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ي الكترونيكي پيرامون اين نسخهتوضيحاتي

:اين كتاب تهيه شده است دوم چاپاين نسخه، از روي.1

)1382تهران، طرح نو،(نژاد، به كوشش سعيد عدالتي كارآمدي فقه اسالمي در دنياي امروز اندر باب اجتهاد، درباره

و فرهنگ اعالم موجود در كتاب، در صفحات واپسين نسخه.2 چ فهرستي شامل منابع .فرماييدي الكترونيكي مشاهده نمي اپي ارائه شده كه در اين نسخهي

به.3 آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي و نگارش اماليي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه ذكـر شـد،. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جمال هيچ به .شوندت كتاب نميوجه، شامل متن،

ي چـاپي كتـاب از سـوي سـاير خريـداري نـسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فـراهم نيـست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.4

و نگارنده عالقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

د.5 و سروران خواهشدر پايان، از و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه وستان بهي كتاب، خطاهاي اماليي گزارش دهند تا در بهبود كيفيت آن،»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه
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 كدام اجتهاد؟

كه درباره اي از اولين روزه و حوادثي كه آيه پس از رحلت پيامبر اكرم، مسلمانان با اين مسأله مواجه شدند ازيي موضوعات صريحي

و دور شـدن از دوره  چه بايد كرد؟ بـا گذشـت زمـان و معتبري از پيامبر وجود ندارد، و نقل مشخص و گـسترش مرزهـاي قرآن ي بعثـت

و به ا اسالمي تا مسأله. تري يافت هاي ديگر، اين مسأله اهميت بيش سالمي با فرهنگ خصوص آميختن فرهنگ عربي كه ي لزوم تفسير قرآن،

به مسأله وقت شايد چندان مهم نمي آن به طور طبيعي مالك نمود، و از اين رو، هايي براي تـرجيح يـك تفـسير بـر تفـسيري روز تبديل شد

ككم.ي عمل حكومت اسالمي پديد آمد ديگر در عرصه  تابت حديث، كه با اين استدالل به تأخير افتاده بـود كـه ممكـن اسـت قـرآن را كم

و ابتداي قرن دوم هجري، مورد توجه قرار گرفت تحت به جايي رسيد كـه رفته. الشعاع قرار دهد، بعدها يعني اواخر قرن اول رفته اين روند

اس» سنت«يي اخبار منقول، مؤلفه مجموعه و در تاريخ فقه نهرا ساخت مي المي، شد، كه بـه عنـوان منبعـي در كنـار تنها مفسر قرآن قلمداد

.قرآن همواره مورد استناد بوده است

به آموزه كمي امامت، حق تفسير را براي خاندان اهل شيعيان با تمسك و به دليل مسائل سياسي پس از رحلت پيامبر تر بيت قائل شدند

و در حا و حكومتي شدند به جمع. كميت سياسي جامعه تأثير مستقيم نداشتنددچار مسائل جديد آوري اقـوال ائمـه، عمـالً از اين رو، توجه

ي غيبـت كبـري هـايي مانـدگار، از دورهو بعد در قالب كتـاب» اصول«هايي با عنوان در قالب مجموعه)ق144(ي امام محمد باقر در دوره 

به بعد329( شد)ق ت. آغاز و جماعت، ابتدا با و مـشروعيت عمـل اهل سنت و عقـد بـه حـل مـسائل جديـد و اجماع اهل حل كيه بر نظر

از اما رفته. حاكمان پرداختند  و و عقد ممكن نبـود به نظر اهل حل و اتكا به نقل صحابه كه امكان تمسك رفته مسائل مبتالبه چنان زياد شد

كه مسأله اين شد جا بود و كثرت مسائل جديد، باعث و مالك روشي كمبود منابع نقلي تـدوين. هاي ديگري براي اجتهـاد در كـار آينـد ها

به روش  و تمسك و امثال آن، در اين فضا شكل گرفت اصول فقه در اين دوره، بزرگـان. هايي چون مصالح مرسله، استحسان، قياس يا عقل

و سني به اين بحث نيز پرداخته  و استنباط شيعه ب اند كه آيا در احكام ا متن قرآن شرط اسـت يـا عـدم مخالفـت كفايـت هاي جديد موافقت

و نوآوري در ميان اهل سنت، بعد از ائمه. كند مي كه اجتهاد موجب تشتت آراي مـسلمانان مـي اجتهاد ازي چهارگانه، با اين استدالل شـود،

به نوعي اجتهاد  و كه بيش»محور نقل«رونق افتاد شد، به تقليد شيعه شبيه است، تبديل » محـور نقل«تر هاد در ميان شيعه نيز بيشروند اجت. تر

به آن اشاره خواهم كرد .بوده كه در ادامه

و از اين سـؤال مبنـايي هاي اسالمي با عقل بشري، ابتدا در حوزهي هماهنگي آموزه از سوي ديگر، مسأله ي مسائل كالمي شكل گرفت

ف آيا احكام اسالمي از آن رو كه خوبند خدا بدان«آغاز شد كه اشـاعره» ها فرمان داده است خوبنـد؟ رمان داده است، يا چون خداوند بدانها

في گزينه و و لذا قائل شدند حتي اگر خداوند به كار محالي هم فرمان دهد، قبحي ندارد . نفسه آن حكم ارزش داردي دوم را انتخاب كردند

ال اين باور اشاعره در سخن مشهور آنان نمود پيدا مي از. يطاق از سوي خداوند جايز اسـت كند كه تكليف ما در برابـر، مخالفـان، متـشكل
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و فرقه بي معتزله في هاي شيعه، معتقد بودند فعل خداوند و چون احكام اسالمي به خوبي حكمت نيست و عقالً خوبند، خداوند نيز هـا نفسه

به عقل مستند نكنيم، هيچ دليلي ها، اگر خوبيآنبه نظر. امر كرده است   اگر دليل اطاعت از خدا،. براي اطاعت از خداوند وجود ندارد ها را

و نه عقل، سؤال از چرايي اطاعت درباره گفته ميي خود خدا باشد به جايي ختم نميي قول او نيز تكرار و اين سلسله .شود شود

و مبهم واژهي كليدي در اين مسأله واژه به تعبير قدما»خوب«يو البته بسيار مهم توانـد خوب معـاني متعـددي مـي. است» حسن«، يا

كه دست  سه معناي محتمل آن در اين داشته باشد به مي كم كه. كنم جا اشاره و كارآمد«به معناي» خوب«يكي آن به ايـن معنـا،. باشد» مفيد

و كارآمدند، خدا بدان  و جامعه مفيد به حال فرد و معتزليان، چون و اين احكام مي ها فرم احكام اسالمي در نظر شيعيان تواننـد ان داده است

و اخروي را تأمين كنند  كم. سعادت دنيوي به اين معناي خوب و سخنان اين دو گروه، تر اشاره شده، ولي شايد بتوان ايـن وجـه در كلمات

به  م. بودن است» برانگيز تحسين«،»خوب«معناي دوم. ها نسبت دادآن را ورد ستايش من يا فرهنگـي يعني چيز يا كار خوب، امري است كه

مي  و مستحسن به شـمار مـي. گيردكه من به آن تعلق دارم، قرار و كار خوب كه خوردن خرما در فرهنگ عربي مورد عالقه و مانند آن آيـد

مي  كه خوردن گوشت سگ در نظر چيني كنند، همان حتي در مواردي به آن توصيه اً در اين معناي خـوب، خـوبي صـرف. ها چنين است طور

مي امري زيبايي و نسبي به حساب و ذوقي مي شناسانه و بعيد به نظر و شيعيان از خوبي احكام اسـالمي، معنـاي دوم آيد رسد مراد معتزليان

و آموزه. است» درست بودن«،»خوب«معناي سوم. باشد مي يعني مثالً احكام كه وآن توان بـر هاي اسالمي چنانند هـا اسـتدالل اقامـه كـرد

و عقل مشترك آدميان نيستند خالف به چيزي. فهم مي» درست«به عبارت ديگر، به پـاره شود كه بتوان از پاره گفته اي از نتـايج اي مقدمات

مي  و هر عقل سليمي نيز اين مسير را به مخاطب نشان داد و درستي استدالل را و بيازمايد رسيد خـصوص هـاي بـه از تـالش. تواند بياموزد

ه  و آموزه معتزليان در كه هاي اسالمي، چنين برمي ماهنگي حكم عقل ميآن آيد و از ايـن رو خـدا آموزه«گويند ها وقتي هاي اسالمي خوبند

و درستي بوده است، مرادشان خوب، به معني سوم، يعني عقل»ها فرمان داده استآنبه  اگرچه بـا توجـه بـه انـشايي بـودن احكـام. پذيري

بل پيش deonicي باياييد يك منطقه ديني، چنين رأيي نيازمن  نه فقط معتزليان، آن كه هيچ رفته است كه يك از متفكران اسالمي ديگـر واجـد

.نبودند

و درست، آن است كه جاحظ و مفسران معتزلـي، يكـي)ق255م(شاهد اين مدعا، يعني كاربرد خوب به معناي معقول در ميان اديبان

ع  از در تفسير قرآن، كوشيد برداشت» حقيقت«مقابل» مجاز«نصر از كساني بود كه با وارد كردن و فهم مـشترك آدميـان را هاي خالف عقل

كه حكم تكليف مااليطلق را قبيح نمي.ي خدا بزدايد هاي رايج درباره ميان برداشت  كه قائـل بـه جـسمانيت اشعرياني دانستند، ابايي نداشتند

ق  و از اين رو براي مفاهيمي و رفت خداوند شوند و جنود خداوند، وآن وآمـد رآني نظير عرش، لوح محفوظ، دستان خدا، مالئكه هـا، معنـا

شبو اسطوره) در مقابل باطني(تفسيري ظاهري  كه خداوند و حتي معتقد شوند و روزهـا ها از آسـمان هفـتم بـه پـايين مـي اي كنند آيـد

و گروه. گردد بازمي و عقالنـي نيـستند هاي شيعه، همواره اين تفاس معتزليان و معاني را برنتابيدند، به اين دليل كه در حق خداوند خـوب . ير

و اين شاهد مـي آن توانـد مـدعاي مـا، يعنـي بـه كـار رفـتن ها با تفسيرهاي مجازي كوشيدند عقل سليم را با محتواي متن هماهنگ سازند

و عقل«در معناي» خوب« .يد كندرا در كلمات اين دو گروه تأي» پذيري درستي

به اين نكته كم كه آيا ممكن است خوبي اما در طول تاريخ تفكر اسالمي، شايد و(تر توجه شده است و درسـتي به دو معناي كارآمدي

به قلمرو فقه نيز كشاند؟ آيا مـي آموزه) مطابق عقل سليم بودن  و در مواجهـه بـا تـوان در مـسأله هاي اسالمي در قلمرو تفسير را ي اجتهـاد

و نـه مشكل و عقالني را گشود؟ يعني از عقل به عنوان يك منبـع بهـره بـرد و كثرت مسائل جديد، باب تكيه بر احكام خوب  كمبود منابع

و مهم مي صرفاً يك ابزار، و عقل آيا به همان دليل عقلي كه از مفسر از ظاهر يـداهللا فـوق أيـديهم دسـت تر از آن در باب تعارض نقل توان

به سراغ مي و مي رود، مثالً در مسأله معناي عقلي مي كشد ي احكـام اسـالمي، توان گفـت همـهي حقوق زنان، فقيه نيز چنين كند؟ آيا هنوز

به معنـاي عقـل(هاي اجتماعي، چون خوبند ويژه در عرصه به به معناي كارآمدي بگيريم يا هـا فرمـانآن خداونـد بـه) پـذيري اعم از آن كه

از مي و همه موظفيم  ها اطاعت كنيم؟نآ دهد
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به عنوان منبع مستقل براي صدور حكم تلقي نشده است رسد در قلمرو فقه، هيچبه نظر مي در. گاه عقل و چـه چه در ميان شيعه عقل،

به  و رجوع تعارض ميان اهل سنت، ابزاري است براي فهم و رفع آن هاي اوليه تر متن بـ) عقل(ها، خداوند اين كليدآنبه نظر.ي ه دسـت را

و حل مسأله» متن«كليد گشودن راز» عقل«كهبل. فقيهان نداده است تا به طور مستقيم قفلي را بگشايند ي فردي يا اجتماعي مسلمانان است

آن همه)و به نظر شيعه، امامان معصوم(چون خداوند از طريق پيامبر. به متن سپرده شده است چه را بايد بگويد گفته است، ديگر حاجتيي

و عقل بشري در اين قلمرو نيست و هماهنـگ سـاختن ايـن.به تفكر و از عقل نيز در اين تأمـل و در آن غور كرد شريعت را بايد آموخت

و تفاسير  مي. ها بهره جستآن متون و همه» محور نقل«توان اجتهاد نام اين رويه را هـايي اخـتالفي اجتهادهاي مرسـوم را بـا همـه ناميد

كه دار .ند، زير اين عنوان جمع كردجزئي

و منابع در اين اجتهاد، كه مراجع و شيعيان وجود ندارد، جز آن سنيان. ها متفاوت استآن تفاوت محسوسي در روش، ميان اهل سنت

به كتاب  و شيعيان و اقوال امامان چهارگانه، و در سدهبه صحاح ستّه به هاي اربعه عـاملي بـا گـرايش حـرّ(الـشيعه وسـائل هاي اخير عمدتاً

مي) گري اخباري و استنباط حكم از متون دارندي استفاده از عقل در رفع تعارض اختالف اندكي هم در شيوه. كنند مراجعه يعنـي. هاي نقلي

ميبه عنوان راه) يا عقل(اهل سنت از قياس  كه حكم آن دانسته نيست استفاده به موضوع ديگري و كننـ حل تسرّي يك حكم شناخته شده د

ي اصـلي شـيعه، يعنـي با تكيه بـر همـان آمـوزه» قياس منصوص العلة«و» قياس اولويت«،»تنقيح مناط«يان نيز همين راه را، البته با نامعشي

.كنند امامت طي مي

و نو شدن ابزارها نمي كه جديد بودن دنياي جديد را فقط در نو بودن وجه ظـاهري يعني(داند نگاه ديگر اينك در اين عرصه آن است

و اهداف جوامع مدرن فرض كه معتقد است پيشبل).و تمدني جهان  و فرهنگي(ها، تصورات و)هاآن يعني وجه باطني به كلي تغيير كرده ،

به خوب. انسان امروز با ديروز متفاوت شده است و هاي اسالمي را استمرار بخشيم بودن آموزه) پذير عقل(از اين رو، اگر بخواهيم تصديق

و اجتماعي انسان امروز را مورد توجه قرار دهيم، نمي به اجتهاد مسائل فردي و بسان قدما، با تطبيـق كليـات بـر» محور نقل«توان تكيه كرد

به  و و رجوع تعارض مصاديق جزئي به روند اجتهاد ادامه داد كارگيري عقل در مقام رفع و. ها، اينك بـاب آن اجتهـاد مـسدود شـده اسـت

دربل. به معناي طرد متون ديني نيست» محور عقل«اجتهاد. بايد در كار آيد» محور عقل«اجتهاد  و به عنوان يك منبع، كه به معناي قبول عقل

و لذا همان كه با دليل عقلي از ظاهر آيه هنگام تعارض، تقدم آن بر نقل است هـاي طبيعـي يـا صـفاتي قرآن يا روايتي در باب پديده طور

مي خداوند، مفسر  مي دست شـايد بتـوان نـام. تواند در تعارض عقل با نقل، حكم عقل جمعي را بر صـدر بنـشاند شويد به همان دليل فقيه

:اي از مشخصات اين شيوه چنين است پاره. ناميد» اجتهاد در اصول«ديگر اين رويه را 

وج در اين شيوه، به تأثير مؤلفه.1 و مكان در فرآيند استنباط توجه جدي و تغييـري زمان و صرفاً از باب تغيير موضـوع ود دارد

به مسأله نگريسته نمي و رعايت مصلحت، يا عناوين ثانوي ديگر .شود حكم، يا از باب مماشات با خصم

مي» محوري عدالت«.2 و هر حكمي امروز داراي چنين مشخصه سنگ بناي احكام شرعي تلقي اي نباشد، قابل طرد اسـت؛ شود

ح ميهرچند ممكن است آن و براي آن نصي هم وجود داشته باشد كم روزگاري عادالنه تلقي .شده است

به همه)ها در برابر اخباري(به نگرش علماي اصولي اين شيوه.3 و .بندي اوازم اصولي بودن پاي بسيار نزديك است

تك در اين روش با تكيه بر عنصر عقالنيت روند اجتهاد از فرآيند استنباط.4 و شخ روي ها به فرآينـد اسـتنباط جمعـي هاي صي

و اقتدار مسلمانان در دنياي امروز دارد كشيده مي و عزت و سني و اين نكته تأثير بسيار مهمي در وحدت شيعه .شود
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و بازخواني مؤلفه.5 ي ارائـه. هاي اين ميراث مطابق با شرايط روزگـار اسـت راه صحيح حفظ ميراث فرهنگ اسالمي در تفسير

دل به همان شكل قديمي، نتيجه ميراث فرهنگ اسالمي از اي جز و ناكارآمدي احكام ديني و يأس مخاطبان از يك سو، زدگي

.سوي ديگر ندارد

و هنوز) نه اصول فقه رايج(ي خود براي رسيدن به اهداف خويش نيازمند تدوين اصول ويژه» محور عقل«رسد اجتهادبه نظر مي است

قـرار دارد،» محور نقل«ي حاضر، براي آشنايي محققان با مشكالتي كه اينك در پيش روي اجتهاد وعهمجم. هاي اول را طي نكرده است قدم

و جنبه  و تأخر پرسش.ي اثباتي غلبه داردي نقّادي آن بر جنبه فراهم آمده است و پاسخ اين مقاالت بر اساس تقدم و ها ترتيـب يافتـه ها انـد

ي حاضـر، مقـاالت آقايـان حـسينعلي از شـش مقالـه.امو القاب اساتيد محترم خودداري كـرده براي حفظ فضاي مباحثه، از آوردن عناوين 

و احمد عابديني را زير عنوان مدافعان اجتهاد اين دسته معتقدند بـا تكيـه بـر همـان. توان جاي دادمي» محور نقل«منتظري، جعفر سبحاني،

و روش  مي هاي حوزه منبع سنتي به كارآمدي فقه سـنتي همچنـان پـاي توان تغييرات هاي علميه و و احكام اسالمي ايجاد كرد بنـدي در فروع

و روش دسته. بود و مسائل روزگار امروز با فقه سنتي ديروز قابل حـلي دوم، معتقدند حل مسائل جديد به بينش هاي جديد نيازمند است

و به تعبير ديگر» اجتهاد در اصول«.و فصل نيست  ي داوري نهـايي را بـه عهـده.ي كار امـروز ماسـت، چاره»محور عقلاجتهاد«به تعبيري،

.گذارم خوانندگان مي

و فقهي فروكاهش دهيم نكته كه نبايد مسائل امروز اسالم را به مسائل حقوقي بيني،كه در نوع جهانبل.ي پاياني در اين بحث آن است

و آدم هم مطالبي در متون اسالم كيهان و خلقت عالم و قلمـرو داوري اجتهـادآني آمده است كه شناسي، و» محـور نقـل«ها نيـز در حيطـه

مي» محور عقل«اجتهاد به آن قلمروها نيـز داشـته باشـيم. گيرند قرار ي اسـاتيد عزيـز كـه اجـازه از همـه. اميد است در آينده بتوانيم نگاهي

.فرمودند بار ديگر اين مقاالت گرد هم آيند، بسيار سپاسگزارم
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و نهـي از منكـر زمينـه اهللا منتظري درباره در پي پرسش از آيت و امر به معروف سـازي اين كه آيا جهاد ابتدايي، ارتداد، نجاست كفّار،

و قاعـده نوعي خشونت ديني نيستند، ايشان به اجمال درباره  احم در احكـامي تـزي هر يك از احكام فوق، با توجه به اخـتالف فتـاوا

و به گونه   در پـي ايـن.1ساز خشونت نيـستندي خود را قانع كند كه احكام فوق زمينه اي كوشيد خواننده اسالمي، نظر خود را بيان كرد

و عمده مطـرح» فقه در تـرازو«شناسانه زير عنواني معرفت پاسخ، آقاي دكتر عبدالكريم سروش، سؤاالت ديگري را با نگاهي متفاوت

.ي قبل نيز پي خواهد برد از قرائت اين مقاله، خواننده تا حدي زيادي به مطالب مقاله.2استكرده 

شكياني مجله،»در باب تزاحم«منتظري، حسينعلي،:به. رك1 ص1377، تهران،45،  151ـ 150،

صكيان46ي اين مقاله قبالً در شماره2 . منتشر شده است1378، ارديبهشت14،
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ا�� 4زو �� 
 اهللا منتظري طرح چند پرسش از محضر آيت

 عبدالكريم سروش

و پرسـش پرسـش: تـوان مطـرح كـرد اهللا منتظـري، دو گونـه پرسـش مـي هاي آيـتي مضمون فرمايش دربارهـ1 ي هـا هـاي فقيهانـه

و پـيش كوشـم دربـاره يعني مـي. شناسانه نظر خواهم كرد جا عمدتاً از منظر معرفت من در اين. شناسانه معرفت آن فـرضي علـم فقـه هـاي

و مباحث درون پرسش و از فتاواي فقيهان كم هايي مطرح كنم به ميان خواهم آورد فقهي .تر سخني

و در نگاه نخستين، به بحث اصلي، مي اما قبل از ورود كه آقاي منتظري كوشيده چنين و بـر مبنـاي نمايد اند از احكام فقهـي بـر وفـق

و انديشه  مي. هاي جديد دفاع كنند مفاهيم به خودي خود، نشان كه ايشان پذيرفته اين امر، به عالم جديدي وارد شده دهد و بـه. ايم اند كه ما

و تصديق بسيار مهمي است ميترين از مهم. گمان من، اين توجه كه نشان و عالئمي به عالم جديـدي معيارها و دهد ما عالمي را ترك گفته

به بديهيات ديگري داده پا نهاده  و جاي خود را كه بديهيات عالم گذشته از بداهت خارج شده و قاعده ايم، اين است هاي جهان گذشـته، اند

به قاعده به استثنائات تبديل شده  و استثنائات في. اند و بـل كشتن مرتد، كـه كمـابيش المثل، در جهان گذشته حاجت به دفاع عقالني نداشت

و مثالً ناصرخسرو آن را كاري  م دانستمي» عقالني«جزء بديهيات دوران بود وتعو اگر هم رضاني داشت، آن معترضـان در حاشـيه بودنـد

و كالم ما، خود را ملزم به دفاع از آن اما در حال حاضر، اين بديهي كامالً از بداهت. رسيدند قابل اعتنا به نظر نمي  و بزرگان فقه  افتاده است

و حتي گاهي براي دفاع از اين مي به پاره بينند مي گونه احكام سنتي، كه خـود از نظـر علمـا، تـا مـدت اي از مفاهيم جديد توسل هـا جويند

مي  و دفاع از ضمان عاقلـه، از يـك تأسـيس حقـوقيي معاصر براي براي مثال، امروز برخي از فقهاي برجسته.شدند مشكوك تلقي  توجيه

مي تازه، يعني عقد بيمه، استفاده مي و كه اين بيمه كنند در.ي شخص از طرف وارثان اوست گويند به ياد داريم كـه عقـد بيمـه، كه در حالي

و پاره ابتدا مسأله  مشي مورد اختالفي نزد فقيهان ما بود كه. شمردند روع نمي اي از فقهاي ما آن را از عقود و حاال همين امر مدرن مشكوك،

كه براي دفاع از سنگرهاي كهن به و مقبوليت يافته است و احتياط جواز ورود آن را به عالم اسالم صادر كردند، چندان استقرار فقها با تأمل

.شود كار گرفته مي

ميي حضرت آيت مقاله ك اهللا منتظري نيز براي چندمين بار نشان به عالم تازه دهد و مهم اي گام نهادهه ما ترين اركان اين عالم تـازه، ايم

و نظريه  به ميدان نهاده همان مفاهيم كه پا و عمل بشر جديد را در تسخير خود گرفته هاي نويني است و ذهن به اند و اي ها سامان تازهآن اند

آن. اند بخشيده مي مثال واضح اين مطلب، كه و پرده تجا«: گويند جاست و فسق و تـضييع حقـوق هر به ارتداد و هتك مقدسـات مـردم دري

و شرع، ممنوع است  به حكم عقل و آلوده كردن محيط سالم جامعه، مي» آنان خواهند تجـاهر بـه ارتـداد را از جـنس تـضييعو با اين بيان،
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و مدرن و محترم و با كمك گرفتن از مفهوم مهم و هضم،»حقوق انسان«حقوق مردم بشمارند و مرتد را امري مقبول پذير برخورد با ارتداد

.و عقاليي نشان دهند

: اما برويم بر سر اصل مطلبـ2

و توجيه حكم قتل مرتد، آورده.1ـ2 كه ايشان در توضيح و مقدسـات شخص مسلمان سابقه«اند دار در اسالم، اگر علنـاً مرتـد شـود

ميي سرط ديني را زير سؤال ببرد، همچون غده به پيكر سالم جامعه سرايت به تدريج »...كند اني خواهد بود كه

و از قوت استداللي سخن مي به كار رفته كه نارواست يـا» اي سـرطاني غـده«وقتي ما مرتـد را همچـون. كاهد اوالً تمثيلي در اين بيان

يا دندان كرم  ميمي... خورده كه چه دانيم، پيشاپيش معلوم است به قول منطقيين، حجـت نيـست. حكمي صادر كنيمخواهيم براي او . تمثيل،

و نتيجه هم تغيير خواهد كرد داران را با باغ انگوري تشبيه كند كه چند درخت آلبالو هـمي دين اگر شما جامعه. چرا كه با تغيير مثال، حكم

د  توانيـد كن كردن يا نفي بلد مرتـد را نمـي يگر ريشه در آن روييده، يا متني فارسي كه چند كلمه عربي هم در آن پيدا شده، در اين صورت

(نتيجه بگيريد مي. چه آدمي ذهن شاعرتري داشته باشد، بر ليست اين تمثيالت .)تواند بيافزايدو هر

مي اين تمثيل دو امر فوق ثانياً، و انساني را از نظر ما دور و ديگري نحوه: دارد العاده مهم كـي انـساني عمل دستگاه ادرا يكي حق مرتد

و ارتداد جز يك پديده. است و از ديـدگاه معرفـت.ي مرضي، چيز ديگري نيـست تو گويي كفر و اگـر مـا از منظـر حقـوق بـشر شناسـي

به سراغ تمثيل خردسنجي به مسأله  و فكري نگاه كنيم، اصالً و تغيير نظر ديني و تـضييع» آلوده كردن اجتمـاع«و»ي سرطاني غده«ي ارتداد

و نظاير آن نخواهيم رفتحقوق انسا .ن

و قدرت عقلي انسان در سراسر آن مقاله، حق انسان و ايـن ها در انتخاب عقيده هـا در تـشخيص حقيقـت، ناديـده گرفتـه شـده اسـت

به آسيب بي كه كار را و عقل بشر است به حقوق بشر دا: سؤال اين است.ي ارتداد كشانده است شناسي پديده التفاتي نسبت رد كسي كه حق

مي(ديني را اختيار كند  كهو ايشان او)در اختيار دين اكراه نيست: فرمايند ، چرا حق ندارد ديني را وانهد؟ آيا پس از انتخاب دين، آن حق از

و اسالم را بپذيرند؟ پس چرا اين امـر را در جامعـه شود؟ مگر مسلمانان از غيرمسلمانان نمي سلب مي يني مـسلم خواهند دينشان را وانهند

مي روا نمي كه مسلمان به شود، غده شمارند؟ آيا كافري به سعادت ابدي؟ كه ديني سرطاني است يا فائز مي عالوه محققي و بـه پژوهي كنـد

مي نتيجه و عقيده اي متفاوت مي اش با جمهور دين رسد مي داران فرق و عقلش او را به مسيري ديگر هدايت به حكم خـرد كند و او هم كند

ع  مي خويش ميو حضرت آيت(كند مل و پديـده، آيا او غده)دانند اهللا هم اختالف آراء را طبيعي بشر در اي سـرطاني اي مرضـي اسـت يـا

و روييدن درخت باغستان اجتماع، درختي است متفاوت با ديگر درخت  و بوته ها؟ و خاك است ها آب اگر از ديـدگاه. هاي مختلف، طبيعي

مي حقوق انسان نظر كنيم، كما  به همين جاها رسـيم كـه فقيهـان جاهـا مـي ولي اگر از ديدگاه فقه مسلمانان نظر كنيم، بـه همـان. رسيم بيش

مي گفته و مي. گويند اند به توانيم در استدالل ولي آيا در آن صورت و آن را به ميان آوريم؟« حقوق بشر«هايمان  توسل جوييم

و گفتهي ديگري را ذكر كرده خود نكته براي تحكيم استدالل اهللا منتظري ثانياً، آيت دار در اسـالم، اگـر شخص مسلمان سابقه...«: اند اند

و جامعه بسا از بعضي توطئهچه... علناً مرتد شود  مي هاي سياسي عليه اسالم و در حقيقت محـارب بـا آنـان اسـتي مسلمين حكايت ».كند

ب. اين سخن توجيهي براي حكم قتل مرتد است مي اما بعيد كه شخص مرتبد، به دليله نظر و هيچ فقيه ديگري آن باشد رسد كه رأي ايشان

كه به نظر نمي. محارب بودن، مستوجب قتل است  كه اگر ارتداد شخص مرتد توطئه همچنان وي رسد هيچ فقيهي فتوا داده باشد آميـز بـود،

مي  نه مستوجب قتل و اگر نه، (شـود، بدون حاجت بـه هـيچ عنـوان ديگـري، موجـب قتـل مـي نزد عموم فقها، خود عنوان ارتداد. شود از.

كه عقالنيت بـشر مـدرن» توطئه«آيا ذكر عناويني نظر .) خواهم يادآوري اين نكات خرد فقهي در محضر ايشان عذر مي براي آن نبوده است

به نتيجه  و و از هيبت آن حكم مهيب بكاهد؟ وگرنه به راه عقل رفتن و چراي متفاوت را قانع كند  با ديگران رسيدن، چرا توطئه ناميده شود
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كه كارش صوفي)پسر مرحوم وحيد بهبهاني، مرجع بزرگ(آدمي را كشتني كند؟ آيا آقا محمدعلي كرمانشاني و به بهانه، ي اعتقـاد كشي بود

به عقيدهبه وحدت وجود آنان را مي و نظر داشت؟ كشت، جز  شان، به چيزي ديگري كار

مي گفته.2ـ2 و حساسيت ما نسبت به حق موجب كه دغدغه و حامالن انديشه اند كه با باطل در شود و به مبارزه برخيـزيم هاي باطل

مي.ي حيات بشري بركنيم ها را از صحنهآني صورت امكان، ريشه به نظر :زيرا. رسد اما اين توجيه هم سست

كه به مي اوالً، از نظر فقيهان نفس ارتداد، اعم از آن كه زنان(كند گسترش باطل بيانجامد يا نيانجامد، شخص را مستوجب قتل همچنان

).مرتد، حكمشان قتل نيست؛ باز هم اعم از اين كه ارتدادشان به گسترش باطل بيانجامد يا نه

كه انديشه ترين روش براي پيشكه آيا به ثانياً، بايد پرسيد ب گيري از رواج باطل، كشتن كساني است ايـم كـه اطـل دارنـد؟ نديـده هـاي

و اگر آن راه  و مقابله كنيد به نتيجه نرسيد، فقيهان بگويند با فرد مرتد، ابتدا از طريق ديگري مواجهه ، يعنـي بـه عنـوان»آخر الدواء الكي«ها

به قتل مرتد اقدام كنيد آخرين راه ميبل. حل كه در فردي احراز ارتداد به محض آن او كه و توبـه را صـادر مـي كردند، فتواي قتل ي كردنـد

.دانستند مرتد فطري را هم پذيرفتني نمي

و اين يكي از مقاصد شريعت نيز هست ثالثاً، بلي؛ يكي از حقوق مردم حفظ عقيده . اما اين تنها حق محترم مـردم نيـست.ي آنان است

كه مي ع يكي ديگر از حقوق مردم هم اين است و اتخاذ و يا با تحقيق، تغيير عقيده دهندتوانند با تحقيق، انتخاب از. قيده كنند يكي ديگر و

و آبرويشان محفوظ بماند حقوق انسان كه بايد جان يكي ديگر از حقوق. ها اين است كه آزاديآنو و بيان ها اين است شان در مقام كشف

از ما با مجموعـه. مواجه نيستيم) الناسي عوامدهمثل حق حفظ عقي(بنابراين، ما فقط با يك حق واحد. حقيقت، مورد تعرض قرار نگيرد  اي

و لزوماً هيچ حقوق انساني روبه  كه بايد همه را با هم حفظ كنيم و اگر هم برتري داشته باشد، بايد داليـل روييم يك بر ديگري برتري ندارد

و منقح مطرح شود  به نحو روشن مي گونه استدالالت، حل جدولي معموالً در اين. آن برتري، و حقايق فراموش و موافق آوردن حقوق شود

مي خانه و عمودي از نظر دور مي هاي افقي به پر كردن يك خانه همت گماشته و فقط . شود ماند

و. ها، دو اصل جاري استي اين حرف رابعاً، در تن همه اصل اول اين كه شخص حق دارد آرايي ديني داشته باشد متفاوت با ديگران

و. آراي ارباب قدرت متفاوت با  و جان كه استفاده از اين حق، حرمت مال از. بـرد كسي را از بين نمي... اصل دوم اين است ايـن دو اصـل

راو به گمان منف آيت. جمله اصول مقبول خرد جديد است  اهللا منتظري هم براي روزپسند كردن حكم قتـل مرتـد، تلويحـاً ايـن دو اصـل

به صـرف آن كـه عقيـدهاً نگفته ايشان صريح. اند منظور داشته  و بربـادرفتني اسـت اند كه جان شخص، كـه بـل. اش را تغييـر داده، نـامحترم

مي خواسته به غير و در پيكر امت، در حكم غده اند بگويند كه چون شخص مرتد اضرار و كند، و نقـش محـارب را دارد ي سـرطاني اسـت

م مصالح كشور اسالمي را مورد تهديد قرار مي مي دهد، كه فقها تاكنون صـادر. شود شمول حكم قتل كه در بن فتاوايي اما حقيقت اين است

و آبروي شـخص غيرمـسلمان، اساسـاً چنـدان محتـرم اند، هيچ كرده و اصل آن بوده است كه جان يك از اين قبيل مالحظات وجود نداشته

.نيست

و غيبت غيرشيعيان ماه در مبحثمكاسباهللا عليه در كتاب مگر مرحوم شيخ انصاري رحمت و اهـل(هاي حرام، هجاء اعـم از كـافران

و مگر نمي را مجاز نمي) سنت كه مخالف شمرد و مگر همين حرف را شيخ حسن نجفي در بخـش متـأخر) غيرشيعي(گويد احترام ندارد؟

ا نمي جواهرالكالمكتاب  كه به استثناي نوادري چون مقدس اردبيلي و كذا فقهاي ديگر،  قـرار گرفتـه جواهرو هم مورد انتقاد صاحب آورد؟

كه اساساً از دايره. است كه برخي از فقها وقتـي بنده خود شاهد بوده.ي انسانيت بيرونندو تازه اين حكم مربوط به اهل سنت است؛ كفار ام

مي  ح با زنان غيرمسلمان دست و دسـت زدن بـه دادند، حجتشان اين بود كه اين كار گناه نيست، چون اين زنان اصالً رمت انـساني ندارنـد

و لذا هيچ اشكالي نداردآن  .ها، مثل مس حيوانات است
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بي)يعني اهل سنت(هايي نظير حكم مرتد، جواز غيبت مخالفان به گمان من، نمونهبه هر حال، و مشركين، جـواز، حرمت دانستن كفار

مي  و غيره، استقرائاً نشان كه پشتوانه بردگي ا دهد يعني در تمام اين مـوارد، عقيـده. ين امور، همان مدخليت عقيده در انسانيت استي تمام

و امثـال آن  نه اضرار بـه غيـر و حرمت انسانيت افراد تلقي شده است؛ و آبرو و مقدم بر جان و برتر لـذا، اگـر. مالكي حقوقي شمرده شده

به راحت)ي باطلنه لزوماً عقيده(ي مخالفي بود كسي واجد عقيده  مي، بيي و جان او را بـستانند توانستند به او ي تفـاوت قـصه. حرمتي كنند

و غيرخودي، بر مبناي اعتقاد، قصه و حرمت خودي .ي اديان، الي زماننا بوده است داري در ميان پيروان همهي بسيار ريشه حقوق

كه در مكتوبات آيت دار، رفوگري در مقابل اين رأي ريشه بايـد. گـشا نيـستو بزرگاني نظير ايشان آمده، گـره اهللا منتظري هاي موضعي

به خاطر عقيده  و پاسخ دهيم كه آيا شخص مي اش از دايره ابتدا اين پرسش اساسي را مطرح كنيم و آيا حقـوقي انسانيت خارج شود يا نه،

به خاطر تعلق فرقه  و امتيازات اجتماعي شخص و عقيدتي انساني مي اي جـا معنـا در ايـن» حقـوق بـشر«اد بـه اسـتن. شود يا خير اش عوض

مي مي و معلوم مي كند كه ما از آن استفاده يابد .كنيم يا غيرگزينشيي گزينشي

و آبروي مخالفان حرمت ندارد«اما خود اين ايده كه و اجتماعي، ريشه، عالوه بر ريشه»جان تري در آراي فقيهـاني عميق هاي سياسي

و از ظريهي ايش  ميو متكلمان دارد و. گيرد ان در باب عقالنيت سرچشمه عموم ايـن متفكـران معتقـد بودنـد كـه اوالً، حـق بـسيار آشـكار

مي آسان و و ثانياً، عقل آدمي بسيار تواناست و شناختني، و جهان بسيار ساده راحتـي بـه الهـضم حقيقـت را بـهي سهل تواند لقمه ياب است

و از آن تغذيه كند  ميوگرنه محكوم. هاضمه ببرد كه بر باطل رونـد، كردن مخالفان، به راحتي چگونه ممكن است؟ مطابق اين تلقي، كساني

و عامدانه پا بر حق نهاده  في الدين قد تبين الرّشد من الغي«يي شريفه بعضي از گذشتگان، آيه. اند عالمانه را هم بـر وفـق همـين»ال إكراه

و پيش  مي تلقي مي. كردند فرض معنا مي گفتند يا و يا و قتال است به آيات جهاد كه الزام بر اسـالم در حقيقـت اكـراه اين آيه منسوخ گفتند

و باطل كامالً آشكارند  و باطل تا ايـن حـد آشـكار باشـد، شـايد بتـوان كـساني. نيست، چون حق  را كـه پـا روي حـق بلي؛ اگر واقعاً حق

مي مي و عامدانه گل گذارند و و بهداشتي محروم كنند، مستوجب صـد گونـه آلود كنند كوشند آب را تيره آب سالم و آيندگان را از نوشيدن

و باطل در عرصه. مجازات دانست و اما سؤال اين است كه آيا واقعاً براي بشر امروز حق ي اديان، تا ايـن حـد مثـل آفتـاب فـاش، روشـن

 مشخص است؟

به تا جهان رسدبه نظر مي و آن فرض خصوص پيش بيني فقهي و عقالنيت مورد تجديد نظـر اصـولي قـرار نگيـرد، هاي در مورد انسان

و پاره نمي و فصل كرد هاي موضعي به نحو همه دوزي توان با قيود و مشكالت مربوطه را حل و سازگار، معضالت وقتي احكام فقهي. جانبه

و مخالفان  و بـرده، حكم برده)اهل سنت(مختلف، نظير حكم نجاست كفار، حكم جواز غيبت كفار و فـروش گيري فروشـي، يعنـي خريـد

و غيره را در كنار هـم  و موال كه الگوي فكري اصوليين است و اصوالً الگوي روابط عبد و آزاد، انسان، حكم قتل مرتد، تفاوت حقوق برده

مي مي و حدود قوه شود فقه ما بر انسان گذاريم، معلوم و در باب حقوق انسان و ايـني شناسي خاصي بنا شده است عاقله، ارايي ويـژه دارد

و هنگـام افتـاء، بـه شناسي آگاهانه يا ناآگاهانه ذهن فقيهان را در قبضه انسان آن. دهـد هـا فرمـان مـيآني تسخير خـود گرفتـه مـادام كـه

و آن معرفت انسان و صريح قرار نگيرد، كـاري كـه تـاكنون فقي شناسي و مورد نقادي عميق و شفاف نشود و هـان نكـرده شناسي، آشكار انـد

و آزادي  و عقيده و آبرو به جان آن نشاني از آن در آثارشان نيست، عموم فتاوايي كه مربوط و امثـال و امـور اجتمـاعي هاسـت، هاي انساني

و مسأله  و مشكل كه اشاره كردم، بديهيات عالم گذشته، امروز از بداهت افتاده همان. آفرين خواهند بود همواره مشكوك و ايـن بـه(اند طور

ازو فقيهان هم بايد در بديهيات گذشته) گردد تحول در عقالنيت برمي و ايـن، عـين اجتهـادي. ها غبارزدايي بنمايندآن شان دوباره نظر كنند

نه فقط اجتهاد در فروع  كه فقيه بايد انجام دهد؛ يعني اجتهاد در اصول، زم. است انـه، امروز جمهوري اسالمي هـم بـه تبعيـت از بـديهيات

مي  كه هيچ فقيهي در گذشته، طالق. دهد طالق را به دادگاه ارجاع بي در حالي و يك هاي سريع و جانبه از طرف مرد را شرعاً ممنـوع حجت

مي نمي و نافذ و جايز .دانست شمرد
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به قاعده و امثال آن هم باري را سبك نمي تمسك و در نهايت، نوعي پارهي تزاحم اس كند از.تدوزي غيرسودمند زيرا اگر بـراي مثـال

به پـيش نرفتـهي فقه نگشوده باب تزاحم، حكمي نظير حكم قتل را تعطيل كنيم، باز هم گره از كار فروبسته  و قدمي زيـرا شـخص. ايـم ايم

مي  مي زيرك و اگر وجودش موقتاً تحمل گـ داند كه حكم اصلي مرتد همان قتل است و هـر به خاطر مصلت ديگري است اه آن شود، صرفاً

بي  و حكمش نيز همـان مصلحت باالتر منتفي شود، فرد مرتد همان انسان كه بود، هـاي فـرض تـر از ايـن، آن كـه پـيش مهـم. حرمت است

و انسان معرفت پي شناسانه شناسانه كه متكاي اين حكم خاص هستند، فقط همين يك دهبل. آمد را ندارند اي دهكه در ها ها موضع ديگر فقه،

دي پي مي آمد به بار تـرين مـصلحت، بـزرگ. ها كاري از پيش نخواهـد بـرد سنجي اند، مصلحت نخورده ها دست فرضو تا آن پيش. آورند گر

.ها بايد بازگشتبه سرچشمه. همان تجديد نظر در معرفت سات

كه بر آن عزيز مي و جفايي را به مصلحت از ايشان رفع ستم كنند وه فـي رود خاتمـه دهنـد، گرچـ امروز هم اگر نفـسه امـري ميمـون

و دل آزادي  مي خجسته است كه حكام ما در انديشه.كند، اما كاري سترگ نيست خواهان را شاد هاي بنيادينشان در باب كار سترگ آن است

و سرچشمه  و سياست تجديد نظر كنند و آزادي آن. ها را الروبي نمايند حقوق انسان مي وگرنه به مصلحتي . رودي مـي آيـد، بـه مـصلحتچه

و امثال بگذريم از اين كه كساني معتقدنـد كـه امـروزه(ها، بردي بسيار محدود داردآن خالصه، تمسك به مصلحت يا پرهيز از وهن اسالم

و فتوري در آن نمي رجم و رهن و قتل مرتد، عين صالبت دين است ).اندازند راني

د ما امروز با دو مصلحت روبه يكي مزاحم كه يكي با ديگـري مزاحمـت ديني روبه ما با دو مبناي برون. يگري باشد رو نيستيم كه روييم

مي  و حتي فقيه امروزين ما هم و جايي بـراي. كوشد با همين عقالنيت جديد از مواضع پيشين دفاع كند دارد در اين مباني، بايد كاوش كرد

.ها در علم اصول سنتي باز كردآن 

كه فقيهان، و جامعه نبوده از آن خوب است بيافزاييم پي تحول بنيادي جهان كه در و جامعـه را همچنـان جا اند، تحوالت بنيادي جهـان

كه همهآن فرض گويي پيش. اندكه بايد در آراي خود منظور نكرده  ي عربـستان عـصري جامعه شدهي جوامع آينده، بزرگ ها اين بوده است

و لذا همان احكام پيشين بر جوا و ايـن فـرض كـه ممكـن اسـت جوامـع آينـده پيامبر هستند و جـاري اسـت مع آينده نيز كمابيش صادق

و قاعده دست و هرگـز واقـع خوش تحولي بنيادين شوند و خيـالي اسـت و استثناها به قاعده تبديل شوند، فرضي نـيش غـولي به استثنا ها

اس) چه رسد حق انتخاب زنان(هيچ فقيهي مبتكر انتخابات. نخواهد شد  و فقط پس از مطرح شدن نبوده و اگـر،آنت ا راآن هـا، بـا امـ هـا

كم. اند پذيرفته مي لذا به اين كه ورود ايده تر و اجتماعي جانبه در انديشهي انتخاب در ذهن بشر جديد، از يك تحول همه انديشند ي سياسي

ميو انسان و صرف يك قرارداد عادي جديد نيست شناختي حكايت و مبادي آن، دير يا زود، بـه لذا گرفتن. كند و نگرفتن مبادي اين شيوه

و لنگي كار مي .انجامد تعارض در عمل

مي. جهان اصول تازه است. جهان جديد، جهان فروع تازه نيست به فروع تازه هاي اصولي بازحل انديشند، از دادن راهو تا وقتي فقيهان

د عنصر مصلحت در فقه شيعي، خصوصاً توسط امـام خمينـي، قـدم بـسيار بزرگـي بـوده اند ورو اين كه برخي از نويسندگان گفته. مانند مي

و مقبولي است و با كشف مصالح تازه، فقه يـا حقـوق تـازه. است، سخن صحيح اي بنـا اما فرق است ميان اين كه فقه را تابع مصالح ببينيم

و  و با كشف مباني كه آن را فرمانبردار مباني بدانيم و اين و حقوق تازه فرض پيشكنيم، به لگاليسم. اي بنا نهيم هاي تازه، فقه نديدن مصالح

مي  به نوعي پراگماتيسم پريشان و صرف تبعيت از مصالح و سرچشمه چاره. انجامد خشك، به مباني الخـصوص هاست، علـيي كار، رجوع

و انسان سرچشمه و جامعه هاي مغفول كالمي و شناختي بب.... شناختي و در روزگـار» الف«ينيم كه چرا در روزگاري مصلحت آيا نبايد بـوده

و ضرورت»ب«ديگر   هاي عملي در كار بوده است؟؟ آيا فقط نيازها

كه با عقالنيت قوم هم در چند قرن گذشته، مالئم افتـادهبل. گشايي نبوده است رسد سرّ ماندگاري فقه ما، توفيق در مقام گرهبه نظر مي

و در ايندر حال حاض. بوده است به قوت نظري آن است به مرمت داردر هم قوت عملي فقه، منوط كه احتياج .جاست
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،)كه در آثار مرحوم مطهري هم آمـده اسـت(مطابق اين استدالل. در دفاع از حكم مرتد، استدالل ديگري هم مطرح شده است.3ـ2

مي همه مي كنند كه وقتي جان يا ناموس با وطن فرد موري عقال تصديق و در اين راه كـشتهد تعرض قرار گيرد، او حق دارد از آن دفاع كند

مي. شود يا بكشد  به مقدسات فردي يا قومي  اگـر شناسـيم؟ رسد، اين حق را براي او به رسميت نمـي اگر چنين است، پس چرا وقتي نوبت

كه عالي و بضاعت يك قوم موحد است اصل توحيد، بل(ترين سرمايه مطو و)ي بشريت است هري، متعلق به همه كه به قول ، مورد تهديـد

به خاطر اين سرمايه و كشته شود؟ چرا در اين تعرض قرار گرفت، آيا آن قوم مجاز نيست و بكشد و كشته شدني مقدس بجنگد جا كشتن

و مايه  به سرزمين جايز و تقاليـ هاي كفار براي در هم شكستن بتخانهي افتخار نباشد؟ چرا لشكركشي در؟1د ضـدتوحيدي جـايز نباشـد هـا

و بر اين مبنا رأي خود را سامان داده هاي ارزشي آغاز كرده جا آقاي مطهري از ريشه اين و گرچه مقدماتشان درسـت اسـت، نتيجـه اند اي اند

كه آدمي حق دارد عقيده. بلي؛ عقيده محترم است. اند مخدوش استكه گرفته به دليل آن است ب لكن حرمتش چـرا تعـرض. اشـد اي داشته

به حقوق است  و واجب است؟ چون دفاع از حق است.به ناموس محكوم است؟ چون تعرض آن. چرا دفاع از آن مجاز لكـن ايـن حـق از

و آبروي بعضي اشخاص خاص. آبروي همه محترم است. جان همه محترم است. ناموس همه محترم است. همه است  اگـر عقيـده.نه جان

به مقدسات خـود را همچون متعلقات ديگ  كه به آن را ناروا بشماريم، ديگران هم به همان اندازه حق دارند و تعرض نسبت ر محترم بدانيم

و از آن اگر مسلمانان براي خـود حـق دعـوت ديگـران بـه. يعني اين حق، دوطرفه است. دفاع كنند يا در گسترش آن بكوشند پايبند باشند

مي اسالم يا گاهي جهاد ابتدايي را قائلن  و نـاموس پس همان. توانند چنان حقي را براي خود قائل باشند د، ديگران هم كه در قلمرو مال طور

و حفظ دوسويه است، در مورد عقيده هم اين حق دوسويه است  شـان تـوان ديگـران را از بيـان عقيـده لذا بر اين مبنا نمي.و غيره حق دفاع

به آنان هجوم بر  به خاطر عقيده و يا به مقدسات خود دانستد يا ابراز عقيده بازداشت در. البته راه دعوت هميشه باز اسـت. شان را تعرض

به يك آتش اين به آتش جا بايد و ناموس و پذيرفته بس رسيده بس رسيد، همچنان كه در باب جان كس حـق تعـدي بـه نـاموس ايم هيچ ايم

اگر كسي خصمانه به مقدسات ديگري تعرض كرد يك حكـم دارد. مهم استجاي تعرض در اين ناگفته نگذاريم كه شيوه. ديگري را ندارد 

و مسؤوالنه تعرض كرد، حكم ديگري دارد  و اگر با دليل تعرض كرد،.و اگر عاقالنه به تعبير ديگر، اگر با علت تعرض كرد يك حكم دارد

و توان ديگر آن كه در بازار عقايد گوناگون، عقيده. حكم ديگري را. تر خواهـد بـود ياب گرتر است، در نهايت كام اي كه تواناتر ايـن توفيـق

و بـه حـذف اي استدالل كرد، نمي اي در نقد عقيده اگر متفكر يا نويسنده. ناميد» تعرض«توان نمي به مقدسات دانست توان كار او را تعرض

.فيزيكي او حكم كرد

كه شايستهي ديگري هم آمد اهللا منتظري، نكته در مكتوب حضرت آيت.4ـ2 ايشان حكم قتـل مرتـد را حكمـي.ي تأمل استه است

كه تصريح كرده. اندي نجاست كفار هم همين موضع را اتخاذ كرده درباره. اند سياسي ديده ـ ايـن يعني در عين آن ـ كـه بـه نظـر ايـشان اند

كه حكم دليل محكمي ندارد، افزوده  كه اين حكم جنبه«اند نظير بايكوت كردن برخي از دشمنان براي ايـن كـهي سياسي دارد، واضح است

و اخالق سوء  و مسأله ها به جامعهآن عقايد در مورد قتل.»هاي امروز جهان بسيار رايج استي بايكوت در سياستي اسالمي سرايت نكند

كه ارتداد شخص، مرتد هم گفته  و جامعه بسا از برخي توطئهچه«اند و در حقيقت، محـاربي مسل هاي سياسي عليه اسالم مين حكايت كند

.»با آنان است

به همان مي اگر سخن ايشان را تعميم دهيم، كه گفته جا ديانـت مـا«يا به قول مرحوم مـدرس،.»اسالم يك دين سياسي است«اند رسيم

ما  و سياست ما عين ديانت و يكـي از اتهامـات.تي شـعارهاي جمهـوري اسـالمي اسـو اين سخن امروز، از جمله.»عين سياست ماست

مي ها در جامعه غيرخودي كه .كوشند سياست را از اسالم جدا كنندي ما، همين است

جگسترش سريع اسالم: نگاه كنيد به1 .، از مجموعه آثار مرحوم مطهري16،
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و مهدورالدم بودن مرتد، احكام سياسي كه احكامي نظير نجس بودن كفار و اگر بپذيريم اسالم يك ديـن سياسـي باري؛ اگر بپذيريم اند

و ديانت ما عين سياست ماست، در اين صورت  پي است به اي از احكـام وقتي ما اسالم يـا پـاره. بند باشيم آمدهاي اين تصديق نيز پاي بايد

به ميان خواهد آورد  كـه حكـم اسـالم شـود، بـل يعني سياست اسالمي نمي. اسالمي را سياسي كرديم، از آن پس سياست مقتضيات خود را

مي  و هنگ» سياسي بودن«. شود سياسي و اقتضائات خاصي دارد كه حكمي سياسـي شـد، اقتـضائات ايـن صـفت بـه آن حكـم خصلت امي

مي. سرايت خواهد كرد  طور اسـت همين. گوييم اين ميز چوبي است، استحكام ميز در گرو استحكام آن چوب خواهد بود؛ نه بالعكس وقتي

مي  كه آن وقتي و امثال و مـشروط بـه شـرايط سياسـي موقـت بـودن«،»سياسي بودن«يكي از مشخصات مهم. گوييم فالن فكر غربي است

و آمريكا را رابطه براي مثال، اگر ما رابطه. است» بودن دري ايران و تابع مالحظات سياسي بدانيم، الجرم بايد تـصديق كنـيم كـه اي سياسي

و باخت، گفت سياست عرصه. توانيم حكمي ابدي صادر كنيم خصوص اين رابطه نمي  هـايو چرخشزني، مانور، انعطاف، وگو، چانهي برد

و وسيع است  مي. شديد ميي يك امر سياسي، مثل رابطه توان درباره مگر و آمريكا حكمي ابدي صادر كرد؟ مگر توان هميشه مـرگي ايران

و تابع شرايط«، يعني»سياسي«بر شوروي گفت؟  في.»موقت المثل حكمي سياسي دانستيم، الجرم اقتضائات حال اگر حكم نجاست كفار را

و اگر فردا آن اقتضائات سياسي از ميان برخاستند، آيا آن حكم هم خود به خود تعطيل نخواهـد شـد؟ت را بر آن بار كرده سياس حكـم«ايم

آن(» ذاتي حكم«يا» حكم فطري«كه» سياسي و اليتخلّف)به معناي ارسطويي كه بگوييم الذاتي اليختلف از اصـول» حكم سياسي«. نيست

ا  و تابع شرايط مي.ستموقت به مصلحتي، با قومي پيمان مي امروز ما بنا به مصلحتي ديگر، پيمان را و فردا بنا امـروز صـلح. شـكنيم بنديم

مي مي مي. جنگيم كنيم، فردا .كنيم امروز رابطه نداريم، فردا رابطه برقرار

و احكام اسالمي را سياسي مي كه اسالم پي كساني به ب دانند، بايد و بـه همـين آمدهاي اين ادعا، و گردن بنهنـد ه طور كافي توجه كنند

كه آن را گويي از انزوا خارج كرده به پيروان اسالم جواز عمل سياسي داده قانع نباشند و ا پـي. اين درسـت اسـت. اند اند آمـدهاي آن بـه امـ

و دائمي نمي. شود جا ختم نمي همين و لذا حكم سياسي هم موقت است اهللا لذا مـا رأي حـضرت آيـت. باشد تواند امر سياسي موقت است

مي منتظري را درباره و نجاست كفار، چنين حكمي سياسي بودن حكم قتل مرتد ها مصلحتي سياسي را در كـار فهميم كه پيامبر اكرم در اين

به دوام حكم بدهيم آورده و فقط در صورت احراز بقاي مصلحت، بايد حكم آق. اند و عمـوم فقهـا اين تفسير البته با ظاهر كالم اي منتظري

كه معتقدند اين احكام دائمي  كه خالفش ثابت شود منافات دارد و فلسفه. اند، مگر آن تواني سياسي اسالم هم نمي اين احكام را جزء اصل

حكم. دانست كه بگوييم تغييرناپذيرند  ن اين امر در اصـلعي. گذاردي اصول نشاندن، معنايي براي اصول باقي نمي هاي خرد را در مرتبه اين

و حقوق هم جاري است و فقه اگر فقه را دانشي اجتماعي بدانيم، در آن صورت قانون. فقه بي ساالري از. معنـا خواهـد شـد ساالري و فقـه

و راه خود را از آن جدا نخواهد نمود و سياسي. مقتضيات جامعه تبعيت خواهد كرد و حقوق ماهيتي اجتماعي  بـه يـا(به هر حال، اگر فقه

و مثالً داشته باشند، نمي) دنيوي: قول غزالي . رود جامعـه دنبـال قـانون نمـي. هميشه بر يك منوال بماننـد توانند از ماهيت خود تخطي كنند

به دنبال جامعه روان مي . شود قانون

مي آيت پرسش ديگر من از محضر.5ـ2 و اجتماعي شد، آيا كه اگر حكمي سياسي توان براي آن مصالح نهـاني اهللا منتظري اين است

و پـاي مـا را در اجتهـاد چنـان) در عرض مصالح دنيوي آشكار(و غيردنيوي  و اگر چنين باشد، آيا آن مصالح نهاني دست نيز فرض كرد؟

ح خفيـه در بندد كه مĤالً مصالح آشكار دنيوي را فداي مصالح نهاني اخروي كنيم؟ آيا اصالً معنا دارد كه يك حكم سياسي واجـد مـصال نمي

 عرض مصالح آشكار دنيوي باشد؟

و عوض آيا يك مورد رفتار سياسي انعطاف في ناپذير كه المثل دو طايفه هميشه با هم قهـر باشـند نشدني در تاريخ بشر ديده شده است

و امپرياليست كمونيست(يا در صلح باشند؟  ).ها زدندي صالبت ادعايي در اصول، در عمل معلق ها هم با همه ها
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و عكس مي رفتار سياسي، مشاركت در يك مسابقه است و در چنين ميداني، چه جاي سخن گفـتن العمل شما را عمل رقيب معين كند

و سياسي فقه، آن را از  مي» اجتماعي«بودن» سياسي«از سياست ثابت است؟ فرض مصالح خفيه در احكام اجتماعي بلـي؛. كنـد بودن خارج

به وجود نميل مصالح دنيوي بدانيم، كه خود به خود حاصل مي اگر مصالح اخروي را در طو  دو. آيد شود، اشكالي اما اگر در حكـم واحـد،

و دنيوي را در عرض هم فرض كنيم، آن حكم در مقام عمل، دير يا زود كارآيي خود را از دست خواهد داد  با. نوع مصلحت اخروي چون

ال  به مصالح خفيه، از دادن تغيير مي داشتن چشمي و آخـرت تـابع آن اسـت، يـا. مانيم زم در احكام سياسي عاجز فقه يا تماماً دنيوي اسـت

و دنيا تابع آن  در. تماماً اخروي است و دنيـوي آن و نيز با فقهي كـه مـصالح اخـروي اما البته با يك فقه تماماً اخروي كه دنيا تابع آن است

.توانيم دنيا را اداره كنيم عرض يكديگرند، نمي

و غيره، همه: تر دارد اي اصولي سؤال بعدي من چهره.6ـ2 و ديات به قصاص و احكام مربوط و قتل مرتد احكامي مثل نجاست كفار

و يقين  و اساساً اخبار متواتر اصوليين هم در بحـث از حجيـت خبـر واحـد،. آور، در سراسر فقه بسيار اندك هستند مستفاد از اخبار آحادند

به خبر واحد  كه عمل به قراين است، در فروع عملي واجب شمردهي را و عقلـي بيـان. اند محفوف و بـراي ايـن رأي خـود داليلـي نقلـي

كه سيره مهم. اند داشته و معتمـد خبـري مـي.ي عقال چنين است ترين دليل اصوليين اين است و يعني وقتي شخص يا اشخاصي ثقـه دهنـد

مي  حد تحذيري كه خبرشان به مي كنند، ولو آن مي تواتر نرسيده باشد، عقالً آن خبر را جدي و آن را در عمل خود منظور ايـن. كننـد گيرند

مي  و به شبهات كساني نظير ابن را و ديگران در باب حجيت خبر واحد هم اعتنا نمي پذيريم اما در همين سيره، عقالً. كنيم قبه، سيد مرتضي،

كه كار همه. بحث داريم  ميي عقال در آن هنگام مي به نقض حقوق مردم به ميان و آبرو و پاي جان و توقـف كشد آيد، حكـم بـه احتيـاط

كه فوري كسي را بكشيد، عقال بـه يعني اگر سيره. دهند مي و آن رسيد كه اگر چند خبر از اين ي عقال را مبنا قرار دهيم، انصافاً چنين نيست

عق از قضا سيره. راحتي به آن اخبار آحاد عمل كنند ميي و تعـرض بـه حقـوق كند در اينال حكم گونه موارد، در نهايت احتياط عمل شود

و روا شمرده نشود  و سخن مـا ايـن اسـت كـه هـر اي را ثابت نمي سخن هيوم اين بود كه هر خبري هر حادثه. ديگران به راحتي مجاز كند

و تكليف،. كند خبري هر تكليفي را تثبيت نمي  و حادثه، يا خبر تـر باشـد، خبـر هرچه حادثه عجيـب. نسبت معكوس وجود دارد ميان خبر

مي مشكوك كه هرچه سنگين همين. شود تر و منافي طور است تكليف، و از حجيـت تـر تلقـي مـي تر با حقوق مسلمه باشد، ضعيف تر شـود

و چيزهايي از اين قبيل را انصافاً نمي مسأله. افتد مي و توان با ادلهي قتل مرتد، سنگسار كردن، ي مربوط به حجيت خبر واحـد تحكـيم كـرد

و ادله به قراين ي عقال باشد، وقتي كـه خبـر ترين دليل حجيت خبر واحد، سيره خالصه اگر مهم. اي بيش از آن حاجت داريم در اين موارد،

مي گيرد، به اقتضاي همان سيره واحد با حقوق انسان در تعارض قرار مي باي عقال، از حجيت و لذا و افتد و در پـي ادلـه يـد احتيـاط كنـيم

و در غير اين صورت، توقف كنيم قراين محكم .تري باشيم

مي نكته.7ـ2 اين اسـت استشمام من از كل مطلب ايشان،: اهللا منتظري در ميان بگذارم، اين است خواهم با حضرت آيتي ديگري كه

را ريخي يـا غيرتـاريخي مـيكه گويي ايشان مخاطب حكم الهي را انسان فطري يا انسان فراتـا  و بـه طـور كلـي موضـوعات احكـام داننـد

يا موضوعاتي فراتاريخي گرفته  و كار هميشه با موضوعي واحد است يا نكاح يا قتل ي فـرض نـه فقـط در نوشـته اين پـيش ... اند، گويي سر

ميكه در نوشته ايشان، بل به چشم كه. خوردي عموم فقها و گويي اين بزرگواران معتقدند و فطـرت  انـسان، از آن حيـث كـه انـسان اسـت

و بر جامعه كه تاريخي است نه انساني و ثابتي دارد، مخاطب احكام الهي است، و مـشمولي خاصي زنـدگي مـي ماهيت انساني معين كنـد

و  و سياسي و اجتماعي نم در مالحظاتي كه اخيراً به رساله. شودمي... تحوالت ذهني ي مـريخ، از خواندن در كره ها افزوده شده است، حكم

و امثال آن را ذكر كرده يا تيمم در كره و اين نمونه. اندي ماه، يا سن بلوغ در آن كرات كه گويي فقهـا انـساني فرضـي ها حكايت از آن دارد

كه در همه  و وجود خواهد داشت، مخاطب احكام شرعي گرفته ثابت را در فـرض اين پيش. اندي ادوار وجود داشته ي عباديـات عرصـه هـا

و اختاللي پديد نمي و اجتماع، بسيار غريـب مـي اما در عرصه. آورد محضه چندان اشكال و محـصوالت عجيبـي بـه بـاري سياست نمايـد

.آورد مي
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و در عرصه و اجتماعيبه هر حال، مهم است بدانيم كه ما مخاطب احكام شرع را در باب معامالت آن(» انسان فطري«ي سياسي يعني

كه در همه  و قدر مشتركي از انسانيت و الي يوم القيامة وجود داردي انسان حداقل ، كـه از لحـاظ»انـسان بالفعـل موجـود«دانيم، يـامي) ها

و غيره در هر دوره .اي مشخصاتي دارد شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عقالني،

از اگر فرض اول را بپذيريم، ديگر نمي مثل بلوغ دختر در نـه(اند، بعضي ديگر اند، بعضي اجتماعي احكام سياسي توانيم بگوييم بعضي

به فالن جامعه) سالگي به زندگي قبيله) مانند ضمان عاقله(اند، يا بعضي احكام مربوط .انداي مربوط

و كار داشتيم، مخاطبمان انسان تاريخي استبه نظر مي و اجتماعي سر كه بـر روي خـاك يعني. رسد وقتي ما با احكام سياسي  انساني

مي فرهنگ مي و در زير سقف تاريخ زندگي و بـر عهـده. كند نشيند و ملحوظ اسـت به آن انسان مندرج ي لذا در آن احكام، شرايط مربوط

كه با چشم مسلح، آن شرايط را و محققان است و اطالق مزعوم اين قبيـ) شوند كه غالباً ذكر نمي(فقيهان و بيرون بكشند ل احكـام را ببينند

و روان ربط وثيق احكام فقهي اسالم با نحوه. مورد تجديد نظر قرار دهند و تـاريخ و جغرافيا و مزاج و بنيه شناسـي آنـاني معيشت اعراب

و مطلـق را مخاطـب بيش) اهللا دهلوي به تصديق كساني چون ولي( ي لـذا ترجمـه. هـا فـرض كـردآن تر از آن است كه بتوان انسان مجـرد

مي گي، ظاهراً تنها كاري است كه در اين فرهن به عمل آورد جا و وقتي سخنان امام علي در مورد زنان را مطلق نمي. توان ها را نـاظرآن گيرند

و سراغ ذات مجرد از تاريخ انسان برويم؟به زنان بالفعل موجود آن زمان مي  گيرند، چرا مالك را توسعه ندهيد

و ايشان از آن موضع، تكليف معامالت را نيز معلوم نكرده، آيا الگوي فقيهان در مورد فقه اند؟ بـه نظـر مـن، عمدتاً عبادت نبوده است

و واجد مـصالح خفيـه فقيهان احكام باب معامالت را از روي عباديات محضه قياس گرفته  و مستقل از شرايط و همه را به يكسان، ابدي اند

.اند دانسته

د و دوره:ي مهـم را از سـر گذرانيـدر نظر آوريم كه اسالم در طول تاريخ خود دو دوره عالوه بر نكات فوق، خوب است ي تأسـيس،

و چـه.ي استقرار دوره و ناشي از اقتضائات آن دوران بوده است، به دوران تأسيس چه مقدار از احكام فقهي مربوط كه آيا نبايد كاوش شود

نآن مقدار از  به دوران استقرار؟ آيا و مرتـدانميها مربوط همچـون مـسائي نبـودن(توان گفت كه احكامي نظيـر احكـام مربـوط بـه كفـار

و(و غيره، مربوط به دوران تأسيسند) حقوقشان با مسلمانان، وجوب قتل مرتد  و تالطم احـوال و مديريت انقالبي و ...) يعني دوران انقالب

و اجتهاد ديگري مي و آيا دوران استقرار، اساساً حكم  اگر احكام شرعي را از اين منظر مورد مالحظه قـرار دهـيم، احكـام فقهـي مـا طلبند؟

 دستخوش تحول اساسي نخواهند شد؟

مي بحث آمر من بيشـ3 كه علم فقه است، مربوط به علم فقه، از آن نظر مي. شود تر چه مقدار بار ماهيت اين علم كه تواند معلوم كند

.توان نهاد بر دوش آن مي

و مجمل، از نظر بنده برخي از ويژگيبه طور بسيا :هاي علم فقه از اين قرار استر خالصه

و اكان تكامل بيش.1ـ3 كه يك علم بشري است، همواره ناقص است و بيش علم فقه، از آن نظر نه فقط تحقيقـات. تر وجود دارد تر

بل درون مي فقهي، كنكه تحوالت علم اصول بيتواند علم فقه را شديداً متحول و لذا ادعاي كمال براي آن .وجه استد

و برنامه يعني جامعه. روست علم فقه، علمي دنباله.2ـ3 و طراح و صـبغهبل. ريز نيست ساز و شـكل يكه وقتـي جامعـه سـاخته شـد

به خود گرفت، فقه احكام آن را صادر مي نه توسعه آورده. كند خاصي تف فقيهان نه نه بيمه، نه انتخابات، نـه بردگـي را لغـو. كيـك قـوا اند،

نه نظام ارباب و را كردند و رفته ها، موضعي اينكه در مقابل همهبل... رعيتي به گيري كردند .ها، با اكراه رضايت دادندآن رفته

مي علم فقه، همچون علم حقوق، علمي است حيلت.3ـ3 و همين، خصلت شديداً دنيوي آن را نشان .دهد آموز
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و اعمال ظاهره كار دارد. فقه، علمي ظاهربين است علم.4ـ3 به ظاهر اعمال حتـي اسـالم آوردن زيـر شمـشير را هـم اسـالم. يعني

. اي ديني نيستي فقهي لزوماً جامعه جامعه. كند محسوب مي

مي.5ـ3 و يك سطح معيشت نازل هم و يك عقالنيت نازل،  فقهـي،ي جامعـهو سـازد فقه موجود با يك اخالق نازل، يك هنر نازل،

.كندي مدرن را اقتضا نمي رفته پيشي لزوماً يك جامعه

و علـم فقـه موجـود، مـصرف علم فقه، علمي مصرف.6ـ3 و انـساني جهـان كننـده كننـده اسـت و زبـان شناسـي و شناسـي شناسـي

و پاسخ جامعه به همين سبب، اجتهاداتش مقنع و به معارف درجه كنندگي اين مصرف. گو نيست شناسي كهن است كهنه فقط نسبت ي دوم،

به معارف درجه .ي اول هم تحقق دارد نسبت

مي. علم فقه، علمي اقلّي است.7ـ3 كه براي رفع خصومت الزم است و الغير يعني اقلّ احكامي را را. دهد كه حـداكثر كـاري نه اين

و تدبير زندگي الزم است، بياموزد .كه براي اداره

ف.8ـ3 و. قه، علمي است متأثر از ساختار اجتماع علم و لذا تابع مقتـضيات اجتمـاع و سياسي، به عبارت ديگر، علمي است اجتماعي

و در خور ميآنو سياليت. ها، نه برعكسآن سياست و فقها نمي. كند ها فقه را هم سيال و تاريخ را فقه به عبارت ديگر، جهان . سازندو باز

و تاريخ بل و فقه از پس مي كه جهان و روابـط جديـد، زنـدگي را بـراي آيد تا در جهان تحول تحول خود را دارند و واجد چارچوب يافته

بي آدميان مطبوع و ).آن هم به نحو اقلّي(تر كند كشمكش تر

حق علم فقه كنوني، علمي تكليف.9ـ3 نه .مدار مدار است،

در.10ـ3 و همين مايه علم فقه كنوني، قائل به مصالح خفيه .ي كندي، بل توقف حركت آن شده است احكام اجتماعي است

و آن را قائمه تاكنون بسيار جدي گرفته،)به معني همين فقه موجود(علم فقه را و در ميان علوم دينـي، بـهي ديني كردهي جامعه اند اند

و فربهي بيش  در تري بخشيده آن رشد و آجل آدميان را و سعادت عاجل و تابع آن نهادهاند و بـراي گرو و كامـل و آن را علمـي ابـدي انـد

و همه همه مي. اندي ادوار تاريخ دانستهي جوامع كه براي علم فقه برشمرديم، موج كه دسـت اما مجموع خصايصي كـم در تمـام ايـن شود

به چشم ترديد نگاه كنيم  كه ما تا چه حـد حـق داريـم چنـين علمـي را مـدار اهللا منتظري اين است بنابراين، پرسش نهايي من از آيت. امور

و مالك تصميم و مبناي حقوق را گيري درباره زندگي و ناموس مردم قرار دهيم؟ آيا علم فقه موجود، تاب كشيدن چنين بـار گرانـي ي جان

به واليت و آيا اتكاي رهبر فقيد انقالب و اختيارات حاكم اسالم، خبر از اين نمي دارد؟ ك فقيه ه علم فقه موجود، آمادگي حل مسائل تازه داد

و به حقيقت، حاجـت بـه» ها كافي نيست اجتهاد مصطلح حوزه«را ندارد و آيا ايشان نه دنياي جديد؟ و علم فقه در خور دنياي كهن است،

و شارع تازه، را در پرده د» فقيه واليت«ي بنايي نو، در مفهوم تشريع و آيا معنايي جز اين ر نظر داشتند؟بيان نكردند
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به پرسش  هاي دكتر عبدالكريم سروش پاسخي

 حسينعلي منتظري

و تشكر از جنابعالي، نامه و تحيت و منتقدانه پس از سالم شدي عالمانه به مـسائل فقهـي مـورد ابـتالي.ي شما زيارت توجه جنابعالي

و نكته  تق زمان و مباني آن، قابل به اجتهاد و در حقيقت، اين سؤاالت متوجه كليه هاي مربوط و انديش دير است هـاي منـدان حـوزهي فضال

و لذا، از همه  مي علميه است و قلم هستند، انتظار و تحقيق گونه مسائل را مـورد توجـه قـرار داده، نظـرات رود ايني آقاياني كه اهل بحث

.مستدل خويش را بيان فرمايند

و نكتهي مباني درباره البته بحث تفصيلي و فقهي فقهاي اعالم و اصولي كه جنابعالي بر اساس كالمي ها فقه را در تـرازو قـرارآن هايي

مي داده كه در اين نوشتار نمي ايد، مجال واسعي مي طلبد و شرايطي كه فعالً براي من حاصل نيست گنجد به منظور. طلبد ـ لذا در اين مجال

به نامه بي احترام و ميپاسخي جنابعالي به چند نكته اشاره ـ صرفاً :كنم نماندن آن

و توسعه.ي اول نكته گونه كـه يكـي از عوامـلي آن خواهد شد، همانشكي نيست كه انتقاد علمي در هر رشته از علوم، موجب رشد

و عميق  و مفاسد در همه رشد و مصالح و تضاي زمينه تر شدن فهم بشر از واقعيت و نقد علمي بـوده ها، گشوده شدن باب تعامل رب افكار

و يقيناً اگر اين باب گشوده نمي و تكنيكي به رشد كنوني نمي است و تحقيـق در مـسائل. رسيد شد، بشريت از بعد علمي لذا نبايـد از نقـد

و يا از آن جلوگيري كرد  كه اصل دين تافته. علمي غفلت ورزيد و ثبوت احكام آن معموالً از راه درست است  وحي اسـت،ي خدايي است

و ساخته و ارائـهي انسان ولي علم فقه تافته و احكـام فقهـي را اسـتنباط و فهم خود مبـاني دينـي به قدر درك و اين فقها هستند كه هاست

و بررسي است. اند نموده و ويژه در كشور ما، كه پس از انقالب، زمينهبه. پس همچون ساير علوم، قابل نقد ي ارتباط بين دو قـشر حـوزوي

و علمي اين دو قـشر مـؤثر در جامعـه، از سـابق بـيش دانشگاهي فراهم شده، الزم است رابطه ازي فكري و هـر قـشري بتوانـد تـر گـردد

به نوآوري و و بحث علمـي در حـوزه هاي قشر ديگر كامالً استفاده كند يكي گسترش باب نقد به اين هدف، و مجـامع ترين راه رسيدن هـا

و گردهم فرهنگي، در قالب ميزگر  به وسيله آيي دها و بازتاب نظريات و ديگر تحمل عقايد هر قشر توسـط قـشري رسانه هاي علمي هاست،

و كنار گذاشتن تنگ و واكنش نظري ديگر .هاي تندي است كه تا به امروز معمول بوده است ها

و دانشگاه، هيچ و عالم به همه حوزه و مسائل، كدام نبايد خود را حق مطلق بيي امور و بحث علمي بپندارندو و. نياز از نقد زيرا فهـم

و نسيان در سرشت انسان و خطا و. ها نهاده شده است درك انسان محدود، و توجه به اصول و نقد به قوانين بحث ـ ضمن تعهد از اين رو

و پرهيز از خلط و مغالطه مباني هر علم و شيوه ها ـ بايد تعام ها و غيراخالقي و ارائههاي غيرعلمي و نقد علمـي آزادانـهل فكري ي نظريات

و فهم جمعي را وسيع و فقـه اسـالمي را روز بيش از پيش عملي گردد تا بتوان از طرفي ظرفيت درك و از طرف ديگر معارف حقّه تر كرد،

و غني به روز روشن به مكاتب جهاني، پاسخ تر و سؤاالت نسل جديد آشنا به نيازها، شبهات، و و قانعتر ساخت .كننده داد علمي
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 يكي از امتيازات شيعه، مفتوح بودن باب اجتهاد مطلق، در نسائل نظري فقه است؛ بر خالف اكثر اهل سنت كه اجتهاد آنان.ي دوم نكته

و احمد بن حنبل محدود است در چارچوب فتاواي فقهاي اربعه فقـه شـيعه با اجتهاد مورد نظر است كـه.ي آنان، مالك، ابوحنيفه، شافعي،

را مي و مكـاني بـشر و متغير ناشي از شرايط زماني و نيازهاي مختلف و عقل، مسائل و سنت و كتاب و اصولي به مباني كالمي تواند با اتكا

.ي تخصصي خود پاسخ دهد در حوزه

و برر كه در استنباطات فقهي ما مؤثرند، نيز از اجتهاد و اصولي كه برخي از مباني كالمي بيبديهي است و سي مجدد نياز نخواهـد بـود

ـ هرچند همراه با تفاوت) اهللا تعالي عليهم رضوان(فقهاي ما  و نشيب نيز پيوسته و فراز و تجديدنظر در آن مباني ادامـه داده ها ـ به اجتهاد ها

و بررسـي هايي كه در علوم نصيب بشر شده، الزم است برخي از مبان خصوص در عصر حاضر، با پيشرفتبه. دهندو مي  ي مورد تجديدنظر

و متـون دريافتزيرا. قرار گيرند و برداشت و مفاهيم و تشخيص موضوعات و اصولي هاي علمي جديد، طبعاً در درك بعضي مباني كالمي

و هر نظر جديـد صددرصـد صـحيح اسـت. ديني تأثير خواهند داشت  كه هر فكر قديمي باطل،  كـه بـه ايـن بـل. البته اين بدان معنا نيست

و با دليل متقن پذيرفته يا رد شود و دقت كامل قرار گرفته كه هر نظريه مورد بررسي عميق .معناست

و محققين حوزه ـ الزم است بيش از پيش هاي علميه پس بر فضال و فقه اسالمي را بر عهده دارند كه صيانت از معارف حقّه ـ ي دينيه

و موضوعات مهم و آراي مختلف آشنا شده  فقهي را بر اساس تحقيقات علمي جديد مورد بررسي قرار دهند تا بتوانند با بصيرت با مكاتب

به پرسش و دانـشگاه را فـرا گرفتـه، پاسـخ دهنـدو استدالل، كه امروز اذهان جوانان حوزه و شبهاتي در غيـر ايـن صـورت، ضـايعات. ها

و اعتقادي جامعه ناپذيري بر بنيه جبران شدي ديني .1و العالم بزمانه التهجم عليه اللوابس.ي ما وارد خواهد

و غناي بيش حوزه به علوم مختلف زمان خود، از جامعيت و عـالوه بـر فقهـاي هاي علمي ما در گذشته نسبت تـري برخـوردار بودنـد

و دانش و فيلسوفان مي بزرگوار، متكلمان و پزشكاني متخصص نيز در خود پرورش و رياضي .دادند مندان علوم طبيعي

ميب همي مناظره رسد اگر سنت حسنهه نظر و دانشگاه، بين ـ بـهي علمي در مجامع علمي حوزه و دگرانديـشان، روز بـه روز انديشان

و رشد فكـر دينـي گيري دور از جهت و گسترش يابد، نتايج خوبي در جهت احيا ـ معمول شود و خطي و مالحظات سياسي هاي تبليغاتي

پ و و رفع شبهات .اسخ به سؤاالت نسل جديد به دنبال خواهد داشتدر جامعه

مي.ي سوم نكته كه گفته به اين معنا نيـست كـه احكـام اسـالم، اين و استنباط احكام نقش اساسي دارند، و مكان در اجتهاد شود زمان

به زمان يا مكان خاص هستند  و مخصوص و در بر حسب نص قرآن كريم، پيامبر. همچون احكام اديان گذشته، محدود  ما خاتم پيغمبـران،

و همين اسـت منظـور از حـديث صـحيح زواره. نتيجه، دين او خاتم اديان الهي است و براي هميشه است : پس اجماالً شريعت او همگاني

و حرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة و الحرام، فقال حالل محمد حالل أبداً إلي يوم القيامة او.قال سألت أباعبداهللا عن الحالل  يعني شريعت

.2شدني نيست نسخ

و نداي جان انسان كه اصل دين مقتضاي فطرت و روح همه با اين و هست، و آن تسليم در برابر ها بوده يكي بيش نيست ي اديان الهي

و خودپر و تجـاوز و پرهيز از هر نوع ظلـم و عدالت طي كردن مسير حق و و جهان ديگر به غيب و ايمان : هاسـت سـتي خداي كامل يگانه

و برنامه فطرة اهللا الّتي فطر النّاس عليها التبديل لخلق اهللا ذلك الدين القيم كه انسان، ولي در فروع مي هايي و ها را و در مـسير حـق سازند

و اجتماعي انسان عدالت قرار مي .ها، متفاوتند دهند، به مقتضاي شرايط ساختاري

جكافي1 ص1، ،27

ص2 58همان،
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به برنامه هاي متفاوت اديان الهي گذشته، همچون كالس وي هستند كه هر كدام محدود و احتيـاج و درك هاي خـاص متناسـب بـا سـن

مي ولي پس از گذراندن دانشگاه، فرد طالب علم به مرحله. شرايط دانشجوست  و راهنمـا اي از غناي علمي رسد كه ديگـر نيـازي بـه معلـم

و از رشته  و برنامـه.ي يافته استهاي مختلف علوم، اجماالً آگاه ندارد، عقل او تكامل يافته هـاي اديان الهي گذشته نيز هر كدام داراي فروع

و روحي انسان  و اقتصادي و اجتماعي پس طبعاً هـر كـدام محـدود بـه زمـان خـاص. ها در آن زمان بودند خاص متناسب با شرايط حياتي

و فراگير همه. خودش بود  و برنامه ولي دين اسالم، ديني است جامع مي محسنات و هاي و قابـل انطبـاق بـا شـرايط ختلف اديـان گذشـته،

و مكان زمان به مرحله. هاي گوناگون ها ميو عقل بشر در اثر تكامل كه و مكـاني اي از بلوغ رسيده و اجتهاد براي هر زمـان تواند با كوشش

به پيام برنامه و در نتيجه، نياز و سنت استخراج كند و كتاب ،)72ي خطبـه(البالغـه نهجدر. بر جديد نداردي عملي متناسب با آن را از عقل

و الفاتح لما انغلق: راجع به پيامبر اكرم وارد شده و گشايندهي گذشتهي همه كننده ختم(الخاتم لما سبق و بـاألخره). هـاي بـستهي همـه ها

و حرام آن حضرت، محدود نبودن آن و حالل و بقاي شريعت به زماني مفصود از ختم نبوت خاصـو ايـن معنـا، منافـات نـدارد بـا هاست

هـا، يـا مبـدل شـدن موضـوع بـه اختالف در احكام بر حسب اختالف در زمان، به دنبال انتفاي برخي موضوعات، يا اختالف در برداشـت 

و مالك موضوعي وسيع  به مقتضاي تزاح تر يا محدودتر بر حسب استنباط از مصالح و يا كنار گذاشتن موقت برخي از احكام و برخورد ها م

مي اينك نمونه.ها مالك : شوم هايي از اين موارد را يادآور

نه.الف و مملكويت انسان، به عنوان كفاره تعيـين شـده، از دايـره با انعدام كه در ابواب مختلف فقه ي كفـارات تنها موضوع عتق رقبه،

بل حذف مي و اماء، عمالً از حوزه كه همه شود، به عبيد ميي احكام مربوط .گرددي فقه حذف

در.ب و سـنت؛ از بـاب مثـال، و موضوعات مـذكوره در كتـاب به برخي مفاهيم و برداشت نسبت  اختالف نظر فقهاي پيشين در فهم

و ابواب مختلف فقه، لفظ ـ بـر حـسب سـابقه» امام«بسياري از روايات و بسياري از بزرگان فقها و موضوع حكم شرع واقع شده ي ذهنـي

خ ـ مقصود از لفظ اعتقادي به امامت و. انـد را در اين قبيل مسائل خصوص امام معصوم پنداشته» امام«ود نسبت در صـورتي كـه از قـراين

نه خصوص امام معصوم شواهد زياد استفاده مي كه مقصود، مطلق حاكم سياسي يا قضايي يا مدير امور اجتماعي است، .شود

و.ج به مالك سيع تبديل موضوع به موضوعي محدودتر يا و استنباط حكم با اتكا و شرايط زماني يا مكاني، هـاي تر بر خسب مقتضيات

به تبع تبدل موضوع و در حقيقت تبدل حكم .قطعي،

:شوم از باب مثال، مواري را يادآور مي

كه منفعت رايج آن خوردن بوده است.1 به انس. حرمت فروش خون در شرايطي بوده به منظور تزريق ان، ظـاهراً پس فروش آن

.ي عقالنيه است زيرا به اصطالح، داراي منفعت محلله. اشكال است بي

كه ابزار جنگ در اين.2 و كمان بوده، در زماني و شتر و رمايه، اسب مي موضوع سبق از. شـد ها خالصه ولـي امـروز صـحبت

و هواپيماهاي نظامي است  و توپ مي. تانك و كمان، خصوصيت ها مانعي ندار توان گفت مسابقه در اين پس و شتر و اسب د

.ندارد

و كلمات فقهاي اعالم در پنج يا شش يا هفت چيز، يعني گنـدم، جـو، بيت عليهم موضوع احكام احتكار در اخبار اهل.3 السالم

و نمك خالصه مي  كه مبتني بـر تعبـ.شد خرما، مويز، روغن، زيتون، د با اين كه اين قبيل احكام از قبيل احكام عبادي نيستند

و مفاسد كه مصالح بلآن محض باشند و مالك ها بر ما پوشيده است، و حيـاتي انـسانكه به لحاظ مصالح هـا هاي اقتـصادي

و نيازهاي ضروري اند، پس در عصر ما با تحول عميق در زندگي انسان تشريع شده  آنـان، قهـراً موضـوع حرمـت احتكـار ها
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گ مثالً نمي. تر خواهد بود خيلي وسيع كه حيات بعضي انسان توان كه احتكار در زيتون جايز نيست، ولي در داروهايي هـا فت

آن وابسته .هاست مانعي نداردي به

مي درباره.4 و مما أخرجنا لكم مـن: فرمايدي زكات، خداي متعال در قرآن كريم يا أيها الّذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم

مي.األرض س مقتضاي ظـاهر هـر دو آيـه،پ.و جمع مضاف مفيد عموم است.لهم صدقة تطهرهم خذ من أموا: فرمايدو باز

اند كه تقريباً گانه تعيين شدهو براي مصرف زكات در قرآن كريم، اصناف هشت.ي اموال مسلمين تشريع زكات است در همه

مي همه در. شوندي خألهاي اقتصادي جامعه را شامل و احاديـث معتبـره وارد شـده كـه البته فقرا مصرف شـاخص زكاتنـد

و اگر كافي نبود، زيادتر قرار مي  به قدر كفايت آنان قرار داده و ظاهراً ذكر فقرا در ايـن. داد خداوند براي فقرا، در اموال اغنيا

و ذكر فرد شخاص بوده است در پس منظـور همـه. قبيل احاديث، از باب مثال و ي كمبودهـاي اقتـصاد جامعـه بـوده اسـت

و جامعـه تـشريع حقيقت، كه به منظور پر كردن خألهـاي اقتـصادي دولـت اسـالمي و خمس ماليات اسالمي هستند  زكات

و پر كردن خألهاي اقتصادي، در همه شده و طبعاً بايد براي رفع كمبودها و براي همه اند و مكـاني زمـاني زمينهوها هـا هـا

به عقيده. كافي باشند ـ ـ خاتم اديان چون اسالم و بـراي هميـشه اسـتي ما و تشريع احكـام آن بـراي همـه و. الهي است

و خلفا گرفته مي كه در زمان پيامبر اكرم .شد، همين زكوات بود مالياتي

نه چيز مشخص قرار دادند از طرف ديگر، در روايات معتبره وارد شده است هنگامي كه آيه ي زكات نازل شد، پيامبر اكرم زكات را در

و عفي عما سوي ذلك. گر صرف نظر كردندو از چيزهاي دي و در حقيقت اين يك تصرف حاكمانه بوده.وضع رسول اهللا الزكاة في تسعة

ي ثـروت عمـومي در آن نـه چيـز با اين مقدمات، ممكن است گفته شود در زمان آن حـضرت، چـون عمـده.ي آن حضرت است از ناحيه

و زكات را در نه چيز قرار دادها شد، پيامبر اكرم اعمال حاكميت كرده خالصه مي كه عمده ولي در زمان. اند ند و اموال عمومي هايي ي ثروت

مي را تجارت و كارخانجات بزرگ تشكيل و صنايع مهم دهند، با منحصر كردن زكـات واجـب در نـه چيـز، يـك دهـم از كمبودهـا هـم ها

كم. شود برطرف نمي  و هر منطقه، بايد و درآمـد عمـومي را از پس حاكم اسالمي در هر زمان و ثـروت بودهاي اقتصادي را از يـك طـرف،

و در نتيجه، ماليات طرف ديگر بررسي  و بر حسب نياز، زكات را در اموال مردم قرار دهد و كند ها به عنوان زكـات واجـب دريافـت شـود

ح تر از نه چيز خواهد بود؛ چنان موضوع زكات، بسيار وسيع  و قاطر نيز زكات قرار دادنـد كه اميرالمؤمنين نيز در زمان . كومت خود، بر اسب

و تحقيق بيش به تعقيب كه نياز .تر دارد البته احتمال مذكور در باب زكات، فعالً مجرد احتمالي است

و فلسفه در فقه ما، از اين قبيل نمونه به لحاظ حكمت كه ي تشريع حكم، بسا ناچاريم بر حسب شـرايط زمـان يـا مكـان، ها زياد است

و محدود بودن موضوع حكـم از طـرف وضوع حكم را وسيعم و علت تشريع حكم از يك طرف، و باألخره جمع بين فلسفه تر فرض كنيم

به زمان به مناسبت اهميت مالك، ناچاريم محدوديت موضوع را مربوط و . هاي خاص بدانيم ديگر، ميسر نيست

و تقديم اهم بر غيراهم تزاحم مالك.د و حرام، با هم متـزاحم شـدند، بـه اگر: هاي احكام  در جايي دو حكم واجب يا حرام، يا واجب

كه جمع گونه و ايـن قبيـلآن اي به حكم عقل قطعي، حكمي كه مالك آن اهم است بر ديگر تقـدم دارد ها در مقام عمل ميسر نيست، قهراً

و برخورد مالك  و ها در زندگي شخصي انسان تزاحم و در مسائل اجتماعي و سياسي نيز بسيار اتفـاق مـي ها عـالم طبيعـت،. افتـد اقتصادي

و مالك و برخورد مصالح و انسان عاقل، هيچ عالم تزاحم .كند گاه اهم را فداي غير اهم نمي هاست

و مقايسه پس ممكن است حاكم اسالمي بر جسب مالحظه و مسلمين  شده از متون اسالمي هاي قطعي استنباطي مالكي مصالح اسالم

كه در همـه و اين بابي است واسع، و ضرورت، مدتي متوقف كند به خاطر تزاحم يو درك روح اسالم راستين، برخي از احكام اسالمي را

مي در اين. ابواب فقه سريان دارد به طور كلي بايد حقوق انسان جا يادآور و جزايي، و سياسي كه در تشريع احكام اجتماعي ها رعايـت شوم

و بر اين اساس پرسـش تر روي حقوق فردي انسان جنابعالي در نوشتار خودتان بيش منتها. شود در هـاي خـود را تنظـيم كـرده ها تكيه ايـد،
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كه در تشريع صحيح جامع، بايد هم به حقوق فردي انسان به حقوق جامعه صورتي و هم كه بستر تكامل انساني متشكله ها ـ وي صالح هـا

و و همهرسيدن به اهداف خلقت است و در نتيجه، در مواردي كه بـين طبعاً مورد نظر انبياي الهي ـ توجه شود ي مصلحين اجتماعي است

مي حقوق فردي انسان و حقوق اجتماع متشكل صالح تزاحم پيدا و قابل جمع نيستند، شارع بايد در مقام تشريع، مـصلحت اعـم را، ها شود

ميكه نوعاً مصلحت اجتماع است، مالك تشريع قرا و طبعاً برخي از حقوق فردي اشخاص، فداي مصالح جامعه .گرددر دهد

كه به انسان.ي چهارم نكته بل درست است كه عقل حجت خدايي است اسـت زيـرا حجيـت» الحججام«كه به اصطالح ها افاضه شده،

مي  و سنت نيز از راه عقل براي انسان ثابت از كتاب و خداي متعال در آيات بسياري و تدبر ارجاع داده كتاب عزيز انسانگردد به عقل ها را

و يـا هواهـاي نفـساني اسـت  و خرافات يا تقليد كوركورانه و محور كارهايشان اوهام كه محكمات عقلي را ناديده گرفته و كساني را است

و در حديث شريف امام رضا نقل شده و عدوه جهل: مورد توبيخ قرار داده است، و در حديث ديگر در تعريف عقلهصديق كل امره عقله ،

و اكتسب به الجنان: وارد شده و بر تمـام، ولي1ما عبد به الرحمن و ناقص است كه عقل انساني، همچون وجودش محدود  بايد توجه كرد

و هرچند عقل در فطريا و نتايج قهري اعمال احاطه ندارد و مفاسد و مصالح و عاقبت امور و آينده و گذشته و قضاياي كليه، نظام هستي ت

و خـصوصيات» مستقالت عقليه«اصطالحو به و مفاسد اعمال و مصالح اجماالً حكم جازم قطعي دارد، نسبت به بسياري از قضاياي جزميه

و لذا از حضرت امام زين  و شناخت راه سعادت در نشئات پس از مرگ، كميت آن لنگ است و حيات اخروي العابدين نقل شده عالم غيب

ف .2إنّ دين اهللا اليصاب بالعقول الناقصة: رمودندكه

و هر اندازه عقـل او تكامـل يابـد، در عـينكه آميختهبل. وانگهي انسان عقل محض نيست و غضب، و شهوت و وهم اي است از عقل

و بغض  و حب و هواها و تحت تأثير تقاليد و تمايالت نفساني و خودخواهي حال، ناخودآگاه اسير غرايز إالّ. ها خواهد بـودو لجاجتها ها

و بيداري انسان. من عصمه اهللا تعالي  و بصير، انبياي عظام را براي تنبه و خبير وو بر اين اساس، خداي لطيف كريم و تقويـت فطـرت هـا

و  ـ كه عقل از درك و نتايج قهري اعمال و عواقب و مفاسد و مصالح به نيروي عقل آنان فرستاد تا هم آنان را از واقعيت هـا عـاجزآن نيل

و از  و درجـات عاليـات بـشارت دهنـد به بهشت بـرين و هم آنان را به آنان نشان دهند، به سعادت دائم را و راه رسيدن ـ خبر دهند است

به نتايج سوء اعمال بترسانند .گرتافر شدن

مي در سورهخداي متعال و إما إنّا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه: فرمايدي دهر فجعلناه سميعاً بصيراً انا هديناه السبيل إما شاكراً

و بينا قرار داديم.ي مخلوط پديد آورديم تا او را بيازماييم ما انسان را از نطفه.كفوراً و در نتيجـه،. پس او را شنوا ما راه را به او نشان داديم

مي  و يا كفران نعمت و كشش»ي مخلوط نطفه«ظاهراً. كند يا شاكر است و تمايالت از. هاي مختلف روحي اسـت كنايه از غرايز و مقـصود

و بينايي« از» شنوايي و منظور و عقل است و كتاب»نمودن راه«فطرت .هاي آسماني است، فرستادن انبياء

و ارزش و كرامت و مكمل عقل است و انسانيت اوست، وگرنه حيواني بـيش نيـست شريعت راهنما ر عقـل انـسان اگـ. انسان به عقل

و اوهام گردد، ارزش انساني خود را از دست مي و غضب به فرموده مقهور ساير غرايز، از قبيل شهوت و اولئـك كاألنعـام بـل:ي خدا دهد

مي.هم أضلّ مي حيوان به صورت حيواني از حيوانات محشور و .گردد ميرد

و از اين مقدمات نتيجه مي كه هرچند عقل حجت شرعي است به حكم عقل برخي از احكام شـرع محـدود بـه گيريم كه بسا پذيرفتيم

و ممكن است بر حسب استنباط مالك  و مكان خاص باشند، كه موضـوع حكـم متغيـر يـا زمان هاي قطعي در برخي از احكام به دست آيد

و يا با مقايسه وسيع از تر است، و احراز اهميت يكي وآني دو حكم متزاحم به حكم عقـل قطعـي  ضـرورت، حكـم ديگـر موقتـاً كنـار ها

ص1 11همان،

جبحار2 ص2، ،303 
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و كاربرد آن بيش گذاشته مي و مبنـاي عمـده شود، ولي مبناي احكام اسالم فقط عقل نيست و فطريات است ي احكـام تر در اصول اعتقادي

و سـنت و سـنت اسـت؛ هرچنـد حجيـت كتـاب كه نوعاً احكام امضايي هستند، كتاب و جزائيات، و سياسيات  را فقهي، حتي در معامالت

.آوريم باألخره ما از راه عقل به دست مي

و احكام قطعيه و سنت به مجرد احتمال محدود بودن برخي احكام، ظواهر كتاب و اي را كـه بـه وسـيله پس ما حق نداريم ي خـواص

و زحمات طاقتي معصومين عليهمي ائمه بطائه به يد ما رسيده است و يداً اي عظام را كـه متخصـصين فرساي فقه السالم از آنان تلقي شده

و برداشت  و استنباطات و سنت هستند و شناخت كتاب و فتاواي مأثوره از ائمـه علـيهم فن فقاهت و سنت در هاي خود را از كتاب الـسالم

ف. اند، يكسره كنار بگذاريم اختيار ما گذاشته  و قداسـت و اگر منظور جنابعالي از قرار دادن فقه در ترازو ايـن اسـت كـه احتـرام و فقهـا قـه

مي  به نظر و سنت به جاي خود، ولي در برخي مسائل كه از حجيت ظواهر كتاب به شرايط خاصـي باشـند، و مربوط و محدود رسد موقت

و مورد قبول ناحيه به عمل آيد، اين سخني است پذيرفته و مباني فقهي مورد بررسي مجدد ولي اگر منظور اين است كـه.ي متخصصين فقه

و نارساييچون به برخ  ميي از مشكالت و فاتحه ها برخورد ي آن را هـم بخـوانيم تـا در آينـده كنيم، يكباره دور فقه موجود را خط بكشيم

و مثـل ايـن اسـت كـه بتوانيم فقه جديدي را پايه و رفتار خود قرار دهيم، اين سخن پذيرفته نيست و سپس آن را محور اعمال گذاري كنيم

را ايم، يكباره خـط قرمـز دور علـم طـب مـي باهات را از متخصصين در مسائل پزشكي ديده بگوييم چون برخي از اشت  كـشيم تـا از نـو آن

آن. گذاري كنيم پايه و شمول و سنت، استمرار احكام و مكان هاست، نسبت به همه ظاهر كتاب و زماني افراد آن ها ها، مگر اين كـه خـالف

.ثابت شود

د و كارشناس و فقهـاي مـاي همـهي مـستمرهر هر فن، سيره رجوع به اهل خبره ) اهللا تعـالي علـيهم رضـوان(ي عقـالي جهـان اسـت

و متخصصان فن و تنظيم كارشناسان و عمر عزيز خود را در راه استنباط احكام و مباني آن هستند پس بـر هـر. اند ها صرف كردهآن فقاهت

كه)ي است مشكلكه امر(غيرفقيه الزم است در مقام عمل، يا احتياط كند  و نظريات فقهاي عظام مراجعه كند، مگر در موردي و يا به فتاوا

به طور قطع يا ظن قوي، اشتباه فتوادهنده ثابت شود؛ چنان و تصادفاً كه هر مريض ناچار است به پزشك متخصص مورد اعتماد مراجعه كند

و يا مظنون گردد، به گونهبه نظر او ترتيب اثر دهد، مگر در موردي كه از روي قراين اشتباه كه اعتمـاد نفـس از آن سـلب پزشك محرز اي

.شود

و مي به تصويبند و با اختالف فقها در يك مسأله،: گويند در اين زمينه، جمعي از علماي اهل سنت قائل نظر فقيه حكم اهللا واقعي است

به اصطالح نظر همه  و و خطايي در كار نيست، و برخـي از اهـل سـنت، اهـل ولي ما، شيعه. ستنده» مصوبه«ي آنان صحيح است ي اماميه،

به اصطالح و مي»مخطئه«تخطئه هستيم و و للمخطيء أجر واحد: گوييم ايم كه در اختالف نظر دو پزشـك در يـك چنان.للمصيب اجران

.توان گفت نظر هر دو صحيح است مسأله نمي

و مي كه اهل تخطئه هستيم  خطاي فقيه در ميان هست، نظر فقيه متخصص مورد اعتماد را براي مقلـدين او گوييم احتمال پس ما با اين

ي عقالي جهان بـر مراجعـه بـه پزشـك متخـصص مـوردي همه كه با احتمال خطاي پزشك متخصص، سيره دانيم، چنان حجت شرعي مي

و مستمر است .اعتماد ثابت

به پزشك متخصص مراجعه كن كه داراي مرض سخت است، اگر مي مريضي و ده درصد احتمـال د، نود درصد مثالً احتمال بهبود دهد

مي  و نود درصد احتمال باقي ماندن مريض يا شدت آن را به پزشك مراجعه نكند ده درصد احتمال بهبود و اگر پس. دهد خطاي پزشك را،

به دستور او؛ مراجعه به فقيه متخص طبعاً عقل حكم مي و عمل به پزشك به لزوم مراجعه .ص مورد اعتماد نيز از همين قرار استكند

ـ با پيش فعالً عمده.ي پنجم نكته و بسط زنـدگي انـسان رفت تمدني اشكال در باب فقه اين است كه ـ دايـره ها و مـسائل هـا ي فقـه

به تنهـايي، هرچنـد خـوشي زمينهي مورد ابتال در همه مستحدثه و طبعاً يك نفر و پركـا ها بسيار وسيع شده و فـارغ قريحـه البـال باشـد،ر
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و مسائل مستحدثه در همه تواند همه نمي و ابواب فقه بهي مباني فقهي ـ و اجتمـاعيي ابواب مختلفه را خصوص با كثرت مراجعات عرفي

به طور دقيق بررسي كند  و دقـت كـارو طبعاً محتمل است در برخي از مسائل اشتباهي رخ دهد، چنان.ـ وكه ايـن امـر مقتـضاي وسـعت

و فكري انسان در همه .ي فنون است محدوديت ظرفيت روحي

و راه به رشته باألخره اين مشكل بزرگي است در راه فقه در عصر ماه، هاي حل مشكل اين است كه علم فقه همچون علم پزشكي، مثالً

و تخصص در  و مباني فقه و هر فقيهي، پس از آگاهي از اصول و ديدنآن گوناگون تقسيم شود و يك دورهها و كـار ي فقه عمومي، وقـت

و اجتماعي، يا سياسيات، يا جزائيـات صـرف كنـد دقت خود را در رشته ي خاصي از فقه، از قبيل عبادات، يا معامالت، يا روابط خانوادگي

و مسائل مستحدثه او تا در آن رشته به و و مردم نيز در هر رشته از متخصص آن رشته استفتاء و اگـر. مراجعـه كننـدي آن متخصص گردد

و به جاي استفتاء از اشخاص، از لجنه» لجنةافتاء«هاي مختلف فقهيي متخصصين در رشته بشود از همه ي متخصصين استفتاء تشكيل شود

به واقع نزديك و سپس فتوا صادر كنند، اين فتوا بسيار و مشورت و آنان در مسائل مشكله با يكديگر بحث و از اشـتباه مـص شود تـرونتـر

.خواهد بود

و مرجع، رابطه رابطه و در برابر او سر بسپارندي بين مقلد و قطب نيست تا مردم ناچار باشند از فرد خاص تقليد كنند كـه بـل.ي مريد

بل.ي آن فن است از قبيل رجوع غيرمتخصص در هر فن به اهل خبره  يدن كـه راه رسـو به ديگر بيان، فتواي مرجع تقليد موضوعيت ندارد،

و طبعاً نظر جمع نسبت به نظر يك فرد، اقرب به واقع است؛ نظير شـوراي پزشـكي كـه بـراي بيمـاري  هـاي سـخت تـشكيلبه واقع است

. شود مي

في مظانّ اإلجابة في الخاتمة التمس منكم الدعاء .و
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و طرح پرسشي دين، مدا وگوي فقيهانه درباره در پي فتح باب گفت و خشونت، در«ي هـاي انتقـادي دكتـر سـروش، در مقالـه را فقـه

رسـد ايـنبه نظر مـي. به چاپ رسيد47ي، شمارهكياني در مجله» باب مفتوح اجتهاد«اهللا منتظري با عنوان اي از سوي آيت، جوابيه»ترازو

به  و صرفاً وعده روي پاسخ پرسش هيچ جوابيه، ب هاي مطرح شده نبود وي اجتهـاد حـوزه ود كه ايشان آن را دز سـايه اي هـاي شـيعه، عملـي

.ممكن تلقي كرده بودند

و ثانيـاً حـوزه مدعاي اين مقاله آن است كه اوالً دامنه كه آقاي سروش مطرح كرده اسـت، هـاي مـا يـا بـهي سؤاالت بيش از آن است

و يا مصلحت نمي  ب دانند بدان سؤاالت توجهي ندارند مي. دهندها پاسخ شفاف به نظر نهبه همين دليل، تنهـا رسد ديري است كه باب اجتهاد

و حاكم بر حـوزه  كه اگر اجتهادي نوين در ميان آيد، تفسير رايج و حـوزه را بـسان هـاي مـا آن را انحـراف تلقـي مـي مفتوح نيست، كننـد

مي كارخانه يك هاي توليد كاال كه هميشه محصوالت آن بايد يك اندازه، و با يك كاربرد باشـد پندارند و بگـذريم از محـدوديت. رنگ، هـا

و احتماالً دادگاه محروميت كه نهادهاي دولتي مي هاي اجتماعي به وجود .آورند ها براي صاحبان آراي جديد

و ثانياً همه روي خطاب اين مقاله در حقيقت، اوالً آيت و الهيات صاحب اهللا منتظري و نظر مـيي كساني است كه خود را در فقه داننـد

مي  و آخرت مردم دل و حيران را آسـوده ها اين طلبهآن هاي اميد است راهنمايي. سوزانند براي سعادت دنيا و بـرايي سرگشته خـاطر كنـد

به مباني اسالم، پاسخي در خور باشد  نه براي اخالل و نه از باب تهاجم فرهنگي است كه هـاي اي از دغدغـه مسائل حاضـر، پـاره. سؤاالتي

كه پاسخ  و اينك احساسش اين است به جد خوانده به گمان خود، درسش را و كه محضر بزرگان حوزه را درك كرده هاي دانشجويي است

به مقصود نيستند .رايج فقهي در حل معضالت اجتماعي، وافي

و طور كه خود گفته بود، از منظر معرفت همان هاي دكتر سروش، پرسش آن مـي شناسانه طرح شده بود در كوشـيد نـشان دهـد چـه مـا

نه در فروع مسأله و و دسـتاوردهاي تـوان هـاي فقيهانـه نمـي با رفوكـاري.ي اجتهاد نياز داريم، اجتهاد در اصول است  بـه تحـوالت علمـي

و فرهنگ مدرنيته پاسخ داد و فرهنگي دوره و درون اما سؤاالت بنده بيش. اجتماعي مي تر از منظر فقهي و كوشـم بـه ايـن ادعـا، ديني است

كه  .گوي مسائل مطرح باشد تواند پاسخ ها، نميو اجتهاد مرسوم در حوزهباب اجتهاد مفتوح نيستصورت استداللي دهم

مي1 و كار داريم كه گفتهـ در اصول فقه، چنين بيان و نوشـته شود كه با قواعدي سر در هـاي عقـالي عـالم را در بـر مـي هـا و گيـرد

ف  كه اين متن ديني باشد يا غيردينيقه مجموعه حقيقت، اصول از.ي قواعدي است براي فهم متن؛ اعم از آن البته در اصول فقه، اين قواعـد

مي  مي آن رو آموخته به كار و با وجود اين، براي جـدا كـردن شود كه در استنباط احكام ديني از متون مقدس وآن آيند هـا از قواعـد فقهـي
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مي اثبات قطعيت حكم در و عقالني بودن اين قواعد تكيه و باقي نگذاشتن عذري براي او، بر عمومي اينـك ايـن سـؤال.1شود حق مكلف

مي  و و رواست به كار بستن قواعد حاكم بر متون بشري در مورد قرآن معقول كه اگر قرآن نيز متني بشري باشد، توانيم بگوييم مطرح است

مي بهمان آيه را فالن آيه،  مي زند تخصيص يا» وارد«كند يا بر حكم فالن آيه يا مقيد از.»2حاكم«است اما اگر قـرآن را متنـي الهـي بـدانيم،

كه قواعد الهي سخن گفتن، با قواعد بشري يكسان است؟ چگونه در حق خدا ويژگي  هاي بشري مثل فراموشـي كجا بر ما اثبات شده است

به تبع آن، تأث  و و احوال، ميحكم يا تغيير اوضاع و تابع قواعد ويـژه ير در حكم معنا پيدا همـهي خـود، ايـن كند؟ اگر قرآن متني الهي باشد

و قواعد  كه از فنون و تمثيل و كنايه چه جايي دارد؟ حوزه زبان بشري است، در كتاب استعاره به ايـن نظـر هاي ما بيش هاي مقدس ديني تر

و اين مبن  ميا در عرصه ميل دارند كه قرآن را متني الهي بدانند و علوم قرآني محفوظ و اصول، عمالً بـه ولي در عرصه. ماندي تفسير ي فقه

.شود فراموشي سپرده مي

به همه و پيشي قواعد اصول فقه، و مستقالت عقليه، بر اين مبنا و نواهي كه قرآن متني بـشري فرض تدوين شده ويژه در باب اوامر اند

و تابع قواعد بشري  اي. است به علماي اصول ديده نمين پيش البته و متون منسوب به صراحت در كلمات را. شـود فرض، آري، اگـر قـرآن

ـ بشري بدانيم، چنان  مي متني الهي ـ بشري آنكه عيسي مسيح را مخلوقي الهي و اجتماعي مخاطبان به نيازهاي فردي و قرآن را ناظر دانيم،

و مبارك امروز نيز  و جاري باشد بدانيم، اين مبناي ميمون آن. بايد در حق نيازهاي مخاطبان آن ساري مي ولي فقيهان، تا كه نگارنده داند، جا

و اجتماعي عصر خويش نرفته  به سراغ نيازهاي فردي و هميشه با حفظ ميراث گذشته در پي برآوردن نيازهاي جديد بوده با اين مبنا انـد اند

و رفوكاريو از اين رو، با تناقض و معرفتهاي حكم ها ميي به پاره شناسانه مواجه كه از شوند .ها در اين مقاله اشاره خواهم كردآن اي

بهيكي از كاركردهاي رايج در شيوهـ2 و و ويژه حل تعارضي استنباط مسائل ديني، هاي ظاهري متون ديني، حمـل مطلـق بـر مقيـد

اس اين شيوه.حمل عام بر خاص است  به طور وسيع مورد ميي عمل، و لذا، خوب فهميدن يا نفهميدن ايـن بحـث، دخالـت تفاده قرار گيرد

مي  و. تواند داشته باشد زيادي در فرآيند اجتهاد كه گفتار خداوند را نيز همانند گفتار انسان تلقي كنـيم حمل مطلق بر مقيد، به اين معناست

به داليل خارجي  و پس از آن به تقييد يا تخـصيص گفتـه بگوييم ممكن است عام يا مطلقي را بگويد ايـن.ي خـود شـود يا داخلي مجبور

و زباني معرفت نشده هاي متعدد اثبات فرضي زماني اتفاق بيافتد، اشكالي ندارد جز پيش فرآيند، اگر در يك عرصه  شناسانه كـه بـه شناسانه

در اما مسأله.ي يكم اشاره كردم يك مورد از آن در شماره  و غامضي ي حمل مطلـق بـر مقيـد، در برابـر مـا معتقـدان بـه شيوهي بسيار مهم

مي عشر عليهمي اثني حجيت اقوال ائمه ميآني ما همه. گيرد السالم قرار مي ها را نور واحدي كه گفتار هر يك توانـد نـاظر بـر سـخن دانيم

كه از زبان پيامبر يا در آيه. ديگري باشد  شكل بنابراين، ممكن است حكمي را و يـاي قرآن به  مطلق صادر شده است، با سخن امام صـادق

به دين و كه حكم دين همان است كه در بيان مقيدكننـده حتي با سخن امام حسن عسگري، مقيد يا تفسير كنيم و مؤمنان اعالم كنيم ي داران

تـوان بابي است بگـذريم، آيـا مـيي حمل مطلق بر مقيد يك حاكم استح سؤال اين است كه اگر از مواردي كه نتيجه. امام صادق آمده است

مي  كه در زمان پيامبر با حكم الف معرفي مي گفت ديني ب معرفي و پنجاه سال بعد، همان دين با حكم شود؟ چگونه اين اختالف شد، صد

مي  نه اختالف در تفسير دين، قابل توجيه است؟ آيا و در توان گفت عمل همه دين ب به دليل حكم به حكم الف،  زمان خودشاني عالمان

به تأخير افتاده است؟ باطل بوده است؟ آيا هميشه مي به دليل رعايت مصلحتي كه بيان قيد به اين توجيه دل خوش كرد  توان

م:به. رك1 بي)اهللا العظمي الخويي هاي آيت درس(محاضرات في اصول الفقهحمد اسحاق، فياض، ج، دارالهادي، قم، ص1تا، 11ـ6،

و حكومت از اصطالحات علم اصول است2 و آن را توسعه دهد يا محدود كند، اصولي. ورود ها از اين هر گاه مفاد دليلي بر دليل ديگر ناظر باشد

رك تر درباره براي تفصيل بيش. كنند دو اصطالح استفاده مي  و حكومت، ، بحـث فرائد االصولانصاري، مرتضي،:به.ي تخصيص، تخصص، ورود،

و تراجيح .تعادل
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به بوته مي اين سؤاالت، آن روش رايج در استنباط را ميي ترديد و مسائل استنباط، به روايات و آگاهان كه با از دست دادن افكند دانند

مب  چه توفان عظيمي در منابع ما درخواهد گرفت اين آن. نا و فصل كرد؟ اهل فـن مـي چگونه بايد داننـد كـه همه تناقض را در روايات حل

و مصاديق فراواني دارندي طرح سؤاالت مذكور درباره  و مقيد، سؤاالتي صرفاً ذهني نيستند به دليل رعايت اختـصار، فقـط در اين. مطلق جا

كه سوره178ي در آيه.كنمميبه يك مورد اشاره  خواهان مقتول، برادرانه عفو شـود، اگر قاتل از سوي يك نفر از خون«ي بقره، آمده است

و از كشتن قاتل درگذرند  و تهذيب، تأييد شده است» ...ساير خواهان بايد به شايستگي پيرو او باشند .1اين حكم در رواياتي از اصول كافي

كه خون از امام صادق نقل مي2داما در روايتي ابووالّ مي كند و قاتـل را قـصاص كننـد توانند سهم ديه خواهان ديگر .ي عفوكننده را بپردازند

و با وجود اين، نزد پاره اين حكم بر خالف صريح آيه و روايات است به دليل حمل مطلق بر مقيد، صـورت فتـوا نيـزي قرآن اي از فقيهان

م و امروزه چنين .3شهور استپيدا كرده

و منابع دست دوم ما، تصويري است از رابطه تصوير رابطهـ3 و انسان در ادبيات و مـوالي خدا در حقيقـت، بـين دو معنـاي.ي عبد

و ذكري لكل عبد منيبمانند(گر خدا مشترك لفظي عبد در قرآن خلط شده است؛ بندگي به معناي حالت انسان پرستش  و بردگـي) تبصرة

عبد نزد مولي فقط بايـد گـوش بـه بنابراين،.4)...ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاًمانند(هاي اجتماعي قرون اول اسالمي است پديدهكه يكي از

و چيزي را كه او مي  و كمال آماده كند فرمان او باشد و با عمـل خـوب خـود، فقـط. خواهد، تمام و اختياري از خود ندارد عبد، هيچ اراده

و هيچ تأثير ديگري بر او نمي تواند رضاي مي به بنده، سخن. تواند داشته باشدت موال را كسب كند و تأثر، سخن از عشق موال سخن از تأثير

و كالمي ما جايي نـدارد  و مقوالتي از اين دست، در مباني فقهي و دوستي بنده به موال، در ايـن مبنـا، بـيش. از عشق تـرين ظهـور خـود را

در احتياط و چهره هاي فراوان به نمايش گذاشته و نجاست و طهارت و عبادت بـه دسـت داده اسـت باب عبادات و فقه . اي عبوس از خدا

و از آن جمله آيت به بسياري از علماي ما، هـاي فـراوان ويژه در اين ابواب، چنان مكلف را گرفتار احتياط اهللا منتظري، در مباني فقهي خود،

مي  عب خود كه اگر در انجام حج(ادتي كنند از داشـت، همـهي الهي وجـود مـي اي از جذبه امكان استشمام رايحه) مثل طواف ي آن در گـذر

مي داالن طوالني احتياط به كلي از دست .رود ها

و نمونه ها شده نيز قرباني اين احتياط گاهي مصالح اجتماعي و عالي آن، در متعلق حكم وجوبي زكات است اند ك.ي بسيار بارز ه با اين

مي آيت و هر فقيه ديگري كه تعلق زكات امروز به پاره اهللا منتظري و جـو، بـه) غير سائمه(اي از حيوانات دانند و گندم روي هـيچو كشمش

 
 4248، 4247، 4245، 4244احاديث1

جاستبصار. رك2 ص4، ،264 

جتحريرالوسيلةاهللا، امام خميني، روح:به. براي نمونه، رك3 ص2، 16ي، مسأله484،

و«: يك بار به صورت مستقيم.، فقط سه بار به كار رفته است)انسان غير آزاد(عبد در قرآن به معناي برده. الف4 و العبد بالعبد يك»...الحرّ بالحرّ ،

و بار سوم موصوف به وصفي شده است»...و لعبد مؤمن خير من مشرك«بار به صورت ضمني ي عبد كلمه.ب» ....ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاً«:،

حج51، انفال 192عمرانآل(فقط در معناي ظاهري، پنج بار به كار رفته است) عبيد(ي جمع در قالب صيغه ق46، فصلت10، ي كلمه.ج).29،

و فقط در يك مورد به معناي بردگان به كار رفته است بيش) عباد(ي جمع عبد در قالب صيغه (ترين كاربرد را در قرآن دارد االيامي منكم وانكحوا.

و امائكم، نور  إنّ فـي ذلـك اليـة لكـل عبـد«: مانند. ترين كاربرد را داردي عبد به معناي انسان، در قرآن بيش كلمه.د)22و الصالحين من عبادكم

ق9سبأ(» منيب و مي قرآن وقتي درباره).8، ب گويد، كلمهي پيامبارن سخن و با ضميري كه ميه اهللا برميي عبد يا عباد را با اهللا، . بـرد گردد، به كار

و عبداً من عبادنا: مانند و خدا را بر اساس عباديـتي مهم اين است كه قرآن رابطه نكته. عبده، عبدانا، اسـتوار) بنـدگي از سـر پرسـتش(ي انسان

رك درباره). بردگي(كند، نه عبوديت مي و) 1944المركز الثقافي العربي، بيروت،(220ص، نقد الخطاب الدينيابوزيد، نصر حامد،:به.ي اين نكته،

و بررسينيز و انديشه هايي درباره نقد ).1380مشق امروز،(نژاد، به كوشش سعيد عدالتهاي نصر حامد ابوزيدي آراء
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به عدالت اجتماعي مورد نظر شارع را تحقق نمي را ها اجازهآن بخشد، وابستگي جامدانه به متن، و فهم مقصود اصلي مـتن ي اجتهاد واقعي

به خوبي همه خود، كه شرح درس زكوةآقاي منتظري در كتاب. دهد نمي ولـي. كننـدي زكات را بررسي مـيي ادله هاي خارج ايشان است،

و احتياط پيش  كه در اين مجموعه منتشر شده اسـت، ايـشان بـاز هـم مـسأله نامه در همين پاسخ. دهدي فتوا نمي گفته، اجازه همان مبنا ي اي

م نه صرف نظر كردن از آن گانه وارد و تعميم آن به موارد واقعي امروزي را با و نقلي، همه ادلهي زكات كهمي» مجرد احتمالي«ي عقلي دانند

و تحقيق بيش به تعقيب به اين مبهم. تر دارد نياز .1ترين دليل براي مسدود بودن باب اجتهاد است گويي كه موارد آن در فقه فراوان است،

بهي بلوغ دختران، تراشيدن ريش، شيوه مسألهي تعزيرات، مسأله و به دست كردن آن، مجسمهي پرداختن خمس، و ويژه دست سـازي،

به)سنگسار كردن(ي رجم مسأله و و ويژه ديه، ديه به نظر بنده، مسائلي ...ي عاقله و نـوين، در بين مسائل فقهي كه در اجتهادهاي گذشته اند

و رعايت يك مسدود بودن باب اجتهادبه دليل ولي. اند اي يافته احكام تازه  و استنباط، . شـوند هاي مختلف، ابـراز نمـي دست كردن تفسيرها

و البته امام خميني، در اواخر عمر خويش، اين سد سكندر را با طرح مسأله ا. را شكـست ...ي شطرنج، موسيقي، پيوند كليه، فروش خون امـ

ك  و در مواردي هم و حتـي در غيـر مكـه اين راه ادامه نيافت ، در2ه با توجه به روح تعاليم اسالمي، فتوايي مانند ذبح قربـاني در غيـر منـي

و حمل بر عدم استفاده از شامهي فقه شيعي صادر شد، همگان بدان به ديده حوزه  اگر قدرت حاكميت.ي فقاهت كردندي اعجاب نگريسته

و اعتراضو نفوذ معنوي امام نبود، نامه ب ها آن سيار بيش هايي ميي آقاي قديري آمده است، در حوزه چه در نامه تر از وي علميه مطرح شـد

و شايد اگر احتياط را در ترك اين احتياط. ماندمي مغلق، همچنان باب اجتهاد  و عقالني دين را با توجه بـه سـمحه و حكم صريح ها بدانيم

و پيرواني بي و افزايش دينشسهله بودن شريعت اعالم كنيم، دين جاذبه .داران مطابق حكمت الهي است تر خواهد داشت

كه در حوزهـ4 مي در تمام مدتي و معقولي از اجماعي كه شيعه بـدان معتقـد اسـت، كردم،ي علميه تحصيل  نتوانستم صورت صحيح

به دست آورم به آن اتفاق عده. ويژه اجماع حسي، كه مربع دايـره قدر پار اي از علما كه كاشف قول معصوم باشد، زيـرا بـر. ادوكسيكال است

از گاه نتيجه صادق باشد، هيچ» عالم غيرمعصوم«آن جمع اگر عنوان  از» معصوم«و اگر عنوان. نيست» قول معصوم«ي اتفاق كاشف بر يكـي

به اتفاق نيازي نيستآن  و ا.ض بحـث خـارج اسـت هم نباشند، كـه از فـر» عالم«و اگر آن جمع. ها صادق باشد، اين همان سنت است امـ

به نتيجه  دل هميشه و بحث به دليل دانستن يا احتمال دانستن مدرك نميي اين تعريف كه همگان اجماع را و آن را بـه خوش وبدم پذيرنـد

آن. عنوان دليلي جداگانه باور ندارند  و هزار اما، غصه در كه همين مبنـاي مـردود همگـان، مـستند بـسياري از فتـاو اما و احكـام جاست ي

مي فقط براي نمونه، مسأله. شود مي و نجاست اهل كتاب را متذكر به نجاسـت، هـيچ دليلـي جـز اجمـاع ندارنـدي طهارت كه قائالن . شوم

به اثبات برسانند مصيبت كه با اجماع بخواهند روشي اصولي يا مبنايي كالمي را كه در اين باب مـيبه. بارتر آن زنـم، اجمـاع بـر ترين مثالي

به وسيله  آن.ي خبر واحد است تخصيص يا تقييد آيات قرآني به نظر بسياري از مجتهدان، از جمله آقاي منتظري، حجيـت كه خبر واحدي

به لوازم اين نظريه پاي.ي عقالست به دليل سيره  و مخـالف بندي نشان دهند، بايد از همه اگر ي احكامي كـه امـروز مخـالف عقـل جمعـي

مي. بردارندي عقالست دست سيره كه در سندش هيچ توان از آيه چگونه وي قرآن گونـه شـكي نيـست، بـه بهـاي خبـر واحـدي گذشـت

كه فرموده نمي به ديوار بزنيد، مـي دانم چگونه در تعارض با خبر امام هستم در بحث تعارض ادله، تـوان اند اگر خبري مغاير قرآن بود آن را

يا» مغاير«ي كلمه به معناي تخصيص و به راحتي از آيه را و مبناي اين گذر تكيه بر اجماع تقييد نگرفت ) مردود همگان(ي قرآن درگذشت

.باشد

مي عالوه بر آن كه نتيجه1 و زكات مري عملي اين مبنا آن است كه امروز مؤمنان هم خمس و و هم ماليات، درد هـم از هـر سـه فهان بـي پردازند

و همه  مي گريزانند و مسؤوالن اقتصادي را سرزنش ي مبـاني ها هستند كه با ارائـه اين حوزه. كنيمي ما چشم به راه تحقق عدالت اجتماعي، دولت

و مشكالت عملي كمك كنند نظري متناسب با واقعيت .هاي اجتماعي، بايد به حل مسائل

حجا رجوع كنيد به فتواي آيت2 .هللا مكارم شيرازي در مناسك



��د ٢٩"! � ��ا
	ر ��ب ا
به روحـ5 به كلي مغفول واقع شده است توجه مرحوم مطهري اصل عـدالت را بـر روح تعـاليم.و باطن تعاليم اسالمي در اجتهاد ما،

مي  ع اسالمي حاكم به و بسيار كوشيد آن را و ظهـور چنـين مبنـايي را در كتـاب دانست بررسـي نوان يك مؤلفه در اجتهاد شيعي وارد كنـد

مي اجمالي مباني اقتصاد اسالم  به همه حضرت آيت.1بينيم ايشان و امـروز مراجعـه كنـيم،»2القضا كتاب«ي اهللا منتظري، اگر ي فقهاي ديـروز

از ويژه در باب مرافعات حقوق خصوصي، درمي به كه هدف و نـه» رفع خصومت«مسند قضا يابيم و عـدالت«اسـت و ايـن» احقـاق حـق

و كتاب نگرش بر روحيه و بيش حاكم است هاي فقهي فقها ي ما علماي ما بـه چنـين فتـاوايي هاي علميه اگر تا ديروز در حوزه.3القضا، كم

و اينـك فقيهـان در مـسند قـضا اما امروز در جمهوري اسالمي، كه هدف ما تحقق. افتاد قائل بودند، هيچ اتفاقي نمي  عدالت اجتماعي است

مي نشسته در توان گفت قضاوت اند، آيا كه پي كشف حقيقت بود، قضاياي اتفاقيهآن هاي حضرت امير، تواند اي بوده است كه نمي ها امام در

و فتوا قرار گيرد؟ آيا همچنان باب اجتهاد را بر شيوه  م هاي پيشرفته مبناي حكم و فقط قسمي شناسايي و ظالمان بايد ببنديم تهمان، سارقان،

شد(و بينه  به بعد در ميان ما رايج كه از قرن دوم و همه(!)و اقرار) به معناي اصطالحي ي قضات بدانند كـه حكـم را حجت شرعي بدانيم

مشي پاره راه چاره! ها از روي حقيقت نيست، ولي البته مطابق با قانون است آن دري وسيعي از و قضايي جمهـوري اسـالمي كالت اجرايي

و اهميت اجتماعي  و مسائل قضايي، به دليل حساسيت در اين موارد، بايـد بـه اجتهـاد. ها، در اولويت هستندآن گرو فتح باب اجتهاد است

و نمي  و هاي پيشرفته توان از شيوه دست زد به دستآني كشف مجرمان استفاده كرد ايـن. آوردن علم قاضي دانـست ها را صرفاً عاملي در

في روش مي ها و مستند حكم قرار گيرند نفسه و تبعات نـامطلوب فـراوان دارد، چنـان. توانند مبنا به علم قاضي، اوالً مفاسد در زيرا اتكا كـه

و  و ثانياً علم قاضي هيچ مستندي جز همان اجماع مردود همگان ندارد  در روايـاتي كـه تر اسـتبهابتداي پيروزي انقالب شاهد آن بوديم،

و لغوي و نا را در معنايي اعم از اصطالحي به دو شاهد عادل ندانيم موهم اين معناست، علم قاضي مبناي حكم بوده، معناي بينه را محدود

كه در جريان بيست سالهي كلي نمي از ذكر اين نكته. به كار بنديم  وح نظريـهي بعد از انقالب معلوم شد كـه در سـط توانم بگذرم پـردازي

و حكم، غفلت از پي مي صدور فتوا چه اندازه .رسان باشد تواند آسيب آمدهاي عملي يك نظريه، تا

البته ايـن روش،. ميزان مخالفت نظريه با آراي اهل سنت است يكي از مالكهاي ترجيح يك نظر بر نظر ديگر،هاي شيعه، حوزهدرـ6

ا  به كه منسوب به همه. السالم است ئمه عليهم مستند به مواردي است و بـه اما تعميم اين قاعده در طول تاريخ فقاهت ويـژهي موارد فقهـي،

 
صبررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالميمطهري، مرتضي،:به. رك1  157ـ 152،

ص، كتاب تحريرالوسيلهاهللا، امام خميني، روح:به. براي نمونه، رك2 ايـشان تعريـف قـضا را حكـم.تا، مؤسسه النشر االسالمي، قم، بي 364القضا،

و درگيري ومتكردن بين مردم براي رفع خص ميآن هاي ها .داند ها

ص:به. رك3 و او قسم خورد، دعوا، بـه حـسب ظـاهر.ي سوم، مسأله 376همان، و از منكر قسم طلبيد ايشان معتقد است اگر مدعي بينه نداشت

مي. شود شرع، ساقط مي  و نه حتي د مدعي بعد از اين حق ندارد حق خود را مطالبه كند يا تقاص كند عـواي خـود را پـيش قاضـي ديگـري تواند

و مسأله را به بينه. شود اي هم اقامه كند، دعواي او پذيرفته نمي حتي اگر بعد از قسم منكر بينه ... ببرد ي جديد پيش اگر از غفلت حاكم استفاده كرد

 است كه اگر بعداً براي حاكم معلوم شـود كـهي چهارم ايشان متذكر اين نكته شده البته در مسأله. قاضي ديگري برد، حكم قاضي دوم اعتبار ندارد

كيـست.ي روح حاكم بر قضاست كه در پي رفع تنازع است اما مدعاي ما در مقاله، درباره. شود قسم به دروغ ادا شده است، حكم حاكم نقض مي

مي كه نداند سارقان حرفه .كنند اي اگر بخواهيد، هزاران قسم ادا

و مواجهه از فايده نيست كه گذراندن دوره جا ذكر اين نكته خالي در اين ميي عملي براي قضات دري عيني با مسائل اجتماعي، تا چه اندازه تواند

و آن را بـه گـرفتن حـق بـه صـورتي قاضي را فقط رفع خصومت نميي قضائيه، وظيفه رويس اسبق قوه. آراي نظري فقيه مؤثر واقع شود  دانـد

و تعذ  و در اين راه، به كار يرات، تهيه عملي، حكم در موارد حدود و جلب او به دادگاه نيز سرايت داده است ي مقدمات حكم، يعني تعقيب مجرم

مي گيري هر وسيله [به.رك. داندي مشروعي را جايز ص1408، منشورات مكتبة اميرالمؤمنين، القضاة فقهاردبيلي، عبدالكريم،]اهللا آيت:  319و47،
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و سني شد و بـه دنبـال يـك هـدف هر دو فرقه فراموش كرده. پس از شيخ طوسي، باعث جدايي شيعه كه از يك منشأ سرچشمه گرفته اند

به. اند بوده و سزاوار در مسأله اختالف و غيرفقهـيي جانشين حق ي حضرت محمد، باعـث شـد در صـف مـسلمين در مـوارد ديگـر فقهـي

و امروز شاهد عقب و سني باشيم اختالف پديد آيد ي مخالفت با احكام علماي اهل سنت، حاكميت روحيه. افتادگي مسلمانان، اعم از شيعه

و بـه تبـعي روان تأكيد نگارنده بر وجود يك مسألهجا در اين. كندبه عنوان يك روش، باب اجتهاد را در موارد فراواني مسدود مي شناختي

به كار گيري يك روش در حوزه مي آن، در كه و باب گفت هاي شيعه است ـ اسـالمي را بـر تواند تا حد زيادي كسب تجربه وگوي اسالمي

و مجوز فقهي براي حل اين مسأله را نمي. ما ببندد .دانم اما شيوه

بهـ7 و معـزز، از آن جملـه رسـاله هاي عمليه، در رسالهباب مسدود اجتهادد ترين نمو شايد اهللاي آيـتي عمليـهي معاصران بزرگوار

اگـر امـروز.، در اختيار مردم قرار دارد40و30هاي ها با سبك نگارش فارسي مربوط به دهه حدود دو هزار مسأله در رساله. منتظري است

به رساله1ديدي انتقادي  وي وسيعي از مسائل مطـرحا داشته باشيم، در نگاه اول درخواهيم يافت كه پارههو دقيق شـده يـا مـصداقي نـدارد

و هنرنمايي فقيهان است  و ضرورت2صرف فرض و يا مصاديقي در حد استثنا آنكم.كنند پيدا مي3، تـرين انتظـار از بـاب مفتـوج اجتهـاد،

كه پس از حدود چهل سال از نگارش اولين  كه به سبك كتاب رسالهاست در)4ايرانـي(هـاي عربـيي عمليه به زبان فارسي، فقهـي رايـج

مي.ها نوشته شده است، تجديد نظر شود حوزه و تـدوين توان درباره در اين بررسي، و چگونگي ترتيب هـا تـأمليآني تعداد، نوع مسائل،

و اسال. جدي كرد  و در كنار فرهنگ اين تأمل، اگر با فتح باب اجتهاد همراه شود وم را ديني جهاني هاي متفاوت قابل عمـل ببينـد، احكـام

به  و و اخالق اسالمي را از فرهنگ عربي، و اعتقادات و مـسائل نـوين و چهارصد سال قبل، تفكيـك خواهـد كـرد ويژه فرهنگ عربي هزار

 
و تعديل يك نظريه، يا مجموعهي انت مرادم از كلمه1 و نه به معناي نقد اي از گزاره قادي، انتقادي در اصطالح كانت است كه به معناي جرح هاست

.ارزشي

از پاره2 :اي از موادر فرضي عبارتند

)يكي از موارد پرداخت ديه(ي يمني پرداخت دويست حله�

)2147(دي سود شركت براي يك طرف باش در شركت قرار بگذارند همه�

)79(كراهت قضاي حاجت زير درخت ميوه�

(بدون جهت با عيال خود نزديكي كند� ...353(

)1829(پرداخت خمس توسط كافر ذمي، در صورتي كه زميني از مسلمان بخرد�

و بي� شش فروض متعدد و و پنج )1210، 1209، 1199(معناي شكيات نماز، مانند شك ميان دو

ازمصدا بعضي از موارد كم3 :ق عبارتند

و آزاد بودن، شرط حالل)2410(جواز ازدواج با كودكان�  مرجع تقليد؛) در مقابل برده(زاده

و اجازه� و مردي بدون اطالع زنآني ازدواج زن و از آن جمله مردي كه دو زن دارد اگر يكي از دو زن فرزند عموي ها، احكام رضاع،

(ديگر را شير دهد ...2386(

هم يك از كشورهاي عرب ها، در حقيقت با زبان عربي هيچ در حوزه عربي رايج4 و از اين رو، در متن رساله. خواني ندارد زبان هاي فارسـي ابهـام

مي كژتابي گرچـه خـالف آن خـالي از ... اقوي آن است كـه«يا» صحيح بودن آن محل اشكال است«مانند. شود هاي متأثر از آن عربي معهود ديده

آنو نيز واژه.»قوت نيست  و ماننـد . هاي عربي غيرفقهي مانند جوف ذبيحه، نظر ريبه، اسباب اماله، فقاع، درهم، صد دينار، چهار فرسنگ، ده سير،

.)ام رس بودن آن براي همگان استفاده كرده هاي حضرت امام خميني، به دليل در دستي رساله در اين پاورقي از شماره(
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 جـاري1ي ازدواج يـا طـالق مان ايراني يا ژاپني بخواهد صيغهدر آن صورت، اگر مسل. مبتالبه امروز مردم را در اختيار آنان قرار خواهد داد

و اگر هم به عربي بخواند يكي از ماه او مرتكب قتل شبه كند، لزومي ندارد راآن ها اصـالًكه معموالً غيرعرب(هاي حرام عربي عمدي در هـا

به پرداخت ديه يا كفاره) شناسند نمي و همه لبته در اينا. تر كردي بيش شد، نبايد او را مجبور ي موارد بـه جا در مقام اظهار نظر فقهي نيستم

مي. تر نياز دارد بررسي بيش و لوازم باب مفتوح اجتهاد پاي ولي به نظر به توابع .بند باشند رسد مجتهدان ما بايد

بهـ8 مي» عرف« در فقه ما، همواره در تشخيص موضوع، مسأله و آن را مفهـوميصـ» عرف«اگر از ابهام. شود واگذار رف نظـر كنـيم

ميي بسيار مهم روبه واضح تلقي كنيم، با اين مسأله  مي رو به خود كه فقه، در اين صورت، هميشه حالت منفعالنه فقيه در انتظار. گيرد شويم

مي  كه تأثير عوامل مختلف در ساختار اجتماعي، هميشه حكـم. ماند تا حكمي استنباط كند تشخيص عرف و عالوه بر آن  عـرف بـه حـسن

و اشياء را دچار تغيير مي مي قبح افعال و به تبع آن، حكم نيز عوض و شلوار را تـشبه بـه اجنبـي. شود كند مثالً روزگاري فقه، پوشيدن كت

مي  و پوشيدن لباس قلمداد مي كرد به پاي ايـن حرمـت، با قرباني شدن عده در گذر زمان،. دانست هاي بلند را براي مردان مباح  پوشـيدن اي

و در نظر فقيهان، حكم مباح پيدا كرد و شلوار رايج شد امروز زدن كراوات در نظر برخي از فقيهان ايراني عالمت تشبه به اجنبي است. كت

ح اما اگر عده.و حرام  و رواج پيدا كند، در نظـر فقيهـان كـم اي در گذر زمان جرأت بر اين فعل پيدا كنند، به طوري كه اين كار عادي شود

مي  به اباحه تبديل مي.چه اين اتفاق در لبنان رخ داده است چنان. شود حركمت و امروز اين فرآيند هميشه در احكام عرفي تواند تكرار شود

و در نتيجه، در نظر مردم تغييـر ديـن امـري عـادي تلقـي در گذر زمان، انفعال فقه، باعث جرأت عده. هاي آن فراوان است مثال به گناه، اي

.شود مي

و جامعه اميدوارم در اين مختصر توانسته باشم اصل رابطه به مثالي فقه و كساني با اعتراض گفته، اصل هاي پيش شناسي را متذكر شوم

و فقط در مقام توصيف فرض خويش است نگارنده توصيه. بحث را قرباني نكنند .اي در زدن يا نزدن كراوات ندارد

د مسأله بهي مهم ديگر در ارتباط و جامعه، مي ين به سر و گزاره ويژه در دوراني كه ما در آن در. هاي ديني اسـت بريم، معقوليت احكام

و در مواردي تأييد اخبار و اسطوره در دين چـراغ سـبز نـشان داده» من بلغ«فرهنگ حوزوي ما، فقيهاني با ارائه، ورود. انـد به ورود خرافه

و رواج شيوهو از سوي ديگر، تأكيد بر جنبه هاي ديني، هايي به آموزه چنين مالك  و هاي ظاهري دين، هايي چـون اسـتخاره، تعبيـر خـواب،

و سليقه  كم تفسيرهاي ايدئولوژيك و مسائل اعتقادي را در جامعه و معنويت كه اخالق مي اي از دين، عالوه بر آن را رنگ كنـد، ايـن تـوهم

ا ايجاد مي كه كاركرد روحانيان چيزهايي از و از كند .رود ها انتظار ديگري نميآن ين قبيل است

وـ9 و موضوع استي استنباط، قاعده پراستفاده از قواعد مهم مي همان.ي مناسبت حكم دانيد، در فهم متن دينـي، عـالوه بـر طور كه

و سياقي داللت به رابطه ) contextبه بيان جديد آن، داللت بافت متن(هاي لفظي آ بايد و و عمـومي جامعـه نيـزي موضوع گـاهي مـشترك

كه هر كس آبي از نهر يا چوبي از جنگل را تـصرف كـرد، مالـك مـي. توجه داشت  شـود، بـه دليـل مثالً اگر دليلي بر اين حكم داللت كند

مي قاعده و موضوع، كه هر كس چيزي از ثروتي تناسب حكم و تفاوت فهميم ي ميـان هاي طبيعي خام را تصرف كرد، مالك آن خواهد شد

و طالق، در هر ملت1 و لذا، احكام نوبنياد اسالمي به حساب نمي ازدواج و دارد و مجتهدان فراواني هم به جواز اجـرايو قومي وجود داشته آيد

و طالق به زبان بومي، البته در كالس صيغه و نه رسالهي ازدواح بنابراين، نبايد خوانندگان ايـن مقالـه ايـن مثـال را بـه. اند ها، قائل شده هاي درس

و لذا نماز را بايد تا حد امكـان بـه عربـي خوانـد؛ي عبادي از اسطوره در هر ديني، وحدت رويه. از تسرّي دهندعباداتي مثل نم  هاي آن دين است

و ولي نه به آن درجه مي سخت...ي افراطي كه در اداي مخارج حروف .شود گيري
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و چيزهاي ديگر نيست و موضوع، اجازه نمي. حكم آب، چوب، و آب محـصور دهـد موضـوع حكـم در محـدوده تناسب حكم ي چـوب

.1بماند

و اجتمـاعي پـا مـيي راه بود، اين قاعده اگر باب اجتهاد مفتوح مي به زندگي عملـي و گشاي فقهي از حصار مباحث اصولي، گذاشـت

و  و موضوع، البته در غير عبادات، متكي بـر زمينـه قاعده. فقيهاني مجتهد بوديم امروز شاهد فقهي بالنده و ذهنـيي تناسب حكم ي فكـري

و عمومي جامعه است و مفسده. مشترك كه از مصلحت به تناسب آن يي اجتماعي چه نوع برداشتي داشـته باشـد، دايـره برداشت عمومي،

و وسيع مي و. كند حكم را تنگ به اگر تناسب حكم و وي اجتماعي صدور احكامي مانند ديه ويژه زمينه موضوع، ي عاقلـه در قتـل خطـايي

و خون كشيدن براي يك نفر نه قبيله(قصاص يك نفر در برابر يك نفر به خاك و پا بريدن)اي را به دست در(، تهديد كه موردي بدون آن

ب(، اعالم رفع فتنه از عالم)صدر اسالم گزارش شود  نه بـه عنـوان گـزارهبه عنوان به تحكيم اسالم، در، مـسأله)ي انـشايي شارت ي تخييـر

ده)هاي گوناگونبه عنوان رعايت عرف(ي قتل عمد پرداخت نوع ديه و چه تأثيري بر فتـاواي مجتهـدان، ها مورد ديگر در نظر گرفته شود،

د ما خواهد گذاشت؟ آيا لحاظ زمينه  و تأثير آن و موضوع، امـروز باعـث تبـديل احكـام اسـتنباطيي اجتماعي احكام مذكور، ر رابطه حكم

و غفلـت از قاعـده نمي و غفلت از داللت سياقي و حديث، و شود؟ آيا تعلق خاطر محض به داللت لفظي متن قرآن ي مهـم تناسـب حكـم

و نظري، كار و انسداد نكرده است؟ چرا اين مباحث پرسود و اغالق مي كرد عملي خود را كم موضوع، اجتهاد ما را دچار ركود كنند؟ تر پيدا

 وجود دارد؟انسداد باب اجتهادآيا دليلي جز 

به فقيهان شيعهـ 10 و همـواره بـا عبـاراتي معاصر، يكي از افتخارات فقه شيعه را فتح باب اجتهاد دانـسته ويژه در دوره همواره، انـد

و طعن را كنايه .اند تلقي كردهمسدودآميز، فقه اهل سنت

و وجو در ريشهستج و گويـاي تجربـه به بعد، حـاكي از نكـات جـالبي اسـت و چهارم هاي تاريخي انسداد باب اجتهاد از قرن سوم

و هستند شيوه از. اي است كه فقيهان شيعه، عمالً به آن دچار بوده و امثال آن در فقه اهـل سـنت، و مصالح مرسله و استحسان وجود قياس

بي  و بالندگي ميشقضا پويايي به فقه اهل سنت به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، كه بعـد از تـشكيل. دهد تري براي نمونه، فقط بنگريد

و گذر از يك دوره  و صادركننده جمهوري اسالمي ايران به وجود آمد نه قرآن،ي پرمخاطره و كه مبناي آن مصلحت است، ي احكامي است

مي(عقل كه در فقه مراد و يا سنت، اجم)شود به معنايي .اع،

به مجمـع تـشخيص مـصلحت،. قدر معاصر مقايسه شود كافي است پويايي نسبي احكام مجمع مذكور با فتاواي مراجع عالي پناه بردن

باي احكامي متناسب با واقعيت، راهي است كه قرن براي ارائه  و ما اينك ، بـه سـراغ باب مفتـوح اجتهـاد ها پيش، اهل سنت انتخاب كردند

و البته خودي رفته روش كسان كه معتقديم اجتهاد ندارند يي احكام صـادره خواهيم درباره جا نمي در اين.پذيرند ها اين نسبت را نميآن ايم

به طور كالي داوري كنم كه فقه ما حاشيه بـر فقـه اهـل. ماهيت روش كار مجمع استبركه تأكيدبل. مجمع تشخيص مصلحت، اين اعتقاد

به دست آيتسنت است، مبناي  كه .اهللا بروجردي گذاشته شد، ولي متأسفانه بناي آن ادامه نيافت مباركي بود

ميـ 11 و غايبان، در مقـدمات حكمـت بايـد قابليـت جعـل رسد به نظر و تعميم آن بر مخاطبان  براي استفاده از اطالق حكم يا دليل

ح. حكم اطالقي را در حق مكلف در نظر داشت مي ها، پيش وزهدر اجتهاد رايج در به اطالق يك دليل تمسك كه كند، آن است فرض فقيهي

و در حق مكلف غايب نيز چنين است  به مصلحت بوده است از اين رو، بسيار آسان از ادلـه، اسـتنباط.كه اين دليل در حق مكلف مخاطب

مي  جا. شود اطالق به مصلحت بودن يك امر غيرعبادي، براي انساني كه در مي معهاما اثبات و سـرايت آن بـهي چند قرن قبل زندگي كنـد،

 
به مندان به تفصيل بيش عالقه1 ، اكبـر گام با تحول اجتهـاد هم، ترجمه شده در كتاب االسالمية بحوثر، صدر، محمدباق: تر در اين باره، رجوع كنند

و نيز رك .فقه االمام الصادقمغنيه، محمدجواد،:به.ثبوت؛
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و چنـين و يا اثبات همانندي دو فرهنگ شـده باشـد و فردي انسان ثابت مانده باشد انسان امروز، متوقف است بر اين كه نيازهاي اجتماعي

ه. امري، در واقع، محال است .مانندي ديده نشده استو اگر بخواهم با كمي احتياط سخن بگويم، چنين فرآيندي براي اثبات

و و مفاسد واقعي ندانيم كه احكام ديني را تابع مصالح ا. ها را داير مدار امر الهي بدانيمآن راه ديگر گريز از مشكل مذكور، آن است امـ

مي همان كه كه اين مبنا مورد قبول مكتب اهل طور و نيست بيت عليهم دانيد، مشهور است ق. السالم نبوده ابليت امكـان جعـل حكـم بنابراين،

و هم در ناحيه ابدي هم در ناحيه  و موضوع حكم فرضي است كه در همهي مكلف ميي متعلق در. طلبدي موارد دليل اثباتي ا متأسـفانه امـ

به نظر مي  و به همين دليل، بي طريق استنباط، اين شرط مغفول مانده به اطالق دليل، در اكثر موارد ب رسد تمسك و به شـروط مورد است ايد

و متعلق حكم است و آن، قابليت جعل حكم در حق مكلف .مقدمات حكمت، شرط ديگري نيز اضافه كرد

و بـا توجـه بـه داللـت و سريان حكم توسط فقيهان خواهد شـد به اطالق به مسأله، باعث كم شدن موارد تمسك ورود چنين شرطي

و فرهنگ زمانه، اين شرط بر شيوه بس سياقي .يار تأثيرگذار خواهد بودي استنباط

درو تعليم در حوزهآموزيي درس در شيوهـ 12 و به تبع آن و كتاب در حوزهاجتهاد رايجهاي علميه و منابع موجود، مفـاهيمي ها ها

مي  كه فاقد وضوح معنايي است به چشم و تكراري در فرهنگ ديني ما جـايز.خورد مظهـر. اسـت گويا كاربرد مفاهيم مبهم، پارادوكسيكال،

سه شيوه را در سخنراني بارز به  و درس كارگيري اين مي ها به وضوح به آن نمي هاي بزرگان، كه در اين مقاله به دليـل در اين. پردازم بينيم جا

و ارزش  و البته بسيار پر قدر به مالك مبهم و شامه«رعايت اختصار، فقط مـكه در بسياري از اسـتنباط»ي فقهي ذوق صدر فتـوا هـاي رايـج

مي  كه از سوي پاره. كنم است، اشاره به دليل مثالً با احكام زير هم»مخالفت با مذاق فقهي«اي از فقيهان صادر شده، . انـد سويي نشان نـداده،

و بلوغ دختران در سيزده سالگي و قضا براي زنان، انداختن سهم امام زمان در زمان غيبت در دريا، و موارد1حكم تصدي مرجعيت فراوان،

و نفياً درباره  كه نگارنده، اثباتاً و فقط تأكيد بر بيان شيوهآني ديگر و قبول اين احكام اسـت ها نظري ندارد و گاه بدون دليل رد در.ي مبهم

مي سازي انفتاح باب اجتهاد، همه جا براي زمينه اين آني بزرگان حوزه را متواضعانه به يك مسأله دعوت و  مفـاهيمي»سـازي شـفاف«كـنم

كه در حوزه مي است به كار و كالم بي بحث درباره. رودي فقه، اصول، فلسفه، و معناي موجود در قلمروهاي مختلف دينـي،ي مفاهيم مبهم

به  به بيش از يك مقالهو ي فـوق را بـا ايـن فـرض كـه خواننـدگان آن افـراد گانه موارد دوازده.ي مبسوط نيازمند است ويژه مباحث كالمي،

به اجمال نوشتمم و ارزيابي قرار گيرد. تخصص خواهند بود، بسيار .اميد است اين نوشته مورد نقد

ج)العظمي خويياهللا هاي آيت درس(علي؛ التنقيح غروي تبريزي،: به عنوان نمونه، نگاه كنيد به1 ص1، و افتـا 226، ، كـه در آن تـصدي مرجعيـت

و نيز نگاه كنيد به براي زنا ججواهرالكالمن، خالف مذاق شريعت دانسته شده است ص39، ، كه در آن انـداختن سـهم امـام زمـان در زمـان 262،

و نيز حضرت آيت غيبت به دريا، خالف ذوق فقهي تلقي مي ي بلوغ دختران، اعتقـاد بـه عـدد اهللا حاج شيخ جواد تبريزي، پس از بررسي ادله شود

ميسيزده را خالف .دانند مذاق فقهي
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 جعفر سبحاني

و بدون پسوند، در معني»فلسفه«ي واژه به صورت مفرد، آن. رودبه كار مـي» شناسي هستي«، ي گـاه كـه بـا پـسوندي ماننـد واژه ولـي

مي» تاريخ« به اقتضاي هر موردي، مفهوم ديگري به خود و رويـدادهاي مثالً تاريخ، دانشي اسـت كـه دربـاره. گيرد همراه گردد، ي حـوادث

به صورت مقطعي سخن مي و نتايج آن، و علل كه. گويد جهان ، قوانين كلي حاكم بر تاريخ را مورد بررسي قـرار»ي تاريخ فلسفه«در حالي

مي اگر. دهد مي و مقطعي به صورت جزئي به تاريخ و» تـاريخ جهـان«ي تاريخ، موضـوع نگرد، محققان فلسفه مورخ، را بـه صـورت كلـي

مي يك آن جا مطرح و احكام آن گفت كنند، مي گاه در عوارض كه چـرا در نبـرد. نمايند وگو مـسلمانان» بـدر«به عنوان نمونه، بحث در اين

و مشركات شكست خوردن  ي تـاريخ مند بودن تاريخ، از آن فلسفهي قانون در حالي كه بحث درباره. د، يك بحث تاريخي است پيروز شدند

كه آيا محرك، واحد يا بحث درباره. است و اين مي»ي تاريخ فلسفه«است يا متعدد، از مباحث) اقتصاد(ي محرك تاريخ .رودبه شمار

و حـالل سـخن مـي» احكام فعل مكلف«ي فقه درباره. حاكم است»ي فقه فلسفه«و» فقه« در عين اين سخن، و حـرام گويـد را هـا هـا

مي  و به مرزبندي تالش مشخص مي سازد كه. پردازد هاي انسان و غايـت درباره»ي فقه فلسفه«در حالي و مبادي تصديقي ي مبادي تصوري

ميو ويژگي .گويد هاي آن سخن

و مسائ اگر فقيه در فقه به خردنگري مي ميل را تك پردازد به كند، مخققان فلسفه تك بررسي را» نگريكل«ي فقه پرداخته، مجموع فقه

مي  ميكه احكام الهي است، مورد بررسي قرار و وضعي، تقسيم و ثانوي، تكليفي و احكام آن را به واقعي و جاي دهند گاه احكام ثابـت كنند

مي  و رابطهو متغير را روشن عل سازند ميي فقه را با ديگر هاي، يك علم نوپايي است كه بايد در حوزه»ي فقه فلسفه«بنابراين،. كنند وم بيان

.ها مورد بررسي قرار گرفته استو يا ديگر دانش» اصول«فقهي تدريس شود؛ هرچند قسمتي از مباحث آن به صورت متفرق، در 

به بيان ويژگ46ي، شماره كياني اخيراً يكي از نويسندگان، در نشريه و انتقـادي، و لحن سخن او حالت نقـد هاي فقه اسالمي پرداخته

مي. دارد و نقد را مايه ما از اين نقدها استقبال ميي تكامل دانسته، حقيقت را زاييده كنيم به تحليل اين. دانيمي تضارب افكار به نوعي اينك

مي نقدها، تحت عنوان پرسش :پردازيم ها

و امكـان تكامـل بـيش علم فقه، از آن نظر:سؤال اول نـه فقـط تحقيقـات. تـر را دارد كه يك علم بشري است، همواره نـاقص اسـت

بل درون مي فقهي، بيكه تحوالت علم اصول و لذا، ادعاي كمال براي آن .وجه است تواند علم فقه را شديداً متحول كند
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به دو مطلب اشاره شده است:پاسخ : در اين سؤال،

 فقه دانش بشري است؛.1

.ه دانش كامل نيستفق.2

به تحليل هر دو مي از. پردازيم اينك ميفقهاگر مقصود كه آن را دانش بشري هاي فقهـي است، مسلماً كتاب» هاي فقهي كتاب«خواند،،

و ديگر مصادر فقه استي تفكر فقيهان عالي عصاره و سنت آن«و اگر مقصود. مقام در كتاب و منـابع و اسـت، مـسلماً كتـاب» مصادر فقه

به دانش بشر ندارد و ارتباطي .سنت، از ميان مصادر فقه وحي الهي است

و كمال در فقه، دو معني دارد گوي رويدادهاي امروز نيـست، ايـن سـخن هر گاه مقصود اين است كه فقه كنوني پاسخ. سخن از نقص

كه. ويي به احكام حوادث جديد ناتوان استگ دانند، مسلماً چنين فقهي از پاسخ گفتار كساني است كه باب اجتهاد را مسدود مي  ولي كساني

مي دانند، فقه را بر پاسخ باب اجتهاد را مفتوح مي  و توانا به تمام نيازهاي امروز بشر، قادر در ايـن صـورت، نقـص در آن معنـي. دانند گويي

االت يـك قـرن بعـد را نـدارد، چـون هنـوز از گـويي بـه سـؤو اگر مقصود اين است كه فقه كنوني، با تفكر محدود، توانايي پاسـخ. ندارد

كه قرن بعد مطرح مي  زيرا فقـه در قـرن آينـده، در پرتـو غنـاي. ولي عيب فقه نيست. شود آگاه نيست، اين سخن صحيح است موضوعاتي

به پاسخ و سنت، قادر كه تاكنون نيز چنين بوده است كتاب .گويي هست، همچنان

نه كمال مي. فقهما مدعي كمال دين هستيم، و اگـر فقـه دورهو كمال دين به حد كمال برسـاند ي معينـي، بـه تواند فقه را در هر دوره

و سنت، توانايي پاسـخ گويي نداشته باشد، ولي فقه دوره خاطر ناآشنايي با رويدادهاي جديد، توانايي پاسخ گـوييي بعد با استمداد از كتاب

كه با فقه اسالمي آشنا هستند،. دارد ولي مسلماً كتاب بزرگ فقهـي او، بـه نـام. ترين فقيه دوران خود بود دانند شيخ طوسي بزرگميكساني

با هم المبسوط ي داند، اما اين فقه بـه مـرور زمـان در سـايه، خود را تلميذ شيخ طوسي مي جواهردر عين حال، صاحب. نيست جواهرگام

و سنت پيش رفته است و تفكر در كتاب .تدبر

و برنامه يعني جامعه. روست علمي دنباله علم فقه،:سؤال دوم و طراح و صـبغهبل. ريز نيست ساز و شكل ي كه وقتي جامعه ساخته شد

به خود گرفت، فقه احكام آن را صادر مي نه بردگي را لغو كردنـد. كند خاص نه انتخابات، نه تفكيك قوا، نه بيمه، فقيهان نه توسعه آوردند،

نه نظام ارباب رعي و رفته ها موضعي اين بل در مقابل همه..تي راسيوناليسمو به گيري كردند .ها، با اكراه رضايت دادندآن رفته

.گردد اين سؤال به دو مسأله برمي:پاسخ

.روست فقه علم دنباله.1

و برنامه فقه جامعه.2 .ريز نيست ساز

د. گفتار نخست، به يك معنا صحيح است مير زندگي رخ مي يعني فقه، حكم هر موضوعي كه يعنـي فقـه، حكـم هـر. كنـد دهد، بيان

كه در زندگي رخ دهد، بيان مي  ميو به ديگر سخن، فقه موضوع. كند موضوعي و طبيعت از ساز نيست، موضوع را جامعه سازد، ولـي پـس

مي  و فقه اسالمي بيش از اين نيز ادعا ندارد پيدايش، فقه حكم آن را بيان ا. كند كه آن» بيمه«ز روزگاري بود در خبـري نبـود، ولـي گـاه كـه

و تدبر در منابع فقهي، حكم آن را صادر كرد  و فروش امتياز وجـود نداشـت. جامعه پديد آمد، فقيه در پرتو اجتهاد ولـي. در گذشته، خريد

ي پويايي ذاتي اوسـت كـه در تبيـيننهكه نشابل. چنين انتقادي از فقه، انتقاد نيست. گاه كه در جامعه پديد آمد، فقه حكم آن را بيان كرد آن

و ناتوان نمي .باشد هيچ موضوعي عاجز

كه برنامه :ساز نيست، از دو نظر مخدوش است گفتار دوم،
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و همگـي و سنني كـه در اسـالم، در ابـواب مختلـف وجـود دارد و حرام توجه كرده، ولي از آداب به مسائل حالل اوالً معترض فقط

ب برنامه مي ساز است، يعني به بشر الگو ي بخش اعظم روايات كتاب شريعت، جنبه. دهد كه چگونه زندگي كند، غفلت ورزديه استه نوعي

.سازي دارد برنامه

و اين، يك انتظار بـي ثانياً، انتظار برنامه به سان انتظار حل مشكالت فيزيكي از شيمي است اسـالم بـراي ايـن. جـا اسـت سازي از فقه،

كه كليه  و انديشه نيامده است و خود، يكهي افكار و تكليف همه ها را تعطيل كند كـه اسـالم بـل. چيـز را تعيـين كنـد تاز ميدان زندگي باشد

و مشورت در امور دعوت كرده است، آن  و شور و انديشه از ريـزي مـي گـاه خـود نگهبـان برنامـه جامعه را به تفكر و مـشروع آن را باشـد

مي  و جزئيات را به مقتضيات زمـان واگـذار اصوالً رمز. كند نامشروع مشخص به كليات اكتفا كند  خاتميت در اين است كه در دعوت خود،

.گشت هاي زندگي منطبق نمي ريزي با تمام چهره ريزي نيكرد، مسلماً اين برنامه اگر از روز نخست برنامه. نمايد

مي آن به فقيهان نسبت كه فقها دربارچه معترض در پايان سخنانش انـد، سـخن رعيتـي موضـع گرفتـهو نظـام اربـاب» بردگي«يهدهد،

را. اي است پايه بي ي گناهـان قرار داده است، عالوه بر آن كـه آزاد كـردن بردگـان را كفـاره» آزاد كردن بردگان«اسالم يكي از موارد زكات

و اگر فقيهان اسالم در برخي از موارد، مانع برخي از اصالحات ظاهري شدند، مي كه مي داند دانستند ظاهر حركت با باطن به اين سبب بود

به غرب وابسته گردد، همچنان كـه. آن مغاير است  به طور كامل به كشاورزي بود تا كشور مثالً هدف از تقسيم اراضي در ايران، ضربه زدن

و مديريت جديد جاي مديريت. شد و ترك. گزين آن نگشت هاي سنتي نابود گرديد ومهاجرت به شهرها  ....كشاورزي آغاز گرديد

و اين خون جگر  اين زمان بگذار تا وقت دگر شرح اين هجران

و مرحوم آيت زمزمهكه1338در سال اهللا برجوردي مانع اجراي آن گرديد، نگارنده از خـود حـضرتي اصالحات ارضي آغاز گرديد

كه فرمود  مي«: امام شنيد بنابراين، فقها در طول تاريخ، با هر چـه ظلـم».دف، اصالحات نيسته. خواهد فالحت مملكت را از بين ببرد شاه

و واجبات الهي دفاع كرده و از اوامر .اندو حرام است، مخالفت كرده

مي علم فقه، همچون علم حقوق، علمي است حيلت:سؤال سوم و همين، خصلت شديداً دنيوي آن را نشان .دهد آموز

بر:پاسخ به دو امر :گرددمي اين نوع ويژگي

.فقه علم دنيوي است.1

.آموز است فقه حيلت.2

و ايـن هر گاه مقصود از خصلت نخست اين است كه فقه  به زندگي مردم در اين جهان نظر دارد، مسلماً فقه داراي چنين ويژگي است

و ديرنشيني درمي به صورت رهبانيت و اگر فقه فاقد اين ويژگي بود، اسالم و اگر مقصود اين است كه فقه.دآم يكي از افتخارات فقه است

و تزكيه و تربيتي به مسائل رواني و و كار دارد فقـه بـر. پـردازد، ايـن سـخن بـسيار نادرسـت اسـتي نفـوس نمـي فقط با دنياي مردم سر

مي بخش و قيـام بـراي خـدا شـر هاي چهارگانه تقسيم و دوري از ريـا و در صحت آن قصد قربـت كه يك بخش آن عبادات است، ط شود

.است

و حج، بايد خدا باشد انگيزه مي.ي يك فرد مسلمان در وضو، غسل، نماز، زكات، جهاد، كه فقه ناظر در اين صورت چگونه توان گفت

و همه جنبه  كه در فقه وارد است، همه و بسياري از اعمال مستحب و معنوي دارندبه دنياست؟ نوافل شب اسـاس فقـه را ايـن.ي اخروي

ت آيه ميي مباركه و فرادي«: دهد شكيل مي: قل إنّما أعظمكم بواحد أن تقوموا اهللا مثني به شما يك اندرز به بگو من فقط و دهم كه دو به دو

به پا خيزيد  مي فقها در كليه».تنهايي براي خدا و قربي، قصد قربت را روح عبادت و عمل منهـاي آن را عمـل بيهـودهي اعمال عبادي دانند

.تر در اين باره سخن خواهم گفت تحليل سؤال چهارم، بيشدر. شمارند مي
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مي درباره كه مي»آموز است فقه حيلت«گويدي ويژگي دوم كه وي فقه شيعه را با فقـه بعـضي از مـذاهب يكـسان رفتـه، يادآور شويم

به نام. است و امثال او، اصلي كه مورد پذير» فتح الذرايع«در منابع فقهي ابوحنيفه و گروهـي از اهـلش فقهاي شيعهتأسيس شده ي اماميـه

و يا حرام هاي به ظاهر شرعي برخي از حالل اين گروه از طريق حيله. سنت نيست مي ها را حرام در حـالي كـه فقهـاي. نماينـد ها را حالل

به اصل ديگري به نام  .معتقدند» سد الذرايع«ديگر

را«: گويد فقه امامي مي مي. معين كرده باشد، مورد پذيرش است خود شرع هر گاه فرار از حكم گويد انـسان حاضـر در بلـد بايـد مثالً

مي روزه بگيرد، ولي همان شرع با انشاي سفر، اجازه  ميي افطار و سفر مخير و مكلف را بين اقامت در بلد از اين نوع حيلـت. سازد دهد هـا

كه نبايد آن را حيل  و حق اين است نه از آن فقه، و دو حكـم.ي شرعي ناميدهآن خود شرع است، و مسافر، دو موضوع مختلف زيرا حاضر

.جداگانه دارند

مي گرايش به حيلت، از خصايص يهود است كه با حيله و قرآن هاي خاص، شانه از زير احكام خالي در كردند مجيد سرگذشت آنـان را

و اتفاقـاً شـرايط حـاكم بـر، صيد در روز شنبه را ممنوع ساخت خدا براي امتحان يهود.به بعد، بيان كرده است163يي اعراف، آيه سوره

به گونه مي دريا به ساحل سوق كه امواج، روزهاي شنبه ماهيان عظيمي را پـس آنـان. داد، ولي در غير شنبه از اين ماهيان خبري نبود اي بود

به حيله  و به جزاي حيله در اين مورد د جدول.ي خود رسيدند گري پرداختند و آن هايي آب حالـت مـد بـه خـودر كنار دريا كندند گاه كـه

مي گرفت، جدول مي آب و به هنگام ها مملو از ماهي مي، راه جدول»جزر«شد، به دريا منتهي مي ها را كه و روز يـك گشت شـنبه، بـه بستند

و لباس انسانيت از تن آنا. پرداختند صيد ماهي مي  كه عذاب الهي فرود آيد و اسـالهم عـن«: فرمايـد قـرآن مـي.ن بركندهمين امر سبب شد

و يوم اليسبتون التأتيهم كـذلك نبلـوهم بمـا كـانوا في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون

آن: يفسقون كه كنار دريا بودند، از ايشان جويا شو، بهو از اهالي آن شهري كه ميروز شنب)حكم(گاه آنه تجاوز گـاه كـه روز شـنبه كردند،

مي ماهي به سوي آنان نمي هايشان روي آب و روزهاي غيرشنبه كردنـد، گونـه مـا آنـان را بـه سـبب آن كـه نافرمـاني مـي آمدند، اين آمدند،

»!آزموديم مي

و امام خميني كليه بيآني حيل شرعي را باطل دانسته چگ. اند ارزش اعالم كرده ها را دهنـد، ونه چنين حكمي را به فقه نسبت مـي حاال

به تفكر پرداخته! جاي تعجب است ـ هدف حيله اگر برخي از فقيهان در مورد بعضي از مسائل ـ نعوذ باهللا بل اند مي گري نبوده، خواستندكه

و با افزود كه مشكالت روزانه  به غرب است، برطرف كنند و با كـم كـردن برخـي،ي مردم را كه ناشي از وابستگي اقتصاد كشور ن شرايطي

ي مضاربه، توانسته برخي از مشكالت مسائل مربوط بـه ريـا را حـل كنـد، امروز مسأله. موضوع مورد ابتالء را تحت عنوان ديگر قرار دهند

و ماهيت مضاربه با واقعيت رباخواري مغاير است ر. ولي مشروط بر اين كه طرفين جداً به آن تن دردهند و ربـا را اسالم مـضاربه ا حـالل،

چه معياري، چنين حكمي صادر كرده است. تحريم كرده است كه معترض بر اساس .بنابراين، روشن نيست

و اعمال ظاهره كار دارد:سؤال چهارم به ظاهر اعمال حتي اسالم آوردن زير شمشير را هم اسالم. علم فقه، علمي ظاهربين است، يعني

لز جامعه. كند محسوب مي .اي ديني نيست وماً جامعهي فقهي،

به دو مطلب اشاره شده است:پاسخ : در اين ويژگي،

مي.1 به ظاهر اكتفا .كند فقه در پذيرش اسالم فرد،

و كار دارد.2 به ظواهر اعمال سر .فقه

مي درباره ميشويم اگر فقهي مطلب نخست، يادآور و اعتراف او اكتفا خا در پذيرش اسالم فردي، به اقرار به طر آن است كـه راه ورزد،

و هرگز نمي  به دست آوردبه باطن بسته است ي مـسلمانانو لذا، اگر در طول معاشرت نفاق او روشن شود، از جرگـه. توان باطن افراد را
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و ايـن. بيرون آمده، جزو منافقان خواهد بود و درون افراد را آشكار سازد كه اسالم تفتيش قلوب كند  امـر، عـالوه گويا نويسنده انتظار دارد

كه مفاسد بي .پذير نيست شماري دارد، امكان بر آن

كه مي و كار دارد، تكرار ويژگي سوم است ويژگي دوم به ظواهر اعمال سر به شايسته بود نويسنده. گويد فقه  المحجةالبيـضاءي محترم

و يا را غزالي نظري مي احياءالعلومفيض كاشاني و در دو كتاب مباحث متنوعي به نام قربات، مبعدات، طاعات، معـصيت افكند، هاسـت،كه

مي  مي مطالعه و نمي نمود، كه همگي از فقه اسالمي سرچشمه اصوالً هر علمـي بـراي خـود. توان همه را ناظر به ظواهر اعمال دانست گيرد

و احكام موضوع ويژه  مي موضوعي دارد و نبايد از آن علم، جز وظيفهي خود را صادر او كند چـه مـاآن. انتظـار ديگـري داشـتي خـاص

و فقه بخشي از اسالم است، نه همه  كه دين اسالم كامل است ولـي. فقـه نقـش عمـده دارد در تهذيب ظـاهر،.ي اسالم معتقديم، اين است

آن درباره و به كمك اين دو علم و عرفان اسالمي نيز پرداخت تا به امور اخالقي به كمـالچه در فقه آمده است،ي تهذيب نفس بايد  انسان

و از آن انتقاد شده است در اين ويژگي، فقه درمان همه. خود نائل شود كه بايد مجموع دعوت اسالمي.ي دردها تصور شده است در حالي

و آن  ي جوانـب ساز معرفـي كـرده، كـه بـه همـه عالمان اسالمي آيين اسالم را دين انسان. گاه حكمي براي آن صادر نمود را در نظر گرفت

و معنوي انسان، نوعي نظارت دارد و بخش. زندگي مادي و عرفان اسالمي تشكيل مـي بخشي از آن را فقه و هـر دهـد هاي ديگر را اخالق

و هرگز در مقابل يكديگر قرار نگرفتهسه علم با يكديگر .اند سازگارند

و:سؤال پنجم و يك عقالنيت نازل و يـك سـطح يك سطح معيشت نازل هم مـي فقه موجود، با يك اخالق نازل، يه هنر نازل، سـازد

و جامعه معيشت نازل هم مي .كندي مدرن را اقتضا نميي پيشرفتهي فقهي، لزماً يك جامعه سازد

به:پاسخ و تعابير حق به ابهام معترض در اين ويژگي، » سطح معيشت نازل«و» عقالنيت نازل«،»هنر نازل«،»اخالق نازل«گويي پرداخته

چه معنايي را اراده كرده است. كار برده است را به كه او از اين تعبيرها مي در اين. اصوالً روشن نيست اگر مقـصود: شود جا دو احتمال داده

به خاطر انعطاف  كه فقه اسالمي و معيـشت اش بر اداره پذيري او اين است ي جوامع مختلف توانايي دارد، هرچند آن جوامع از نظـر فكـري

كه مي در سطح پايي به طور مسلم اين كمال فقه است و. پذيري خود با هر دو نوع جامعه سازگار باشد تواند در پرتو قوانين انعطافن باشند،

و معيشت در سطح نازلي مي و عقل و هنر كه از نظر اخالق كه فقط احكام فقه ناظر به جوامعي است باشند، اين يـك اگر مقصود اين است

كه مسلمانان در جهان مـشعل. فقه اسالمي است نوع تفسير نادرست از  و معيـشت بودنـد، فقـه در روزگاري و هنـر، عقالنيـت دار اخـالق

و زندگي، در سطح برتري بودنـد اسالمي توانا بر اداره  و دانش، معيشت كه از نظر علم در.ي چنين جوامعبي بود امپراتـوري بـزرگ اسـالم

و دوره دوره كه توانست در پرتو قوانين خود، چنين تمـدن ندهده هاي بعد، نشان هاي عباسي هـايي را زيـر چتـري قدرت فقهي اسالم است

.خود قرار دهد

و آن اين كه فقه اسالمي نمي هاي غربي را با ويژگي غربي اداره كند، ولي اين تواند جامعه ظاهراً نويسنده مطلب ديگري را تعقيب كرده

غ  كه جوامع به خاطر اين است و مـرزي بـراي خـود قائـل ربي به دنبال ارزش عدم اداره و در اشباع شهوت حيـواني، حـد هاي واال نيست

اسالم، يا هر نوع سياستي كه بر اساس ناديـده گـرفتن حقـوق. خواني نداردهم» ماترياليست«ي مسلماً فقه اسالمي با يك جامعه. باشند نمي

و با هر نوع زندگي در  و ديگران استوار باشد، بيمستضعفان و و قمار مي آن شراب و هرگز خـود عفتي به رسميت شناخته شود، مبارزه كند

كه محيط اصوالً پيامبران براي اين برانگيخته شده. دهد ها تطبيق نميآن را با  نه اين كه با حفظ موضـوع بـه اند هاي فاسد را دگرگون سازند،

ق. ها بپردازندآن مديريت  به خاطر گسترش و خواسته درت، آموزهعدول از اصول، .ي آموزگاران الهي نيستي اسالمي

و علم فقه موجود، مصرف علم فقه مصرف:سؤال ششم و جامعـه شناسي، زبان شناسي، انساني جهان كننده كننده است شناسـي شناسـي،

به معارف درجه اين مصرف. كهن است نه فقط نسبت به معارف درجه كنندگي، هي دوم، كه نسبت .م تحقق داردي اول
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مي:پاسخ و در عين حال، توليدكننده نيز مـثالً. باشـند نگرش كلي بر علوم متدوال، حاكي است كه غالب علوم از يكديگر كمك گرفته

و نسبت به آن مصرف علم فيزيك از رياضيات كمك مي  مي گيرد ي نيـوتني قانون جاذبه. باشد كننده است، ولي نسبت به مكانيك توليدكننده

كه قانون آنتروپي دانشاز به برودت(هاي توليدي فيزيك است، همچنان در. از توليدات فيزيك است) سرازيري حرارت عين همين طلـب

مي. فقه حاكم است  و لغت كمك و نحو  ولي در عين حـال، منبـع.گيرد، زيرا مصادر فقه به زبان عربي است فقه از علوم ادبي، مانند صرف

و حق و سنت استفاده مي توليد هزاران حكم كه از كتاب از. كند است و در ميـراث و هيـأت، و قبلـه، از علـوم رياضـي فقه در باب وقـت

مي  و نسبت به آن مصرف رياضيات كمك مي ولي در سايه. كننده است گيرد اين كمال يـك علـم. يابدي آن، به تأسيس احكام فراواني دست

مي.داست كه در عين ارتباط، خود توليدكننده باش  و تشريح كمك ولي در عـين حـال، بـه سـاختن. گيرد علم طب از بيولوژي، فيزيولوژي،

مي يك جامعه  و آثاري استي سالم كمك و مبدأ احكام كه داده. كند و تجربـي دارد، در حـالي كـه با اين تفاوت هاي پزشكي منابع طبيعي

.گيرد فقه از منابع وحي سرچشمه مي

مي.ي حداقلي است علم فقه، علم:سؤال هفتم كه براي رفع خصومت الزم است و الغير يعني اقل احكامي را كه حـداكثر. دهد، نه اين

و تدبير زندگي الزم است بياموزد كه براي اداره .كاري را

به رفع خصومت نيست: پاسخ شـ. اوالً بايد توجه نمود كه قوانين اسالم، منحصر خص بـه بخشي از قوانين اجتمـاعي آن، آشـنا كـردن

چه. وظايف است  به وظايف خـويش اصوالً و آشنا كردن افراد به راهنمايي بسا افراد يك جامعه، با يكديگر حالت خصومت ندارند، اما نياز

.دارند

و برنامه و كلي  هـاي زنـدگي انتظار از يك دين خـاتم، كـه بـا تمـام چهـره. ريزي خلط شده است ثانياً، در بيان اين ويژگي، بين قوانين

و برنامه به عهده سازگار باشد، اين است كه كليات را بيان كند كه عالوه بر كليات، برنامه ريزي را و اگر بنا بود ريزي هـمي متفكران بگذارد

و هر منطقه. گشت بكند، آيين خاتم نمي  مي اي، براي خود نوعي برنامه زيرا هر زمان و بيان ايـن اي خاص همـه تمهيـدات، عـالوه بـر طلبد

مي.ي مشكالت است عطيلي عقول، مايهت ي اي بـا همـه ريزي كـرد؟ زيـرا ممكـن اسـت چنـين برنامـه توان براي تمام اعصار برنامه چگونه

.هاي زندگي تطبيق نكند چهره

و از مصرف گوشت به نظافت كرده و پاكيزگي را جزو برنامه مثالً اسالم دعوت و پاكي . دادههاي خود قـرار هاي مضر جلوگيري نموده

كه بشر در پياده كردن اين اصل، از هر نوع تالش بي به اين معنا نيست به دليـلبل. نياز باشد ولي اين كه تحقق بهداشت جامعه در هر زمان،

به خود بگيرد  و غيـره عين اين سخن، در مورد قضاوت، محاكمات، روابط بـين. استفاده از تجارب علمي آن زمان، بايد شكل علمي الملـل،

.ز جاري استني

و لـذا تـابع مقتـضيات. علم فقه، علمي است متأثر از ساختار اجتماع:سؤال هشتم و سياسـي، به عبارت ديگر علمـي اسـت اجتمـاعي

و در خور  و سياست نه برعكسآن اجتماع ميآنو سياليت. ها، و فقهـا ها فقه را هم سيال و تـاريخ را فقـه و با به عبارت ديگر جهـان كند

ميبل. زندسا نمي و فقه از پس آن و تاريخ تحول خود را دارند و روابـط جديـد، آيد تا در جهان تحولكه جهان و واجـد چـارچوب يافتـه

بي زندگي را براي آدميان مطبوع و .تر كند كشمكش تر

مي در اين:پاسخ سه نكته را يادآور :شويم جا

و ارتباط گر رابطهـ علم فقه، بيان1 ترين تأثري از اجتماع ندارد، زيراي نخست، كوچك در مرحله. انسان با انسان استي انسان با خدا

از.ي انسان در برابر خدا مطرح است جا جامعه مطرح نيست، وظيفه در آن  بنابراين، منحصر كردن فقه بـه تـأثر از سـاختار اجتمـاع، غفلـت

.ي فقه است رسالت گسترده
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آن2 ميي ارتبا جا كه دربارهـ فقه در زيرا احكام فقهـي بـر دو نـوع. جا متأثر از ساختار جامعه نيست گويد، همهط مردم با مردم سخن

و مقررات متغير: است .و تفاووت اين دو از هم، بر اهل فن پوشيده نيست. سياليت فقه، مربوط به مقررات است، نه قوانين. قوانين ثابت

ا كه ميمعيارهاي كلي در اسالم، قوانين ثابتي است و تا انسان انـسانز فطرت انساني سرچشمه و هرگز تابع ساختار جامعه نيست گيرد

و غربي تفاوتي نيست است، اين برنامه  و در اين قسمت، ميان انسان شرقي تحـريم. زيرا فطرت در همگان يكي اسـت. ها بر او حاكم است

و غش، يك قانون ثابتي است  و خيانت و كذب و داد. ظلم به عدل و حفظ حقوق، از احكام ثابت نيز مي دعوت حفظ برتري اسـالم. باشد،

آن. بر كفر، قانون ثابتي است مي ولي .هاست پذيرد، شكل آن به تناسب زمان چه تغيير

ميآن.ي سومي هم داردـ فقه عالوه بر اين دو وظيفه، وظيفه3 كه در جامعه تحوالتي رخ آن دهد، با توان گاه  مندي حكم آن را بـدون

و اين سه نوع ويژگي، نشانهكه از ساختار جامعه متأثر شود، صادر مي آن كند نه ضعف .ي كمال فقه است،

.در ارتباط انسان با خدا، فقه متأثر از جامعه نيست.1

به فطرت ثابت بشر است.2 .در قوانين ثابت خود ناظر

آن.3 مي چنان توان در تحوالت زندگي كه آ مند است و سنت تواند حكم آن را بدون كه از ساختار جامعه متأثر گردد، از كتاب ن

.استفاده كند

مي.4 به شمار كه لباس احكام شرعي مي فقط در مقررات .گيرد روند، از ساختار اجتماعي كمك

حق علم فقه كنوني علمي تكليف:سؤال نهم نه .مدار مدار است،

به نام. در فقه اسالمي تكليف از حقوق جدا شده است:پاسخ و اصـوالً فقهـا بحثـي بـه نـام» حقوق«و بابي به نام» احكام« بابي داريم

و الحق« و برخي در اين مورد رساله» الفرق بين الحكم با اين وصف، معترض چگونه فقه را منحصر بـه حكـم. اند هاي مستقل نوشته دارند

و حق را از قلمرو فقه بيرون كرده است؟  كرده

و و تكليف، دو مفهوم متغايرند و احياناً در مواردي، حق با حكم مشتبه استحق . هر يك براي خود احكامي دارند

و حج، از احكام است و روزه، جهاد ما براي روشـن شـدن ايـن.ي همسر، حقي است بر گردن شوهر ولي پرداخت نفقه. وجوب نماز

و فردي است، نمونه  مي هايي از حقوق را در اينكه فقه اسالمي مملو از حقوق اجتماعي از جا آوريم تا روشن شود چقدر فقه اسالمي مملو

و المأموم، حق الزوجة، حق المسلم علي المـسلم، حـق الطفـل،: اينك فهرستي از حقوق در فقه اسالمي. حقوق است  حق الفقرا، حق االمام

 المدعي، حق المستأجر، حق الغانم، حق المنجي عليه، حق المرتهن، حق الجوار، حق الممالك، حق المساكين، حق الزوج، حق الوارث، حق 

حق البائع، حق المشتري، حق المتعاقدين، حق الشريك، حق الواهب، حق الغرماء، حق المتخـصامين، حـق المحتـال، حـق الـسلطان، حـق

و  ....الزارع، حق العامل، حق المستعير، حق الموجر، حق الموقوف عليه،

به مصالح خفيه:سؤال دهم و همين، مايه علم فقه كنوني، قائل بل در احكام اجتماعي است .كه توقف حركت آن شده استي كندي،

مي:پاسخ و لذا نمي اين كه توان در آن ايجاد دگرگوني كـرد، بـه صـورت كلـي گويند احكام اسالم بر اساس مصالح خفيه استوار است

ميبل. صحيح نيست به مصالح، : لفي تقسيم كردهاي مخت توان به بخشكه احكام اسالم را نسبت

مي.1 به وجدان خود، از مصالح آن آگاه و بشر با مراجعه و قبح عقلي استوار است . شود بخشي از احكام اسالم بر اساس حسن

:فرمايد قرآن مي
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و إيتاء ذي و اإلحسان و البغي يعظكم لعلّكم تذكرون إنّ اهللا يأمر بالعدل و المنكر و ينهي عن الفحشا ا در حقيقت خـد: القربي

به خويشاوندان فرمان مي و بخشش و نيكوكاري و ستم بازميبه دادگري و ناپسند و از كار زشت دارد، بـه شـما انـدارز دهد

كه پند گيريد مي به خاطر آگاهي از مالكات احكام، فقه تحرك بيش)٩٠���(. دهد، باشد مي در اين مورد، .كند تري پيدا

به عبادات.2 و مسلماً از يك رشته مصالح خفيه سرچشمه گرفتـه، ولـي ناآگـاهي مـا از آن بخشي از احكام اسالم مربوط است

.شودي جامعه نميي كندي اداره مصالح، مايه

در مانند تفاوت. بينانه بر آن بنگرند بخشي از احكام اسالم مصالح بسيار روشني دارد، مشروط بر اين كه با ديد واقع.3 هايي كـه

و مرد است  بل اين تفاوت. حقوق زن به خاطر تفاوت در خلقت اسـت ها تبعيض نيست، اگـر ارث.كه تفاوت در مسؤوليت،

بخـشي از احكـام اسـالم مربـوط بـه.ي زندگي را بر دوش شوهر نهـاده اسـت مرد را دو برابر زن قرار داده، در برابر، هزينه 

و مهم، چندان مشكل  و اهم و حرج، به عنوان ضرر و تشخيص آن به خاطر آشـنايي بـا مـالك عناوين ثانوي است و نيست

مي  حـاكم پـس از مـشورت بـا اهـل خبـره، صـالح. قسمتي از احكام اسالم، احكام واليي است. گردد حكم، فقه كامالً پويا

مي  مي مسلمين را از غير آن جدا و حكم واليي صادر كه حكم ميرزاي شيرازي در مورد انحصار تنباكو از اين كند، چنان سازد

و سنت به روشني بيان شده است، بنـابراين، هـيچ.مقوله است و مالكات برخي از احكام در كتاب گـاه ايـن مـصالح مصالح

به جامعه بازنمي كه غالباً در عبادات است، فقها را از پويايي فقه در مسائل مربوط .دارد خفيه،
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 كوششي در چالش با رويكرد انسدادي

 حمد عابدينيا

به مناقشات فرافقهي اكتفا نكرده قائلين بل به انسداد باب اجتهاد، براي اثبات مدعاي خود، تنها اند با انگشت گذاشتن بـركه كوشيده اند،

و نيز حاصل فقاهت فقيهان، ناكارآمدي رويكرد اجتهادي را آفتابي كنند .روش

و يافتـهميي بارز فقيهان نوانديش، ها با محور قرار دادن آراي نمونه آن كه حتي روش فقاهتي ايشان هـاي اجتهـادي كوشند اثبات كنند

ميآن  ي مـدعيان، در جهـت اثبـات مـدعاي هاي ذكرشده در ذيل، خواهيم كوشيد با ذكر اهم نمونه. دهد ها نيز بر انسداد باب اجتهاد گواهي

به بررسي تك آنآنتك خود، و انفتاح باب اجتهاد را، و اصيل ما تحققچنان ها بپردازيم .ي آنند، نتيجه گيريم دهندهكه فقيهان نوانديش

به ذكر است به مدعيات فرافقهي مدعيان ديدگاه انسدادي را به موضعي ديگر وامي الزم و اين نوبت، صرفاً بـهكه تفصيل پاسخ گذاريم

:ها خواهيم پرداختآن فقهي بررسي مدعيات درون

احكـام،. هـا الـف احكام اين رسـاله.ي معاصران، آن هم نوانديشان ايشان است هاي علميه هاد، رسالهترين نمود باب مسدود اجتبهـ1

و به  و اخالق اسالمي را از فرهنگ عربي، ب اعتقادات، و چهارصد سال قبل تفكيك نكرده است؛ و قاعده. ويژه عربي هزار ي تناسب حكـم

پي، در استنباط فقهي ما تا نهايت منطقي)يقي خاص محصور بماندي مصاد دهد موضوع در محدوده كه اجازه نمي(موضوع گيري نـشدهش

.است

و سنت فرامي فقهاي بزرگوار شيعه، نه و فروع فقهي را از كتاب و روش بيـان آن را نيـز از همـان منـابع گيرنـد، بـل تنها احكام كـه راه

و حكمت يافته ها از باب نمونه، بيان تدريجي احكام را مطابقآن. آموزند مي و همان مصلحت طي مراحل چهارگانه حرام اند كه شراب گونه

و همان  كه حد شارب شد و همان گونه طي مراحلي واجب الخمر پس از حرمت آن طي مراحل مختلفي به هشتاد تازيانه رسيد كه نماز گونه

به تعداد هفده ركعت در شبانه  به اين جمعو اف بندي رسيده روز رسيد، كه و اجتهـاد بالنـده اند و حـوزه كار نو اي كـهي خـود را در جامعـه

و هاي متمادي به خاطر نبودن حكومت به دست شيعه، جدا بودن جامعه قرن و تكنولـوژي ... ها از يكديگر، حركـت شـتابان نداشـتن علـم

به گونه  و راكت مانده بود را و تدريجي پيش ببرند تا نفوس بشري از آن رميي مرحله ساكت ي ده نشود، بـه همـين جهـت مـثالً نمونـه اي

ـ نه امور نه به تمامي امور طي قرن گانه فقيهان نوانديشي ما فكر تعلق گرفتن زكات كه را هاي متمادي همه اي ـ ي علما بر آن اتفاق داشـتند

و در مقابل كساني كه حتي به طرح چنين فكري هم هـاي اعتراض داشتند، با جملـه اول به عنوان احتمال در درس خارج فقه مطرح كردند

مي احتمال هزينه» االحتمال خفيف المؤنه« توانيد قبول نكنيد، يا بايد پيرو دليل باشيم، احترام اي ندارد، يا اين احتمال در ذهن من آمده، شما
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و ذكر دليل و سخناني از اين قبيل به جاي خود محفوظ ولي ما نبايد از آنان تقليد كنيم، متعدد، رأيي را كـه بـا احتمـال صـادر هاي بزراگان

.فرموده بودند را تقويت نمودند

و همچنين توده ولي چون مي و نـو را ندارنـد، در رسـاله، دانستند برخي حوزويان و درك چنـين مـسائل جديـد ي مردم توان تحمـل

بل صريحاً به آن فتوا نداده مي«كه با عبارت اند، نه چيز واجب اند كـه فـرد يـا افـرادي نيـز يافـت، اشاره كرده»دانند مشهور فقها زكات را بر

كه چنين نظري ندارند مي و نگارش سپس طي تجديد چاپ. شوند كم ها گونـه كـه همـان. كم بر وضوح نظرات خويش افزودند هاي رساله،

و اول در آيه  د سوره67ي قرآن در حرمت شراب تدريج را رعايت كرد مكه نازل شد آن را ازي نحل كه در ر مقابل رزق نيكو قرار داد تـا

و منافع آن را كم دانست، سپس در مرحله مقابله، مسلمانان نيكو نبودن آن را بفهمند، در مرحله ي بعـدي مـسلماناني دوم گناه آن را بزرگ

و صريحاً از آن نهي كر و از اعمال شيطان دانست به هر حال، روزي را بـه نـام را از نماز در حال مستي بازداشت، تا باألخره آن را پليد و د

و مسلمانان ظرفي خانه تخليه نوشـندگان بـا كنـار عبـا يـا هاي شراب را آوردند بر زمين ريختند، پس از آن شـراب ها از شراب قرار دادند

مي دمپايي مرود تنبيه واقع مي و هر روز بر مقدار تنبيه اضافه تا شدند و سپس به هشتاد به چهل تازيانه .زيانه ارتقاء يافتگشت تا

هايي را بـا همـين تـدرج بيـاني فقيهان مورد بحث ما در ساير امور نيز نوآوريو االّ نمونه.ي متعلقات زكات، تنها يك مثال بود مسأله

و طعام. اند نموده و خوردن از طعام آنان يكي از فقها در بحث جواز ميهمان شدن بر اهل ذمه بـ مثالً در كتاب راي مـسلمانان هايي كـه بايـد

و در جاهاي ديگر به مناسبت درست شود، استفاده كرده  كه اهل كتاب پاكند و در كتـاب هايي احتمال طهارت انسان را مطـرح كـرده اند انـد

و رساله  و روشنبهي عملي، گام فتوايي به سوي صراحت مي گام و مهريه. رود گويي پيش كه پول باشـد نيـز همـين در بحث قرض پول اي

.ل طي شده استروا

كه رسيدن به اين مرحله، نيازمند تالش مخلصانه كه بيان شـد، بـا مـسأله ناگفته پيداست و تفاوت اين تغيير فتواهايي يي زيادي است

و حليت آن، قابل مقايسه نيست آن. شطرنج كه شطرنج حرمتش اگرچه آن اقدام نيز در جاي خود اقدام مهمي بود، ولي در جا بحث اين بود

و در زمانبه خاطر وسيله  و وسيلهي قمار، وسيله هاي گذشته، وسيلهي قمار بودن آن است ي ارتقاي فكر هر دو، در چيزي بـهي سرگرمي،

و ارتقاء و حرام بودن قمار، بر سرگرمي و لذا، مطلقاً شطرنج را حرام كرده بودند نام شطرنج جمع شده بود حال اگـر. فكر سايه افكنده بود

چه وجهي براي حرمت آن موجود است؟به طو و ديگر شطرنج براي قمار به كار نرفت، ر كلي موضوع تغيير كرد

كه سركه شود.به عبارت ديگر، چون موضوع تغيير كرده، حكمش هم تغيير نموده است كه در نمكزار نمك شود يا شرابي . نظير سگي

كه در جاي خود بسيار بااهميـت تلقـي مـيي قمار بود، تغيي اخراج شطرنج فعلي از شطرنجي كه وسيله ولـي. شـودر در موضوع حكم بود

كه نزد همه. هاي برخي فقهاي نوانديش، احكام را با همان موضوعات ثابت نشانه رفته است بحث ي فقهـا نـه تـا يعني متعلق زكات، با اين

نه تصريح شده است، با اين حال، از حدي به عدد و در روايات زيادي نيز نه تا عفو كـرد يـا» عفي عما سوي ذلك«هايي نظيرثبوده از غير

آن» إنّ اهللا جعل في أموال األغنياء للفقراء مايكفيهم« و خداوند در اموال اغنيا قدر زكات قرار داد كه فقرا را كفايت كند، برداشت عـام كـردن

مي  و مفتوح را و تدر مشكل جامعه را حل كردن، اجتهاد بالنده و حوصله و تهوري را مي طلبد و ازخودگذشتگي خواهـد كـه در همگـانج

.شود يافت نمي

و كارسـاز نمونـه بعيد مي و دقيـق و دانم كه محقق منـصفي پيـدا شـود كـه ايـن فتواهـاي روشـن ي بـارز فقيهـان نوانـديش را ببينـد

در المسائل گونه از فقها را با ساير توضيح المسائل اين توضيح و فتواهاي متعدد و مواضـع حـساسي كـه مـشكل ها بسنجد گـشاي راه اسـالم

و در مفتوح بودن باب اجتهاد چنين فقيهاني ترديد روا دارد  و. مسلمين است را ببيند به خاطر نبودن در جو حكومـت كه حوزه در شرايطي

مي  به خمودي خويش ادامه و ساير مشكالت و همـه روابط جهان و در امـور عبـ دهد ادي كـه تقريبـاًي مباحـث بـه نحـو تعبـدي صـرف

و حرف جديدي در  و همه ها يافت نميآن تحقيقاتش شده  واردي چيزها تقريباً تقليد گذشته است، وقتي فقيهـي نـوآور شود متمركز است
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و با تأليف كتاب صحنه مي و شيواترين بحث شود مي هايي استداللي، نوترين و يا در باب مكاسب محرمه بسياري از امـور ها را مطرح ي كند

كه گذشتگان حرام مي و دانستند، نظير فروش نجس را و سـاخت مجـسمه، آالت و مردار، فروش را بـا موشـكافي دقيـق ... ها از قبيل خون

مي علت و چون در زمان ما آن علت يابي مي كند و امثال آن و در رسـاله ها وجود ندارد، حكم به جواز معامله هـاي فقهـي خـود مـسائل كند

و ديات را بر مباحث رساله جديدي نظير نماز  مي جمعه، حدود، قصاص، و با احتياط كـردن در بـسياري از مـسائل، نـشان هاي قبلي افزايند

و پس از آن هر چند سال يك بـار تغييراتـي در فتواهـا مـي مي به مبناي ديگران در آن مباحث اشكال دارند دهنـد تـا سـرانجام بـا دهند كه

و بسياري از احتياط بازنويسي، تغيير جاي مباحث، حذف  به رساله... ها، اضافه كردن مباحث حقوق فردي، اجتماعي، الهي، هاي سبك نويني

مي  مي عملي و باألخره در تجديدنظر، مباحث مرتد را تغييرات اساسي مي بخشند و شروطي براي اعدام كه راه اعتراض بر ايـن دهند گذارند

مي  و انسان منصفي و فرهنگي عربي نيز خواننده. نددب حكم را بر هر عقل سليم  از همـين3ي محترم را بـه بنـد در باب نسبت احكام فقهي

.دهيم نوشتار ارجاع مي

به اثبات برساند جايـ2 .گاه ارتداد در آراي فقيهان نوانديش، هنوز هم نتوانسته موجه بودن خود را براي انسان امروز

ي مـصاديق اسـت، در رويكـرد اجتهـادي فقيهـاني صاحبان رويكرد انسدادي در حيطـههكه ظاهراً مركز ثقل مناقش با موضوع ارتداد،

به ترتيب سابق هاي ذيل، كوشيده استبه عنوان مثال، يكي از فقيهان نوانديش روزگار ما با طرح پرسش. الذكر برخورد شده است نوانديش

:تا تصويري منقح از موضوع ارائه دهد

و كسي كه شبهه آيا صرف تغيير عقيده،. الف و به خاطر حل نـشدن موجب ارتداد است يا ارتداد بايد از روي عناد باشد ي علمي دارد

 رود، او نيز مرتد است؟ آن از دين بيرون مي

و از عقيده آيا مرتد آن است كه عقيده.ب و موجب تزلزل عقايد مسلمانان شود، يـا ايـن كـهي خود را تبليغ ي قبلي خود بدگويي كند

ميبه و استهزايي، باز مرتد محسوب و بدون هيچ نقد  شود؟ صرف تغيير عقيده

و مدار او نيز همين گونـه كسي كه شناسنامه.ج و پدر و هـيچ اي مسلمان است را انـد و دسـتورات اسـالم يـك از عقايـد، اخالقيـات،

مي نمي و يا اگر و برهاني، اگر چنين داند و حفظي است، نه استداللي و بـر فـرض داند تقليدي  شخصي از اسالم بيرون برود، مردت اسـت

كه بايد توبه داده شود؟ كه بدون توبه دادن كشته شود، يا مرتد ملي است  ارتداد، آيا فطري است

به مباحثات بيش.د و نياز و اگر در خالل روز شبهات او جواب داده نشد چه بايد كرد آيا توبه دادن بايد تنها سه روز باشد ؟ تري دارد،

كه شبهه و در هر مسأله آيا اساساً كسي را ميي علمي دارد مي اي تحقيق و كند، ؟...توان مرتد ناميد

... هـ و احتمالو پرسش. و ساز رسيدن به اين فتـوا مـي ها زمينه هاي گوناگون در هر يك از فرض ها امثال آن شـود كـه مرتـد حقيقـي

و تدقيق اسال واجب كه با تحقيق و بدون شبهه القتل كسي است بي جـواب مانـده، از ايـن ديـنم را شناخته، ولي پس از آن، بدون دليلي ي

و با دشمنان هم و تضعيف عقايد مـسلمانان همـت فطري بيرون رفته به استهزاء و يا و دشمني پرداخته و با آن به لجاجت دست شده است

و محكوم به مرگ است. گمارده است .چنين فردي مرتد

و مهم باز در همين چه بايد كرد؟ عقال در تزاحم مهم و اجراي اين حد با واحب ديگري تزاحم كرد، به فرض، اگر اين واجب الهي تر،

مي مهم مي تر و مهم را رها در پردازند و حديثي هم كه ابن نهايهكنند إذا اجتمعت الحرمتـان طرحـت الـصغري«: اثير از پيامبر اكرم نقل شده

».للكبري

مي حال اگر اعد و مانع مسلمان شدن بسياري از مردم جهان شـود، يـا ام يك مرتد، در زمان كنوني كه تبليغات فراواني را به همراه دارد

و اذيت اقليت  و آزار مي موجب تحقير گردد يا موجب مرتد شدن يا از دين بيرون رفتن برخي افـراد هاي مسلمان در كشورهاي غيرمسلمان
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و كم مي احساسي سنجي كرد يا بين مرتـد تـا مرتـد تفـاوت قائـل آيا باز در چنين جوي اعدام مرتد واجب است يا بايد اهميت گردد، منطق

را شد؟ اگر كسي بر كشتن مرتد در هر شرايطي اصرار بورزد، بايد جواب دهد كه چرا پيامبر اكرم همه  ي چهار نفري را كـه حكـم قتلـشان

يكي از آنان امان داد؟ چرا در همان مجلـس، قبـل از امـان دادن بـا يـك كلمـه صادر كرده بود، اعدام نكرد؟ چرا پس از اصر ي ار عثمان، به

و چرا در روايت يا با اشاره» بكشيدش« كـار حـد جـاري هاي ما آمده كه در سرزمين كفار يا در نزديكي مرزهـا بـر گنـه اي او را از بين نبرد

 شود؟ نمي

و تأثير زمينه. الفـ3 بي اجتماعي احكام  چگونـه احكـام غيرعبـادي كـه.آن در تبديل احكام استنباطي در فقه مـا رعيـات نـشده؛

ج مصلحتشان متغير است، مي به غيرمخاطبان نيز سريان يابند؛ به. توانند زدني اسـتي احكام سياسي، مثال خصوص در زمينه ضرورت تغيير،

ـ مكاني خاص است؛  به شرايط زماني ي مقيد ماندن احمـام فقهـي بـه شـرايط سياسـي خـاص، در زمينه.دكه مصلحتشان، مصلحتي مقيد

.توان از ضرورت مخالفت با عامه در فرآيند تفقه ياد كرد مي

و تغيير شرايط با مصالح يا تفكيك احكام ثابت از متغير، قابل حل است هـايي براي اين منظـور، بايـد گـروه. مشكل جمع ثبات احكام

وكارشناس از فقه، اصول، تاريخ  و سپس با مراجعه با گفت...، رجال، و تحقيق، معيارهاي ثابت از متغير را تشخيص دهند و وگو به قـرآن ي

و سنتي، ثابت كتاب و درجه هاي حديثي شيعه و شرايط آن را محك بزننـدي تغيير، محدوده ها را از متغيرها جدا سازند مـسلماً ايـن.ي آن،

و آيندگان خواهد بودبه دست ميبحاراألنوارون كار پرزحمت دايرةالمعارفي بزرگ همچ كه چراغ راه امروزيان .دهد

و تقرير معصوم است به عنوان مثال، در آن لجنه تقرير عبارت اسـت از ايـن.ي علمي از منظر علم اصول، حجت عبارت از قول، فعل،

كه تو  و او در حالي آنكه عملي در پيش معصوم اتفاق بيافتد يا سخني گفته شود و نـسبت بـه و منع كردن را دارد، از آن منـع نكنـد ان رد

مي. ساكت بماند  و يا مورد قبول بودن آن عمل و عدم منع، داللت بر حالل بودن، جايز بودن، دان ثابـت در اين لجنة تاريخ. كند اين سكوت

زبان، پيامبر اكرم، حضرت علـي، يـا طوايف غير عرب خواهد كرد كه در صدر اسالم، پس از مسلمان شدن ايرانيان، روميان، يمنيان، يا ساير 

و ساير زمام  به عنوان تعليم خلفا و دهنده يا اجراكننده داران، كساني را به آن مناطق گسيل نكـرده...ي عقد، نكاح، طالق، وبه زبان عربي انـد

مي  به همان سنت سابق خود اين امور را انجام ميگاه فقيه با توجهآن. اند داده آنان تواند فتوا دهد كـه بـه عنـوانبه چگونگي عقود مختلف،

يا  آن... مثال، عربي بودن يا ماضي بودن و به عنوان عربي بـودن يـا ماضـي بـودن در روايـات ذكـر شـده، در عقد شرط نيست چه بر فرض

كه عرب به حجاز يا كوفه، و مربوط مي زبان بوده موسمي بوده به تمام مسلم اند راانباشد، نه راجع به عبارت ديگر، اسـالم عقـد نكـاح و ها

و امام صادق، مثالً چون براي عرب  مي طلب كرده كه عربي بودن نيز قيد يا شرط صـيغه ها نه اين به عربي فرموده است، ي فرموده، صيغه را

.عقد باشد

مي به همين گونه، تاريخ كه درگيري شناس ثابت در آن زمـان، در منـاطق غيرعـرب صـورت هاي خطـايي كـه اي يا قتل هاي طايفه كند

و قوميت، ديه مي و صاحبان هر زبان و براي صاحباني خاصي داشته گرفته، در هر منطقه و نظام اسالم همان را تقرير كرده و پيامبر اكرم اند

و براي كشاورزان، برنج يا گندم قرار داده اس  و براي صاحبان اسب، اسب قرار داده دهـد كـه بـه گاه فقيه فتوا مـيآن.تشتر، شتر قرار داده

و عنوان مثال، تنها خود ديه امر ثابتي است، ولي امور ذكر شده در روايت  و...ها، نظير شتر و بـستگي بـه عـرف محـل ، موضـوعيت نـدارد

.دارايي قاتل دارد

و شبه از نبودهعمد تفاوتي قائل باز اگر ثابت شود كه در كشورهاي ديگر غير از حجاز، بين قتل خطايي و در هر دو صورت ديـه را اند

مي  مي گرفته خود قاتل كه ديه اند، يا سيستمي نظير بيمه حاكم بوده است، ي عاقله، در قتل خطـايي از امـور موسـمي مربـوط بـه توان گفت

و ائمه عليهم. فرهنگ خاص است اند اي نفرموده امون آن نكته السالم، يا خلفاي مسلمانان پير زيرا در جاهاي ديگر، غير آن روش حاكم بوده
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و مدينه گسيل نداشته مكه به اين روش مرسوم در و كسي نيز بـه ايـن اهمـالو قاضي يا قانوني براي اجبار آنان كـاري اعتـراض نكـرده اند

.است

مي با اين روش، مقداري از ثابت و متغيرها جدا بي ها و و فتواهاي صريح مي گردد  اجرايي بعـدي بـه شود، ولي مشكالت اشكال صادر

كه مثالً قاتل، دارايي به مقدار ديه ندارد يا ديه وجود مي مي آيد كه پرداخت هاي دو منطقه كامالً كند مورد نياز اولياي مقتول نيست، يا ديه اي

و  ف هايي اينبه هر حال، اگر راه. هاي حقوقي امروزي ياف ها راهآن كه بايد براي ... متساوي نيست به روي و حـوزه گـشوده شـود، گونه قها

به بسياري از اطالق  و ديگر نيازي به تمـام مـسلمانان آن زمـان هاي فقهي نيست تا سخن صادر شده از امام معصوم در جمع عرب آن روز،

مي  و عموم و وقتي به سراغ اصول علم اين زمان سرايت پيدا كند، زيرا فقيه وقتي سراغ اطالق كه از دليل صريح محروم شود رودي مـي رود

و عموم نيز محروم ماند  و اكتشافات در تاريخ علوم گوناگون با اين حال اگر متخصصان.كه از اطالق و فرهنگ همه امكانات را ها هـا، فقيـه

و دليل متقن براي او بياورند، مسلماً هيچ فقيهي دليل را رها نمي  به اطالق يا اصول تمسك كنـد ياري دهند ا وقتـي دليلـي. كند تا نبـود، امـ 

به اطالق، هر چه هم ضعيف باشد، از بي و هر گاه فقيه همه دليلي آن تر است گاه ديد كـه دو دسـته روايـت بـا يكـديگري فقه را ثابت ديد،

و چاره تعارض كرده  مي اند به هر دليلي رجوع از اي ندارد، و در اينآن كند تا يكي  جاست كه مخالفت بـا اهـل ها را بر ديگري ترجيح دهد

مي سنت، يا با حكم كه دسته هاي ارائه ولي اگر با راه. شود رانان آن مطرح و مربـوط بـه اي از روايـت شده معلوم گردد هـا موسـمي، متغيـر،

به برخي ترجيح هاي خاصي هستند، تعارض روايت مكان و غيرمنطقي حل خواهد شـد ها بدون تمسك بـه هـر حـال، الزم بـه. هاي سست

بن رهاي متعددي براي جداسازي ثابت يادآوري است كه معيا  كه فقه را از دهـد كـه در مجـال بـست نجـات مـي ها از متغيرها موجود است

و بررسي شود  ميآن با بررسي. مناسب بايد مطرح و گاهي با گسترش يا ضيق همين اصول موجـود ها گاهي مبناهاي اصول فعلي تغيير كند

ميكارهو گاهي با افزودن مبناهاي جديد، راه .گردد اي فراواني براي يافتن ثابت از متغير فراهم

ميحال آن كه فقيهان ما اين مجموعه. اصول فقه، قواعد گفتار بشري استـ4 به كار آن را براي استنباط حكم از متني برند كـه خـود

مي  و ناظر دانست الزمه. شمرند را الهي و اجتمـاعي عـصري به كار بستن آن سنخ قواعد بشري، بشري دانستن متن ن آن بـه نيازهـاي فـردي

[خود است و نمودهاي انسداد باب اجتهاد استفي. .]الواقع الهي دانستن كتاب، يكي از موجبات

.حمل مطلق بر مقيد در حل تعارض ظاهري متون ديني، مستلزم همانند دانستن گفتار خداوند با گفتار انسان است

و براي بشر در تمام دوره. ها، تفاوت فراوان استو زبان روايت بين زبان قرآن به هنگام بررسي،:پاسخ زيرا. ها است قرآن كالمي الهي

و ايـن زمـان، هـيچي جاويدان براي همه قرآن خود را معجزه  و در آن زمـان به مبـارزه طلبيـده و در چند جا همگان را كـسي بشر دانسته

و.نتوانسته همانندي حتي براي يك سوره از آن بياورد   بنابراين، قرآن كالمـي الهـي اسـت كـه بـشر در هـر دوره، متناسـب بـا فهـم، درك،

مي داشته و به قول برخي، فرستنده هاي خود، مقداري از آن را يا فهمد و اسـت كـه ...ي قرآن چونان متخصص زبردستي در شيمي يا فيزيك

و داستان  مي از ذوق بسيار باال كه اكنون نابالغ است، تحويـل دهـد سرايي در حد اعلي برخوردار است كه به فرزندش، . خواهد علوم خود را

مي بنابراين، او تمام مطالب را در قالب داستاني شيوا براي كودك خود بيان مي و به شيوه كند و كنـد كـه هـر چـه طفـل اي عمل مـي نويسد

و عالم بزرگ به همين جهت، تا حال هيچ قرآن نيز چني. تر شود، رمزي از رموز آن كتاب برايش گشوده شود تر و كـس ادعـاين حالتي دارد

مي فهم كامل يك سوره  چه از قرآن وي قرآن را نكرده، زيرا هر و تـأخير در عبـارت، او را بـه ... فهمد، باز هم يك حرف اضافه، يك تقديم

مي  و سرانجام با كوله فكر فرو و كوله باري پر از مطالب فهميده برد از باري بزرگ شده و مجهوالت، از كنار قرآن برمي سؤالتر و بـه ها خيـزد

كه شگفتي»بحر التنقضي عجائبه«قول موالي بيان، حضرت امير مؤمنان،  .هاي آن پاياني ندارد، دريايي است

به آن دست يافت، براي ما حجت است كه فهم ما زب. بنابراين، تا هر مرحله از قرآن ان عرب را ولي در هر مرحله از تفسير، بايد قواعد

و برداشت بايد فهم. كامالً رعايت كرد تا دچار بدفهمي نشويم  و كشف رموز قرآن اي باشد كه فهم هاي متفاوت از قرآن به گونه ها هاي دقيق
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ا بنابراين، فهم. ها پيدا شودآن كه قرايني نيز در ظاهر لفظ برايبل. تنافي با ظواهر الفاظ نداشته باشد و متفاوت ز قرآن مورد قبول هاي متعدد

به شرطي و مخالف با ظاهر قرآن در آن نباشد]كه[است، . بدون دليل

و عقول مردم استها ولي روايت كه پيامبر اكرم فرمود. متناسب با سطح فكر أنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلّـم النّـاس علـي قـدر«: زيرا

مر ما انبياء فرما يافته».عقولهم كه به مقدار عقل كه عقول انسان. دم با آنان سخن بگوييم ايم و سخن انبيـاء البته روشن است ها متفاوت است

و سخناني در سطوح مختلف داشته  كه هنگام بررسي بايد مورد دقت قرار گيرندو يا ائمه، تنها با يك فرد انساني نبوده به هر حـال،. اند ولي

و عمق كالم آن و راز جاوداني مانند قرآن ندارند .ان، خصوصاً در فقه، فهميدني استرمز

و حديث حال پس از كه آيه و حديث، مناسب است كه برخي از معتقـدين بـه انـسداد بـاب اين توضيح مختصر پيرامون قرآن هايي را

و خفـا روشـن اند، بررسي كنيم تا ضمن تصحيح برخي اشتباهات، اجتهاد در ضمن كلمات خود آورده  و حـديث در وضـوح  تفاوت قـرآن

و اداء إليه بإحسان ذلـك تخفيـف ... يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي«.ودش له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و من عفي

و رحمة كه از جانـب بـرادرش ...ي كشتگان بر شما قصاص مقرر شده است ايد، درباره اي كساني كه ايمان آورده»...من ربكم پس هر كس

به او و گونهچيزي و رحمتي از پروردگار شما است گذشت شود، پس پيروي و پرداخت با احسان، اين تخفيف .ي پسنديده است

خواهـان مقتـول، برادرانـه عفـو اگر قاتل از سوي يك نفر از خون«: گونه ترجمه شده استي باب مسدود اجتهاد، آيه اين ولي در مقاله

به شايستگي پيرو  و از كشتن قاتل درگذرندشود، ساير خواهان بايد »...او باشند

 توضيح چند اشتباه

به معناي» من أخيه«ـ1 و مجرور، به» از جانب برادر«كه جار مـن«اسـت، نـه» اخـوة«ترجمه شده است كـه معنـاي» برادرانه«است،

ميي ايشان حال اگر ترجمه.»أخيه د را درست بدانيم، اين توهم ايجاد ر قتل عمدي عفو نكرد، كاري غيربرادرانـه شود كه اگر كسي قاتل را

كه آيه. انجام داده است) يعني دشمنانه( مي»من أخيه«ي قرآن با لفظ در حالي و، خواهان خون را برادر ديني قاتل چه او را عفـو كنـد داند،

ميي قرآن عالوه بر ترغيب خون بنابراين، آيه.چه او را قصاص كند  به عفو، سعي و خويـشاوندان او را كند روحيه خواه و احساسات قاتـل

مي ولي ترجمه. خوار تحريك نكندي خون نسبت به خانواده كه اگر خوني قائل به انسداد باب اجتهاد، خواهي عفو نكرد، ديگر برادر رساند

و عملي غيربرادرانه انجام داده است .نيست

ب« ترجمه آورده استي ايشان در دنبالهـ2 ».ه شايستگي پيرو او باشندساير خواهان بايد

شايد مراد اين باشد كـه. گونه ضميري در ظاهر لفظ ندارد اند؟ عبارت هيچ را از كجا آورده» ساير خواهان«معلوم نيست كه ايشان. الف

به گونه  مي همان عفوكننده، كار خود را و بخواهد قصاص كند،ي پسنديده ادامه و شايد مراد ايـن دهد، يعني پس از چند روز پشيمان نشود

كه عفو كردن از برادر ديني، به معروف«باشد در» اتباع است تا با اين عبارت در صدد تحريـك عواطـف او بـراي عفـو كـردن باشـد، كـه

به عفو برمي  و در صورت دوم به عفوكننده، و خبر »و مـن عفـي لـه«گردد كـه هـر دو در عبـارت صورت اول مرجع ضمير رابط بين مبتدا

مي. استموجود به ساير خون ولي با چه توجيهي از توان آن ضمير رابط را كه اصالً در آيه هـا ذكـري بـه ميـان نيامـدهآن خواهان برگرداند

به  كه بتوان ضمير رابط را و بر فرض كه خون» خواهان ساير خون«است؟ يكي بيش برگرداند، در صورتي تر نيست، آيا عبـارت بـدون خواه

مي!؟شود ضمير رابط مي !توان آيه را در برخورد با دو مصداق، دو گونه معني كرد؟ آيا

كه يك حكم وجوبي است را از كدام قسمت آيه استفاده كرده»بايد«ايشان.ب .اند، معلوم نيست،



��د ٨/"! � ��ا
	ر ��ب ا
كه را چگونه از آيه استفاده كرده» به شايستگي«.ج مي» بالمعروف«اند، در صورتي نه خبر براي مبتدا محسوب تمييز يا حال براي شود،

.آن؛ باز معلوم نيست

كه اين ترجمه را براي.» قاتل درگذرندو از كشتن«ي ترجمه آورده ايشان در ادامهـ3 آورده اسـت»و اداء إليه بإحـسان«معلوم نيست

بي.ي توضيح فراز قبل است يا دنباله  كه باشد، سخني و با دنباله ولي هر كدام زيرا اين حكـم گذشـته را خداونـد.ي آيه ناسازگار دليل است

مي  و رحمت و آزادي آنان گرفته شود، حال اوالً اگر بنا باشد ساير خون. داند تخفيف به خاطر عفو يك نفر، مجبور باشند عفو كنند خواهان

و رحمتي است؟ چه تخفيف !اين

به روي مردم باز شود، مي كسي كه چندين پسر يا دختر دارد ثانياً، اگر اين راه يكي از آنان از پدر ناراضي است، كش تواند با يك آدمو

و روز روشن مقابل چشم همگان، پدر مرا بكش، بعداً وقتي من تو را عفو كردم، ساير افـراد نيـز حرفه كه تو بيا عمداً اي مخفيانه توافق كند

مي  ب با اين. شوند تو را عفو كنند مجبور راي قتل خويشاوندان توسط خويشاوندان، با واسـطه قـرار دادن گونه معنا كردن آيه، راه بسيار خوبي

و رحمت است؟ گاه اينآن. شود يك چاقوكش معروف، فراهم مي !گونه حكم كردن چگونه تخفيف

و قاتل عمدي است؛ يعني شخصي به قتل عمدي كه بـدون اشـتباه، بـدون شايد يادآوري اين نكته مفيد باشد كه بحث قصاص مربوط

و كسي را با وسيله خطا، از رو آني عمد آمده و كشته است، به قصد كشتن زده است ازي كشنده، گاه راه باز كـردن يقينـي بـراي عفـو او،

كه قاتل را عفو نكننـد با اين بيانات، نمي.ي انساني است خواهد بود كه ستم بر تمامي جامعه» ترحم بر پلنگ تيزدندان«باب  خواهيم بگوييم

ا  مي عدام كنند، بل يا حتماً او را و با تفسير به رأي يـا تفـسير خـالي از دقـت، راه آدم كه كه ناآگاهانه و خواهيم بگوييم مواظب باشيم كـشي

يكي از اوليـاء هماهنـگ شـود، آن ولـي پـس از قتـل زيرا طبق نظر نويسنده. كشان را باز نكنيم نجات آدم  ي محترم، اگر قاتل قبل از قتل با

و گرفتار مـي تواند از توافق نمي و عـالوه بـر آن، از ارث محـروم مـي قبلي دست بردارد، زيرا در آن صورت خودش قاتل در شـود و شـود

بي صورت بقا بر توافق قبلي، راه براي آدم مي كشي .گردد خطر باز

كـي مذكور، در همان مقاله و به احتمال زياد، فرصت هـا افي بـراي دقـت در روايـت در پاورقتي متأسفانه روايات را نيز اشتباه فهميده

كه اشاره كرده، اين روايت. نداشته است :ها هستند هايي را

له« و جل فمن عفي و ينبغـي للّـذي ... سألته عن قول اهللا عز له الحق اليعسر أخاه، إذا كان قد صالحه علي دية بإحسان قال ينبغي للّذي

و يؤد ال يمطل أخاه إذا قدر علي ما يعطيه ».ي إليه بإحسانعليه الحق أن

كه داراي حق اسـت، بـر بـرادرانش سـخت نگيـرد:فرمود. پرسيدم»...فهم عفي«ي از حضرت صادق، پيرامون آيه . سزاوار است كسي

كه با او بر ديه كه حق عليه اوست، اگر قدرت بر پرداخت دارد، در پرداخت سهل هنگامي و سزاوار است آن انگاري نكند اي مصالحه كردند

گ به .ي نيكو به او پرداخت كند ونهو

و روشن است از خون.»ألّذي له الحق«عبارت بسيار صريح و مراد مي» أخاه«خواه است كه برادر ناميـده شـده تـا عاطفـه قاتل ي باشد

از خون و در عبارت دوم مراد و گرفتن ديه تحريك كند از» ألّذي عليه الحق«خواه را به عفو از قصاص و مراد خـواه خون» أخاه«قاتل است

و عبارت هيچ معناي ديگري را برنمي .تابد است

له الحق أن يتّبعه«: در حديث ديگر از حضرت صادق، در توضيح همين فراز آيه آمده است هو الرّجال قبل الديه فأمر اهللا عزّوجل الّذي

و اليعسره ».و أمر الّذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا يسر. بمعروف

ـ او كهـ عفوكننده مي) به جاي قصاص(مردي است به گونـهآن. كند ديه قبول كه قاتل را ي گاه خداوند صاحب حق را دستور فرموده

كه در صورت توان و بدهكار را فرمان داده و بر او سخت نگيرد را(معروف دنبال كند .ي نيكو پرداخت كند به گونه) آن ديه
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به جاي.حديث نيز همين گونه است سومين له الحق« تنها و بـه جـاي» كننـده طلـب«يـا» طالب«،»ألّذي ،»ألّـذي عليـه الحـق«آورده

كه در معنا تغييري نمي» شده طلب= المطلوب« .دهد آورده است

ب ها با آيه به هر حال، روايت به آن اشـكال داشـته به كار نرفته تا برخي و تقييدي و در اين بحث اطالق وي قرآن هماهنگ است اشـند

و روايات است را  كه طبق آن بيان شد مطابق قرآن و روايـات خالف صريح آيـه«با اين حال معلوم نيست چرا ايشان فتواي فقها، »ي قـرآن

.دانسته است

كه انديش كه به عزيزاني ن هاي علميه هستند، گفته شود راه همان اسـت كـه فقيهـا ناك انسداد باب اجتهاد در حوزه شايد مناسب باشد

طي مي و طي كرده كه در هر مسأله نوانديش مي كنند، در شوند، تمـام مطالـب را موشـكافانه بررسـي مـي اي با دقت وارد و سـپس نماينـد،

به تأمل وامي»فيه اشكال«يا» احتياط«صورتي كه نظري خالف ديگران داشتند، با عبارت  و سپس بعد از طي زماني، فتواي، محققان را دارند

ميخود را با مي صراحت نقل و اين كنند، ولي با يك احتياط مستحبي باز احترام ديگران را نگه مي دارند .برند گونه حوزه را پيش

نه اما ارائه و روايت متهم كردن، به خالف صريح قرآن و ديگران را و گاه برخاسته از احساسات، تنها كاري پـيشي مطالب غيرمحققانه

بل نمي ب برد، مي گيري واميه موضعكه آنان را و و چون مطالب دقيـق دارد و مخالفان فقه سنتي هستند كه مخالفان حوزه توانند مدعي شوند

مي را نمي .كنند فهمند، به حوزه اشكال

و روحيهي دليل باري؛ اجتهاد مسدود را با تحقيق كردن وسيع، ارائه و ادب، و غير قابل مناقشه، زباني داراي احترام ي صـبورا هاي قوي

و در اين راه از استوانهو مقاوم، مي مي توان گشود .توان بهره برد هاي حوزه

منـ5 و ايـن. داران انفتاح باب اجتهاد، خود آشكارترين نمود انسداد ايـن بـاب اسـت جمله داعيه فربه شدن احتياط در فتاوي فقيهان

به دليل فهم رابطه سنخ احتياط با ها و انسان، متناسب و موال در فقه ما استي خدا . الگوي روابط عبد

و خلط ميان حيطه گاه اين شبهه از يك حيث خاست و نـاظران مجموعـه مـي ... هاي تحت تكفل فقـه، كـالم، فلـسفه، عرفـان، ي باشـد

مي اشكاالت را با هم مي و با هم مطرح و مسؤول پاسخ بينند به همه كنند و رسـالهآني گويي و گـاهي او مـيي عملـ هـا را نيـز فقيـه داننـد

مي حوزويان نيز خطا مي و اشكال كالمي يا عرفاني را و بالعكس كنند .خواهند با گفتار فقهي پاسخ دهند

كه حوزه، كه از جمله مسؤوليت توضيح اين به دوش گرفته و.2تبليغ،.1ها،آني هاي مختلفي را بيـان تكليـف مـردم.3دفاع از دين،

بخشي به روان، ضمانت اجرايـي دادنكه قسمت اول است، سخن از استدالل، برهان، فوايد دين، نقش دين در آرامش باب تبليغ دين.است

و به قانون، پشتوانه  آن. امثال آن است...ي اخالق بودن، و جنبه در گـري او بـه هـاي هـدايت جا سخن از محبت خداوند به مردم، لطف او،

مي  و در بحث دفاع از دين. آيد ميان و از جمله اين كه آيا ما بر خدا حقوقي داريم، به شبهات پاسخ گفت كه قسمت دوم است، بايد كـه...،

مي  و آفريده در پاسخ مدافع دين اظهار و مخلوق و آفريـده قبـل از بـه وجـود دارد كه اگرچه ما ابتدائاً بر خداوند حقي نداريم ي او هـستيم

ب و پس از ايـن كـه خداونـد بـا آمدن چيزي نيست كه بر كسي حقي داشته و بنابراين بر آفريننده حقي ندارد، ولي پس از آفريده شدن اشد

كه»كتب ربكم علي نفسه الرحمة« و پس از اعالم اين هـايو پـس از بيـان مهربـاني»إنّه رئوف بعبـاده« بر خودش رحمت را واجب كرد

مي خويش، انسان  به او حقي پيدا و پس از توجه انس ها گمكنند و و هدايت ان به ناتواني و اعالم قدرت  حقـوقي گري خداوند، راهي خويش

آن را براي خويش تصور مي مي كند، كه انتظار از دين هدايت گاه معلوم ره شود نموني بـه سـوي سـعادت، اعـالم قـوانين مفيـد بـراي گري،

و پيش و رفاهي كه خداوند همهمي... رفت، اعطاي امكانات حياتي حق باشد و فرسـتادني و با اعطاي امكانـات تكـويني وق را رعايت كرده

به انسان، آن و هوش و دادن عقل مي رسوالن و از حقوق ما به شمار قسمت سـومي كـه. رفته، كامالً رعايت كرده استچه را وظيفه دانسته
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كه وظيفه دي ما در مقابل خداوند چيست؟ آيا وظيفه باز حوزه متكفل آن است، اين اريم يا خير؟ بر فرض وجـود وظيفـه، چگونـهي تشكر

 بايد تشكر كنيم؟

و براي ما است، آيا بايد بدان عمل كنيم يـا خيـر؟ در صـورت كه آن قانون ثابت و معلوم شد اگر او قانون براي سعادت ما وضع كرده

چه بايد كرد؟  تخلف از تكليف

به تكليفي يابه مشكلي برخورريم، يا تكليف خارجاگر در حين عمل و  وظيفه چيست؟... از توان ما بود، يا تكليف را بد انجام داديم

كه رساله مي فقيه از حيثيت فقاهتش ميي عملي و فتوا صادر بنابراين، نبايد. كند، تنها متكفل بيان وظايف ما در مقابل خدا است نويسد

و غيره را در محدوده  كه مباحث كالمي كه چگونه حكـم را بيـان كنـد تـا.ي فقه وارد كند از او انتظار داشت به اين است او تمام توجهش

كه از داليل گوناگون فهميده، كه بر عهده وظيفه و انجام شود اي را و ساير مكلفان است، بيان كرده باشد بنابراين، هـر جـايي كـه.ي خويش

مي   به عقوبت الهـي دچـار شـود، پـس احتيـاط دهد، اين مطلب در ذهنش وجود دارد كه در صورت مخالفت، ممكن است احتمال تكليف

و عقالً هم همين مي گونه طريق نجات است كه وقتي احتمال خطري بدهند، راه احتياط را پيشه چه خطري براي فقيه بزرگ. كنند اند تر حال

به عذاب خدا است؟  از خطر ابتالي

و در نتيجه، در شبهات دري تكليفي، احتياط را واجب ندانسته بدويهالبته با كارشناسي كه در اصول فقه انجام گرفته و و در شـك انـد

و شك بدوي تبديل كرده مكلف به علم اجمالي صغير ها كم شده، ولي بـه هـر حـال، علـم اند، بسياري از احتياط به، نيز علم اجمالي كبير را

كه در محدوده  فري خود احتياطي كتب اربعه محصور است، به نوبه اجمالي صغيري و بـه هـر حـال، قاعـده هاي ي اواني را به همـراه دارد

به تكليف اقتضا مي به برائت حاصل شود، خودبه عقاليي اشتغال يقيني .ي احتياط است خود توليدكننده كند كه يقين

كه اين راه به ذهنم رسيده، كاري كه با تحقيـق در دوره جانب در اين زمينه و اعمـال هـاي زنـدگي ائمـه اين است شـيعيان يـاي اطهـار

مي  و آوردهي آناني كه جزء يا شرطي را نمي شود كه آيا ائمه به همه مسلمانان، معلوم خلـل ... اند يا در اثر نسيان، جهالت اهمال در پرسـش،

مي  مي كوچكي در عباداتشان پيش به اعاده و آيا ائمه كرده آمد، امر كه طرف دست اند؟ وي اطها در مواردي به عالم نداشـته احتمـاالت رسي

به احتياط داده  در مختلفي در ذهنش بوده، دستور و نبـودن امـام اند يا خير؟ آيا احتياط كردن در صورت نداشتن مسأله يـا فرامـوش كـردن

 دسترس آنان، امر متداولي بوده است يا خير؟

خ شايد اگر اين امور تحقيق شود، كه اگرچه اشتغال يقيني، برائت يقيني را واهان است، ولي متوليان دين، به خاطر معلوم خواهد گشت

به اين قانون عقاليي اعتنا نكرده  و كسي را به آن امر نكرده سهولت كار بر مكلفان، اصالً و سمحه بودن دين، از بـين اند اند، تا شريعت سهله

و منع اين قاعده. نرود ميهاي عقالئيه از درون شرع بيرون آيد، احتياط اگر از اين راه توان ردع و اگـر از ايـن در سطح وسيعي كاهش يابد

به قاعده  مي راه ممكن نشد، نوبت به تمسك و مهم كه احتياطي تزاحم اهم كه اگر براي فقيه مسلم شود هـاي مكـرر موجـب بـدبيني رسد

مي  به سوي الابالي جوانان به دين و جوانان مي شود مي گري و و سخت گويند چون چنين احتياط روند توانيم عمـل كنـيم، را نميهاي مكرر

و صاحب رساله متوجهآن. ها را فرو خواهد گذارد كنيم، طبعاً فقيه نيز بسياري از احتياط پس اساساً به هيچ تكليفي عمل نمي  سان كه مجتهد

پس شد كه اين احتياط مي ها باعث به واجبات يقيني و ضربه خوردن .اردد ها دست برمي گردد، مسلماً از احتياط رفت دين

كه بسياري از احتياط عالوه بر اين، در بحث آن هاي برخي فقيهان نوانديش براي نشان دادن مخالفت خود، با ادلـه هاي سابق گذشت ي

و نشان دادن نقصان و اين احتياطآن مسأله نه سخت نمودن ها از حيث فقهي يا اصولي است ها جهت گشودن راه براي محققان بوده است،

و تكليف .دين
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مي مثالً وقتي همه ميي فقها، بدون استثنا، فتوا و ايشان ، اين»به احتياط واجب نجس است«فرمايد دهند كه مشرك يا كافر نجس است،

به نجاست مي و االّ همانند ديگران فتوا و براي مكلف نيست، ي هـا نيـز بـراي گـشودن زمينـه برخي ديگر از احتياط. داد احتياط براي عمل

به فتوا تبديل نشود، نظير آن تحقيق برا ي ايـشان پيرامـوني عمليـه رسـاله 2621يچه در مـسألهي ديگران است تا در وقت مناسب احتياط

.ي زن آمده است مهريه

مي نمونه.، يعني عدالت، در اجتهاد موجود شيعي راه ندارد روح تعاليم اسالميـ6 وي آن را تـوان در كتـاب قـضا، از فقهـاي ديـروز

و عدالت امر نه احقاق حق و كه در آن، هدف از مسند قضا، رفع خصومت است نمودي ديگر از انسداد بـاب اجتهـاد، چـشم. وز شيعه ديد

و بينه است هاي پيش بستن بر شيوه و صرفاً حجت دانستن قسم .رفته در شناسايي متهمان

و روح دين نيز كه هدف اصلي از قضاوت، اجراي عدالت اجتماعي است و آيه اين و چنين است، سخني است حق هاي متعدد قرآنـي

حق ولي مهم، راه. كند روايات زيادي بر آن داللت مي  به و حق به عدالت اجتماعي و. دار رسيدن اسـت كار اجرايي وصول ظـاهراً در بحـث

و اشتباهي شده است كه بايد توضيح داده شود .فهم مباحث حقوقي قضايي اسالم، خلط

و اگرچه صاحب در باب حدود ال و يقين قاضي معتبر نيست  در ايـن دو مـسأله دو قـول را بيـان كـرده، ولـي شـرايعهي محض، علم

ي قـرآن چهـار شـاهد را طلـب از طرف ديگر، در موارد خاص مثل زنا، آيه. به معتبر نبودن علم قاضي ميل پيدا كرده است جواهرصاحب

و روايات با هم بودن، متحد بودن در گفتار و كرده بنابراين، اگر كسي گفت حـدود اسـالمي خـشن. اند را شرط دانسته...، نداشتن اختالف،

مي  كه تحصيل آن شرايط تقريباً ممتنع است است، مـثالً از يـك طـرف سـفارش كـرده كـه زانـي را از اقـرار. گوييم شارع شرايطي گذاشته

دا  و از طرف ديگر با انواع بيان، شهود را از شهادت بيمنصرف سازند مي. ميل ساخته است دن در اين موارد فرمايد مـن گاهي حضرت علي

مي شاهد اول تا سوم نمي  مي شوم، زيرا و گاه وقتي رجمي بر فردي ثابت و حد بخورم مي ترسم كه آخري نيايد فرمايد همه با صورت شود،

مي  و وقتي مي پوشيده بياييد نك آيند، به عهده دارد سنگسار و همه برميفرمايد هر كسي حد به ما نشان دهد كـه مـن علـي ند گردند تا شايد

و گناه بسياري از افراد علم دارم بن أبي  به علم خود عمل نمي. طالب، به فساد به طور كلي در حدود الهـي ولي در اجراي حدود الهي و كنم

.آيد گاه فرود نمي شمشير آويخته بر سر مجرم، ولي هيچ

و«: اندي خود فرموده در رساله برخي از فقيهان نوانديش نيز به اقرار يا شـهادت و بدون استناد بنا بر احتياط، قاضي به اتكاي علم خود

به  حق. خصوص در حق اهللا محض يا قسم، حكم نكند؛ به و در رساندن حق هـاي گونـاگوي دار، راه اما در غير حدود الهي، در حقوق مردم

به حق  باكه حق و و بـر اسـاس آن حكـم دهـد دار برسد، معتبر است كه حقيقت برايش كشف شود امـروزه از انـواع».يد قاضي سعي كند

و راه حيله مي ها و راه كارها براي يافتن حقيقت استفاده مي كنند كه معصومين در زمان خود طي مي كرده كارهايي توانـد گـاه منحـصر بـه اند،

ـ زماني باشد  في واقعة قضيه«ه اين كه در فتواها آمد. شرايط خاص مكاني كه تنها آن راه را طـي كـردن الزم نيـست،»ي ، مقصود اين است

كه براي قاضي واقعه را كشف كند، معتبر است بل كه اقـرار از آن راه، اختيـاري. كه هر راه ديگري و امثال آن جايز نيست، زيرا ولي شكنجه

كه ولي اگر فرض شود زير شكنجه نشاني. آور نيستو علم  از آن واقعه منكشف شد، با اين كه كار حرامـي انجـام گرفتـه، ولـي بـاز اي داد

و هـاي حقيقـت اي راه اما اگر فرض شـود در واقعـه.ي رسيدن حق به صاحب آن انجام شده است قضاوت بر پايه  يـابي بـه نتيجـه نرسـيد

ن خصوصاً در زمان  و همه مانند حضرت علي مبتكر كه امكانات تحقيق كم بوده ي بـين شـهود، بودنـد كـه ماننـد او از راه تفرقـه هاي سابق

كه زن ادعا مي و كند آثار جنابت مرد اجنبي است، يا از نحوه ريختن آب جوش بر جسمي حق را بفهمـد...ي بلند شدن يك كودك از زمين

بيو پرونده ممكن بود سال  و عمر افراد و وقت  مـسدود اسـت، راهـي كـه جهت تلف شود، در چنين مـواقعي كـه راه علـم ها طول بكشد

و بينه، چاره و واقعه تمام شده اسـت،. است» دو شاهد عادل«جويي شده، سوگند ولي با اين حال، حتي در مواردي كه فصل خصومت شده
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كه براي نمونه، به شأن نزول اگر دليلي يقيني پيدا شود، قضاوت قبلي باطل مي مراجعـه تـواني مائده مـي سوره107و106ي هاي آيه گردد

يكي از فقيهان نيز مفيد استي علميه رساله3130و3129ي مراجعه به مسأله. كرد .ي

و بينـه، كـه بـه اولويت نخست در حقوق بنابراين، و االّ طرق صـوري نظيـر سـوگند، نكـول، و رعايت آن است، الناس با اكتشاف حق

و مجتهد بودن قاضي نياز ندارد  و طويل هربل. دستگاه عريض مي سرباز وظيفه كه آن اي و اگـر نداشـت، بـه به اين بگويد بينه بيـاور تواند

و حق.... بگويد قسم بخور كه امكان مي ولي در مواردي به يابي وجود ندارد، .تر از كشمكش هميشگي است گويند فصل خصومت

كه حال ممكن است در جاهايي از كشور ما بعد از انقالب، خداي به علـم عمـل كـرده ناكرده، قاضي در حدود به علم عمل كند، نبايد

به اين  كه متهمي را آورده باشد، آن هم و قاضي با اين يقين كه او حتماً روزي فحش داده يا روزي عرق خورده، حكـم شـالق داده گونه اند

كه تأديب دروغ  و با استناد به اين به عهده است يا در بين كلماتش در بازجويي دروغي يافته و اعتـرافي حاكم گو  اسـت، او را شـالق زده

و قوانين صحيح اسالمي ندارد طبعاً اين. ديگري از او گرفته باشد به بحث ثبوتي .ها امور خالف شرع است، ربطي

تقـوا يـا الناس است، ولي در عمل چون ديـده شـده كـه گـاهي افـراد كـمبه هر حال، علم قاضي معيار خوبي براي قضاوت در حقوق

ص  و يقـين زودباور حكمي و در مقابل هر اعتـراض بـه علـم به ديگري منتقل ساخته، ادر كرده، شخصي را اعدام نموده، مالي را مصادره يا

مي خود استناد كرده  به خاطر رهايي، كه آيا بـراي ديگـران نيـز علـم بايد طريقه اند، لذا آوري تحصيا علم خويش را بازگو كند تا معلوم شود

نه  ع. است يا ميلمگاهي همان و ابتكارهاي قاضي موجب اقرار متهم و چهارصد سال، باز وقتـي قـضاوت. شود ها  هـاي امروزه پس از هزار

مي حضرت علي را مي كه او مبتكر راه خوانيم، معلوم كنـد كـه او در اقـرار گـرفتن از خـصم، كارهايي بوده كه هر منصفي اعتـراف مـي شود

گـاه كـساني گمـان علم به حقانيت او پيـدا كننـد، آن بازي مدعي، هاي متهم يا از زبان ما از گريه هاي ولي وقتي قاضي. ترين بوده است موفق

هـاي زيـادي هـا توانـايي حل اين مشكل، زير سؤال بردن علم قاضي است، در حالي كه بايد به آن قاضي تفهيم كرد كه انسان كنند كه راه مي

و قاضي پيوسته بايد خود را پرورش دهد تا  و با راه دارند و استفاده از شيوه از متهمان رودست نخورد هاي گوناگون، راهي كارهاي مختلف

كه غير علم را به جاي علم نگيرد. براي اقرار متهم يا واضح شدن مسأله بيابد  از.به هر حال، قاضي بايد مواظب باشد نه اين كـه علـم او را

ا و امكان دربل.ز حجيت افتادنش وجود ندارد حجيت بياندازيم، زيرا حجيت علم ذاتي است و دقـت كه بايد با مقـرر كـردن مـستندسازي

و آموزش ريزه و ابتكارهاي خودش، راه كشف حقيقت را بيابد كاري مستندهاي او به او به هـر حـال، اگـر حقيقـت بـه هـيچ. هاي مختلف

و شاهد مي مي. رسد نحوي قابل انكشاف نبود، نوبت به سوگند حق آيا كه او در صورت امكان كـشف حقيقـت، توان در فقيهي احتمال داد

كه بر خالف آيات  و أنزلنا معهم«ي يا آيه»و إذا حكمتم بين النّاس إن تحكموا بالعدل«يا»إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط«باز فتوا دهد

و الميزان ليقوم الناس بالقسط ك»الكتاب و شاهد حكم شود، ولو اين به سوگند و حاشـا كـه.ه يقين دارد حق غير از اين اسـت عمل شود

.فقيهان متضلّع ما چنين احتمالي در ذهنشان آمده باشد
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 محمد مجتهد شبستري

كنـد؟ در ايـنو نوعي سلوك معطوف به خداوند بدانيم، فقه چه نقشي در اين زندگي معنوي ايفا مـي را نوعي زندگي معنوي اگر دين

و مباني التزام دين  داران به احكام فقهي چيست؟ تلقي وجودي از دين، انگيزه

و موجد شجاعت بـودن مـي به نظر مي و تـدبير زنـدگي رسد در چارچوب آن نوعي تلقي از دين كه دين را معنابخش به زندگي دانـد

مي اجتماعي انسان را يكسره بر عهده  و فلسفي و بـاب معـامالت بالموضـوع نهد، فقهي عقل علمي  منحصر بـه احكـام عبـادي شـده

مي به نظر جنابعالي، آيا اين برداشت درست است؟ در چارچوب تلقي مذكور، باب عبادات دست. شود مي  شود؟ خوش چه تحوالتي

ن فقهي از چه قرار است هاي كلي چني توان علم فقهي متناسب با حقوق بشر بنا كرد؟ اگر پاسخ مثبت است، ويژگي به نظر شما، آيا مي

 توان به آن دست يافت؟و چگونه مي

و بالذات،ـ1 مي حضرت محمد اوالً به سوي خداوند دعوت كه انسان را به سلوك معنوي كه در مـتن. كرد يك پيامبر بود اما پيامبري

مي واقعيت به اداي رسالت و سياسي معيني و فرهنگي و اقتصاد وا.پرداخت هاي اجتماعي هـا قعيت سبب شده بود تا خطاب او هم عقل اين

و هم واقعيتو ذهن  و ها را مخاطب قرار دهد و سياسي و ذهن در قلمرو خطاب به عقل.را... هاي اجتماعي از ها سـخن» توحيـد«هـا، وي

از مي و در قلمرو اجتماعيات، مي.»عدالت«گفت سا توحيدي كه پيامبر اسالم به آن دعوت و در مقايـسه بـا كرد، با عقل زمانه زگاري داشت

مي  و. اي كـامالً عقاليـي بـود طور كه دعوت او به عدالت نيز مسأله همان.شد شرك دوران جاهليت، عدول از جهل به عقل شمرده عقالنـي

و عدالت، مسأله  و علم حديث.ي مهمي بود عقاليي بودن توحيد و علم تفسير و علم فقه كه چهـار زيرا همين واقعيت بود كه علم كالم  را،

و از غوطـه ركن اصلي تفكـر دينـي عمـومي اسـالمي را تـشكيل مـي در داد، از آغـاز در مـسيري عقاليـي انـداخت ور شـدن ايـن علـوم

كه. بيني رازورانه جلوگيري كرد هاي جهان خانه تاريك تمام فرق كالمي اسالم، بدون استثنا، اساس مسائل اعتقادي را اموري عقالني دانستند

و ابرام پرداختآنين درباره توا مي و نقض و استدالل الهيات رازگونه كه در مسيحيت وجود دارد، در كالم اسالمي بـه وجـود. ها به بحث

و تصوف اسالمي جهان. نيامد و اساس همه گرچه در عرفان و تصوف از نظـر تـاريخي بيني رازورانه اصل كه عرفان چيز است، واضح است

و تصوف مسلمانان را تشكيل نميمتن تفكر عمومي ديني  نه عرفان و و علم عقايد، عبارت از علم كالم بوده .داده است

سه تقسيمـ2 به گانه بندي و نواهي دين اسالم و»معامالت«،»عبادات«ي اوامر به فقيهان مربوط است»سياسات«، اما شكي نيست كـه.،

و نواهي در قرآن  و سنت پيامب اساس اين اوامر و علم فقه، گسترشمجيد و نواهي اسـت يافتهر قرار دارد و نهـي«مفهـوم.ي همان اوامر امـر

و مرتبـه. ترين مفهوم ديني وبده است براي عموم مسلمانان در طول تاريخ، محوري» خداوند اي فراتـر از ايـن مفهـوم البته عارفان بـه مقـام

مي مي و از عشق سخن و نهـيكه قبالً اما چنان. گفتند انديشيدند و اطاعت از امر  گفتم، عارفان سازندگان تفكر ديني عموم مسلمانان نبودند

صنقدي بر قرائت رسمي از ديناين مقاله، قبالً در1 .، منتشر شده است182ـ 161،



��د /0"! � ��ا
	ر ��ب ا
مي. خدا، هميشه محور زندگي ديني مسلمانان بود كه عموم مسلمانان از رسالت پيامبر اسالم و نهي آن پيام معنوي . ها بود گرفتند، پيام امرها

مس اگر بخواهيم با اصطالح پل تيليش، متأله عميق كـه تمـام»1غايت قـصوري«و» امر نامشروط«يحي عصر حاضر، معين كنيم كه آن انديش

مي» هم ديني« چه چيز است، و هست به آن معطوف بوده چه در حال و چه در گذشته ي اطاعـت از اوامـر گوييم مسأله يك مسلمان عادي،

به اصطالح.و نواهي خداوند است كه در گفت»شجاعت بودن«اگر بخواهيم ام برگـردم، بايـد بگـويم بـه كـار بـرده كيـاني با مجلـه وگو،

و نهي  به وسيله كننده مسلمانان شجاعت بودن را از خطاب امر كه بري خداوند، ايـن خطـاب. گيرنـد ها آشكار شـده، مـيآني پيامبر اسالم

كه  ميآن است به ها را در چنگ خود و نيروي زيستن ميآن گيرد و در همين واقعيت ها و زنـدگي دهد  اسـت كـه زنـدگي معنـوي فـردي

كه خداوند راه جهت. شود اجتماعي با هم جمع مي مي اين به مسلمانان نشان و نواهي خود ي نجـات دهد، مايـه گيري در زندگي را با اوامر

و سرگشتگي دهشت .ناك زندگي انساني است آنان از تنهايي

مي مطالب فوق،ـ3 كه چرا علم فقه در طول نشان آن تاريخ مسلمانان، اصيلدهد و همه بـر صـدر نشـسته ترين علم دين شناخته شده

و فقيهان آن  و اصـيل. اندي مردمان مسلمان نفوذ معنوي داشته همه بر عامه است و نواهي خداونـد بـوده تـرين نيـاز علم فقه، علم بيان اوامر

آن. كرده است ديني عامه را برآورده مي  ميگاه كه فقه از تجربه گرچه و نهي خداوند صـرفاً بـه صـورتو معنويت ديني جدا و بيان امر شد

به صورت بيان درمي» هاي رفتار شكل«بيان  و ارتباط اطاعت از خداوند صرفاً با درمي» هاي رفتارشكل«آمد و ارتباط اطاعت از خداوند آمد

مي  و امر نامشروط انسان مسلمان قطع و غايت قصوري و مـورد نقـد عارفـان غزالي، اين علم صرفاً دنيوي مي شد، به قول هم ديني گـشت

.گرفت قرار مي

به عباداتـ4 و نواهي مربوط حج( اوامر و و ايقاعـات(و معامالت) مانند نماز، روزه، زكات، و)مانند بيع، نكاح، طالق، ساير عقـود ،

و احكام واليت عامه)سياسات عبـادات رسـمي. در عصر رسول امـوري رازگونـه نبودنـد،)مانند مجازات سرقت، قصاص، ديات، حدود،

و سجود در پيش  و ركوع و ستايش خداوند و تنزيه و تسبيح به جاي عبادات عصر جاهليت نشسته بود، دعا كه گاه وي، يـا تمـرين اسالمي

و احسان در راه خداوند) روزه(غلبه بر شهوات نفس  ن) زكات(يا انفاق و اعمالي مادين يـا مفهـومي، مركـب از قربـانيو يا انجام حركات

و نيايش  و اعتكاف و زيارت و در نظر مسلمانان، اين عبادت. ها بودو مانند اين)حج(كردن و حركاتي جادوگونـه نبـود كـه آثـار ها اعمال

و شهادت به خداوندي خدا اين. عواقبي مرموز داشته باشد  بـ) پرسـتش(ها انواع اعتراف و بـراي انـسان معتقـد و بـود ه خداونـد، اعتـراف

و گذراندن لحظات، ساعت به خداوندي خدا البته مسلمانان معتقـد. اي كامالً عقاليي است ها يا روزهايي در محضر قرب او، مسأله شهادت

كه خداوند در زندگي اخروي اين عبادت  به آن عبادات هويت رازگونه نمي. ها را پاداش خواهد داد بودند هايشكل.بخشيد ولي اين اعتقاد

مي اين عبادت  به شمار و از رازي حكايت نمي ها نيز تشريفات عمل عبادت رسمي همچنـين،. كـرد آمد كه در هر امتي به شكلي وجود دارد

كه شكل  و ستايش بود عبادات غيررسمي اسالم و تسبيح و حمد هم، خود،» خواندن خداوند«دعا به معناي. هاي معيني نداشت، سراسر دعا

به حاجت، مسأله. اليي بودعملي عق .اي رازگونه بود البته دعا براي رسيدن

و نواهي مربوط و فروش به معامالت نيز چون نكاح، اوامر و خريد و ايقاعـات( طالق، . امـوري عقاليـي بودنـد، نـه رازگونـه) عقـود

و عدالت آن به مراعات اصول اخالقي به منظور الزام و هـيچ هـدف رازآميـزي را تعقيـب تصرفات دنيوي در معامالت آن زمان،  عصر بود

در. كرد نمي و تصرفات نبوي و شهادات، همه امور عقاليي بودند به منظورآن سياسات نيز چون بيعت، شورا، قصاص، حدود، ديات، ها نيز

مي  و عدالت آن عصر انجام به اصول اخالقي ه. گرفت الزام و تاريخ صدر اسالم، و احاديث نبوي مگي حكايت از اين دارد كـه آيات قرآني

مي  به شمار سه قلمرو يادشده، احكامي عقالني يا عقاليي و نواهي پيامبر در هر و هـم. آمدند اوامر اين احكام هـم فوايـد اخـروي داشـتند
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و منكـر بـود كـه هـم بـه طهـار. فوايد دنيوي به عبادت نماز رسمي يا غيرزسمي، موجب اجتناب از فحـشا ت نفـس مثالً مداومت شايسته

به سالمت محيط اجتماعي نمازگزار منتهي مي و هم و المنكـر«شد »منـافع« يـا در عبـادت حـج)0123٢٩ـ.(»إنّ الصالة تنهي عن الفحـشا

و هكذا)7٢٢ـ56( كه يكسره بـه واقعيـت. وجود داشت و سياسات نيز، به معامالت و نواهي مربوط و روابـط اجتمـاعي مراعات اوامر هـا

ف مربوط  و هم از باب اطاعت خداوند موجب فوايد اخروي مي بود، هم پي داشت و اخالق دنيوي در در اين.شد وايد معقول گونه بـود كـه

ميآن عصر،  و نواهي ديني هم سعادت دنيوي را تأمين را اوامر و هم سعادت اخروي .كرد

كه در طول تاريخ دين اسالم،ـ5 به شمار آمده است و در بـستري عقاليـي علم فقه هميشه علمي عقاليي  اهـداف معينـي را تـأمين،

و بسط مقاصد پنجمي. كند حركت مي و شابطي، علم فقه را شرح حفظ دين، عقل، نسب، مـال،(ي شريعت گانه دانيم كه كساني چون غزالي

راي فقيهان در مقام نظري معدودي قرار گرفته، اما همه اين نظريه، مورد تصريح عده. اند دانسته)و جان  و عمـل، بـه درجـات مختلـف آن

بي. اند قبول داشته و اختالفات و فتواهاي فقهي در طول تاريخ فقه دهـد كـه شمار موجود در آراي فقيهان هر عصر، نشان مـي تغييرات آراء

و تابع روش نمادهاي راز معموالً ثابتند، اما آراي فقهي بسيار گوناگون، متغير. دور بوده است» رازورزي«چگونه علم فقه از  و، هاي استدالل

كه. اند هاي بيرون بوده واقعيت كه حتي منتقدان فقيهان، مانند غزالي، كـه انـد، آن اسـرار را نيـز نـه راز، بـل نوشته اسرار عبادات جالب است

را اموري معلوم  و آن نامـد، علـم دات را علم معامله مـي اسرار عبااحياء علوم الدين غزالي كه در كتاب. اند ناميده» علم معامله«شدني دانسته

مي» قانون سلطان«فقه را نيز  مي نام و كه فقيهان در اختيـار او مـي نهد قـانون سـلطان.1كنـد گذارنـد، حكومـت مـي گويد سلطان با فتاوايي

و بايد مقاصد حكومت را برآورده كند نمي .تواند رازگونه باشد

كه فقيها مي» حوادث واقعه«و» افعال مكلفين«نعلم فقه از اين طريق گسترش پيدا كرد و سنت عرضه و از ايـن راه را بر كتاب كردنـد

مي) وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه(گانه ها حكمي از احكام پنجآن براي  و تأسيس. كردند معين و سنن امضاشده در اصول شـده

و سنت در برابر  كه كتاب و يا سنن گذشتگان، و سنت، و مقـررات جامعـههاآن كتاب گرچـه.ي مـسلمان بـود ساكت بود، تنها منبع قوانين

و افعال جديد با مالك  و افتا هميشه با سنجيدن حوادث مي اجتهاد و معيارهاي گذشته صورت و پـيش ها و نگـاه بـه آينـده و گرفـت بينـي

و برنامه پيش و افتا هميشه گيري و افتا بيرون بود، اجتهاد و دوران بـود ريزي از توان اجتهاد ايـن. ملتـزم بـه مراعـات عقالنيـت هـر عـصر

كه آن  چه از اين نظر و چه از نظر روش استدالل فتوا يك مـصلحت«مراعات، بدين معني بود كه فقيهان ملزم بودند در برابر فتواهاي خود،

يا» شرعتي و معناي اجتهاد در چـارچوب. گو باشند آشكار را نقض نكند، پاسخ» مصلحت عقاليي«و  مقاصـد شـريعت، كـه بعـدها غزالـي

و هدف .ي اجتهاد بود داري در مسأله شاطبي تفصيالً آن را بررسي كردند، همين مراعات عقالنيت

و افتـاد در بـاب عبـادات،ـ6 و فقيهان ما در عصر حاضر با آن مواجهند، ايـن اسـت كـه امـروز رونـد اجتهـاد  پرسشي كه مسلمانان

و سياسات، تا چه مي معامالت، كه ميان عقالنيـت اندازه در بستر عقاليي حركت شكي نيست و با عقالنيت عصر حاضر سازگار است؟ كند

و واقعيت  و ميان نظريه هاي زندگي انساني در اين عصر، رابطه عصر حاضر و واقعيتي ديالكتيكي برقرار است و افكار از يك سو، از ها هـا

دا سوي ديگر، رابطه  و تأثر وجود مي چنان.ردي تأثير و مباني اسـتدالل كه گفتيم، فقيهان عصرهاي گذشته خود را ملتزم ديدند چه در روش

مي. گو باشندو چه از نظطر عدم مخالفت آشكار يك فتوا با مصالح شرعي يا عقاليي پاسخ  دهند؟ آيا فقيهان اين عصر نيز اين التزام را نشان

و دوران  و روش استدالل فقيهان، يعني مباحث. كند را مطرح مي سازي طرح اين پرسش مباحث بسيار جدي اين پرسش از يك طرف مباني

مي» اصول فقه«اصلي  به چالش و حداقل پاره را هـاي را در معارضـه بـا نظريـه» هرمنوتيـك«و» زبان«ي هاي جديد درباره اي از نظريه طلبد

مي  و عمل فقيهان قرار و از طرف ديگر اين سنتي مورد قبول مي دهد و سؤال جديد را مطرح كه بـا تحـوالت بنيـادين ناشـي از تجـدد كند

كه در روش زندگي جامعه  و واقعيت توسعه، و فرهنگـي هاي مسلمان و اقتـصادي و سياسـي هـا رخ داده، امـروز فتـاوايآن هاي اجتماعي
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آي فقيهان در ابواب مختلف، چه نسبتي با مصالح شرعي يا عقاليي اين جامعه كه نظريه ها دارد؟ و فتواهاي فقهي زيادي كـها چنين نيست ها

و عقاليي مسلمانان مخالفت آشكار نداشتند، امروز بر اثر تحوالت يادشده، مخالفت  هـا بـه ها با اين مصلحتآن در گذشته با مصالح شرعي

مي  و بايد چاره وضوح ديده م هاي جدي ناشي از اين پرسش اي انديشيد؟ تفصيل بحث شود ا بـه طـور. گنجـد قال مختصر ما نمـي ها، در امـ

:توانيم چنين بگوييم خالصه، مي

و نظريه، هنوز استخوان»معامالت«و»عبادات« در بابـ7 و در عـصر حاضـر، بندي اصلي فتاوا هاي فقهي در بستر عقاليي قـرار دارد

و عقاليي ايجاب نمي كه استخوان هيچ دليل عقلي و معامال كند .ت اسالمي كنار گذاشته شودبندي اصلي عبادات

و تأمل دقيق نشان مي كه چارچوب بررسي در دهد نه مـصالح شـرعي مـسلمانان را و معامالت اسالمي، هاي اصلي موجود در عبادات

مي  نه مصالح عقاليي عصر حاضر مخدوش و راآن كند و نظريه. ها د هاي موجود در اين قلمـرو، هنـوز هـم در راسـتاي تـأمين مقاصـ فتاوا

و چنان.ي شريعت قرار دارد گانه پنج به اجتهاد جديد، كه خود فقيهان در آن موارد كه اخيراً مـصطلح شـده، بـه مواردي استثنايي وجود دارد

و مكان مي مي اجتهاد در زمان و معامالت را با عقالنيت عصر حاضر حفظ و تعادل فقه عبادات ي مثالً فتواهاي جديـد دربـاره. كنند پردازند

ها، عدم جواز جهـاد ابتـداييآني واز انجام دادن قرباني حج در ايران به منظور جلوگيري از اتالف مال، طهارت اهل كتاب، حليت ذبيحهج

به دفاع، حليت موسيقي، منظور كردن شرايط ضـمن عقـد در اسـناد ازدواج بـه منظـور مراعـات حقـوق زوجـه، پيـدا كـردن  و انحصار آن

آني انواع بيمه هاي فقهي براحل راه و هر و قراردادهاي بانكي، تلقيح مصنوعي، پيوند اعضا، هـاييچه مسائل مستحدثه ناميده شده، نمونه ها

و واقعيت  و عالوه بر آن، در اين. هاي عصر حاضر است از انطباق علم فقه با عقالنيت جـا دو نكتـه بـه صـورت اصـولي در بـاب عبـادات

و هاي رسمي بـا شـكلي اديان دنيا، عبادت عبادات، بايد به اين موضوع توجه كرد كه در همه در باب. معامالت قابل ذكر است  و آداب هـا

ا شـكل. رسوم متفاوت وجود دارد  به خدا عملي عقاليي اسـت، امـ در اگرچه خود عبادت براي انسان معتقد و رسـوم عبـادات، و آداب هـا

و از سنت همه ميي اديان نمادين است و تا دليل علمي يا عملي عمدهكن ها پيروي و. شـوند ها عوض نمـيآن اي وجود نداشته باشد،د بقـا

و كار دارد استمرار اين شكل  و استمرار هويت ديني جمعي پيروان سر و رسوم، با بقا و آداب كننـد كـه ها فقط در مواردي تغييـر مـيآن. ها

و ثبـات عباد.ي ديني يا عقاليي آن را ايجاب كند يك مصلحت عمده  اي عقاليـي هـا مـسألهآنات اسالمي از اين اصل كلي مستثني نيستند

و ايقاعات(در باب معامالت. است و فتواهاي فقهـي ايـن ابـواب، بـر نظريـه) عقود كه اغلب نظريات به اين نكته توجه كرد هـاي نيز بايد

و مانند آن مبتني هستند  هـاي دانـان عـصر مـا، بـر نظريـها بنـا بـه داوري بعـضي از حقـوقه اي از نظريه پاره. عقاليي در باب حقوق مدني

مي  به علت وجود همين نظريه غيراسالمي ترجيح داده و درست كه حقوق اسالمي يكـي از نظـام شوند هـاي حقـوقي هاي قابل توجه است

مي رايج زنده  و كتاب.1شودي جهان شمرده و مقاالت زياد در اين باب، تحقيقات فراواني شده ترتيـب فتـاواي بـدين.ي انتشار يافته استها

كه در ساير سيستم  و همان ابواب معامالت در كليت خود، شبيه فتواهايي است كه هاي حقوقي جهان وجود دارد ها عقاليـي هـستند،آن قدر

.اند ها هم عقاليي اين

ميـ8 به كلي عوض مي.شود اما در باب سياسات، مطلب به نظر ا چنين ين باب، بـستر عقاليـي حركـت فقهـي در مـوارد رسد كه در

و موجـب تقويـت مـصالح عمده و نظريات فقي باب سياسات، در عصر حاضر توجيه عقاليـي نـدارد و اغلب فتاوا اي مخدوش شده است

و عقاليي مسلمانان نمي به اجمال چنين است. شود شرعي :شرح اين قضيه

و نظريات فقهي باب سياسات و بخش عظيمي از فتاوا و واليـت عامـه و ديات، قصاص، شهادت، قـضاوت، بيعـت، به حدود ، مربوط

و نظريات، با اهداف عقاليي كـه در ابـواب. هاست مانند اين كه اين فتاوا كه در عصر حاضر در برابر فقيهان ما قرار دارد، اين است پرسشي
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چه اندازه و تا چه نسبتي دارد راآن سياسات عصر حاضر مطرح است، ميها كه در باب سياسات نيـز مـي تأمين گوينـد فقـه كند؟ فقيهان ما

به دست آوردن احكام شرعي آن، قـبالً بايـدي واقعيت عبارت است از عرضه  و و سنت و سياسي موجود مسلمانان بر كتاب هاي اجتماعي

كه واقعيت  چه هستند معين كرده باشند دهنـد كـه در عـصري خـود را نـشان مـي هاي هاي عصر حاضر در پرسش واقعيت. هاي عصر حاضر

و سيـستم حكومـت ها را مـيي عمده از اين پرسش دو نمونه. هاي اسالمي مطرح است حاضر براي جامعه  تـوان در بـاب سيـستم جزايـي

و مجازات«مثالً امروز پرسش اصلي ما در باب. مشاهده كرد  و قـضايي مـي»جرم از، اين است كه با كدامين سيستم جزايـي و تـوان وقـوع

و عدالت را تأمين كرد؟ اين  به وجدان اخالقي جامعه پاسخ داد و يا و شيوع جرم جلوگيري كرد كه در عصر حاضر هايي ها پرسش تكرار اند

ميي حاكميت تمام از موضع ايده  و حفظ حقوق عمومي مطرح كه در صدر اسالم وجود نداشته اسـت عيار دولت همچنـين در بـاب. شوند

و والي  و عواقب سوء تمركز قـدرت جلـوگيري بـه حكومت ت عامه پرسش اصلي اين است كه امروز چگونه بايد حكومت كرد تا از مضار

به عنوان يك روش، قابل قبول عمل آيد؟ سازمان و كدام است؟ آيا دموكراسي و سياسي عادالنه چگونه و كارآمـدترين دهي اجتماعي تـرين

و نيمهه شكل حكومت براي تحقق عدالت در جامعه  و هم اين اي صنعتي به اين معناست كه در كـدامين صنعتي امروز است؟ ها از نظر دين

و حقوقي، حرمت الهي انسان محفوظ مي .ماند رژيم سياسي

كه پرسش و حكومت، همين هاي امروزين جامعه شكي نيست و مانند اين هاي اسالمي در باب جزا و تجاهل از اين پرسش ها ها هاست

به عدالت نيستسشو طرح پر و تجاوز و معرفت و تغيير صورت مسأله، چيزي جز تحريف واقعيت هـاي مـذكور، پرسش. هاي غيرواقعي

و نشان گر واقعيت نمايان و سياسي موجود ما، كه جامعه دهنده هاي اجتماعي هاي مسلمان پس از ورود بـه عـصري تحوالت بنياديني هستند

.اند جديد دچار آن شده

ا و پرسشز شفاف شدن واقعيت حال پس و نظريـات موجـود در سياسـات، پاسـخمي هاي ناشي از آن، ها هـاي ايـن پرسـم آيـا فتـاوا

مي پرسش و بررسي مي ها هستند؟ اين مطلب را وقتي به صورت جدي دنبال در شود آن فتواها نسبتي با اين پرسش كنيم، معلوم و ها ندارند

به مقام پاسخ  و سنت موجود است يـا در اين.ها نيستندآن گويي جا بايد كامالً دقت شود كه بحث ما اين نيست كه نصوص معيني در كتاب

كه در عصر حاضر نيز بايد به قصاص عمل كـرد يـا در عـصر(بحث ما اين است كه فتواهاي مستند به آن نصوص. موجود نيست  مثالً اين

و اهداف عقاليي ما را برآورده نميها پاسخ پرسش) حاضر نيز بايد از روش بيعت پيروي كرد  و بنابراين، فقه سياسيي عصر ما نيستند كنند

.در چنين مواردي از بستر عقاليي خارج شده است

و نظريات است اين واقعيت ما را متوجه نصوصي مي كه مورد استناد آن فتواها خواسـتند پرسـيم آيـا آن نـصوص مـي از خود مـي. كند

به پرسش پاسخ دهند يا در مقام پاسخ هاي عصر ما را نيز پرسش آن هاي ديگري بوده گويي و كه در عصر ورود آن نصوص مطـرح بـوده اند

و عقاليي مسلمانان پاسخ گفته پرسش  اند؟ ها را با حفظ مصلحت شرعي

و جدي را با روش تاريخي تعقيب مي آ وقتي اين پرسش اخير و قراين و علم فقه، شواهد و سنت ميكنيم، در كتاب كنـيم شكاري پيدا

مي  و واقعيتكه نشان و در صـدد تنظـيم دهد نصوص مربوط به سياسات، با فرهنگ و سياسي عصر نـزول در ارتبـاط بـوده هاي اجتماعي

و اخالقي همان واقعيت  مي. ها بوده است عادالنه و قراين نشان و ديـات، گونـه مثالً شواهد و قصاص كه هدف احكام حدود اي مهـار دهد

و اخالقي انتقام كرد نه قانونن عادالنه و از گذاري از موضع حكومت مركـزي بـراي پـيش كشي رايج ميان اعراب آن عصر بوده است گيـري

و مانند آن  و مانند اينمجازات قاتالن،. تكرار جرم و تيرهي عصر رسول مسأله ها در جامعه زناكاران، به خود قبايل از اي بوده مربوط ها، كـه

و بهانه قامموضع انت  مي كشي ظالمانه و چپاول اموال ديگران صورت افراد يك قبيله، گاهي در مقابل يك قتل،. گرفته است جويي براي غارت

مي چندين نفر از قبيله  مي در مقابل اتالف يك چشم، گاهي خون. كشتندي ديگر را اگر زني از يك قبيله مورد تجـاوز جنـسي. ريختند هايي

ميي فردي از قبيله  به منظور اعاده ديگر قرار و دزدي نيـز. انداختنـدي حيثيت خانوادگي، گاهي كـشتار راه مـي گرفت، در انتقام از آن عمل
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مي گاهي بهانه و غارت اموال و احوالي، پيامبر اسالم به مهار كردن انتقام.1شدي انتقام و خـون كشي در چنان اوضاع هـاي اعـراب ريـزي هـا

ب  و فرمود در مي پرداخت و آن هم قاتل را نه بيش رابر يك قتل فقط يك شخص و در برابـر اتـالف يـك چـشم فقـط.تر توان قصاص كرد

نه بيش مي و به رؤيت آن شـهادت دهنـد.تر توان براي قصاص، يك چشم را اتالف كرد در مورد زنا، فقط در صورتي كه چهار شاهد عادل

اق  به انجام آن ميو يا مرتكبان چهار بار صريحاً و انجام عمل ثابت شود، و نه بـا شـايعات يـا قـراين يـا رار كنند به مجازات دست زد توان

و با شهادت شهود عادل، آن هم با رؤيت وقوع سرقت. پندارها يـا بـا اقـرار ثابـت) جـرم شـهود(در مورد دزدي، اگر با احراز شرايط ويژه

نه در غير اين صورت شود، مي  و و در اين باب، براي مثال دو شاهد از قرآن.توان دزد را مجازات كرد و آراي فقها را در باب قصاص مجيد

مي  في القتلي الحرّ بـالحرّ«: مجيد، در باب قصاص چنين آمده است در قرآن. كنم مجازات زنا تقرير يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص

له من أخيه شيء  و االنثي باالنثي فمن عفه و رحمة فمن اعتـديو العبد بالبعد و ادائ إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم  فاتباع بالمعروف

في القصاص حيوة يا اولي األلباب لعلّكم تتقون و لكم و«)١٧٩ـ ١٧٨>;:9،(».بعد ذلك فله عذاب أليم و كتبنا عليم فيها ان الـنفس بـالنفس

و السن بالسن و االذن باالذن و االنف باالنف و مـن لـم يحكـم بمـا أنـزل اهللا العين بالعين به فهوه كفارة لـه و الجروح قصاص من تصدق

)A2BCD@9،(».فاولئك هم الظّالمون

و» اعتداء«ي در برابر واژه» قصاص«يي نخست، واژه در دو آيه و در عين حال،» رحمت«و» تخفيف«مصداق قرار گرفته شمرده شده

به  و كه از قصاص درگذرند مي اين تركيب،. روي آورند»عفو«دعوت شده كه در باب قصاص قرآني يـك مـسألهبه صراحت نشان ي دهد

و نه يك مسأله به قـصاص كـردن.ي جزايي اخالقي مطرح شده است نه دعوت و رحمت است، به عفو ي آيـه. منظور اصلي نهايي، دعوت

و جلوگيري از گسترش انتق نه تشريع يـك قـانون بـراي مجـازات قصاص، محدود كردن قصاص تنها به قاتل يا جاني، و ام را در نظر دارد

را  كه درباره در آيه. مجرم و ايـن درگذشـتني حكم قصاص بنيي سوم اسرائيل است، به صراحت دعوت شـده كـه از قـصاص درگذرنـد

ن چنان.ي گناهان درگذرنده اعالم شده است كفاره) عفو( ميچه در همين آيه تصريح شده كه در برابر قتل يك تـوان فس، فقط يك نفس را

و  و در برابر يك چشم، يك چشم، از نظـر لغـوي، معنـاي. پيشه خواهد بود هر كس از اين تحديدهاي الهي تجاوز كند، ستم... قصاص كرد

و اگر از معـادل تجـاوز شـود، اعتـداء واهـد بـو واژه كه وارد شده به ديگري وارد كنند و نـهي قصاص نيز اين است كه معادل ضرري را د

.قصاص

به مسأله ميو اما شاهد فقهي ما به شهادت فقيهان در باب زنا فتوا داده. شودي مجازات زناكار مربوط  چهار مرد عادل يا سـه اند كه زنا

مي و دو زن عادل، آن هم با استناد به رريت شخصي خودشان از فعل زنا، به صورت كامل، يا چهار بار اقرار شخص زناكار توانـد مرد عادل

آن. نزد قاضي ثابت شود  اند اگر مثالً يك شاهد شـهادت داد ولـي كـسان ديگـر اند كه گفته گيري كرده چنان سخت فقيهان در ثبوت فعل زنا

به جرم قذف  به ديگري(شهادت ندادند، شاهد اول مي) نسبت زنا دادن به رواياتي مستند اسـت كـه از صـدر. شود مجازات البته اين فتواها

مي.م رسيده است اسال كه آيا مجازات با وجود چنين وضعي، اين پرسش مطرح ي زناكـاران اعمـال هـايي كـه از صـدر اسـالم دربـاره شود

و راه اثبات مي و داشته كه معموالً حكومت» قانون جزايي«ها چنان دشوار بوده است، هويتآن شده ها با هـدف جلـوگيري از تكـرار جـرم

مي  در اي اعاده ها گونه يا اين كه اساس آن مجازات كنند، مانند آن وضع و و ماننـد آن بـوده و انتقـام و آبـروي خـانوادگي قبايـل ي حيثيت

و خانواده و مداخله ارتباط قبايل آن ها با يكديگر جريان داشته كه روشـي بـسيار سـخت بـراي اثبـات ي پيامبر اسالم در اين باب، اين بوده

و قبيله وضع و خونا كند تا هر فرد به ديگري قتل ريزي راه بياندازد يا از انساني انتقام بگيـرد يـا او را مجـازاتي نتواند با نسبت دادن زنا

و بررسي  مي كند؟ با اندكي توجه كه احتمال دوم درست است معلوم به وسيله. شود ي چهار اين دستور كه فعل زنا، جز با رؤيت شدن فعل

و شهادت دادن همه و يا چهار بار اقرار زناكار ثابت نميآني انسان عادل دهـد، نشان مـي)كه روش اثبات بسيار نادرالوقوعي است(شود ها

 
جالمفصل في تاريخ العرب قبل االسالم: نگاه كنيد به1  488ـ 486، از جمله صفحات5، جواد علي،
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مي. است» بازدارنده«كه اين دستور، دستوري و اين دستور و مخاطبـان را بـه حـزم و انتقـام را تـصحيح كنـد خواهد سنت غلـط مجـازات

به ديگران واد خويشتن و داري در نسبت شنيع دادن اي از فقيهـان، عمـل بـه علـم با الهام از اين نظر است كه پاره. ها را محدود سازدآن ارد

مي. اند قاضي را در اين ابواب مجاز ندانسته  نه تشريع قانون جزا براي جرم زنا، بـل پس چنين فهميده كه هدف پيامبر كـه مهـار كـردن شود

مي البته اگر فعل زنا. هاي دوران بوده است روي زياده وجود بـابي بـه. شد، مجازاتي نيز به دنبال داشت با همان روش اثبات نادرالوقوع ثابت

و هكذا  مي. نام مجازات قذف نيز شاهد ديگري بر اين استنباط است و قراين تاريخي نشان كه ساير تدبيرات عصر رسـول نيـز، شواهد دهد

مي  و واليت عامه مربوط شكه به سياسات و و پيامبر اكـرم در صـدد تأسـيس نظـام ويـژه ورا،شود، مانند بيعت آن از همين قرار بوده اي در

به عرف عادالنه  و ميي زمانه ابواب نبوده به آن ابواب در قرون گذشته، پرسش. كرده استي خود عمل را البته نصوص مربوط هـاي زمانـه

و داللت  .ها در همان حد استآن پاسخ داده است

ايـ9 مي تقريرات گذشته و سنت،ن نظريه را قوت كه غالب نصوص باب سياسات در كتاب هايي نيست كـه مـا ناظر به پرسشبخشد

به اين جهت، داللت  و و مانند آن داريم به عصر حاضـر منتفـي اسـتآن در عصر حاضر در باب حقوق جزا يا حكومت به احكام ناظر . ها

كه مسأله و نهي ها هنوز هم براي اينآني ما اين نيست مي عصر امر به هاي معيني را بيان كـه ها مشكل داريـم، بـلآن كنند ولي ما در عمل

كه  و نهيآن مسأله اين است ازي امروزه مسأله. كنند هاي معيني را بيان نمي ها ديگر براي ما در عصر حاضر امر ي ما مـسلمانان، جلـوگيري

بي انتقام و حساب قبيله هاي يا حد و خانوادگي از امروز مـا مـسلمانان قـوانين جـزاي. بيعت يا يك فرد صالح نيست اي اي الزم داريـم كـه

و عدالت جزايي را محقق ساخت ها از جرايم پيشآن موضع حفظ حقوق عمومي بتوان با  كه بتوان بـا اساسي قانون. گيري كرد اي الزم داريم

و سياسي عادالنه  مو. اي تأسيس كرد آن سازمان اجتماعي و در ارتبـاط بـا ايـن مـسأله نصوص هـا داللتـي رد نظر، ناظر به اين موارد نيستند

مي. كنند نمي كه در عصر حاضر، در اين موارد مجدداً تأكيد و اگـر از اصـطالح مرحـوم» دليل اجتهـادي«كنم مدعا اين است وجـود نـدارد

ا.ي اين موارد جزء منطقةالفراغ اسـت محمدباقر صدر استفاده كنيم، همه  و مجمـوع آن نـصوص يـك جهـت امـ گيـري كلـي را در اعمـال

مي اقدام به آن جهت هاي پيامبر اسالم نشان و مي دهند و زبان گيري داللت آن آن جهت. شناسانه كنند؛ داللتي حقيقي گيري عبارت از دعـوت

به  و رحمت«حضرت مي. است» عدالت به اين موضوع داللت به وضوح كه پيامبر بررسي آن نصوص  اسـالم از طريـق محـدود كـردن كند

و خون كشي انتقام مي ريزي ها و رحمت در ميان مردم و تأييد ها براي تحقق عدالت به بيعت و نيز با عمل در» شوراي موجود«كوشيده است

كه مصداق و حكومتي بايـد بـر مبنـاي آن عصر، كه روابط سياسي  عـدالت اسـتوار هاي عدالت سياسي در آن زمان بوده، اين پيام را رسانده

.شود

شدـ 10 كه گفته آن تقريـرات فـوق، نمونـه. معناي تفسير تاريخي نصوص ديني در باب سياسات، همان است اي از تفـسير تـاريخي

مي تفسير تاريخي آن متون از تحوالت بنيادي.نصوص است  و بـه طـور كلـي در فرهنـگ اي ناشي و سياسـي شود كه در زندگي اجتماعي

ع  مي تحوالت فرهنگي جامعه. صر جديد پديد آمده است مسلمانان در و غيرديني آن جامعه ها مثالً. ها را متحول كند تواند داللت متون ديني

كه در عصري  مي» داللت حقيقي«داللت يك متن را به تلقي متني را كـه» داللت مفهومي«. مبدل سازد» داللت مجازي«شده، در عصر ديگر

و مورد توجه  بر قرار نمي پوشيده بوده و آن را و هكذا» داللت منطوقي«گرفته، آشكار كند و داللت منطوقي را منتفي سازد پس. مقدم بدارد

داللـت بـه«ها در عـصر حاضـرآني فقهي مهم ما در ابواب سياسات، اين است كه نصوص ديني اين ابواب در تقريرات فوق داللت مسأله

و رحمت  و نه داللت» عنصر عدالت حكماست و مشخص به ما در اين عصر موظف هستيم با ترتيـب اثـر دادن بـه آن داللـت،. هاي معين

آن متناسب با واقعيت  و معرفتي عصر حاضر، و صنعتي و سياسي و سيـستم حكـومتي تأسـيس كنـيم كـه هاي اجتماعي چنان سيستم جزايي

و رحمت«ي اهداف برآورنده مي. ايم از خداوند اطاعت كردهاگر چنين كنيم،. در عصر ما باشد» عدالت ي كلـي را كـه دانم يك نظريـه مفيد

به شمار مي و آزاديرود، از كتاب اساس نظريات فوق و حكومت«، اثر صاحب اين قلم، فصل ايمان :جا نقل كنم، در اين»ايمان، سياست،
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و مانند اين و قضاوت و سنت در روابط خانواده، اجتماع، حكومت، گاه نبـود در حجاز وجود داشت، از اين خاستها مداخالت كتاب

اي. ها قانون وضع كندكه براي آن مردم در اين زمينه  و مردم با آن زندگي مي زيرا كردنـد،ن قوانين، گرچه به صورت غيرموضوع موجود بود

آن آن مداخالت از اين خاست  كه و عدالت تلقـي مـي گاه بود و كرامت انساني مـ چه بر خالف اخالق و هـايي بـر سـر راه سـلوك انعشـد

و نظـام اجتمـاعي. توحيدي بود، برطرف گردد  و هر گونه سـاختار و اخالق كه سلوك معنوي با هر گونه عمل و سنت اين بود منطق كتاب

و نهادهاي موجود در يك جامعه. سازد نمي مي قوانين، عادات، راي معين، كند يا دشوار تسهيل» قاعدتاً«تواند سلوك معنوي افراد آن جامعه

و سنت پارهبي. گرداند مي اي از خألهاي دستوري را از همين خاست ترديد در مواردي نيز كتاب .كرد گاه پر

و تعديالت، مانند هر تغيير اجتماعي ديگر، در چهار محدوديت قرار داشت :اين اصطالحات

به صورت داده»ها واقعيت«.1 كه .ها موجود بودند،

مي»ها قابليت«.2 .ها تبديل شوند انستند به دادهتوكه

مي اين تبديل شدن»ها ضرورت«.3 .ساختند ها را محدود

به وسيله» امكانات«.4 ميآنيكه به داده توانستند قابليت ها .ها تبديل كنند ها را

و سنت با محدوديت چو پيامبر اسالم در حوزه. هايي مواجه بود مطابق اين اصل، مداخالت كتاب نـان يـك مـصلحي ايـن مـداخالت،

مي  كه هدف اصالحي دارد ولي عمل اصالحي او با چهار تنگنا محدود شده است، عمل و نـه اجتماعي نه قابل تـصور بـود كرد؛ غير از اين

.قابل قبول

و سنت در زمينه ... و در تنگنـاي چهـار هاي يادشده از خاست بنا بر اين اصل كه مداخالت كتاب و تعديل صـورت گرفتـه  گاه اصالح

به وسيله محدوديت قرار داشته، نمي و سنت، چنين نتيجه گرفـت توان از تغيير نيافتن يك قانون يا يك عادت يا يك نهاد اجتماعي ي كتاب

و سنت نيز بوده استي وجود اين پديدهكه ادامه . نظام بردگي، يك شاهد بارز بـراي ايـن موضـوع اسـت.ي اجتماعي مورد رضايت كتاب

ح و سنت اصل آن واقعيت را تغيير نداد نظام بردگي در و كتاب به عمل آورد(جاز يك واقعيت اجتماعي بود ولي ). كرچه در آن اصالحاتي

و سنت است) نظام بردگي(ي آن واقعيت گويد ادامه امروز كسي نمي  د رضايت اصولي بـر از عدم تغيير نمي.مورد رضايت كتاب توان وجو

و با انجام آن مخالف بوده است، استدالل بسيار اين استد. عدم تغيير را كشف كرد  كه چون كسي كاري را نكرده با نكردن آن كار موافق الل

بي  و اند عدم ردع معصوم تنها در صورتي براي لزوم بقاي يك قانون يا يك عـرف قابـل در مباحث علم اصول نيز گفته(اي است پايه سست

).كشف كرداستناد است كه بتوان رضايت معصوم را از آن 

و نتايجي كه بيان كرديم، ما را به اين اصل اساسي مي و نهادهـاي مربـوط بـه روابـط اصول رساند كه الزم است در هر عـصر، قـوانين

و مانند اين  و معامالت و شكل آن، قضاوت، حدود، ديات، قصاص، و اجتماع، حكومت كه در جامعه حقوقي خانواده ي مسلمانان مـورد ها

و استناد كه درجه عمل و ناسازگاري است، با اين معيار چه اندازه است، مورد بررسي قرارآني سازگاري ها با امكان سلوك توحيدي مردم

.گيرند

كه پاره نظران صالحيتو مطالعات صاحبها هر گاه بررسي و نهادهاي باقي اي از قوانين، عرف دار نشان دهد در ...ي از گذشته مانده ها،

ميني مانع سلوك توحيدي انساني معي جامعه و تغيير ها و تعديل در. گونه ترديدي نبايد روا داشت ها هيچآن شود در اصالح ممكـن اسـت

به دليل حدوث پيچيدگي  و نهادهاي مختلف اجتماعي در جامعه هايي در واقعيت عصر معيني، و عملكرد قوانين و ساختار و نيـز ها اي معين

و عواطف تغيير معرفت  و عرفها و نهادهاي گذشته، مستقيماً يا غيرمستقيم، عليه امكانـاتو احساسات مردم آن جامعه، بعضي از قوانين ها
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و ارزش سلوك توحيدي نقش زيان هاي اصولي ناشـي از حقانيـت ايـن سـلوك را بـه بار ايفا كنند، حصول آن را دشوار يا غيرممكن سازند

.اضمحالل تهديد كنند

كه پيامبر گرامي اسالم، خود آن را آغاز كردق در چنين مواردي و تغيير پرداخت؛ كاري و تعديل به اصالح و اين. طعاً بايد گونه اصـالح

مي  و تعديل، و حدود تواند در همه تغيير و قضاوت و حكومت و مانند اين انجام گيـردي ابواب معامالت، نظام خانواده و ديات .و قصاص

قا اين اقدام نه ـ چون قانون جاودانه نون جاودانهتنها تغيير ي الهي در اين موارد عبـارت از اصـول ارزشـي ناشـي از حقانيـتي الهي نيست

ـ بـل كه قابل تغييـر هـستند نه خود قوانين كه قوانين بايد بر آن منطبق شوند، كـه كوشـشي اسـت الزم بـراي حفـظ سلوك توحيدي است

و حقانيت سلوك توحي هاي جاودانه ارزش و تعديل، بـه منظـور رفـع موانـع اجتمـاعي.ديي الهي مالك شرعي اين تغيير دادن نيز اصالح

و سنت گرفته شده است .1سلوك توحيدي است كه از خود كتاب

و فقهي سنتي ما با حكومت دموكراتيك سازگاري نداردكياني مجله45ي وگوي شماره در گفتـ 11 گمـان. گفته بودم مباني كالمي

تو مي شـود، آن مبناي فقهي عمده كـه مـانع حكومـت دموكراتيـك مـي. ضيحات فوق، منظور من از آن سخن كامالً روشن شده باشد كنم با

و نظام  كه تصور كنيم شارع اسالم در باب سياسات البته اين مبناي فقهـي، خـود بـر مبنـايي. ها، قوانين ابدي تأسيس كرده است همين است

و آن تصور خاص كالمي تكيه مي  و نقش آن در زنـدگي بـشري اسـت زند و وحي و نبوت و صفات او و.ي از خداوند ايـن مبنـاي كالمـي

و سنتهرمنوتيكآمدهاي آن را در فصل هفتم از كتاب پي به صورت مشروح توضيح داده، كتاب و در اين، .كنم جا آن را تكرار نمي ام

آن بنا بر همهـ 12 چهي چه در ابـواب سياسـات، در عـصرچه گفته شد، اوالً ما مسلمانان، و در ابواب عبادات چه در ابواب معامالت

مي  و دور از رازورزي به صورتي عقاليي و نواهي خداوند باشيم حاضر نيز اما اين پيروي در هر كدام از آن ابواب معنـاي. توانيم پيرو اوامر

به خداوند دارد سلوك معنوي(از دين» تلقي وجودي« ثانياً.خاص خودش را خواهد داشت  ي مسلمانان عبارت از ايـن نزد عامه)كه اشاره

آن است كه مسلمانان سر در آستانه كه در سنت دينيمي» غايت قصوري«و» امر نامشروط«ي به وسيلهآن گذارند ي پيـامبر اسـالم ظـاهر ها

و با و نهي«و براي آنان واقعيت قدسي آشكار شده، همانا. ها سخن گفته استآن گشته  فهم مستمر.است»ي خداوند كننده خطاب امركننده

و در آينده وآني اين خطاب در طول تاريخ مسلمانان و خواهد بود و نواهي«ها متحول بوده مي»دستگاه اوامر كه از آن سخن رفت، تواند،

به نوبه. هاي مختلفي داشته باشد در عصرهاي گوناگون شكل  د البته اين دستگاه بري خود، و اخالقي«ر هر عصر متناسـب» دستگاه اعتقادي

مي  و بدين با آن تكيه يك زند از.ي هر دو دستگاه است وجود دارد كه در بر دارنده» دستگاه ديني اسالمي«ترتيب در هر عصر تغيير«منظور

به تبعيت مرحوم عالمه اقبال در گفت»كل دستگاه مسلماني  كه به ميا، هر» دستگاه ديني اسالمي«ن آمد، همان وگوي گذشته از آن سخن در

كه مي .تواند در عصرهاي مختلف متفاوت باشد عصر است

مي در چارچوب كه منظور از تأسيس تقريرات فوق، معلوم به وسيله پايهشود و سياسي ي خـود مـسلمانان هاي اصلي سازمان اجتماعي

مي. ام، چيستده بدان تصريح كركياني وگو با مجله در هر عصر، كه در گفت بل منظور اين است كه مسلمانان و كـه موظفنـد در هـر توانند

و آن را اساس سازمان هاي اثباتي يا سلبي را خود با بحث عيني آن عصر، مصداق» عدالت«عصر،  ي دهي عادالنـه هاي عقالني مشخص كنند

و سياسي خود قرار دهند او اين كار در نقطه. اجتماعي و نواهي خداوند، در سازماني مقابل اطاعت از و حكومت امر و سياست دهي جامعه

و اجتناب از ظلم استبل. قرار ندارد و نواهي كلي خداوند در باب سياسات، يعني الزام به عدالت .كه عين مقتضاي اوامر

و آزادي1 صايمان 88ـ86،
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و نواهي خداوند« در بندهاي پيشين، تعبيرـ 13 به كار برده» دستگاه اوامر د.ام را جـا تـصريح كـنم كـه ايـن ارد در اينضرورت بسيار

كه دولت دستگاه را هيچ  و نواهي و حكومت گاه نبايد با دستگاه اوامر به كـار مـي ها ميـان ايـن دو دسـتگاه،. گيرنـد، يكـي دانـست ها آن را

و جوهري وجود دارد تفاوت :هايي اساسي

مي چه حكومتآن.1 و تجربـه ها به كار كه با عقل و نـواهيي انـسان تأسـيس مـي گيرند، اموري بشري است ا اوامـر شـود، امـ

مي خداوند به وسيله  نه تأسيسي انسان شنيده و و نواهي حكومت. شود به اوامر  عمومي الهي در ها، حتي اگر متعهد به عمل

و همهآن باب سياسات باشند، اين تعهد پي ها به همهي و محكوم و قـوتي ضعف آمدهاي آن، اموري بشري است و هـا هـا

و صواب .هاي آن است خطاها

و چرا نمي.2 و نواهي خداوند چون را. كند يك فرد باايمان در برابر اوامر به صدق در مقام ايمان برآمده باشد، بايد خود او اگر

و نواهي خداوند كند  مي» تعلق« ايمان.تسليم اوامر و در مقام تعلق، آدمي خود را از دست و فدا مـي است و ديگـر دهد كنـد

و چرا نيستم و نواهي حكومت، گرچه آن حكومت خود را متعهد به ديـن بدانـد، جـاي. جالي براي چون اما در برابر اوامر

كه حتي حكومت متعهد  و فقط از اين راه است و مخالفت وجود دارد و موافقت و ابرام و نقض و نقد و چراي فراوان چون

م به دين، مي  به صورت نسبي از شرور قدرت ولـي در برابـر. ورزد فرد بـا ايمـان، بـه خداونـد ايمـان مـي. صون بماند تواند

و دادخواهي مي  و اجتمـاعي بـه ميـان مـي. كند حكومت، اعمال مسؤوليت كه وقتي سخن از آزادي سياسي آيـد، چنين است

و نواهي خداوند آزادي در برابر حكومت  نه آزادي در برابر اوامر و و شهروندان منظور است مي. گزاران كه كساني گويند اين

به دين نيز نبايد چـون  و چرا كند، پس در برابر حكومت متعهد و نواهي خداوند چون چون انسان مؤمن نبايد در برابر اوامر

و نواهي خداونـد روبـه.و چرا كند، خطايي بيش نيست  كه با اوامر روسـت، بـدون آري، انسان مؤمن وقتي اطمينان پيدا كند

ر  و چرا خود مي چون كه حاصل شود. كندا تسليم ي حكومـت اتوريته. اما معيار اين تسليم آن اطمينان دروني است؛ هر كجا

در حكومـت. اورد اي ديگـر از تـسليم را بـه دنبـال مـيي حكومـت، گونـه اتوريته. تواند معيار اين تسليم باشد گاه نمي هيچ

و نقدهاي الزم در بستر آزادي بحث دموكراتيك كه همه  و اجتمـاعي دربـارهيها و مقـررات صـورت هاي سياسي ي قـوانين

.ي شـهروندان از آن قـانون بـشري تبعيـت كننـد كنـد همـهي حكومت ايجـاب مـي گيرد تا قانوني تصويب شود، اتوريته مي

و نواهي خداوند، ام كه تبعيت از اوامر به اين تبعيت، مشروط به تحقق امور زيادي است، در حالي ري اسـت مشروعيت الزام

.نامشروط

و نواهي خداوند پايان نميام،كه در مباحث هرمنوتيك گفته چنان.3 و باب اجتهاد در آن باره هميـشه مفتـوح تفسير اوامر پذيرد

و نمي  و تمام توان درباره است و تفـسير. اي گفت شدهي آن سخن نهايي و مقررات حكومـت فقـط بـا يـك معنـا اما قوانين

مي  عم خاص مي تواند مالك و مديريت قرار گيرد، وگرنه حكومت ناممكن دهـدي مهم، به خوبي نشان مـي اين نكته. شودل

و نواهي خداوند شود گاه نميكه حكومت هيچ  توانـد از تـشخيص حكومت فقط مـي. تواند مدعي بالمنازع پياده كردن اوامر

و نسبي خود درباره  و محدود و نيز از كوشش محدود و صالح همگان، و نـواهيي خير  نسبي خـود بـراي تعهـد بـه اوامـر

و معين است، سخن بگويد .خداوند، كه كوششي مشخص

چه در مقام قانون.4 و نواهي حكومت، و چه در مقـام اجـرا متوجـه شـهروندان مـي خطابي كه از اوامر در گذاري شـود، حتـي

به نزاع حكومت و كشمكش ها، رقابت هاي دموكراتيك خطابي است آغشته .چون هويت زندگي سياسـي همـين اسـت.ها ها،

و نهي خداوند، تا آن كه ممكن است بايد فراتر از اين صحنه اما خطاب امر رسانان اين خطاب بـا نسبت پيام. ها قرار گيرد جا

و همهي شهروندان، همه همه و غيرمؤمنان و جمعيتي مؤمنان و هـدايتي احزاب ايـن. گرانـه باشـد ها، بايد نسبتي پدرانـه
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به انسان است؛ خطاب سرچشمهخ و همهي خوبيي مطلق همه طاب، خطاب خداوند و همهي زيبايي ها هـا بـهي هـستي ها

و اين خطاب بايد بويي مـشام. انسان است  و دل مخاطبـان برسـاند راآن نـواز از آن صـاحب خطـاب را بـه مـشام جـان هـا

و نفوذ اين تمام سرمايه. خداوندگونه نوازش دهد  دل« خطاب،ي تأثير و گرچـه از ايـن خطـاب بـه. آن است» ربايي جاذبيت

و آرام  و نواهي تعبير كرديم، اما بايد توجه داشت كه اين دستگاه شبيه دستگاه موسيقي معنابخش بخـشي اسـت دستگاه اوامر

و تحميلكه هيچ  و صالبت و معنا گونه خشونت و آرامش و آفريدن و تمام هويت آن در جذب ميگري ندارد . شـود خالصه

و تحميل آغشته شود، يا ابزاري براي منافع عده به خشونت و نواهي الهي، اگر و ابالغ اوامر و يا صـورت اوامـر بيان اي شود

و با آن يكي شود، هويـت  و آرام«و نواهي حكومت را به خود گيرد و دگرگـون جـذب و معنابخـشي سـازي را كـه» سـازي

.، از دست خواهد دادآن است» نامشروط بودن«ي الزمه

ميـ 14 سه پرسش شما پاسخ داده تصور به هر ي مسلمانان عـين ام كه سلوك معنوي عامه اوالً روشن كرده.ام كنم در تقريرات گذشته،

و نواهي است و علم فقه، متكفل بيان اين اوامر و زندگي كردن با آن است و نواهي خداوند فر(شنيدن خطاب اوامر و البته عارفان اتر رفتـه

).اند از عشق خداوند سخن گفته

مي ثانياً، توضيح داده و معامالت، در كليت خود در بستر عقاليي حركت و هـر ام كه در عصر حاضر، فقه اسالمي در ابواب عبادات كند

مي  و مكان(آيد، فقيهان با اجتهاد جديد جا تخلفي پيش مي) اجتهاد در زمان در. كنند آن را اصالح  باب سياسات، علـم فقـه متـداول در اما

و حفـظ مقاصـد. اي بستر عقاليي خود را از دست داده است مسائل عمده و نواهي كلي الهي، مانند لزوم عـدالت در اين باب، بايد به اوامر

به آن، با عقالنيت عصر حاضر، عدالت را در ارتباط با واقعيـت گانه پنج و التزام و با تعهد وي شريعت روي اورد هـاي مـشخص اجتمـاعي

و فرهنگي جامعه  و اقتصادي و اقتصادي عادالنه سياسي و سياسي و نظام اجتماعي اي را بر اسـاس آن تفـسير بنيـان هاي اسالمي تفسير كرد

.در باب سيستم جزايي نيز همين مسأله وجود دارد. گذاشت

و انتخاب ثالثاً، از اين پاسخ كه اتخاذ و سياسـي در عـصر»بشر قوقح«ها بايد معلوم شده باشد به عنوان مبناي اصلي زندگي اجتماعي ،

بل تنها مسأله حاضر، براي ما مسلمانان نه و مقتضاي اوامر عمومي خداوند در اين عصر خواهد بـود اي قابل قبول، و مبارك .كه امري ميمون

و عالمان ديني ما در گذشته، با كوشش خود براي حفظ علم فقه در بستر انـد كـه بايـد عقاليي هر عصر، اين راه را به ما نـشان داده فقيهان

به تـصور ايـن  و و زندگي اجتماعي مسلمانان را در هر عصري، بر بستري عقاليي استوار كرد جانـب، رويكـرد بـه عـدالت حقـوق بـشري

.هاي علمي متفرع بر آن، در عصر حاضر در باب سياسات اين مهم را برآورده خواهد ساخت ريزي برنامه

به حقـوق بـشر. نخواهد بود» بشري فقه حقوق«البته نام اين راه تأسيس كه در رويكرد اين كه آيا در متون ديني ما مفاهيمي وجود دارد

.البته چنين مفاهيمي وجود دارد. جا مورد بحث من نيست ها سود ببريم، در اينآن بتوانيم از 

كه جا و تدبيرات متفرعيدر پايان، خوب است اين نكته را متذكر شوم و نظريات فقهي باب سياسات، با قوانين گزيني بسياري از فتاوا

به منزله»بشري عدالت حقوق«بر  و جامعيت دين اسالم گاه لطمهي يك روش، هيچ، آن(اي به كمال ايـن. زنـد نمـي) در معناي قابـل قبـول

و سنت هرمنوتيكبحث را ميوتان در كتاب  و مصاحبه، كتاب پي گرفـت)19ي شماره(جانب با ايننو راهي نامهي هفته، خـوب. به تفصيل

كه نظريه  و ايـن هاي موجود در فقه معامالت نيز در عصرهاي مختلف از نظريه است به اين نكته توجه كنيم هـاي زمانـه مـشروب گرديـده

و جامعيت دين را مخدوش نكرده است .واقعيت، كمال

بيچه در اين تمام آن يك ان متواضعانه جا آوردم، كه مانند هر نظريه» نظريه«ي و بررسي است است تزريق خون تازه.ي ديگر، قابل نقد

به ادامهآن هاي مسلمان، براي توانا ساختن در كالبد جامعه  و چـهي زندگي در عصر حاضر، جز با طرح بحـث ها بـسا هـاي خـالف عـادت
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و دردسرساز، ميسر نيست محنت از» گرايي اصول«ما بايد حصاب. خيز كـنم، جانـب از آن حمايـت مـيچه اينآن! جدا كنيم» بنيادگرايي«را

و نه بنيادگرايي گرايي واقع اصول .بينانه است
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ميهاي از خوانندگان گرامي، به خاطر بروز اشتباه .خواهيم تايپي ناخواسته پوزش

 1387ارديبهشت


