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 ٣٧٨٩ �ماره ثبت: 

 مبادي اجتهاد

 مكانتأثيرات زمان و 

 شناخت تاريخ فقه
از پرداختن به  قبل از مقدمه هفتم تا مقدمه دوازدهم در حقیقت شاید مقدمات جدید بود که هریک قابل بسط بیشتری بود.

 از مقدمات سابق شود. یاستدراک مقدمات دیگر الزم است،

است که این به یک  ذکرشدهدر انوار الفقاهة  مبادی برمی شمرند که عنوان بهفقه نیز  یگاه نکته اول در قبال مبادی اجتهاد بود،

این امور را مقدمه اجتهاد  توان یم لذا فقهاء و روند فقه امری ضروری است. اقوال معنی صحیح است چراکه آشنایی با تاریخ فقه،

 صحیحی نیست. کالم اگر منظور مقدمیت جهت خود فقه باشد، اما آورد. حساب بهامروزی 

 اهميت فلسفه دين
 حساب بهرا جزء کالم گذشته  آن توان یممانند فلسفه دین که مرتبط با کالم جدید است که  یامور دیگر در مبادی اجتهاد، نکته

 صورت بدیندر قبال فلسفه فقه نیز  همچنان که آورد، حساب بهمستقل  صورت بهرا  آن ،آنبه دلیل اهمیت و کاربرد  توان یمو  آورد

 است.

 سه گروه از اخالق
مطالب دیگر تأثیرات احوال شخص بر اجتهاد او یا محیط اجتماعی بر فرد است که الزم است اخالق خاص فقهی پدید  ازجمله

اخالق پژوهش فقهی است که  آندینی و در ذیل  یها پژوهشاخالق  آنذیل  در و پژوهش، پردازی نظریهاخالق  بنابراین آید.

 پرداخته شود. آنبه  تواند یم
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درگیری اخباری و اصولی است مطالبی در این زمینه وجود دارد  دهنده نشانمطلب از فوائد الحائریة مرحوم بهبهانی که در ذیل این 

این اخالق به شکلی دیگر در منیة المرید و کتب مربوط به اخالق متعلم و معلم و همچنین  البته باشد. مورداستفاده تواند یمکه 

 خواهد بود. مورداستفادهقوانین مطالبی است که 

 ذهني فرد يها ييتوانا
ذهنی نقش به خصوصی در  های ییتوانامطالب دیگری ضریب هوشی فرد است که جزء یکی از مقدمات اجتهاد است که  ازجمله

 در اختیار شخص است. آندرجه خاصی از  اما ژنتیک و عوامل دیگر متفاوت خواهد بود. تناسب به ها آناجتهاد دارد که 

 تدريجيت احكامنسخ و 
مقدمه در رابطه با نقش زمان و  ینا و بررسی قرار گرفت. موردبحثجداگانه  آناما بحث ما در مقدمه دوازدهم به دلیل حساسیت 

 بنا برمطالبی را ذکر کنیم که دیروز به نقش زمان و مکان در قبال نسخ شریعت و احکام بود  توان یماین زمینه  در مکان بود.

مورد سوم زمان و  در آقای خویی قرار دارد. آنکه قائل به واقعیت نسخ قائل است که نظریه مشهور بوده و در مقابل  ای نظریه

 مکان قیدی برای تکلیف است.

است که  ذکرشدهآنچه مشهور است  بنا برمورد چهارم در قبال نقش زمان و مکان در بیان و تدریجیت احکام است که در تفاسیر 

در همه اعصار در  همچنان که برخی احکام مانند خمر به نحو تدریجی تبیین شده است که متناسب با شرایط زمانی بوده است.

در مباحث حکومتی و والیی نیز رعایت تدریج در  یاناجرادر  یاناً اح تدریج امری ضروری است. یترعا تبلیغ احکام و معارف،

 مواردی ضروری است.
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 ن و مكان در موضوعاتتأثير زما
که  صورت به .اند داشته نظر اتفاق آننقش زمان و مکان در موضوعات احکام است که تاکنون تقریبًا همه افراد بر  مورد پنجم

 موضوعات اهمیت دارد که به چند صورت است؛ گیری شکلتحوالت تاریخی در 

 تشريح تأثير در موضوعات اوليه
است ولی با تحولی که در خارج رخ  گرفته تعلقاستحاله که موضوع به کلب  همانند ،دهد یمیه رخ گاهی این تغییر در موضوعات اول

اینجا  در .شود یمتعبیر به انقالب موضوع و استحاله  آنکه از  کند یملذا موضوع نیز تغییر پیدا  شود یمکلب به ملح تبدیل  دهد یم

 مصداق است. درزمینهٔ بیان شارع تغییری نکرده است بلکه بحث تغییر  شده بیانکه  طور همان

 تشريح تأثير در موضوعات ثانويه
 شود یماین موطن است که گفته  در اما نوع دوم در عناوین عامه و ثانویه است که در این قسمت تحول موضوع بسیار وسیع است.

اینجا مراد از عناوین ثانویه تنها اضطرار نیست بلکه حالت  در جواب دهد. ها آنبه تحوالت زمانی و اقتضاءات  تواند یمفقه و اسالم 

به هر امری همراه  تواند یمجنسی و نوعی برای موضوعات خاص خارجی ندارد همانند حفظ نظام که مفهوم انتزاعی کلی است که 

 در عصر امروزی را دربر گیرد. قرمز چراغ تواند یمجدا شود حتی  آنو از 

 موجود در عناوين ثانوي انعطاف
از این قواعد فقهی بدین شکل است  یبخش محلله نیز از این قبیل است. منفعة لذا انعطاف به خصوصی در این عناوین وجود دارد.

 در است. داده جایو مصداق ماهوی ندارد و مصداق ثابتی نداشته و انعطاف خاصی را در خود  دهد یمکه اصل قواعد را تشکیل 

 گسترده است که گاهی در این احکام موضوع و گاهی متعلق یا متعلق متعلق است. آناین قسم امکان جوالن عوامل خارجی در 
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 محدوده زماني در عناوين ثانوي
حاصل  آنکاشف از عنوان ثانوی بودن  ازآن پسباشد اما  آنمصداق عنوانی باشد که تصور بر اولیت  ها قرنممکن است گاهی امری 

است یا قضاء از باب حفظ نظام است و در آینده ممکن است به فرآیندهای  صورت بدین آن خریدوفروشمانند خون که  شود

 امروزی حاالتی عارض شود که دیگر نیازی به قضاوت امروزی نباشد.

 تأثيرات زمان و مكان بر احكام واليي
 اجتماعی است. واحوال اوضاعابت ارتباط ندارد و تابعی از ث طور بهقسم سوم در قبال احکام والیی است که چندان با اجتهاد 

 بر گسترش فقه تأثيرگذاري
گسترش اجتهاد و  تبع بهدر قبال پیدایش و گسترش موضوعات و  ها آنکه تأثیر  شود یممستقًال بیان  آناهمیت  به خاطرمورد ششم 

که در این قسم موضوعات جدید  گیری رأید همانند بانک یا موضوعی برای فقه بساز تواند یمو شرایط اجتماعی  یراتتأث فقه است.

که فقه را با فصول یا کتاب جدیدی در مواجه  شود یمگسترده  قدر آناین موضوعات جدید گاهی  گسترش .شود یمتأسیس 

 .سازد یم

 بر ظهور يا خفاي موضوعات تأثيرگذاري
بخشی از فقه را به محاق برده و یا  تواند یمزمان و مکان به گونه ایست که  یراتتأث مورد هفتم که باز در حوزه موضوعات است،

 .گیرد یمقرار  مدنظر ازپیش بیش آنقرار دهد مانند زمان تشکیل حکومت که بخش حکومت  موردتوجه
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 بر تكثير يا تقليل موضوعات تأثيرگذاري
در جمع شدن و یا گشوده شدن  تواند یمد است که این اوضاع مربوط به مبادی اجتها ذکر کرد شود یمیری که در اینجا هشتمین تأث

گرفتن از عصور  بافاصلهو اولیه از گسترش بسیار کمتری برخوردار بوده  یها زماناجتهاد در  یمباد باشد. تأثیرگذارمبانی اجتهاد 

 اولیه ظهور دین اسالم بسیاری از امور جزء مبادی اجتهاد نبوده است.

 شاءالله بدان پرداخته خواهد شد. یگری آنداین چند قسم در موضوعات بود که ادامه روز 

 البالغه نهجخطبه اخالقي 
و خطبه بیستم است که چند جمله از خطبه مفصلی توسط مرحوم سید رضی آورده شده که در  البالغه نهجاین جمالت از اوائل 

 است. ذکرشدهنیز در کافی  آنز این خطبه مفصلی است که بخشی ا شده گفتهپاوری 

 شروع خطبه

 ؛ندیفرما یمدر این خطبه  ماما

َطْعُتْم َو لَ کَن َمْن َماَت ِمنْ یْنُتْم َما َقْد َعایْم َلْو َعاکَفِإنَّ «
َ
ُنوا َو یْم َما َقْد َعاکْن َمْحُجوٌب َعْن کْم َلَجِزْعُتْم َو َوِهْلُتْم َو َسِمْعُتْم َو أ

ْرُتْم یٌب َما یَقِر  ْسِمْعُتْم  آنْطَرُح اْلِحَجاُب َو َلَقْد ُبصِّ
ُ
ْبَصْرُتْم َو أ

َ
P0F» ُتْم یاْهَتَد  آنُتْم یَسِمْعُتْم َو ُهِد  آنأ

١ 

 معاينه حيات برزخي
حیات برزخی برای همه بشر است مورد  ینکها نبودید. آرام ای لحظه ،دیدید یم اند شدهمواجه  آناگر شما آنچه گذشتگان در برزخ با 

برای  آندر استمرار  اما امری مسلم است. شود یم رو روبهاینکه همه بشر با حقایق جدیدی در ماورای این عالم  اما سؤال است.

 اختالف است؟ مورد همه یا برجستگان و ابرار است،

                                                           
 .٢٨نهج البالغة؛ ص:  ـ١
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از این باب است، اما درجات دارد که هرچه درجه شخص  برای همه مسلم است که لیلة الدفن آنکه عموم  رسد یماما به گمان 

 از همین باب است و عذاب افراد نیز در همین راستاست. شده گفتهدر قبال شهداء  آنچه او باالتر خواهد بود. درجه باالتر باشد،

 زوايايي ديگر از اين معاينه

ت چراکه این درجات درجات زمانی و مکانی نیست بلکه البته امکان اینکه کسی در همین عالم برزخ را درک کند امری مسلم اس
ارائه  اند محرومتصویر شفافی را برای عموم افراد که از معاینه برزخ  کوشند یمامام  لذا ر مجردات است.افراد ددرجات احاطه  درگرو
 ؛که ندیفرما یمدیگر  درجایی کما اینکه دهند.

ا « ْعَلُم ِممَّ
َ
ُعَدات یُبُه ِإذًا َلَخَرْجُتْم ِإلَ یْم َغ کَعْن  یُطِو َو َلْو َتْعَلُموَن َما أ P1F» الصُّ

٢ 

و دنیا از دنیا  شدند یمآواره  ها کوهبه همین سبب برای همه این حالت مکشوف نیست چراکه در این صورت طبق این بیان همه به 

شدن  آنمستمری نیست اما در حالت باز  حالت که چشم برزخی دارند، یافراد .کردند یمو افراد عزلت انتخاب  شد یمبودن خارج 

 شده ارائهدعای ابی حمزه و ادعیه مکرر این تصویر از جهان پس از مرگ تا قبل از قیامت  در .شود یمگویا که او از دنیا خارج 

 است.

عدم معاینه  رغم علی .ودش یماین حجاب از شما برداشته  زودی به .شنوید ینمکه  شنیدید یم؛ و چیزهایی را فرمایند یمدر ادامه  ماما

 را خواهید دید. ها آنو اگر اهواء را کنار بگذارید همه  شده بیان چیز همهاما حجت بر شما تمام است چراکه 

 

                                                           
 .١٣٦نهج البالغة؛ ص:  ـ٢
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