــکان در اســتنباط احــکام از دیــدگاه امــام خمینــی و شــهید صــدر، 
تهــران، دانشــگاه امــام صــادق)ع(، 1389

نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسالمی



25

The Role of Time and Place in Percepting Rules in Viewpoints 
of Shahd Motahari and Shahid Sadr

Mohamad Daraei

Abstract
After research in the works of Sadr and Motahari martyrs, it turned out that 
when it comes to the role of time and place in ijtihad, it is not time and place 
itself because the time itself and place have no effect on the religious order 
and their change is changing It is not a religious law; it is the status, condition 
and condition that has arisen in time or place and determines the ruling and 
the subject of the religious order, and its change will change the sentence and 
subject of the religious order. Therefore, if time and space is raised, it is to 
refer to the circumstances in which time and place are located, and the time 
and place are the basis of their existence According to Sadr and Motahari 
martyrs, the two elements of time and space play an important role in solving 
the emerging issues, and the religion of Islam, by paying attention to these two 
elements and by introducing some other principles, has created a quality in 
the structure of its verdicts. Which goes hand in hand with the developments 
of various ages and responds to the needs and issues of any age, taking into 
account the circumstances and conditions prevailing in that same age, and to 
be heard and discussed in all jurisprudence.
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