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 مباني اجتهاد

 مكان اثرات زمان و
سیزدهم بحث  دربند سیزدهم از این جنبه بود. دربندبحث در این بود که شرایط زمان و مکان تأثیراتی در قبال اجتهاد دارد که بحث 

تا جایی که خیلی یا  رساند یمجدیدی در قبال احکام و شریعت  یها کشفدر مورد این بود که کسانی معتقدند با پیشرفت زمان به 

 .شود یمشناخته  ای پوسته عنوان بهه در احکام وجود دارد بخشی از مواردی ک

 مباحث قبض و بسط
قبض و بسط قائل است که علوم بشری در  یدگاهد .گردد برمیاین بحث به شکلی بر قبض و بسط و به شکلی به بحث فلسفه دین 

این باب  در مشخص است. ای محدودهدر  اند قائلدیگر در مورد قلمرو دین است که  یهنظر هستند. ای گستردهارتباط عمیق و 

مسائلی مثل گوهر و صدف وجود دارد که بیشتر در جامعه غرب و در تحوالت بعد از رنسانس دارد که بشر در پی محدود کردن 

 هرچه بیشتر دین بود.

 تنقيح بحث
دارای  ها یدگاهد ینا اشته است.نیز به نحو جزیی وجود د درگذشتهاز این مباحث شروع شد که هرچند  ای سلسلهبا این گرایش 

 پرداخته شود. ها آنمتفاوتی است که فضای بحث بدین نحو نیست که به همه  های یفط

 حال ؛برد یمو انسان به حقایق پی  کند یمتغییر  ها پوستهبا تغیرات زمان  اند قائل ها آنربط این بحث به زمان و مکان این است که 

 از اول امر دیگری بوده یا اینکه اآلن برای این پوسته ارزشی قائل نیست.حقایق  کند یمبدین نحو که کشف 
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 اتخاذ مبنا
 .کند یماز احکام مستحکم داریم که این دیدگاه ساده را نفی  ای سلسلهما  چراکه ما با این نظریه با این توسعه و ابعاد موافق نیستیم.

 ینبد دیگر اصالت الموضوعیه است، قاعده نفی گردد. اند کردهادعا  ها آن آنچهطبق  وجه هیچ به تواند ینمقاعده اصالت مولویه  مثالً 

 نحو که اصل این است عناوین وارده در شرع دارای موضوعیت هستند.

 التفات به امور جزيي در شريعت
 اند فرمودهار در روایات اطه ائمه همچنین این نکته مهم که امور جزیی نیز مورد التفات بوده که در عبادات این حالت بیشتر است.

به نکات جزیی در احکام و ادله عقالیی  یدتق از جانب خداوند است و همه در قبال کلمات آن مسئول هستند. گوییم میکه ما هرچه 

 .کند یمنیز این دیدگاه را نفی 

 زمينه فلسفي بحث
طرفی  از قابل دفاع نیست. وجه هیچ بهاستدالل فلسفی جای بحث دارد و  ازلحاظمانند قبض و بسط  ها یتئورالبته هریک از این 

دیدگاه ابی حنیفه که قائل به  یحت .کند یمرا بیان  ها آنو شارع با التفات به جزئیات  فرازمانیدیگر اصل بر این است که احکام 

این نگاه که قائل به نسبیت است و مرز و است برخالف  تری مناسبقیاس بود با این دیدگاه بسیار متفاوت و دارای محدوده 

 که در حقیقت امر تغییر و تحول در فقه وجود دارد. هرچند حدودی برای آن بود وجود ندارد.

 متأخر يها رهيسحجيت 
پیداشده که بر اساس تحوالت زمان  آید یمعقالیی به وجود  هایی یرهسذکر نمود که در اعصار مختلف  توان یمبند چهاردهمی را 

 ،کند یمبه نحو کلی آن را رد  مشهور مقبول باشد یا خیر؟ تواند یممتأخر  های یرهسوجود دارد که آیا  نظر اختالفدر این زمینه است ،

 از شهید صدر نشان از تمایل به بخش زیادی از آن است. یکلمات



 ٣٧٩٤ �ماره ثبت: 

آمده است حجیت خواهد  به وجودکه تقلید سیره ایست که متجددًا پدید آمده است اما چون در فضایی عقالیی  اند گفتهبرخی نیز 

 داشت.

 نظريات مخالف
و  ها یرهسعرف و  بنابراین .کنند یمو استدالل فوق را رد  دانند یمهرچند که برخی این را جزیی از سیره رجوع جاهل به عالم 

گفته  تر خفیفبعضی مبانی این موارد مقبول باشند و دلیلی برای حکم شوند یا در حالتی  بنا برشود و  ارتکازات جدید عقالیی پیدا

این امر است که سیره دلیلی لبی است  رغم علی ها ینا همه .آورد یم به وجودشود که تحوالت زمان و مکان مصادیق نو برای احکام 

 منجر به گستردگی فقه شود. تواند یمت این تحوال لذا متیقن آن اخذ نمود. قدر بهو باید 

 تأثير شرايط بر روحيات مجتهد
 الجمله فیو این اثر  گذارد یمبر روحیات مجتهد اثر  بند پانزدهم نکته ایست که سابقًا نیز بدان اشاره شد که احواالت زمان و مکان

 مواردی مردود است.صحیح و در بر اجتهاد او صاحب اثر خواهد بود که این گفتار در مواردی 

 .دانیم میما نبود و از نگاه برون و درون دینی آن را مردود  موردقبولکه  کند یماما بند سیزدهم به نحو کلی فقه را دستخوش نسبیت 

ثابت  که امام فرمودند و دارای محور طور همانبر اجتهاد اثر بگذارند و اجتهاد سنتی  توانند یمسایر بندها از اموری بودند که  اما

 دارای پویایی باشد. تواند یم است،

 تمكله بحث
 موارد است؛ ینا ،ها آن ازجملهدر تکمیل بحث الزم است به نکاتی اشاره شود که 
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 تكمله اول
که قانون اساسی ما مشتمل بر عناوینی  طور هماناحکام والیی جزء فقه است و این تحوالت در این زمینه نقش بسیار واسعی دارد 

 چراکه است. تحول قابل ها آناست که بر عناوین اولی و ثانوی فقه وجود ندارد و برگرفته از احکام والیی و در پی اعصار برخی از 

 احکام والیی تابع مصالح و مفاسد و تشخیص ولی امر در این راستاست.

 قلمرو احكام واليي
مورد اول تغییرات بدین گستردگی  در جود فقه با عناوین اولی و ثانوی است که در طرفی دیگر فقه والیی است.فقه مو دیگر عبارت به

یا  ومرج هرجدر موارد ایجاد  مثال عنوان به گذشته تببین شد بیشتر مربوط به مورد اول بود. یها بحثکه در  ییبندها نیست.

که در موارد تشخیص  طور همانمثل حج برای مدتی تعطیل نمود اولیه را  احکام توان یمتزاحمات است که طبق فرمایش امام 

 .گیرد یمتعطیل نمود که والیت مطلق این موارد را دربر  توان یممعینی  آمدمصلحت نیز برای 

 گيري نتيجه
موردی  در که بر اساس مصالح و مفاسد است. گرفته تعلقدامنه فقه والیی در موردی به جعل الزامات در قلمرو مباحات  بنابراین

مورد  در که حکم اجتماعی است که فقیه باید مصادیق آن را تشخیص دهد. درجاییتطبیق عناوین کلیه الزامی و غیر الزامی است 

لی بر اساس تزاحم نرسیده است و که ولو به حد بیند یمکه ولی مصلحتی  گیرد یمتعلق  جایی بهبعد تزاحمات است و مورد چهارم 

 موارد بر اساس استقراء بوده و ممکن است گسترش یابد. ینا والیت مطلقه فقیه چنین حقی را دارد.

 حوزه تبليغ احكام
است که فرد برای  اثرگذاراما زمان و مکان بسیار بر این حالت  گیرد ینمنکته دیگر در حوزه تبلیغ احکام بود که به حوزه اجتهاد تعلق 

استفاده  هایی یوهشکه امام در تشکیل حکومت از  طور همان یگری از طریق اخالق یا مورد دیگری وارد شود.تربیت و هدایت د

 این تحوالت ذی اثر باشد. تواند یمنبوده است و حتی در روش تحقیق اجتهاد نیز  درگذشتهکه  اند نموده
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 اتخاذ مبنا
 فقه سنتی هستیم اما نباید چشم را بر روی این تحوالت بست. رغم اینکه مدافع قاطع علیما 

 اجتهاد نظام ساز
نظام سازی فقه است و روشن  بحث ،شده مطرحمتأخر  یها دورهکه در  یمطلب مقدمه سیزدهم مربوط به اجتهاد نظام ساز است.

غربی برویم  های یهنظربه سراغ  ازآن و پس نی را از جایی اخذ کنیمو قبحی در این نیست که ما عنوا شده گرفتهاست که از غرب 

ما باید دارای نگاه کالن اجتماعی شود که بسیاری حتی از اهل سنت ضرورت آن را  فقه ما دارد. درگذشتههرچند که این امور ریشه 

ر این قلمرو همین بحث نظام سازی است که مرحوم شهید صدر در اقتصادنا ورود مناسبی د ها راهاز این  یکی .اند کردهمطرح 

ایشان منطق  یول که هرچند ما آن را قبول نداریم. اند نوشتهباید بر این تأسف خورد که ایشان منطق استقراء را مستقل  اما .اند داشته

 .اند کردهو آن بحث را در ضمن اقتصادنا مطرح  اند نکردهنظامات را مستقًال بیان 

 تنقيح سبك شهيد صدر در اين مقام
المنطقیه است که در نظریه استقراء مطالب جدیدی را  که یکی اصول اند دادهسه کار کلیدی را انجام  شناسی روشایشان در حوزه 

اواخر عمر شریف  های یسخنراندر تفسیر موضوعی است که غیر از تفسیر موضوعی قدیم است و ایشان در  یگرید .اند کردهمطرح 

 بنابراین .اند نمودهو در ضمن اقتصادنا از آن بحث  اند ننوشتهین نظام سازی است که مستقل و دیگری هم اند نمودهخود ایراد 

 ین کار شهید صدر در اینجا همان اقتصادناست که ناشی از رویکرد اجتماعی به فقه است. تر برجسته

تجربه جمهوری اسالمی و نگاه و بیان امام اما ایشان آن را منقح تر نموده است هرچند که  اند دادهبزرگان زیادی این کار را انجام 

 بسیار این مطلب را بیشتر بسط داده است.
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