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مقدمه
از آنجا که اسالم آخرین دین الهی است ،پس از پیامبر اسالم ،هدایت انسانها با این شریعت پیوند
دارد .اسالم ،ادعـا دارد کـه بـرای همـة زمـانهـا و مکـانهـا ،پاسـخی در خـور دارد .از همـین رو،
آموزههای آن بیش از هر آیین دیگری مورد نقد و چالش قرار میگیرد .آیا باید در مقابل تغییرات
زمانه ،تسلیم شد؟ آیا باید هرگونه تغییری را مؤثر دانست و شالودهشکنانه جلو رفت؟ آیا مـیتـوان
انتظار داشت که دین ثابت ،مجموعهای از تکالیف ،ارزشها و روشهای همیشگی ،همـه جـایی و
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همگانی برای رفع نیازهای انسان نشان دهد؟ آیا میتوان در اوضاع متفاوت با روشهای یکسان بـه
نیازهای انسان پاسخ گفت؟ آیا می توان نظام واحد و یکسانی برای شـرای متغیـر و متفـاوت وضـع
کرد؟ جعل احکام ابدی برای شرای متفاوت و متغیر ممکن است؟ آیـا مـیتـوان بـا سـازوکارهای
طراحی شده و البته قابل کشـف در آیـین و شـریعت اسـالم ،ایـن تغییـرات را مـدیریت کـرد؟ آیـا
روزآمدی و تحول ،در کنار اصالت و جوهرة ثابت اندیشه میتوانند زیر یک سقف گرد هم آیند؟
اصوالً چنین چیزی ممکن و یا الزم است؟ آیا به نفع یکی باید از دیگری دست کشید؟ از آنجا که
دین ،دارای بخشهای گوناگونی است ،باید روشن کرد که سؤال و طرح مسأله متوجه کدام بخش
از دین است .متوجه شدن این پرسش به هـر بخشـی ،دسـتاوردهای متفـاوتی دارد .پـیش از پاسـخ،
بایستی بخشهای مختلف دین را یادآوری کرد:
الف) امور ناظر به واقع :دراین مقوله به دلیل از جنس خبر بـودن ،صـدق و کـذب بـه روشـنی
موضوعیت داشته و قابل تصور است .گزارههای اعتقادی بنیادی ماننـد «خـدا وجـود دارد» در ایـن
بخش میگنجد.
ب) ارزشها ،شامل ارزشهای اخالقی ،حقـوقی ،ارزشهـای دینـی و مـذهبی ( ماننـد نجـس،
پاک ،حالل و حرام).
ج) تکالیف و الزامات :مفاهیمی چون درست و نادرست ،باید و نباید از این دستهانـد .ویژگـی
عمدة اینگونه مفاهیم ارتباط با افعال ارادی انسان است و با اراده و اختیار معنی مـییابـد .بـر اسـا
این دستهبندی ،پرسش مقاله ،گزارههای نوع دوم و سوم را در برمیگیرد .به دیگر سـخن ،پرسـش
دربارة آن بُعد از دین مطرح میشود که میتوان از آن به نام شریعت و اخـالق یـاد کـرد .بنـابراین
پرسش مـیشـود :فرضـاً سلسـلهای از تکـالیف ،ارزشهـا و روشهـا در مقطعـی خـاص از تـاریخ،
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انطباقپذیر بوده و کارآیی کامل داشته باشند ،چگونه میتوان ادعا کرد در اوضاع و احـوال دیگـر
که متفاوت با آن مقطع خاص است ،چنین باشند؟ آیا میتوان انتظار داشت دین ثابت ،مجموعهای
از تکالیف ،ارزش و روشهای همیشگی ،همه جایی و همگانی برای رفع نیازهای انسـان بـه دسـت
دهد؟ برای یافتن پاسخ و دستیابی به دیدگاههای مختلف ذکر نکاتی الزم است:
 ) 1روش موجود استنباط دوام احکام
در روش مرسوم ،استمرار هر حکمی نه به گونة جداگانه بلکه با ادلة زیر صورت میگیرد:

3
غیر مشافهان (انصاری  1413ج 164 :1ـ.)163

مقاله

 )1اجماع فقیهان بر اشتراک در تکلیف بین مشافهان به خطاب وحیانی (معاصران وحی) و بـین
 )2اطالق ادله :اگر در اطالق دلیلی به لحاظ شمول نسبت به همه زمانها شک شود ،بـه سـب
نبود دلیل بر اختصاص به زمان خاص ،اطالق جاری شده و حکـم آن هـر زمـانی را فـرا مـیگیـرد
(مکارم شیرازی  1416ج .)7 :1
(ص)

 )3اصل جاودانگی دین :اسالم ،آخرین دین و پیامبر اسالم

 ،خاتم پیامبران اسـت کـه بـرای

همة مردم فرستاده شده است .این خود اقتضا دارد که آخرین دین ،فراگیرترین دین به لحاظ زمـان
باشد (انصاری شوشتری 1411ج  .)11 :1جاودانگی ناشی از خاتمیت دین است با کنار هـم گذاشـتن دو
مقدمه الف) هیچ مقطع زمانی خالی از دین نیست؛ ب) اسالم آخرین دین است .این نتیجه حاصـل
میشود :آخرین دین ،دین جاوید و همیشگی است .از همین رو احکامش نیز جاودانه است.
 )4ادلة قرآنی :از آیات دال بر دوام احکام این آیه است «وَ أوحِیَ إلَیَّ هَذَا القُرآنُ لِأَنذِرَکُم بِهِ وَ
مَن بَلَغَ» (انعام : )13 :این قرآن بر من وحى شـده ،تـا شـما و تمـام کسـانى را کـه ایـن قـرآن بـه آنهـا
مىرسد ،بیم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم) .این آیه با عبارت «و من بلغ» (تمام کسانى که
این سخن به آنها مىرسد) رسالت جهانى قرآن و دعوت همگانى آن را اعالم مىدارد .در حقیقـت
تعبیرى از این کوتاهتر و جامعتر براى اداى این منظور تصور نمىشود .دقت در وسعت آن مىتواند
برطرف سازد (مکارم شیرازی  1374ج . )111 :1

 )1روایات :یکی از روایتهای معتبر کت

روایی که مـورد اسـتناد فقهـا بـوده و ادعـای تـواتر
(ع)

َارةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْحَلَـالِ وَ الْحَـرَامِ فَقَـالَ حَلَـالُ مُحَمَّـد
معنوی آن شده این است« :زُر َ
حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِیءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ
عَلِیٌّ(ع) مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّة» (کلینی  1363ج 11 :1؛ کاشف الغطـاء  1313ج  .)131 :1زراره
میگوید :از امام صادق(ع) دربارة حالل و حرام پرسیدم ،فرمود :حالل محمد همیشه تـا روز قیامـت
حالل است و حرام او همیشه تا روز قیامت حرام میباشد و جز آن حکمی نیست و نمـیآیـد .امـام
علی(ع) فرمود :هیچکس بدعتی ننهاد مگر اینکه سنتی را رها کـرد .مقصـود روایـت ایـن اسـت کـه
احکام اسالم در همة زمانها جاری است و وابسته به زمان خاصی نیست .همینطور ایـن احکـام را
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هر گونه ابهامى را در مورد عدم اختصاص دعوت قرآن به نژاد عـرب و یـا زمـان و منطقـه خـاص،
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نمیتوان مربوط به مکلفان خاصی دانست بلکه همة مکلفان تا روز قیامت را در برمـیگیـرد و تنهـا
مربوط به گذشتگان از حاضران مکلفان نیست (شبّر 311 ،313 : 1414؛ موسوی بجنوردی 1423ج . )61 :2

 )2گزارههای زیربناییتر
بسیاری از احکام و گزارههای دینی جنبه زیربنایی دارند مانند:
 )1اصل نفی سلطة انسانها بر یکدیگر :هیچ ا نسـانی ذاتـ ًا بـر دیگـری سـلطه و والیـت نـدارد .اگـر
سلطنتی هم پدید آمده باشد به واسطة اذن و دخالت شرع بهوجود آمده است (نراقـی 123 :1371؛ امـام
خمینی  1311ج .)166 :4

 )2اصل واگذاری والیت به معصومان :والیت و حق حاکمیت از طرف خدا به برترین انسانها
واگذار شده است (مکارم شیرازی  1374ج .)41 :21

 )3عدالت اجتماعی :عدالت اجتماعی از اهداف اصلی پیامبران است (مدرسی  1413ج .)1 :11
 )4توحید و خداپرستی :از اهداف اصلی پیامبران ،سمت و سوی پیدا کردن فعالیتهای انسانی
در مسیر توحید است (سبزواری  1413ج .)121 :1

 )1پاسداشت حقوق دیگران:هیچکس حق ندارد حقوق دیگـران را از میـان بـرد و یـا بـه آنهـا
دستاندازی کند (عراقی  .)21 :1411اصول دیگری از قبیل آزادگی ،حفظ خون انسانها ،حفاظت از
نوامیس ،حفظ اموال ،احترام به آرا و عقاید دیگران ،نفی ضـرر ،حـرج و سـختی ،وفـای بـه عهـد،
حفظ نظام ،مجازات جانیان و متجاوزان به حقوق دیگران ،زشتی و نادرستی فری

و خیانت ،اباحة

طیبات ،تحریم امور نامطلوب و محرمات ،حل و فصل دشمنیها ،از نیازهای اساسی و غیرقابل تغییر
زندگی است .این گزارهها به نحوی ،به دیگر گزارهها سمت و سو داده و جزو اهداف اساسی دین
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

به شمار میآیند .ویژگی عمدة اینها جهان شمولی آنهاست .چرا کـه نـاظر بـه نیازهـا و پاسـخگوی
احتیاجاتی هستند که اجماالً ممکن است ثابت و همیشگی باشند .بنابراین سؤال مـا متوجـه اینگونـه
احکام و گزارهها نیست .اما احکام ناظر به روشها و اهداف متوس که اهدافی آلی و ابزاری بوده
و برای تحقق اهداف اصلی کاربرد دارند ،میتوانند در معرض پرسش ما قرار گیرند .مثالً آیا تحقق
عدالت اجتماعی ،همیشه با یک روش و یک نوع سیاستگذاری قابلیت اجرا دارد؟ آیا صـیانت از
حقوق انسانها ،دائماً یک شیوه و یک شکل و تنها یک صورت و یا وضعیت خاص غیر قابل تغییر
دارد و به صورتهای دیگر ،قابل تحقق نیست؟

5
احکام به اعتبارات مختلف ،تقسیمهای مختلفی را دارد .در یک دسته بندی مرتب با بحث ،احکام

مقاله

 )3دسته بندی احکام
دو گونه هستند:
نوع نخست احکام به گونهای است که موضوع حکـم جـز در امـر شـارع و جعـل او حقیقتـی
ندارد؛ یعنی کامالً تأسیس شارع به شمار میآیند .اعمال و آیینهای عبادی (شعائر) که در قـرآن و
سنت آمده ،از این نوع هستند .اینها متوجه به جنبههـای متغیـر زنـدگی آدمیـان نیسـت تـا تغییـر در
زندگی ،موج

تغییر اجتنابناپذیر آنها شود.

دستة دوم ،احکام امضایی هستند در این قسم ،موضوع حکم ،تأسیس شرع نیست بلکه دستمایة
وضع عرف و عاقالن است که در متن زندگی به اشکال مختلف جاری شده اسـت .انسـان بـر پایـة
نیازهای زندگی به آنها روی آورده و از آنها برای ساماندهی معاش و زنـدگی بهـره مـیبـرد .البتـه
برخی عبادات مانند خمس ،جهاد ،امر به معروف ،همچون احکام وضعی عمل مـیکننـد و در فقـه
جزو عبادات بهشمار میآیند .این نوع احکام ،رابطة مؤمنان و جوامع دینی با خود و دیگر جوامع را
تنظیم کرده و از حوزة زندگی فرد ،فراتر هستند .موضوعشان ،کرداری است کـه ممکـن اسـت در
جامعههای غیر دینی هم ،به صورتهای گوناگون (بدون نیت شرعی) انجام شود.
بنابراین در مورد معامالت بالمعنی االعم (ایقاعات ،عقود و احکام) و نیز آن بخـش از عبـادات
میدهد:آیا در این حوزهها جعل احکام ابدی برای شرای متفاوت ،ممکن است؟
 )4جداسازی مقام ثبوت از مقام اثبات
در مقام ثبوت ،احکام میتوانند دو نوع باشند :اول احکامی که نـاظر بـه نیازهـای دگرگـونناپـذیر
میباشند .این نوع به روش مناسبی برای برآورده شدن نیاز دارند؛ زیرا میتوان تصورکرد پارهای از
نیازها و خواستههای انسان (هر چند کم و جزئی) ثابت و الیتغیر باشند .این ثبات و عدم تغییر محال
نیست .در نتیجه ،ممکن است احکام ناظر به آنها نیز ثابت بوده و تغییر پیـدا نکنـد .بنـابراین امکـان
عقلی وجود احکام ثابت ،منتفی نبوده و عقل آن را محال نمیداند .نوع دوم احکام مربوط به نیازها
و خواستههای دگرگون پذیر است که مدل و روشی را برای رفع یک یا چندین نیـاز همیشـگی فـرا
رو مینهند که تنها در برخی شرای و اوضاع میتوانند مؤثر باشند.
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(مانند زکات ،خمس) که همانند نوع دوم (تأسیسی) هسـتند ،سـؤال (طـرح مسـأله) خـود را نشـان
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با توجه به این تقسیمبندی ،چگونه می توان اثبات کرد که ایـن احکـام بـرای تحقـق و ارضـای
اهداف و نیازهایی است که پیوسته ثابت نمانده و روشهـای کارآمـدی بـرای رسـیدن بـه اهـداف
اصلی به شمار میروند .در حالی که نیازها و انسان از نخست تا کنون واقعاً و اساساً تحول یافتهاند؟
در پاسخ به سؤاال ت طرح شده و بـا مفـروض داشـتن مقـدمات و نکـات ذکـر شـده ،دیـدگاههـای
مختلفی وجود دارد .سعی برآن است که این دیدگاهها و پاسـخی کـه بـه پرسـشهـا مـیدهنـد بـه
گونهای شفاف ،صورت بندی شود.

دیدگاهها
 )1دیدگاه اول:
بر اسا

این دیدگاه ،استمرار احکام دین (با همان صورت و شکل اولیه) بـا جهـان شـمولی ،قابـل

جمع نیست .نمیتوان مقررات یکسان برای تمام مکانها و زمانها و برای تمام انسانها وضع کرد و
حکم شرعی را به همان صورت سابق ،فراگیـر دانسـت .تصـل

بـر ظـاهر احکـام در یـک سیسـتم

حقوقی ثابت ،غیر قابل پذیرش است و بهجای حل مشکالت ،خـود مشـکالتی را ایجـاد مـیکنـد.
مالحظات و مناسبات جامعه شناختی ،تاریخی ،انسان شناسی و تنگناهایی که وحی در مقام بیـان بـا
آن مواجه بوده است ،مستند این سخن است:
الف) ثبات قوانین و مقررات در احکام شرعی و در عین حال ادعای جهان شمولی و فراگیـری
زمانی آنها ،پـیش فـرض نادرسـتی دارد کـه عبـارت اسـت از ثابـت بـودن زنـدگی در تمـام ابعـاد.
همانگونه که نظمهای طبیعی ثبات دارند ،زندگی بشر هم دارای ثبـات اسـت .زنـدگی بشـر دچـار
تغییر و تحول اساسی در نیازها و خواستههای خود نمیشود .معتقدان به عدم تغییر ،زندگی را بدون
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

تغییر تصور نموده و چنین تلقی میکنند که انسان امروز ،همان انسان دیروز بـا همـان خواسـتههـا و
نیازهاست .گویا بشر و طبیعت هیچکدام ،تغییر و دگرگونی نپذیرفتهاند .گویی بشر امـروز ،هماننـد
بشر دیروز زندگی میکند ،همانند او فکر میکنـد و سـاختار فکـری ،مسـائل و مشـکالتش همـان
است .اقتصاد ،سیاست ،مدیریت ،معضالت زندگی فـردی و اجتمـاعی انسـان بـه همـان سـادگی و
بساطت اولیه است .با اندکی دقت ،نادرستی این پیش فرض روشن میشود؛ زیرا تغییر و تحـول در
فرد ،جامعه و نیازهای آنان ،بسیار روشن است .دنیـای کنـونی حتـی از لحـاظ ظـاهر هـم بـا دنیـای
گذشته ،تفاوت زیادی دارد و در باطن نیز دچار تحـوالت شـدید ،تغییـرات جـدی و بنیـادی شـده
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عمیق است که نشان دادن فهرست امور تغییر نایافته ،بهتر ،سادهتر و کم حجمتر از امـور تغییریافتـه

مقاله

است .اقتصاد ،دولت ،پول و  . . .معنای سابق را ندارند .تغییرات آن اندازه زیاد ،متنـوع ،گسـترده و
است .به عبارت دیگر ،اصل بر تغییر است .با این توضیح که اگـر امـوری تغییـر نیافتـه باشـند ،ایـن
سؤال بیجاست که چرا تغییر پیدا نکردهاند نه اینکه در صورت وقوع تغییر ،سؤال مطرح شود چـرا
تغییر پیدا کردهاند؟ به عبارت دیگـر عـرف و عقـال ،تغییـر و تحـول را امـری بـدیهی و حتـی الزم
میدانند و علل عدم وقوع تغییر را جویا میشوند.
در این دیدگاه ،انواعی از تغییرات و دگرگونیها ،فهرست مـیشـود :دگرگـونی ارزشهـای
اخالقی ،عوامل جغرافیایی و مکانی ،تغییـر و پیشـرفت علـوم و تکنولـو ی ،نیازهـا و ضـرورتهـا،
ساختار اقتصادی (کاتوزیان  11 :1373ــ  )11هر کدام از تغییرات بیانگر آن است که برخی از احکام را
که همیشگی و ثابت فرض میشدند ،نمیتوان ثابت دانست .هر چند که ممکن است دلیل این تغییر
و عدم ثبات ،تغییر در موضوع باشد؛ زیرا به هر دلیل که باشد عمالً غیر اجرایی شدهاند .بـردهداری
در کتـابهـا ی فقهـی حجمـ ًا کـاهش و نهایتـ ًا حـذف شـده و حتـی برخـی در صـدد و توجیــه آن
برآمدهاند .پیشرفت در علوم سب

شده است بیماریهای صع

العالجـی ماننـد پیسـی و قَـرَن بـه

راحتی قابل درمان باشد با این وضعیت آیا وجود این بیماریها میتواند مجوز فسـخ نکـاح باشـد؟
آیا سرطان و ایدز نباید جزو مجوزات فسخ ازدواج باشند؟ چرا بیمـاریهـای نـو پیـدا و نـو پدیـد،
تجارت بین المللی از نوع بیع کالی به کالی

باشد حال آنکه فقه ،آن را باطل میدانـد (شـیخ طوسـی

 1317ج  .)123 :2یوسف قرضاوی از اندیشمندان اهل سنت در کتاب موجبات تغییر الفتوو فوی عنورنا

در گستره بسیار وسیع ،با ذکـر 61مثـال ،ده مـورد از اسـباب موجبـات تغییـر فتـوی ذکـر مـیکنـد:
تغییرات مکانی ،زمانی ،شرای  ،عرف ،اطالعات و دادهها ،نیازهای مردم ،توانایی و امکانات مردم،
عمومیت یافتن مسأله ،اوضاع اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی ،اندیشهها و دیدگاهها (قرضـاوی 21 :1313
به بعد).

در نتیجه نمیتوان مدعی شد احکامی که در مقطعی خاص صادر شده و درآن مقطع ،کـارایی
داشته ،هنوز هم با این همه تحوالت بنیادین بتواند انطباق پذیری وکارایی داشته باشد.
 .1یکی از بیماریهای زنان است که آمیزش با ایشان را دشوار میسازد و سب و مجوز فسخ نکاح بشمار میآید.

( س)

 . 2داد و ستدی است که در آن ثمن و مثمن هر دو به گونة زماندار باشند.

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

دست طرفین را در فسخ زناشویی باز نگذارد؟ تغییر در نیازها ،موج

شده اسـت کـه تقریبـاً% 111
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ب) پیامبران الهی خواستهاند پیام خداوند را به مردم رسانده و زنـدگی را در مسـیر خواسـت او
قرار دهند .به همین جهت لزوماً نخست به اصالح اجتمـاع زمـان خـود اقـدام کردنـد .از همـین رو
نمیتوانستند از تنگناهای زمان و مکان مصون بمانند .آنان بـا توجـه بـه امکانـات و محـدویتهـای
موجود در آن عصر ،برای اصالح آن جوامع راه حل ارائه میکردند .این محدویتها موج

شـده

است که راهحلهای پیامبران الهی (دست کم در بسیاری موارد) راه حل مسائل قـدیم باشـد کـه بـا
توجه به اهداف عالی دینی به بشر ارزانی شده است .تسری آنهـا بـه زمـانهـا ،مکـانهـا ،اوضـاع و
احوالی که آن مشکالت وجود ندارد ،چیزی جز از دست دادن اهـداف اصـلی شـریعت را در پـی
نخواهد داشت .به همین جهت باید از تکیه ،تأکید بر صورت احکام به نفع روح ،هدف و پیامی که
در پس پردة صورتها و ظاهر احکام قرار دارد دست برداشت.
برخی برآنند که سامان بخشی ،مشکلزدایی و ظرافت آفرینی فقه ،مخصوص جوامعی سـاده و
تشع

نایافته بوده که روابطی ساده و حاجاتی اندک ،آدمیان را به یکدیگر پیوند میداد (سـروش

ب

 ) 22 :1371اصوالً نصوص مورد استناد و نظریات فقها در مقام پاسخگویی به پرسـشهـای عصـر مـا
نبوده است .بلکه این نصوص در مقام پاسخگویی به پرسشهایی بوده که در عصر ورود آن مطرح
بوده است .به همین جهت ،مربوط به سیاست ،فرهنگ و واقعیتهای اجتماعی و سیاسی عصر نزول
و البته درصدد تنظیم عادالنه و اخالقی همان واقعیتها هستند .فقه ،نه واقعیات موجود در جامعه را
میتواند توضیح دهد و نه مکانیسم تغییر (برنامه) آنها را میتواند معین کند (مجتهد شبستری )11 :1373

دادن راه حل و برنامهریزی از علم برمیآید نه فقه .حل مشکالت اجتماعی هیچکدام به عهده و در
توان فقه نیست و برخی حتی تصریح میکنند :توقع از دین که هم دنیای مردم وهم آخرت آنهـا را
آباد کند ،هیچ دلیل عقلی و شرعی ندارد (سروشالف  .)366 :1371بنابر نظر پارهای از صاح نظران این
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

دیدگاه ،اساساً تغییرات چنان مؤثر است که فقه و اجتهاد توان و ظرفیت آن را ندارد که بتواند خود
را با رویدادهای مختلف زمانی و مکانی هماهنگ کنـد .بنـابراین جـایی بـرای فقـه وشـریعت بـاقی
نمیگذارد (سروش ب . )22: 1371

 )2دیدگاه دوم:
این دیدگاه بر دفاع از سیستم حقوقی ــ فقهی متـدولو ی و منـابع مشـهور فقـه و حقـوق در اسـالم
مبتنی است .در این راه حل کلیت ،قطعیت ،کارآیی و مانایی احکام دینی مورد تأیید اسـت .اسـالم
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زندگی بشر ،مشکلی بهوجود نمیآورد .این گروه احکام را دو قسم ثابت و متغیر میدانند .انسانها

مقاله

اساساً راه حل مشکالت جوامع گوناگون را در احکام خود تعبیه نموده و گذشت زمان و تغییـر در
بر مبنای فطرتشان یک سلسـله نیازهـای ثابـت در زنـدگی خـود دارنـد و از طرفـی در شـرع بـرای
جوابگویی به این قبیل نیازها ،احکام دائم ،وضع شده است و از سوی دیگر ،نیازهای متغیری وجود
دارد که برای رفع آنها ،احکام متغیر قرار داده است که در قال

احکام ثانویـه و احکـام حکـومتی

قرار میگیرند (نایینی  .)31 :1371در این نظریه ،قرآن ،سنت و عقل ،منـابع پایـانناپذیرنـد .ایـن پایـان
ناپذیری می تواند جوابگوی نیازهای رو به گسترش و پیچیده اجتماعی و فردی باشد .اصل و قاعده
در این راه حل ،دوام حکم است؛ اما به منظور انطباقپذیری بیشتر و مناس تر با نیازهای متغیـر ،در
درون سیســتم حقــوقی اســالم و اجتهــاد ،مکانیســمی بـهکــار رفتــه کــه باعــث خاصــیت انعطــاف و
انطباقپذیری در اوضاع و احوال گوناگون میشود .ایـن مکانیسـم در قالـ  ،چـارچوب ،اصـول و
قواعدی مانند اهم و مهم ،رفع و نفی عسر و حرج ،نفی ضرر ،احکام حکومتی و والیی (در حـوزه
فراغ شریعت) به دست میآید .بدین وسیله تعارض ظاهری ابدی بودن و ثبات احکام با تغییـرات و
مقتضیات زمان و مکان حل میشود.
در این راه حل به دلیل نیازهای نو و متغیر و نیز ضرورتی که تغییر در زندگی ایجـاب مـیکنـد
هم منطقه فراغ از احکام ابدی پذیرفته شده و هم اینکه احکام ابدی ممکن اسـت بـه ضـرورتهـا،
شرایطی هستند که مکلف نتواند به احکام واقعی اولی عمل کند .شارع برای ایـن وضـعیت احکـام
ثانوی را مقرر کرده که موضوعات آنها معنون به عناوین ثانوی اسـت .در واقـع عـدم دسترسـی بـه
حکم اولی ،مالک جعل حکم واقعی ثانوی است .ناتوانی در پیروی از احکام اولی ،موج

التـزام

به احکام ثانوی میشود .احکام ثانوی بـا توجـه بـه آن اوضـاع و احـوال خـاص و اسـتثنایی تحقـق
مییابند.
 )3دیدگاه سوم:
این دیدگاه ،مؤلفههای ذیل را دارد:
الف) احکام ناظر به معامالت بمعنـی االعـم اساسـاً بـا نحـوة معیشـت بشـر و مسـائل تغییرپـذیر
سروکار دارند .در اینگونه احکام ،شارع دایرة مباحات اصلی خود را گسترش داده و به بشـر ایـن

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

مقید شوند و حکمی بر خالف احکام قبلی و قدیمی ظهور و بروز پیدا کند .احکام ثانوی مربوط به

( س)
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امکان را داده است که درحدود معینی به تدبیر معیشت خویش بپردازد .افزون بر آن ،احکام وارده
در این گونه امور ،عمدتاً امضایی هستند نه تأسیسی .ایـن احکـام در زمینـهای از روابـ اجتمـاعی،
فرهنگی ،معیشتی و سیاسی خاص به وجود آمدهاند که در آن زمینه ،کارکردی مثبت داشتهاند .امـا
این احتمال وجود دارد که در زمینة مناسبات اجتماعی و عرفی ،متفاوت با عصر نزول ،آنکـارکرد
مناس

را نداشته باشند .به همین جهت فقیهان عصر باید با اجتهاد معلوم سـازند آیـا آن احکـام در

مناسبات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کنونی و در عرف عقالی امروز ،کارکردی مثبت دارند یـا
نه؟ مثالً «دیة بـر عاقلـه» در قتـل ناشـی از خطـا کـه در مناسـبات اجتمـاعی آن روز عـرب ،نظـر بـه
همبستگی قومی ،خونی و عشیرهای ،قانون عقالیی و مفیدی بود ،اما با تغییر این مناسبات مـیتـوان
گفت که این حکم مفید است و نیازمند تغییر نیست؟
ب) شریعت« ،مبانی»« ،اهداف» و «قواعد حاکم و اولیه» ای دارد که مصون از تغییرنـد .ممکـن
است آنها در مرحله تطبیق بر اوضاع و احوال متفاوت ،فرق کند .به همین علت باید قابلیـت تحققـق
هر حکم را در وضعیت کنونی بررسی کرد .اگر قابلیت تحققق نداشت ،معلوم میشـود کـه از بـاب
تطبیق یک قاعده ،بر موقعیت خاص بوده است؛ مثالً وجوب زکات ،یک حکم ابدی و یک اصـل
اولی شرعی است .اما اینکه به چه چیز تعلقق میگیرد ،یک اصل عقالیی و تابع اموال رایج و غالـ
در هر عصر و زمان است .بر همین اسا  ،الزم اسـت اهـداف و قواعـد حاکمـه را کشـف نمـود و
اجتهاد و صدور حکم را بر مبنای آن ،سامان داد .این تقریر در این تأکید از حیث مبنا میتوانـد بـه
دیدگاه اصولیان متأخقر شیعه در مورد عرف و بنای عقال استناد کند .برخـی از ایـن اصـولیان ،بنـای
عقال را احکام عامة عقالیی مینامند که از فطـرت طبیعـی و اجتمـاعی انسـان ناشـی مـیشـود و در
زندگی اجتماعی ازآنها گریزی نیست .شارع دارای دو حیثیت عاقلیت و شارعیت اسـت .از حیـث
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

عاقلیت ،داخل در هر بنای عقالست و این اختصاص به بنای عقالی زمـان حضـور نـدارد .بنـابراین
اگر احکام در معامالت بمعنـی االعـم عمـدتاً امضـایی باشـند ،در حقیقـت ،احکـام عامـة عقالیـی
میشوند .از این رو این احکام علـی رغـم تغییـر در مناسـبات اجتمـاعی و تغییـر در تشـخی

عقـال

همچنان بر صورت ظاهر خویش ،حکم ابدی شرعی تلقی میشوند.
ج) اهداف و قواعد حاکمه به منصـوص و غیـر منصـوص تقسـیم مـیشـوند .اهـداف و قواعـد
منصوص را از خود متون و نصوص دینی میتوان به دست آورد ،اما اهداف و قواعد غیر منصوص
بنا به نظر ابواسحاق شاطبی از استقرای احکام و نصوص بـه دسـت مـیآینـد .البتـه اسـتقرا بایـد بـه
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گونهای باشد که مفید قطع شـود .شـاطبی معتقـد اسـت بـا اسـتقرای احکـام شـریعت و جسـتجوی
دین در پی برآوردن چه اهدافی بوده است .در حالی که اگر همان ادلقه و احکام به صورت مجزا از
هم ،بررسی شوند ،چنین چیزی به دست نمیآید (شاطبی بیتا ج  .)6 :2سید محمدباقر صدر نیز همـین
روش را در کتاب اقتنادنا در به دست آوردن نظام اقتصادی اسالم به کاربرده و بر ایـن بـاور اسـت
که میتوان از مطالعة استقرایی احکام شریعت ،به احتماالت ،اهـداف ،اصـول و قواعـد مـورد نظـر
شارع رسید (صدر .)613 :1411

د) فرض قرار و ثبات بعضی از نیازها ،خواستهها و اهـداف ،فـرض محـال نیسـت .از همـین رو
میتوان رشتهای از احکام را تصور کـرد کـه نـاظر بـه بـرآوردن آن نیازهـا ،خواسـتههـا و اهـداف
تحوّلناپذیر باشند و از ثبات آنها ،مشکلی به وجود نیاید.
ه) در استنباط احکام ،نخست باید قواعد و اهداف شریعت را مدّ نظـر داشـت .آنگـاه نصـوص
خاص را از دو جهت بررسی کرد :از یک سو ،رب و نسبت آنهـا را بـا آن اصـول و قواعـد معلـوم
کرد و از دیگر سو ،اگر آنها به صورت مجزا بررسی شوند و احکامی از آنها بـه دسـت آیـد ،بایـد
دید که این احکام آیا در وضع حاضر قابل تحققق هستند یـا نـه؟ در حقیقـت ،بـا ایـن معیـار معلـوم
می شود که آیا آن حکم مربوط به موقعیتی خاص بوده اسـت یـا اینکـه از احکـام جهـان شـمول و
حکم مدّ نظر بوده است میتوان به کمک نصوص دیگر یا از طریق کشف مالک قطعی ،به حکـم
جدید شریعت در مورد مسائل جدید دست یافت یا نه .محتمل است کـه دسـت کـم در پـارهای از
مسائل جدید ،راهی برای کشف حکم شرعی الزامی وجود نداشته باشد و بالتبع در حوزة مباحـات
قرار خواهد گرفت که در آن انسان خودش بر طبق احکام عامة عقالیی ،حـق تصـمیمگیـری دارد.
نتیجهای که از این راه حل به دست میآید این است که نمیتوان بر صورت ظاهر احکام مستفاد از
نصوص دینی به هر قیمتی که شده جمود کرد .بلکه در بررسی نصوص دینی ،عالوه بر بررسیهای
لغوی ،نحوی و معناشناختی از نوع رایج در اصول فقه و بررسی سندی ،بایـد زمینـة آن نصـوص را
(که همان وضعیت فرهنگی و مناسبات اجتماعی آن عصر است) نیز دقیقاً بررسـی کـرد و دیـد کـه
اساساً آن نصوص و درواقع ،مجموعة نصوص دینی در پی تحققق چه اهدافی هسـتند و معطـوف بـه

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

فراگیر به شمار میآید .اگر حکم مربوط به موقعیتی خاص بوده ،باید دید با توجه به هـدفی کـه از

( س)

02
پژوهشنامة متین

حلق چه مسائل و مشکالتی بودهاند .سپس مجتهد ،مناسبات اجتماعی عصر خویش را نیـز بـه دقـت
بررسی کند که آیا حکم مستفاد از ظاهر آن نصوص قابلیت انطباق دارد یا ندارد.
به این وسیله میتوان دریافت برخی از احکام ماهیت امضـایی دارنـد ،یعنـی روشهـایی را کـه
عقال بما هم عقال در آن زمان با توجه به نیازهای عصر خویش ،مفید میدانستند ،امضا کردهاند .چه
بسا عقالی این دوره به دلیل تغییر نیازها ،آن روشها را مفید ندانند و تجارب علمـی و عملـی بشـر
نیز مؤید آن باشد .همچنین میتوان فهمید برخی از احکام ،تطبیق یک حکم کلی دیگر بـر اسـا
مقتضیات عصر نزول بودهاند .بر مبنای این دو بررسی میتوان گفت که اگر حکمی در زمان حال،
قابلیت انطباق خود را از دست داد ،معلوم میشود یا جزء احکام امضایی بـوده و یـا از بـاب تطبیـق
یک حکم دیگر است .اما با وجود این ،چون با استفاده از نصوص خـاص امکـان احکـام ابـدی بـه
صورتی خاص و ویژه ،وجود دارد ،از پیش نمیتوان معلوم کرد که احکام ابدی ــ به جز اهـداف،
مبانی و قواعد حاکم ــ در گسترة حقوق و معامالت بمعنی االعم ،به کلی در شریعت وجود نـدارد
تا این حوزه را به سیستمهای حقوق سکوالر واگذار کرد .بنابراین باید به خود متون دینـی مراجعـه
کرد (احمدی . )231 : 1314

 )4دیدگاه چهارم:
امام خمینی با طرحی خاص ،پویایی و کارآیی فقه را وارد ادبیات عالمان و اهالی فقه نمود .با بیـان
و تبیین برخی شاخ

ها میتوان به دیدگاه ایشان در زمینة مدیریت فقهی تغییرات ،دست یافت.

الف) به رسمیت شناختن تغییرات

ایشان تحوالت و تغییرات زندگی را به رسمیت میشناسد .این تصور و اندیشـه در منظومـه فکـری
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

ایشان جای ندارد که برای عدم تغییر احکام ،نباید زندگی تغییر نماید .تحوالت زندگی و تغییـرات
تابع فرمان کسی نیست .پیشرفتهای مختلف علمـی ،وسـایل جدیـدی را خلـق و روابـ نـوینی را
میآفریند .نوع رواب تا حد زیادی متأثر از پیشرفتهای مختلف و از لوازم جداییناپذیر آن است.
زندگی سادة روستایی و آن رواب ساده با نوع زندگی شـهری و پیچیـدگیهـای آن تفـاوتهـایی
اساسی دارد .ابزارهای جدید ،وسائل خاص خود را میطلبد .نـوع شـغل و اشـتغال آدمیـان ،برخـی
امور را به عنوان ضرورت و الزمة آن شغل مطرح میکند .نه در توان کسی است که از دگرگـونی
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بشر گذاشته است .رشد ،گسترش و تکامل زندگی ،معلول دگرگونیهاست .دین نه تنها با پیشرفت

مقاله

موضوعات ،در شؤون و ابعاد مختلف زندگی بشری جلوگیری کند و نه چنین وظیفـهای بـر عهـدة
زنــدگی ،ســازگاری دارد ،بلکــه مؤکــداً موافــق و مشــوق آن اســت .بــدیهی اســت کــه زنــدگی و
دگرگونی آن در زایش موضوعات جدید مؤثراست.
با استقرار نظام و سیستم جمهوری اسالمی و حضور عینی و عملی فقـه در صـحنه سیاسـت و
برای ادارة جامعه ،مشکالت و مسائل ،بـیش از گذشـته خودنمـایی کـرد .موضـوعهـای فـراوان در
عرصه های گوناگون قضاوت ،سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و . . .به وجودآمـد .ایـن تغییـرات ،بخـش
قابل توجهی از مسائل مهم و تأثیرگذار پیش روی امـام خمینـی و سـایر فقیهـان بـود کـه آن را بـه
رسمیت شناخت.
ب) بایستگی حضور فقه در ادارة جامعه و لزوم پاسخگو بودن

امام بر اسا

دیدگاه حداکثری در مورد نقش دین در ادارة جامعه معتقد بودنـد . . .« :فقـه توـوری

واقعی و کامل اداره انسـان و اجتمـاع از گهـواره تـا گـور اسـت » (امـام خمینـی  1311ج  .)213 :21وی
دیدگاه برخی که فقه را برای زمان معاصر ،کافی یـا الزم نمـیداننـد ،نفـی کـرده و آن را غیرقابـل
پذیرش میداند .در دیدگاه ایشان ،فقیه نمیتواند بگوید من به اداره جامعه ،پاسـخگویی بـه مسـائل
در نظر گرفته شده است .فقه میبایست حضور قدرتمندانه و پرتوان در زندگی انسان داشـته باشـد.
به نظر میرسد مراد ایشان از وا ه فقه در عبارت «فقه تووری کامل ، » . . .شاید فقه موجود بالجملـه
نباشد بلکه وجود سیستم ،سامانه و دستگاهی به نام فقه در ساختار دین میباشد کـه انتظـار مـیرود
جامعه و فرد را اداره و مدیریت کند .این دستگاه با ابزار اجتهادی پیشرو و پایههای محکـم اسـتوار
شرعی و عقلی که دارد به مجتهدان هر عصری این تـوان و اجـازه را مـیدهـد کـه پاسـخ نیازهـای
واقعی انسان موجود (نه انسان گذشته) را در تمامی زمینهها از منابع غنی و جاویـد اسـالم اسـتخراج
کرده و آنها را در قال ها و شیوههای نو ارائه کنند .از سوی دیگر با وقوع انقالب اسـالمی ایـران،
موضوعهای مختلفی در زمینههای فرهنگ ،اعتقاد ،صنعت ،پزشـکی و . . .خـود را نشـان داد .امـام
انتظار داشت مجتهدان برای« :مالکیت و محدودة آن ،در مسأله زمین و تقسیم بندی آن ،در انفال و
ثروتهای عمـومی ،در مسـائل پیچیـدة ،پـول و ارز و بانکـداری ،در مالیـات ،در تجـارت داخلـی و

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نوظهور و تغییرات کار ندارم .فقه برای اداره جامعه و فرد و برای همه و تمام مدت زنـدگی انسـان
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خارجی  ...برخورد با هنر به معنای اعـم چـون عکاسـی ،نقاشـی ،مجسـمه سـازی ،موسـیقی ،توـاتر،
سینما ،خوشنویسی و غیره .در حفظ محـی زیسـت ...در حـل معضـالت طبـی ...در مسـأله معـادن
زیرزمینی و رو زمینی و( » . . .امام خمینی  1311ج 177 :21ــ )176پاسخ سریع ،درخور ،مسـتند و بـه روز
بیابند.
ج) ارج گذاری واقعی به اجتهاد معروف به اجتهاد صاحب جواهری

ایشان نه تنها تخطـی از روش فقهـای پیشـین را جـایز نمـیدانسـتند بلکـه آن را مبنـای کـار ،تلقـی
میکردند .منظور ایشان چه بود؟ ظاهراً مراد امام پایبندی به منابع اصیل و ارج گذاری بـه دلسـوزی
فقهای عظیم الشأن و ستودن تالش مداوم و مستمر آن بزرگواران در حل مشکالت مردم و راهبری
فقهی و معنوی انسانهاست که تخطی و عدول از آن را نادرست و ناروا مـیشـمرد .ایشـان بـا ایـن
منطق ،اصالت و صحت عمل و روش فقها و تغییر صد در صد و پشـت کـردن بـه میـراف سـلف و
رویگردانی از نوع منطق اجتهادی گذشتگان را صحیح نمیداند.
از نظر ایشان پویا کردن فقه ،بدون زیرساختهای معتبر و پشتوانههـای پذیرفتـه شـدة کتـاب و
سنت امکانپذیر و صحیح نیست .بدون تکیه بر دالیل قرآنی و روایی ،نمیتوان آن استنباط و حکم
را فقهی و فقه نامید .دفاع از فقه صاح

جواهری درواقع دفاع از فقـه و احکـام متخـذ از کتـاب و

سنت و منابع معتبر است .از نظر امام ،روشهای ناصواب و ناسازگار با روح فقه و شریعت و استناد
به منابع غیر معتبر و ناموثق ،مورد پذیرش نیست «ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تـازهای
درست کرد که این آغاز هالکت حوزه است و روی آن بایـد دقـت بشـود» (امـام خمینـی  1311ج:21
.)131

اجتهاد موسوم به صاح

جواهری ،اجتهادی سالم ،روشمند و دارای شرای و الزامـات خـاص

سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

خود است .تالش گسـترده و در حـد تـوان ،دیـدن تمـام ادلـه و اسـتفاده از روشهـای متعـارف را
میتوان برخی از ویژگیهای فقه صاح
اجتهاد صاح

جواهری دانست .ایشـان شـاکله ،قالـ  ،روح حـاکم بـر

جواهری را پذیرفتهاند ولی آن را برکنار از ایراد و آسی

و مصون از نقد نمیبینـد.

بنابراین فقه سنتی و جواهری مورد توجه امام همان فقهی است که متخذ و برگرفته از منابع معتبر و
نیز مفتوح بودن باب االجتهاد است .ایشان (دقتها و موشکافیها صاح

جوواهر) را الزم و حفـظ

05
تدقیق میداند
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فقه اسالمی را تنها از راه مشایخ عظام دانسته و انحراف از آن را سب

سست شدن ارکان تحقیـق و

 ....و قضیة تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود .و آن
چیزی که تا به حال اسالم را نگه داشته است ،همان فقه سنتی بـوده اسـت .و
همة همتها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضـعی کـه بـوده اسـت،
محفوظ باشد .ممکن است اشخاص بگویند که باید فقه تازهای درست کـرد
که این آغاز هالکت حوزه اسـت و روی آن بایـد دقـت بشـود (امـام خمینـی

 1311ج . )131 :21
د) فقه کارا مایه سربلندی جامعه اسالمی

از نظر امام ،فقه ،مایة سربلندی اسالم و مقابله با توطوه های دشمن است از همین رو فرمودند« :همـة
تر

استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبة عینی و عملی پیدا کند و قـدرت برخـورد

در مسلمانان بهوجود آورد» (امام خمینی  1311ج  )231 :21و همچنین برآن بود:
ما باید بدون توجه به غرب حیلـه گـر و شـرق متجـاوز و فـارغ از دیپلماسـی
حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسالم برآییم و القا مادامی که فقه در
کتابها و سینهها مستور بماند ،ضرری متوجه جهانخواران نیست (امام خمینی

امــام ،خطــر ،توطوــه و کین ـة ســتمگران را مشــاهده مــیکــرد کــه درصــددند فقــه را منــزوی،
غیرمؤثرکنند .از همین رو برآن بود این فقه و اجتهاد میبایست مایة سربلندی اسالم باشد .از سـوی
دیگر میخواست فقه اسالم (که آن را تووری مدیریت دنیا میدانست) ،متهم به ناکـارآیی نشـود و
این را به عنوان یک مصلحت بسیار مهم و حیاتی میدانستند .چرا که با آبـروی اسـالم و مصـلحت
اصل دین ،مرتب بود .در تحلیل این مبنا میتوان گفت اگر قرار است اسالم ،تبلیغ و تـرویج شـود،
میبایست موانع را برطرف کرد .یکی از موانع بسـیار اثرگـذار ،نـوع برداشـت مخـاطبین ،تصـور و
ذهنیت آنان در توانا دانستن اسالم و شریعت در ادارة جامعه و حل مشکالت است .بنابراین بـا رفـع
این مانع ذهنی ،میتوان اسالم و فقه را کارا معرفی نمود که مآالً منجر به سربلندی و عـزت اسـالم،
جامعه اسالمی و مسلمانان میشود فرمود« :باید تمام سـعی خودتـان را بنماییـد کـه خـدای نـاکرده
اسالم در پیچ و خمهای اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی و سیاسـی ،مـتهم بـه عـدم قـدرت ادارة جهـان

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

 1311ج.)232 :21

( س)
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نگردد» (امام خمینـی  1311ج )211 :21بنابراین ،دفاع از حیثیت و آبروی دین و اثبات کارآمـدی فقـه و
شریعت در ادارة جامعه و جلوگیری از اتهـام عـدم توانـایی آن در مـدیریت جامعـه از مؤلفـههـای
اساسی تفکر امام در مدیریت تغییرات است.
ه) ناکافی دانستن اجتهاد مصطلح و مرسوم

امام اجتهاد مرسوم را دچار آسی

میدانست .البته بخشی از عدم تـوان پاسـخگویی فقـه را متوجـة

همین علت میدانست و لذا فرمود . . .« :و از همین جاست که اجتهاد مصـطلح در حـوزههـا کـافی
نمیباشد» (امام خمینی  1311ج )232 :21چرایی عدم کفایت اجتهاد مصطلح از چند جهت است:
 )1عدم تکافوی آگاهیهای مجتهد :از دیدگاه ایشان یکی از بایستههای علمی مجتهد ،شناخت
حکومت و جامعه است که اجتهاد و مجتهدان را فاقد آن میدید.
 )2عدم توان برنامهریزی توس فقه موجود به دلیل عدم شناخت درست از جامعـه وحکومـت.
شرط برنامهریزی ،شناخت موضوع ،که در اینجا جامعه ،حکومت و تغییرات زمانه است ،میباشـد.
با نبود آن نوع علم ودانش ،این برنامه ریـزی ،نـاممکن و غیرکارآمـد مـیشـود .تفـاوت اشـکال و
آسی

اول و دوم در این است که ضعف اول ،متوجه عملکرد خود فقهاست و اشکال دوم ،ناظر به

دانش و سیستم فقه .به دیگر سخن آسی

اول ،عملکردی است و ایراد دوم ،ساختاری.

 ) 3زمینهساز بودن ورود اتهام عدم توانایی ادارة جامعه توس نظام اسالمی .اجتهـاد مرسـوم را
ناکافی میدانست ،از این جهت که متهم است که نمیتواند جامعه اسالمی را اداره کند .این نتیجـه
(اتهام ناتوانی) به عی

و ایرادی در خود سیستم فقه و اجتهاد برمیگردد که آن را ناکارآمد جلـوه

میدهد.
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 )4نداشتن وحدت رویه در عمل :ناهماهنگی و عدم انسـجام الزم در عمـل بـه نحـوی کـه هـر
مجتهد به گونهای خاص ،عمل میکند ،اجتهـاد را از اثرگـذاری خـارج نمـوده و از دیـدگاه امـام،
متصف به صفت «ناکافی» کرده است.
 )1عدم قدرت تشخی

مصلحت جامعه توس برخی مجتهدان (اشکال اول عدم شناخت خود

حکومت و جامعه اسـت و ایـن مـورد نشـناختن مصـلحت جامعـه اسـت) .در ایـراد نخسـت ،خـود
حکومت و جامعه در حوزه دانش مجتهد قرار نگرفته است و در ایـن آسـی  ،مصـلحت و مصـالح
جامعه از عرصة فهم فقیه بیرون مانده است.

07
دارای بینش سیاسی بشود .بـه نظـر مـیرسـد فقـه موجـود و منـدرج در کتـابهـای فقهـی سـلف،

مقاله

 )6فقدان بینش سیاسی به معنای اینکه فقیه با فقه موجود (و یا پیش شـرط فقـه موجـود) نتوانـد
نمیتوانست بینش سیاسی الزم را برای فقیه ایجاد نماید .چرایی وچگونگی ایـن موضـوع ،مقـال و
فرصت دیگری میطلبد.
 ) 7عدم قدرت تصمیمگیری :عدم شناخت جامعه و نیـز ناآگـاهی از مصـلحت جامعـه ،سـب
ناتوانی در تصمیم گیری میشود .از همـین رو امـام ،فقـه موجـود را فاقـد توانـایی تصـمیم گیـری
میدانست.
 )1مجتهد حکومتی و مجتهد جامعه نبودن؛ به معنای اینکـه مجتهـد ،موضـوعات را نظـام وار و
سیستماتیک نمیبیند.
 )3ناتوانی از در دست گرفتن قدرت توس مجتهدان (با چنان روش و عملکرد)؛
 )11ذهنی و مدرسهای بودن اجتهادهای مرسوم و دور بودن از واقعیتهای جامعه؛
 ) 11عدم حضور فعال مجتهدان در متن مسائل و مشکالت؛
 ) 12ضعف سیستم فقاهت و اجتهاد موجود هر چند که مجتهدان بنام و برجسته داشته باشد.
 )13پیش قدم نبودن و عدم وجود آینده نگری در اجتهاد مرسوم ایشان فرمود:
حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندة جامعـه را همیشـه در دسـت
مناس باشند .چه بسا شیوههای رایج ادارة امور مردم در سالهای آینده تغییـر
کند و جوامع بشری برای حل مشکالت خود به مسائل جدید اسالم نیاز پیدا
کند .علمای بزرگوار اسالم از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کننـد
(امام خمینی  1311ج. )232 :21

البته از باب مقدمه انجام این وظیفه ،الزم است که فقیهان و مجتهدان نسبت به دنیـای اسـالم و
بلکه همة جهان و برگذشته ،حال و آینده ،نیازهای نو ،راههای جدید رفع این نیازها ،عالیـق مـردم
جهان و مسلمانان ،تقاضاهای اجتماعی و اقتضائات خانواده (وظایف و حقوق ،خواستههای آنـان)،
خوانش موانع ذهنی (تربیتی ،علمی و ) . . .و راه حل رفع آنها ،مطالعات دقیق و اشراف علمی داشته
و بتوانند با سازوکارهای مناس

و نیز نظام سازی مؤثر ،به این نیازها پاسخ دهند .بیشک ،این مهم

فق مخصوص یک مرحله و برش زمانی نیست .وظیفة دائمی و مستمر فقهاست.

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

داشته باشند و همـواره چنـد قـدم جلـوتر از حـوادف ،مهیـای عکـس العمـل

( س)

08
پژوهشنامة متین

 )14عــدم شــناخت کــافی و الزم از موضــوعات :موضــوعشناســی پیشــینی منطقــاً مقــدم بــر
حکمشناسی است؛ زیرا بدون شناخت دقیق موضوع حکم ،فهم آن حکم نیز ناتمام و عقـیم اسـت.
موضوع شناسی پیشینی مقدم بر اجتهاد بلکه به یک جهت و اعتبار ،بخشی از اجتهاد اسـت .از ایـن
نظر علوم مربوط به آن موضوعات را میتوان از مبادی اجتهاد دانست .ایشان در دیدگاههـای خـود
(چه مکتوب و چه شفاهی) بر این نکته تأکید دارند که مجتهد باید هم پیچیدگیهـا ،سیاسـتهـا و
برنامههای سیاسیون زمان خود را بشناسد و هم با محاورات عرفی مـأنو

باشـد و هـم موضـوعات

عرفی را خوب بفهمد .چرا که این موضوعات عرفـی ،بنـای محـاورات کتـاب و سـنت اسـت (امـام

خمینی  1311ج 213 :21؛ سبحانی  1311ج  .)173 :3بنابراین موضـوع شناسـی و پیگیـری تحـول مفـاهیم و
موضوعات عرفی از امور بایستة اجتهادی است و نقشی عمده در برخی مسائل و احکام فقهی دارد.
نگرش به این موضوعات و پردازش آنها زمینههای تحول در حکم را نیز بهوجود میآورد.
اینکه برخی مسائل و امور مربوط به بانک ،پول ،اعتبـار و عقـود بـانکی جـواب روشـن فقهـی
نیافتهاند به دلیل عدم تشخی

و عدم تصور دقیق موضوع بوده است .میبایسـت ابتـدا از موضـوع،

تصور روشن وشفافی داشت تا بتوان حکم آن را برکنار از احتیاطهای مرسـوم (کـه بـرای مکلفـان
ومقلدان موج

ابهام وسر درگمی است) بیان نمود .دنیای پیچیدة امـروز در عرصـههـای مختلـف

اجتماعی و در ابعاد دینی و در گستره و سطح جغرافیای ملی و بینالمللی ،مجتهد را به شناخت هـر
چه بیشتر و آگاهی کاملتر موضوعات گوناگون فرا میخواند .نبود بینش صحیح از این فرایند ،چه
بسا فرد را گرفتار جریانات خطرناک و دامهای نامرئی تحجر از یک سـو و تجـدد از سـوی دیگـر
میکند .به همین دلیل ،موضوع شناسی (آن هم در دنیای پیچیدة کنونی کـه مشـکالت و مسـائلش
وقتی در فضای سیاسی و وضعیت بین المللی دنیا قرار میگیرد ،ضری

پیـدا کـرده و چنـد وجهـی
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میشوند) بسیار حیاتی ،تعیین کننده ،مهم و اساسی است .به نظر میرسد فقدان ،ضـعف ،نـاق

یـا

مبهم بودن آنها برای مجتهدان یکی از دالیل ناکافی بودن اجتهاد مصطلح از دیدگاه امام باشد.
و) لحاظ نمودن شرایط دیگری برای فقیه (افزون بر شرایط معروف)

امام معتقد بودند مجتهد عالوه بر شرای معروف و مرسوم ،ویژگیهای دیگری را بایـد دارا باشـد.
هدف ایشان از ایجاد شرای جدید ،محدودیت سختگیرانه در دستیابی به عنوان مجتهد نبود ،بلکـه
وی با در نظر گرفتن انتظارات فرد ،جامعه و حتی جهان اسالم و دنیا از اسالم و فقـه شـیعه و نیـز بـا

09
بنابرا ین طراحی این شرای بـرای تحقـق و وصـول بـه آن هـدف واال الزم اسـت .بـه دیگـر سـخن

مقاله

عنایت به کار و وظیفهای که مجتهـد برعهـده دارد ،شـرای خـاص و زیـادتر را مطـرح کـردهانـد.
دستیابی به آن هدف و مقصود بدون احراز این شـرای ناشـدنی بـوده و سـرانجام باعـث لطمـه بـه
اسالم ،اجتهاد و فقه میشود:
 )1احاطه بر مسائل روز :از دیدگاه ایشان ،مجتهد ،عالوه بر شرای مرسوم اجتهاد از قبیل علوم
مقدماتی ،رجال ،اصول و فقه (که در کتابهای اصول آمده است) میبایست:
آشنایی به روش برخورد با حیلههـا و تزویرهـای فرهنـگ حـاکم بـر جهـان،
داشتن بصیرت و دید اقتصادی ،اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بـر
جهان ،شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدة آنان ،درک
موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قط

سرمایهداری و . . .داشته باشـد (امـام

خمینی  1311ج. )213 :21
« )2یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراسـت هـدایت یـک جامعـة بـزر

اسـالمی و حتـی

غیراسالمی را داشته باشد» (امام خمینی  1311ج )213 :21مجتهد باید بپذیرد که اسالم جوابگوی جامعه
است و بداند کـه دشـمن بیکـار ننشسـته وخواسـتار محـدودیت و بلکـه وابسـتگی و حتـی نـابودی
مسلمانان و اسالم است .که دشمن این جوابگویی و توانا شدن فقه برای ادارة جامعه را نمیخواهـد
خود وابسته کند .به دیگر سخن یکی از اقدامات دشمن ،ناتوان معرفی کردن اسالم ،وابسته کـردن
مردم (به لحاظ فکری و نظری و همچنین در عمل) به خود است که الزم است مجتهد به آن توجه
نماید .البته ،این خود ،هوش و فراست کافی و بصیرت الزم میطلبد.
 ) 3مجتهد باید «واقعاً مدیر و مدبر باشد» (امام خمینی  1311ج. )213 :21

 )4مجتهد میبایست به اصول فقه به شکل کاربردی نگاه کند« .هدف اساسی این است کـه مـا
چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنـیم و بتـوانیم بـرای معضـالت
جواب داشته باشیم» (امام خمینی  1311ج )213 :21یکی از ساز وکارهای اساسـی تحـول در فقـه بـرای
مدیریت فقهی تغییرات زمانه ،دگرگونی و تحول در علـم اصـول اسـت .کـاربردی و مـؤثر کـردن
اصول فقه ،میتواند به انعطاف الزم ،ضابطهمند و منابع محور فقه و اجتهاد با هدف حل مشکالت و
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تا به ملت اسالم بقبوالند اسالم و فقه نمیتواند جامعه را اداره کند و سرانجام جامعة اسـالمی را بـه

( س)
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معضالت کمک کند .گسترش تطبیق مسائل فقهی بر مبانی اصولی ،مباحث نظری اصول فقـه را بـه
جلو میبرد.
 )1مجتهد باید اعتقاد به حضور تمام قد فقه در عرصههای جامعه و ادارة آن و حکومت داشـته
باشد« .حکومت در نظر مجتهد فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است» . . .
(امام خمینی  1311ج )213 :21آنچه که از این سخنان به دسـت مـیآیـد ایـن اسـت کـه اوالً ایشـان در
شرای مجتهد ،توسعهای قابل توجه قائل است .شرای و ویژگیهای جدیـدی بـرای مجتهـد ذکـر
میکند .ثانیاً برخالف نظر برخی که این تأثیرگذاری زمـان و مکـان را مخـت

بـه مـدیر جامعـه و

رواب حاکم بر سیاست ،مدیریت و ادارة جامعه میدانند ،ایشان حتی بـرای مجتهـدان غیرحـاکم و
مجتهدانی که در عرصه مسائل شخصی فتوا میدهند نیز قائل به چنین ویژگیهایی هسـتند و بـر آن
است که این مجتهدان زمان و مکان را در فتوا مؤثر ببینند.
ز) درنظر گرفتن الزامات و اقتضائات خاص اجرای احکام

امام پس از انقالب و تصدی مقام اجرایی ،تذکر دادهانـد کـه در اجـرا ،احکـام را بایـد نظـام وار و
سیستماتیک دید .مقام اجرا با مقام مدرسه ،بحـث و نظـر ،تفـاوت دارد .هرچنـد نگـاه نظـام وار در
هنگام تووری سازی الزم است .اما در زمان اجرا ،نظام وار دیدن ،بسیار مهمتر اسـت .گـاهی بـرای
اجرای احکامی که جدا از هم استنباط شدهاند ،تزاحمهایی پیش میآیـد ،ضـرورتهـایی خـود را
نشان داده و مالکات و مصالحی ظهور میکنند که در مباحـث نظـری و علمـی ،مـورد توجـه فقیـه
نیستند .بنابراین فقیه و مجتهد باید به این نکته توجه نمایـد کـه محـور مهـم در اجـرا ،امکـان پیـاده
نمودن و عملی کردن حکم است که در بحثهای نظری حکم آن روشن بوده اسـت .از همـین رو
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امام بر آن بودند که در مقام اجرای احکـام ،بایـد امـور عینـی ،شـرای موجـود ،روابـ اقتصـادی،
اجتماعی ،سیاسی و مسائل برخاسته از تکنولو ی را در نظـر داشـت .اگـر بـرای رسـیدن بـه هـدفی
خاص و البته دنیوی ،حکمی صادر شد ولی قابلیت اجـرا نداشـت یـا آن هـدف را بـرآورده نکنـد،
بیشک الزم است آن حکم ،بازبینی و بازخوانی شود .قابلیت اجرا داشتن فتاوی و احکام صـادره،
میتواند یکی از مبانی غیرقابل خدشه امام در صدور حکـم و فتـوا بـرای مـدیریت تغییـرات باشـد.
فتاوای غیر قابل اجرا با ذات فقه که هدفش اجـرا و عمـل بـه دسـتورات شـریعت اسـت ،ناسـازگار
مینماید.

20
امام در برخی موارد با در نظرگرفتن اهداف شریعت و هدف حکم ،به نتیجه و فتـوایی متفـاوت بـا

مقاله

ک) توجه به اهداف کالن شریعت (هدف محوری)

دیگران میرسند .به عنوان نمونه در حیل ربا و راههای فرار از ربا جمعی از فقها نسبت به حیل ربا و
تدبیر فرار از حرام به حالل نظر مساعد دارند .اینان ،اندیشة خود را در این زمینه به نصـوص وارده،
مستند میکنند .اما وی اهداف شریعت و هدف حکم را در نظر داشته و به نتیجه دیگری میرسـند
و فتوایشان متفاوت با سایر فقها میشود ایشان معتقدند که این سخن خداوند که میفرمایـد « :وَ إِن
تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُ ُ أَمْوَالِکُمْ الَ تَظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونَ» (بقـره« )273 :و اگر توبه کنید ،سرمایههـای شـما از
خودتان است ،نه ستم میکنید و نه ستم میبینید» .داللت دارد بر اینکه گرفتن زیادتر از اصل مـال،
از دیدگاه شارع ظلم و ستم است و همین ظلم و ستم حکمت تحریم یا علت آن است .این ستم بـا
تبدیل عنوان از بین نمیرود .در روایات صحیح و غیرآن دلیل حرمت ربا چنین آمده است که ربـا
سب

رویگردانی از معامالت و کار نیک است و بدین علت

ربا ،فساد و ظلم است (امام خمینی 1373

ج  )113 :2درجای دیگری آورده است :چنگ زدن به تعبد در چنین مسألهای که عقـل مفسـدههـای
تجویز و مصالح منع آن را درک میکند ،دور از صواب و درستی است

1

(امام خمینی  1373ج )141 :2

از عبارات باال یکی از مهمترین مبانی فقه بهدست میآید که میتواند یکی از شـالودههـای فکـری
ایشان در تحلیل ،پذیرش ،تدبیر و مدیریت فقهـی تغییـرات باشـد .ایـن مبنـا عبـارت اسـت از عـدم
ندارد .در نظر گرفتن اهداف دین و مقاصد شریعت در صدور فتوا ،قطعاً نتایجی متفاوتتـر و البتـه
اساسیتر و مؤثرتر را به دنبال خواهد داشت .نگاه به ( )1هدف و ( )2مقصـد شـریعت و ( )3فلسـفة
احکام از مبانی تفکر امام است .یکی از این اهداف ،عـدالت اسـت .ایشـان احکـام را بـرای تحقـق
عدالت میداند :حکومت و عدالت مطلوب بالذات و احکـام فـردی مطلـوب بـالعرض اسـت (امـام

خمینی  1373ج  .)663 :2نمی توان پذیرفت فقیه آثار فتوا و احکـام خـود را بـر تحقـق عـدالت نادیـده
بگیرد و رابطه آن را بر بس قس و نهادینهکردن عدالت مورد غفلت قرار دهد .میتوان ادعا کـرد
که پیش فرض تحول ،توجه به هدف است .هـدف نهـایی فقـه ،تـأمین سـعادت آدمـی (بـا کمـک
اخالق) است .سعادت این جهانی می تواند هدف واالیی باشد که اندیشة اجتهاد دائم را از یک سو
و بحث ثابت و متغیر ،مقتضیات زمان و تغییرات روزگار را از سـوی دیگـر بـه هـم پیونـد دهـد .از

( س)

« . 1والتشبّث له بالتعبّد فی مثل هذه المسألة التی أدرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها ،بعید عن الصواب».

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

پذیرش احادیثی که با محکمات قرآنی منافات داشته و با اهداف دین و حکمت احکام سـازگاری

22
پژوهشنامة متین

همین رو فتواهای امروزه نمیتواند فارغ از تأثیر آن بر زندگی مردم در این دنیا (به عنوان کشـتگاه
آخرت) باشد .بنابراین با توجه به شواهد و دالیل فوق به روشنی میتوان ادعا کـرد یکـی از مبـانی
امام توجه به اهداف دین ،مقصد شریعت و فلسفة احکام است که صالحیت ابتنای بسیاری از فروع
را بر خود ،داشته و می توانـد بخشـی از نظـام فکـری آن بزرگـوار بـرای تفسـیر تغییـرات در ناحیـه
موضوعات ،مت علق موضـوعات و مصـادیق و نهایتـ ًا صـدور فتـوی و حکـم باشـد .مـثالً امـام قالـ
جمهوری را فعالً برای تحقق عدالت مناس

میداند ،اما تعصبی بر قال

ندارد چـه بسـا شـیوههـای

رایج ادارة امور مـردم در سـالهای آینـده تغییـر کنـد (بـرای نمونـه ر.ک :امـام خمینـی  1311ج  )3 :4البتـه
چنانچه شکل دیگری ،بیشتر و بهتر تأمینکنندة عدالت باشد آن قالـ  ،ارجحیـت خواهـد داشـت.
کارآیی در در دورة کنونی بستگی به تشخی

درست هدف ،تمیـز صـحیح ابـزار رسـیدن بـه آن،

پایش مداوم در زمان اجرا برای نحوة تحقق هدف ،ارزیابی آن برای عملیشدن و وصول به اهداف
مورد نظـر اسـت .اسـتنباط و صـدور فتـوی و حکـم بـدون توجـه بـه اهـداف فقـه ،موجـ

برخـی

ناهماهنگیها و عدم وصول به مقصود و مطلوب میشـود و سـرانجام ،کـارآیی فقـه را زیـر سـؤال
میبرد .بنابراین هدف محوری امام میتواند حلقال بسیاری از مشکالت باشد.
ل) توجه به نقش و جایگاه حکومت در جامعه اسالمی

بر اسا

مبانی ایشان ،با تشکیل حکومت اسالمی ،ممکن است حکمی تغییر کند .احتمـال دارد در

حاکمیت نظام فاسد ،موضوعی حرام باشد ،ولی همان موضوع در حکومت اسالمی ،حرمت نداشته
باشد .شاید نوع خاصی از آواز ،در یک جامعه حـرام ،ولـی همـان شـکل خوانـدن در ایـران حـرام
نباشد؛ زیرا احتمال دارد در حکومت اسالمی در مجموعه و مسیری قرار گیرد که نتیجة مثبت دهد
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و منجر به «قول زور» نشـود .لـزوم انسـجام و وحـدت نظـام حقـوقی ،اقتصـادی و سیاسـی در همـه
عرصهها در حکومت اسالمی ،مقتضیات خاص خود را دارد .در حکومت اسالمی مسـائل پراکنـدة
جامعه را باید سامان داده و مقررات اسالمی را پیاده کرد .بنابراین نگاه نظـام وار الزم اسـت .بـدون
نگاه سیستماتیک ،تناقضات و ناهماهنگیها ،حل نشده بلکه مشکل ساز میشود.
به نظر میرسد با تشکیل حکومت اسالمی ،امام بر آن بود که دیگر نمیشـود فقـه را در حـوزة
فتوا و حکم نگه داشت .بلکه ایشان درصدد بود فقه را در حوزة اجرا ،برنامهریزی و ارائة نظام (نظام
سازی) وارد کند .امام با طرح حکومت اسالمی توانست الگوی کارآمد و روزآمد از ظرفیـت فقـه

23
عملیاتی کردن یکی از تووریهای مهم فقه (والیت فقیه) برداشت .دیدگاه امام خمینـی (ره) دربـاره

مقاله

شیعه را ارائه نماید .با طرح احیای اندیشه دینی و نظامسازی متناس

با آن گامی اساسـی در جهـت

جایگاه حکومت چنان وسیع و عمیق است که انتظارات و وظایف بسیار سنگینی را تولیـد مـیکنـد
ایشان میفرمایند:
میتوان گفت :اسالم عبارت است از حکومت با همه شؤون آن و احکام نیز
قــوانین اســالم و شـأنی از شــؤون حکومــت هســتند بلکــه احکــام ،مطلوبــاتی
بالعرض و امور آلی برای اجرای حکومت و گستراندن عـدالت هسـتند (امـام
خمینی  1373ج .)633 :2

م) نگاه ویژه به اصل و جایگاه حکومت و لزوم حفظ آن
تعابیر« ،حکومت اسالمی از اهم امور است و حکومت اسالمی از هر فریضهای مهمتـر اسـت» (امـام

خمینی  1311ج  ،113 :13ج  )413 :21نشانگر موقعیت خاص حکومـت اسـالمی اسـت .بـا پـذیرش ایـن
اصل که حکومـت اسـالمی از اهـم فـرایض اسـت ،نتـایج و لـوازمی ر مـینمایـد و تـزاحمهـای
مخصوصی پیدا میشود ،ضرورتهای جدیدی در رابطه با حفظ حکومت اسـالمی خـود را نشـان
میدهد .چه بسا در برخی موارد اگر بنـا باشـد حکـم ظـاهراً ازلـی ،اجـرا گـردد ،موجـ

تضـعیف

حکومت اسالمی بشود و به همین روی جایزی ممنوع و یا بـرعکس مـیشـود .بنـابراین آنگـاه کـه
و حتمی شده و مآالً جابهجاییهایی در احکام پیش میآید و اولویتها ،دستخوش تغییرات جـدی
میشود .مسالة حفظ نظام ،افزون بر آنکه ریشـه در کتـاب و سـنت دارد ،از مصـادیق قـانون عقلـی
وجدانی اهم و مهم است .این قاعده میگوید اگر ملتی در حیات اجتماعی و سیاسـی ،اقتصـادی و
دیگر شؤون زندگی خود ،نظام و سیستمی را پذیرفت ،در مقام تزاحم مصلحتها ،حفظ اصـل آن
نظام بر تأمین مصحلتهای کوچکتر و خردتر آن نظام ،تقدم و واولویت دارد (سـید بـاقری :1311
. )237
ن) مؤلفهای بسیار مهم به نام مصلحت

یکی دیگر از مؤلفههای تفکر فقهی امام در مدیریت تغییرات و پاسخگویی به تغییرات زمانـه ،وارد

( س)

نمودن عنصر مصلحت در تصمیمگیریها و احکام است .این مصلحت از دو زاویه قابل طرح است:

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

اولویت و اهم بودن حکومت اسالمی قطعی و غیر قابل تردید شد ،تقدم آن بر فرایض دیگر مسـلم

24
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یکی به مثابه ابزاری در دست هر فقیه؛ دوم به عنوان اختیـار ،حـق و وظیفـهای بـرای حـاکم (مـدیر
جامعه).
 )1مصلحت ،ابزار هر فقیه :آنجا که مبحث فتوی و اجتهاد و شرای مجتهد را مطرح مینماینـد
بر مجتهد بماهو مجتهد الزم میداند رواب پیچیده و مصلحتها را بشناسد و به آن به عنـوان یکـی
از مؤلفههای اصلی اجتهاد پایبند باشد .مجتهد ،فقیه و مفتی نمیتواند ،بدون توجه به واقعیتها ،فتوا
بدهد .این واقعیت همان است که امام فرمود و همانهاست که برای مجتهـد بصـیرتی مـیآورد کـه
قادر است ،مصلحت را بشناسد؛ لذا مصلحت میتواند یکی از مبانی تفکر ایشان در مدیریت فقهـی
تغییرات زمانه مطرح شود .از دیدگاه ایشان جامعیت مجتهد و فقیه ،فق به داشتن دانشهای مرسوم
حوزوی نیست بلکه این سخن ایشان ،شرای دیگری را برای مجتهد رقم میزند که مهمترین آنهـا
در نظر گرفتن مصلحت است .امام از مجتهد بما هو مجتهد انتظار دارد کـه قـدرت هـدایت جامعـه
اسالمی و غیراسالمی را داشته باشد .بنابراین چنین مجتهدی نمیتواند مصالح را نادیده بگیرد؛ زیرا
این مصالح بسیار تأثیرگذار هستند.
دلیل دیگری که نشان میدهد امام ،مالحظه مصلحت را برای فقیه الزم میداند ،ذکر مـواردی
است که جنبه فردی دارد اما فقیه میبایست تکلیف مقلدان خود را ،البته با نگاه به مصالح ،روشن و
فتوای صریح برای آنان صادر نماید .هر چند که ممکن است این مجتهد ،حاکم نبوده و در کسوت
مدیر جامعه نباشد .با نگاه به فهرست ارائه شده توس امام مـیتـوان بـه صـراحت اظهـار نظـر کـرد
ایشان در فقه و احکام فردی نیز خواستار توجه فقها به مصلحت (که ناشی از لزوم و بایستگی تـأثیر
زمان و مکان بر فقه ،احکام و فتاوا میباشد) و دخالت آن در صدور فتوا برای عمل مقلدانشـان نیـز
میباشد .نمونة دیگری که دال بر لزوم توجه به مصلحت توس فقیه بماهو فقیه (نه بما هـو حـاکم)
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دارد ،فتواهای معظمله دربارة تقسیم اراضی موات و دربارة معادن ،امالک ،انفال و وقف است (امام

خمینی  1311ج  )412 :21امام این فتاوی را به عنوان فقیه (نه فقیه حاکم) دادند .بنابراین توجه به نقـش
مصالح ،بخش قابل توجهی از روش اجتهادی امام را در مدیریت فقهی تغییرات زمان است.
 ) 2مصلحت ،سازوکاری در دست حاکم جامعه :توجه و مبنا قرار دادن مصلحت به مثابه ابـزار
حاکمیت برای تأمین اهداف عالیه اسالم به عنوان یکی از مؤلفـههـای اصـلی تفکـر اجتهـادی امـام
است .از آنجا که وی حکومت اسالمی را به عنوان حکم اولیه میدانند (امام خمینـی  1311ج )412 :21

بدیهی است مصلحت در این حوزه بسیار مهمتر از نوع اول است .ضمن آنکه مصالح مـورد توجـه

25
زیرا احکام ثانویه ،مشتمل بر مصالح فردی و بعضـاً جمعـی مـیباشـد کـه از سـوی مجتهـدان (کـه

مقاله

در بعد حکومتی و در عرصة حاکمیت با مصلحت مربوط به احکام ثانویه به شدت متفاوت اسـت؛
تصدی مدیریت در جامعه را ندارند) در ابعاد فردی نیز قابل عمل و بلکه الزم االجراسـت .امـا ایـن
نوع مصلحت از وظایف خاص حاکمیتی است که با مالحظات کلی مصالح اسالم ،جامعه ،افـراد و
نظام اسالمی مورد استنباط قرار گرفته و مبنای حکـم یـا احکـامی قابـل اجـرا ،مـؤثر و پـیش برنـدة
اهداف عالی میشود .امام با بهکار بردن تعابیر «مصلحت نظام» (امام خمینـی  1311ج  )217 ،213 :21کـه
از دیدگاه وی «به جهت حکم اولی بودن حکومت» باالترین مصلحت است (امـام خمینـی  1311ج :21

 )412و نیــز تعبیــر «مصــلحت مســلمانان» (امــام خمینــی  1311ج  ،113 :4ج  )31 :21و «مصــلحت زجــر
کشیدهها ،پابرهنهها و( ». . .امام خمینی  1311ج  )333 :21به این نوع مصلحت (نوع دوم) اشـاره نمـوده
وگسترة قابل توجهی برای آن قائل است .در شاکلة فکری امام ،مصلحت از زاویه اختیارات والیت
مطلقه فقیه ،مؤلفه بسیار مهمی است.
ادارة جامعه توس حاکم اسالمی برای تأمین مصـالح مـردم و جامعـه اسـت .تـا بـدان حـد کـه
براسا

تفکر امام ،حاکم می تواند احکام حکومتی را براسـا

مصـلحت بـه حـق و واقعـی مـردم،

هرچند به قیمت تعطیلی موقت شرع ،جاری نماید .حتی امام بر این باور بود که:
حکومت میتواند قراردادهای شرعی را کـه خـود بـا مـردم بسـته اسـت ،در
کند .و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبـادی اسـت کـه جریـان آن
مخالف مصالح اسالم است ،از آن مادامی کـه چنـین اسـت جلـوگیری کنـد
(امام خمینی  1311ج. )412 :21

مصلحتی که در اینجا مطرح میشود ذوق و سلیقهای نیست ،کـه قابـل تعریـف ،تبیـین و دفـاع
نباشد و از سوی دیگر مطابق امیال شخصی نیست ،که سر از استبداد درآورد ،بلکه بدینگونه است
که شرای موجـود سـنجیده شـده ،معیارهـای اسـالم را شـناخته و نحـوة اجـرا بـه بهتـرین وجـه در
نظرگرفته میشود.
بخشی از مصلحت مورد بحث مربوط به اصول اساسی نظام است .مثالً حفـظ نظـام اسـالمی بـه
عنوان مصلحتی بسیار مهم مطرح میشود .منطق بنیادین در این زمینـه حکـم مـیکنـد کـه شـریعت
اسالم صرفاً محدود و بسته به مصلحت افراد نباشد بلکه مصـلحت اجتمـاع و نیـز مصـلحت نظـام و

( س)

باالتر از آن مصلحت مسلمانان و حتی در گامهای فراتر مصالح انسانها و ادیـان را در نظـر بگیـرد.

چالش ثبات و جهانشمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

موقعی که آن قرارداد مخالفت مصالح کشـور و اسـالم باشـد ،یکجانبـه لغـو
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چراکه پیامبر(ص) با صفت و وصف رحمت برای همة انسانهـا (رحمةة للعـالمین) معرفـی شـدهانـد.
بنابراین همة انسانها میبایست از رحمت واسعه پیامبر(ص) بهـره ببرنـد .مصـالح مـورد نظـر ،نـاظر و
متوجه تحقق اهداف ارزشمندی از قبیل تعاون و احسان ،تحقق خالفت الهی در روی زمین ،صـلح
و آرامش ،امنیت جهانی مبتنی بر عدالت ،گسترش دعوت اسالم (که از مصالح تمام عـالم بشـریت
است) میباشد .مبنای حفظ مصلحت نظام باعث میشود که در مقام تزاحم بین حکـم حکـومتی و
فردی ،حکم حکومتی مقدم شود؛ لذا اساسیترین معیار حکم حکومتی ،مصـلحت جامعـه و تقـدم
آن بر مصالح فرد میباشد .البته مشروعیت حکم مصلحتی و حکومتی بر تووری والیت مطلقه (کـه
محوری ترین اندیشه امام است) توجیه میشود .البته این اندیشه خود مبتنی بـر حکـم عقـل و بنـای
عقال در تشکیل حکومت اسالمی و نیز نشأت گرفته از منابع دینی «قرآن و روایات» است .بنـابراین
مصالح استنباط شده و مورد عمل قرار گرفته ،مستند به اصول و مبانی غیر قابل خدشه اسالم اسـت.
در اندیشة ایشان ،مصلحت ،راهنمایی است که میتواند نظـام اسـالمی را حتـی در عرصـه جهـانی،
کارآمد و پیشرو سازد.
این مصلحت اصلی بیرونی و خارج از شریعت و تحمیل شده بر نظام اسالمی نیست که به مرور
زمان به عرفی شدن دین و به مسخ فقه منجر میشود .بلکه از اصول درونی و اصیل فقه شیعه گرفته
شده مبتنی بر آموزههای وحیانی و برای امکان تحول پذیری است .بنابراین موج
ارزش ها و سب

فاصله گرفتن از

عرفی شدن نمیشود .مصلحت ،اصلی در دستگاه و سیستم اجتهاد است کـه بـرای

تدبیر امور جامعه و رعایت منافع ملی و تصدی دولت و امت اسالمی به کـار مـیرود .بنـابراین هـم
تأمین کنندة نیاز مادی و دنیوی مردم و هم مربوط به آخرتشان است ،نه یکی به تنهایی .اگر چیزی
به سود دنیای انسان باشد اما به آخرتش آسـی

برسـاند ،مصـلحت نیسـت .لـذا شهرنشـینی ،فراینـد
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صنعتی شدن کشورها ،تخصصی شدن نقـشهـا ،مفهـوم شـهروندی ،از میـان رفـتن مفهـوم امـت و
جایگزینی آن با منافع ملی ،مردم ساالری ،قدرت در سـاختار نظـام اسـالمی و . . .از جملـه مفـاهیم
قابل هضم در نظام اجتهادی اسالم که مبنی بر مصلحت اسـت ،مـیباشـد .در نظـر نداشـتن مصـالح
جامعه اسالمی منجر به ایستایی جزمیت ،ضواب انعطاف ناپذیر جمـود و بـن بسـتهـای اجتمـاعی
میشود که عدم پاسخگویی فقه و آموزههای دینی به نیازهای فراوان و متکثر جامعـه و افـراد را در
پی خواهد داشت .بنابراین مصلحت از مبانی اساسی تفکر امام در مدیریت فقهـی تغییـرات زمـان و
مکان ،پاسخگویی و توانمند بودن فقه (بویژه در عرصه اجتماعی ،سیاسی و ) . . .میباشد به نحـوی
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شرعی است و سرانجام ناتوانی و (یا حداقل اتهام ناتوانی) فقـه ،شـریعت و اجتهـاد شـیعه را در پـی

مقاله

که تفکیک مدیریت سیاسی از مصلحت ،به منزلة غیرعقالیی نمودن حکومت سیاسـت در دیـدگاه
خواهد داشت که امام آن را برنمیتافت.

نتیجهگیری
دلمشغولی بسیاری از فقها و عالمان دینی ،رفع تعارض ظاهری تغییرات روزگار با ثبوت ،استمرار و
فراگیری احکام شرعی و فقهی است .اینان بـرای رفـع مشـکل ،راهحـلهـا و دیـدگاههـایی را بیـان
کردهاند .سعی و تالش داشته اند با پذیرش اصالت فقه و شریعت از یک سو و به رسـمیت شـناختن
تغییرات از سوی دیگر ،سهم هر کدام را در جهت اهداف عالیه و مقاصد غیر قابـل اغمـاض دیـن،
اعطا کنند .دیدگاههای متکثر ،مختلف و متنوع که طیف وسیعی از موافقت بیقید و شرط تـا عـدم
پذیرش متصلبانه را شامل مـیشـود .بـه نظـر مـیرسـد نظـر امـام خمینـی هـم دارای اصـالت و هـم
کارآمدی بیشتر باشد .از همین رو بر نظرات دیگر ،ارجحیت دارد .البتـه راه کشـف ابعـاد جدیـد و
زوایای دیگر نظر معظمله ،همچنان مفتوح است .همچنانکه نه این دیدگاهها ،تنها نظریات است و نه
عالمان دیگر و فقیهان فردا ،فارغ از این دغدغهاند .بنابراین پیدایش نظـرات و دیـدگاههـای کـامالً
جدید و نو ،دور از انتظار نیست.

ـ

احمدی ،محمد امین )1314( .انتظار بشر از دین ،قم :پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی

ـ

انصاری ،مرتضی بن محمّد امین1413( .ق) فرائداالصول ،تحقیق :لجنة التحقیق الثراف الشیخ االعظم ،قم:
مجمع الفکر االسالمی.

ـ

انصاری شوشتری ،محمدعلی )1411( .الموسوعة الفقهیة المیسرة و یلیها الملحق االصولی ،قم :مجمع
الفکر االسالمی.

ـ

امام خمینی ،سید روحاهلل )1311( .صحیفه امام (دوره

جلد ) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

( )

خمینی  ،چاپ و نشر عروج ،چاپ اول.
ـ

ــــــــــــــ  )1373 ( .کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام ،چاپ و نشر عروج ،چاپ اول.
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منابع

( س)
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سبحانی ،جعفر )1311( .تهذیب االصول ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ) ،چاپ و نشر
عروج ،چاپ اول.

ـ

سبزواری ،عبداالعلی1413( .ق) مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسه اهل البیت.

ـ

سروش ،عبدالکریم( .الف )1371بسط تجربه نبو  ،تهران :نشر صراط.

ـ

ــــــــــــــــ( .ب « )1371فقه در ترازو» ،کیان ،شماره .46

ـ

سیدباقری ،سیدکاظم ( )1311فقه سیاسی شیعه ،تهران :سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

ـ

شاطبی ،ابراهیم بن موسی( .بیتا) الموافقات فی اصول الشریعه ،تحقیق عبداهلل درّاز ،بیروت :دارالمعرفه.

ـ

شبّر ،عبداهلل1414( .ق) االصول االصلیه و القواعد الشرعیه ،قم :کتابفروشی مفید.

ـ

صدر ،محمدباقر1411( .ق) اقتنادنا ،قم :مجمع العلمی للشهید صدر.

ـ

شیخ طوسی ،محمّدبن حسن1317( .ق) المبسوط فی فقه االمامیه ،تصحیح محمّد تقی کشفی ،تهران :مكتبة
الرضویة.

ـ

عراقی ،ضیاءالدین1411( .ق) قاعده الضرر ،تقریر مرتضی موسوی خلخالی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم.

ـ

قرضاوی ،یوسف )1313( .سبب شناسی تغییر فتو در عنر حاضر ،ترجمه محمد مقد  ،تهران :مجمع
جهانی تقری

مذاه

اسالمی.

ـ

کاتوزیان ،ناصر« )1373( .اقتراح با دانشوران» ،نقد و نظر ،سال اول ،شماره اول ،ص

ـ

کاشف الغطاء ،جعفر )1313( .کشف الغطاء ،قم :مؤسسة بوستان کتاب.

ـ

کلینی ،محمّد بن یعقوب )1363( .الکافی ،تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران :دار الکت االسالمیة.

ـ

مجتهدشبستری ،محمد )1373( .نقد بر قرائت رسمی از دین ،تهران :طرح نو.

ـ

 11ــ.11

(ع)

مدرسی ،محمد تقی1413( .ق) من هد القرآن ،تهران :دار محبی الحسین .

ـ

مکارم شیرای ،ناصر )1374( .تفسیر نمونه ،تهران :دار الکت

ـ

ــــــــــــــ 1416( .ق) انوارالفقاهه ،قم :مدرسه امام امیرالمؤمنین .

ـ

موسوی بجنوردی ،میرزاحسن1413( .ق) القواعد الفقهیه ،تصحیح مهدی مهریزی و محمّد حسن درایتی،

االسالمیه.
(ع)
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قم :نشرالهادی.
ـ

نایینی ،محمد حسین )1371( .تنبیه االمه و تنزیه المله ،مقدمه از سید محمد طالقانی ،تهران :شرکت سهامی
انتشار.

ـ

نراقی ،مالاحمد )1371( .عوائداالیام ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول.

