
84 فقه علم اصولتعريف  2-25-90



2

 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ



3

ي انديشه مدون در اسالم نظريه
. مطرح كرديم 1368ي مدون در اسالم را، حدودا در سال  ي انديشه نظريه•

اولـين بـار در   . از آن زمان تا كنون، اين نظريه بارها منتشـر شـده اسـت   
ي حضرت آيت  مقاالت مربوط به پنجمين كنفرانس دار القرآن در مدرسه

ي زمـان   در مقاله. اللَّه گلپايگاني مطرح و مورد بحث و انتقاد قرار گرفت
و مكان در اجتهاد از ديدگاه امام خميني با شـكلي تغييـر يافتـه دوبـاره     

سـپس ايـن نظريـه بـا يـك      . مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفـت 
در بعضـي سـمينارهاي خـارج    . تعديلي در كتاب واليت فقيه منتشر شـد 

كشور و در مجالت ديگر هم همان شكل از نظريـه كـه در سـمينار امـام     
شكل نسبتاً كامـل نظريـه در بحـث    . خميني طرح شده بود، مطرح گرديد

مباني كالمي اجتهاد ذكر شد و با يك كمي اصالحات و تكميل، در ابتداي 
.كتاب مكتب و نظام اقتصادي اسالم قرار گرفت
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
هاي بسيار زيادي در مورد اين نظريه ارايه شده و سعي بر اين بـوده كـه    تا كنون ديدگاه•

نظريه با اساتيد معروفي چون آقاي مصباح، آقاي اميني، آقـاي سـبحاني مـورد مطالعـه     
به نظر من اين نظريه به قدري واضح و روشـن اسـت كـه از قبيـل قضـاياي      . قرار گيرد

يعني اگر كسي بتواند ايـن نظريـه را   . باشد فطري ـ قضايايي كه قياساتها معها است ـ مي  
ي اصلي نظريـه بسـيار واضـح اسـت و شـايد       پيكره. نمايد تصور كند، آن را تصديق مي

مطالـب مطـرح در ايـن    . همين وضوح موجب گشته كه چندان مورد توجه قرار نگيـرد 
نظريه در اسالم تازگي ندارد؛ آنها هميشه در اسالم بوده و هسـت؛ ولـي شـايد آن قـدر     

ديدنـد كـه    واضح بوده كه طرح آنها از سوي علما الزم نبوده است و يا علما نيازي نمي
پرداختند  آنها بر اساس نيازهاي زمان و مكان خود به طرح مباحث مي. آنها را بيان كنند

امـا  . و در زمان آنها نيازي به طرح اسالم به صورت يك نظام سيستمي وجـود نداشـت  
ي مدون، در همين دوران  ي انديشه حتي قبل از طرح نظريه. امروز اين بحث مطرح است

متأخر كساني همانند شهيد صدر و شهيد مطهري، مرتبط بودن مفاهيم اسالمي به هـم را  
اي مرتبط و سيستمي اسـت و صـاحب    اند و معتقد بودند كه اسالم، مجموعه مطر ح كرده

هاي  مند اسالم، نياز به بحث بنابراين امروز با طرح ديدگاه سيستمي و نظام. باشد نظام مي
.شود جدي در اين زمينه احساس مي
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
البته مرتبط بودن عناصر دين خاتم با يكـديگر، مطلبـي نيسـت كـه     •

در نزد علماي گذشـته نيـز ايـن    . امروز مورد توجه قرار گرفته باشد
آنها هم بر اين باور بودند كه اسالم، اجـزاي  . مطلب واضح بوده است

.ارتباط به هم نيست پراكنده و بي
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
ي اسالمي با  سيد مرتضي در ذريعه به ارتباط مسايل علوم در حوزه •

ي  اگر بخواهيم هر چه را كه جنبه: گويد-كند و مي-يكديگر اشاره مي
مقدميت براي علم اصول دارد، در اصول ذكر كنيم، آن وقت بايد همه 

.چيز را در اصول بياوريم
اين سخن سيد مرتضي نشـانگر ارتبـاط مسـايل كالمـي، فلسـفي،       •

هاي هر يـك از آنهـا بـر ديگـري      اصولي با يكديگر و تأثير ديدگاه
.است
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
ي مدون در اسـالم ايـن اسـت كـه      ي انديشه ي كليدي در نظريه نقطه•

اي مـرتبط از   هاي حيأت بشر، مجموعـه  اسالم در هر زمينه از زمينه
اين مفاهيم اختصاص به زمان و مكـان  . مفاهيم را عرضه كرده است

خاصي ندارد و به تعبير شهيد مطهري ثابت و به تعبيري كه ما اينجـا  
.بريم، جهان شمول است به كار مي
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
اي از حيـات   هر كدام زمينـه ... اقتصاد، سياسيت، تربيت، قضاوت و •

بشر هستند كه بر اسـاس ايـن نظريـه، اسـالم در هـر يـك از آنهـا        
در اينجـا بـراي   . اي مرتبط از مفاهيم را عرضه كـرده اسـت   مجموعه

ي اقتصـاد توضـيح    روشن شدن مطلب، تطبيـق نظريـه را بـر زمينـه    
كه در اين ... دهيم، و با اصطالحات فلسفه، مباني، اهداف مكتب و مي

.گرديم روند، آشنا مي نظريه به كار مي
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
.اين مقاله در جلد سوم از مجموعه مقاالت سمينار، به چاپ رسيد. •
ي  ي انديشـه مـدون در اسـالم و تطبيـق آن در حـوزه      بحث نظريه. •

هاي اقتصادي اسالم بر اساس اين نظريـه،   اقتصاد و استخراج ديدگاه
. در كتاب مكتب و نظام اقتصادي اسالم مطرح شده است
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
هـاي ابتـدايي    ي مدون در اسـالم، تـالش   ي نظريه انديشه در زمينه. •

سيد حسين مير معزي كتـابي تحـت   . ديگري نيز صورت گرفته است
ي همين نظريه  ي اقتصاد اسالمي دارد كه در زمينه عنوان مباني فلسفه

ي فوق ليسانس خويش را تحت  وي رساله . به نگارش در آمده است
هاي اقتصادي حضرت امام، بـر اسـاس همـين نظريـه      عنوان ديدگاه

استاد راهنماي اين رساله دكتر نمازي، وزيـر اقتصـاد و   . تنظيم نمود
ي  مبـاني فلسـفه  «در كتاب . دارايي پيشين، و استاد مشاور بنده بودم

ي اقتصادي اسالم نشان داده شـده   ، شمايي از فلسفه»اقتصاد اسالمي
.است
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ي انديشه مدون در اسالم نظريه
انـد، آقـاي بخشـي از     از ديگر كساني كه در ايـن زمينـه كـار كـرده    •

وي . ي امـام خمينـي اسـت    ي آموزشي و پژوهشي مؤسسـه  مؤسسه
باشد،  ي مديريت كه در باب انگيزش مي ي خويش را در زمينه رساله

.با توجه به اين نظريه نوشته است



 در و مرسل دين ترين كامل خاتم، دين عنوان به اسالم
 به االمرى نفس دين از بايد كه را آنچه تمام ى بردارنده

 از حوزه هر در ما رو، اين از .باشد مى گردد، بيان وحى
 داريم توقع اجتماعى، خواه و فردى خواه انسان، حيات
.باشيم رهنمود ى ارائه و اسالم گيرى موضع شاهد

در اسالم) مند نظام( ى مدون ى انديشه نظريه



اين رهنمودها كه در واقع عناصر تشكيل دهنده 
:باشند، به دو دسته قابل تقسيم هستند دين مى

 مديريت،مانند خاص، ى حوزه يك در اسالم بينى جهان نُمود كه اى دينى عناصر .1
 نسبت همان اسالمى، بينى جهان و آنها بين نسبت و باشد مى اقتصاد، يا سياست

 «هست» قضاياى قبيل از عناصر گونه اين .است كبرى به صغرى يا كلى، به جزئى
 روز در داوری کيفيت از بحث مانند دارند، فلسفى - كالمى رنگ و باشند مى

 ى حوزه در خداوند تكوينى ى سلطه بررسى يا مديريت، در اعمال تجسم و جزا
 عنوان به عناصر اين از ما .اقتصاد ى زمينه در او رازقيت مطالعه يا سياسى، مباحث

 در اسالم از عناصرى مجموعه «اسالم اقتصادى ى فلسفه» پس .كنيم مى ياد «فلسفه»
.شود مى محسوب آن جزئيات از و بينى جهان نُمود كه است اقتصاد حوزه

  يعنى - آن ى فلسفه خصوص به و اسالمى بينى جهان نتايج كه اى دينى عناصر .2
.هستند - اول دسته عناصر



باشند و جنبه اعتبارى   مى» بايد«اين عناصر از قبيل قضاياى 
:شوند ى خود به دو گروه تقسيم مى دارند و به نوبه

ى زير بنا براى بقيه دارند و به نحوى آنها را تبيين و تعيين  برخى از اين عناصر جنبه. أ
باشند كه از آن به  اين عناصر يا به صورت اصول و امور مسلم در يك زمينه مى. كنند مى

نمايد كه به  ويا اغراض و مقاصد دين را در يك حوزه مشخص مى. كنيم ياد مى« مبانى»
پس . دهند را تشكيل مى« مكتب»ى اين مبانى و اهداف،  مجموعه. گوييم مى« اهداف»آن 

.باشد اسالم مى مديريتيى مبانى و اهداف  همان مجموعه« اسالم مديريتيمكتب »

بر اساس مبانى موجود در يك زمينه، براى رسيدن به اهداف همان زمينه، مجموعه . ب
شود، و در واقع دستگاه  ياد مى« نظام»عناصرى در دين ارائه شده است كه از آن به عنوان 

.باشد شمول مى نهادهاى جهان



ى قانونى اين عناصر در قالب  همچنين چهره
.حقوق و احكام ثابت ترسيم شده است



 فلسفه، :شمول جهان عناصر از گروه چهار با بشر حيات از ساحت هر در ما بنابراين،
.دارد وجود منطقى و مستحكم ارتباط آنها بين هستيم،كه مواجه حقوق و نظام مكتب،

فلسفهشمول عناصر جهان

)مباني و اهداف(مكتب 

نظام 

عناصر موقعيتى 

» بايد«قضاياى 

»هست«قضاياى 

دين 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير
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فلسفه
آيد، مراد متافيزيك  در اين بحث به ميان مى« فلسفه»وقتى سخن از •

ى رايـج اسـالمى بـه آن توجـه      و ماوراء الطبيعة نيست كه در فلسفه
هـاى مضـاف، ماننـد     بلكه مقصود مفهومى نزديك به فلسفه. شود مى

.باشد ى هنر مى ى رياضى و فلسفه فلسفه
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فلسفه
: شود امر بحث مىچهار هاى مضاف از  در فلسفه •
تاريخ تحول آراء  . أ•
مبانى، . ب•
روش ها،. ج•
تعامل علم با ساير علوم. د•
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فلسفه
فقـط مبـانى برخاسـته از اسـالم و     « فلسـفه »و در اينجا مراد ما از •

.بينى آن است جهان
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فلسفه
از ) 18(«فلسفه ى اقتصاد»يا « فسلفه ى علم اقتصاد»با اين وصف،  •

در . مبانى، روش ها و تاريخ تحول آراء در اين علم بحث مـى كنـد  
ى اقتصـادى   فلسـفه »ى اقتصـاد بـه دنبـال     حالى كه اگر ما در زمينه

كنـيم كـه نُمـود     وجـو مـى   هستيم، در واقع امورى را جسـت « اسالم
شود و بـه عنـوان    ى اقتصاد محسوب مى اعتقادات اسالمى در حوزه

. گردد تلقى مى« مكتب اقتصادى اسالم»مبنايى براى 
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فلسفه
مطالبى مانند، مدبريت و رزاقيت و مالكيت مطلقه ى خداوند متعـال،  •

محدوديت يا عدم محدوديت نيازهاى انسان و منابع طبيعى موجـود  
در اين جهان، كه به نـوعى در مبـانى و اهـداف اقتصـادى تـأثيرمى      

.ى اقتصادى اسالم مورد بحث قرار مى گيرد گذارند، در فلسفه
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فلسفه
دانيم اسالم داراي يك سري اعتقادات است كه باور بـه آنهـا، در    مي•

، )هـدفي كـه بـراي آن خلـق شـده     (رسيدن انسان به هدف مطلوب 
هـاي فلسـفي و    بحث در امور اعتقادي از نـوع بحـث  . دخالت دارد

ايـن مفـاهيم اعتقـادي بـا     . كالمي است يعني آنها از حقايق هسـتند 
هاي مختلف حيات، ارتباط دارنـد و در   مفاهيم ديگر بشري در زمينه

. بخشي از آنها با مفاهيم اقتصادي مرتبط است. كنند آنها نمود پيدا مي
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فلسفه
دانيم و آن صفات را  مثًال در اعتقادات، خداوند را صاحب صفاتي مي•

يكـي از  . صفات فعل. ب. صفات ذات. أ: كنيم به دو دسته تقسيم مي
ي مخلوقـات خـويش    خدا روزي دهنـده . است» رازق«صفات فعل 

بحث در مورد صـفات خداونـد، يـك بحـث كالمـي اسـت و       . است
اما همين بحث اعتقـادي بـا اقتصـاد    . ي كالمي و اعتقادي دارد صبغه

.يابد كند و در آن نمود مي ارتباط پيدا مي
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فلسفه
اقتصاد در يك تعريف ابتدايي، دانشي است كه در مورد منابع كمياب  •

ي  و مراد از منابع كمياب، منابعي است كه اگرچه همه. گويد سخن مي
حد از آنها استفاده كنند ولي به هر حـال در  -توانند بي ابناي بشر نمي

اين منابع در يـك معنـاي وسـيع در رزق    . حيات بشر دخالت دارند
گيرند؛ زيرا رزق فقط آب و غذا نيست؛ بلكه تمام چيزهـايي   قرار مي

بنـابراين  . گيرد كه بشر در معيشت به آن نيازمنـد اسـت   را در بر مي
ي  مفهوم رازقيت خداوند كه يك مفهـوم اعتقـادي اسـت، در حـوزه    

شود و آنجا است كـه نسـبت بـه بعضـي مطالـب       اقتصاد معنا دار مي
.گردد هايي آشكار مي گيري ها و نتيجه اقتصادي، داوري
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فلسفه
. اي در مورد اقتصاد وجـود دارد  هاي بدبينانه ديدگاه: به عنوان نمونه•

اي اسـت   رشد جمعيت در مقايسه با رشد منابع به گونه: شود گفته مي
كه به مرورزمان، منابع پاسخ گوي نياز بشر نخواهد بود و بشر حتماً 

اين همان بحثي است كه مـالتوس مطـرح   . رسد ي قحطي مي به نقطه
رشد بشر تصاعد هندسي دارد و رشـد منـابع تصـاعد    : او گفت. كرد

و منابع . گيرند در نتيجه به مرور اينها خيلي از هم فاصله مي. حسابي
در مقابل، شهيد صدر معتقد است كـه  . گوي بشر نخواهد بود-جواب
ي مالتوس با روايـات و آيـاتي كـه خداونـد را رازق معرفـي       نظريه

. كند، تنافي دارد مي
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فلسفه
شود كه چگونه آن امـر اعتقـادي در    با توجه به اين نمونه واضح مي•

شود و قضاوت هـايي نسـبت بـه آن     اين بحث اقتصادي معنا دار مي
اگر خداوند رازق است كه هسـت، هـيچ گـاه نظريـه     . گردد ارايه مي

اين نمونه، يكي از گزاره هاي مطرح در . مالتوس درست نخواهد بود
وجو كنـيم،  -ي عقايد خويش را جست اگر مجموعه. اين زمينه است

.توانيم استخراج كنيم مفاهيم متعددي در رابطه با اقتصاد مي
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فلسفه
ي عقايـد دينـي در    ما نام اين مجموعه از مفـاهيم را كـه از حـوزه    •

ي  آيد و نمود اعتقادات اسـالم در حـوزه   ي اقتصاد به دست مي زمينه
به عبـارت  . ناميم ي اقتصاد اسالم مي شود، فلسفه اقتصاد محسوب مي

مـا در  . ي اقتصاد، همين مفاهيم تكويني اسـت  ديگر بخشي از فلسفه
ي اقتصادي اسالم، ديدگاه اسالم را نسبت به جهان، نسبت بـه   فسلفه

كنـيم و از آنجـا كـه ايـن      انسان و ارتباط انسان با جهان مطرح مـي 
ها همانند ديگر مفاهيم اعتقادي از مفـاهيم تكـويني هسـتند و     بحث

ي اقتصـاد اسـالمي،    باشـند، بحـث فلسـفه    ناظر به حقايق ديني مـي 
ي اقتصـاد اسـالمي از امـور     در فلسفه. ي كالمي و فلسفي دارد صبغه

. شود اعتباري صحبت نمي
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اهداف

او در وضعيت اقتصـادي،  . ي اقتصاد، اهدافي نيز دارد اسالم در حوزه•
خواهان تأمين يك سري چيزها و تحقق يـك سـري شـاخص هـا     

شهيد صدر در كتاب اقتصادناي خـويش بـه صـورت كامـل،     . است
تمامي اهدافي را كه اسالم براي اقتصاد در يـك حكومـت اسـالمي    

هاي زير برخي اهدافي هستند كه  نمونه. دهد كند، توضيح مي دنبال مي
.شود در اقتصاد اسالمي مطرح مي
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اهداف
اسالم خواهان برخورداري افراد جامعه از حـداقل امكانـات الزم بـراي زنـدگي     •

ي بـين طبقـاتي كـه از سـهم بـاالي اقتصـادي        خواهد كه فاصـله  اسالم مي. است
برخوردارند و طبقاتي كه از سهم پايين برخوردارند، در يـك حـد قابـل تحملـي     

. ي مردم از امكانات اقتصـادي، مسـاوي باشـد    او اصرار ندارد كه سهم همه. باشد
هـاي افـراد متفـاوت     داند زيرا اعتقاد دارد كه توانايي اسالم تساوي را عدالت نمي

او در . اما سعي كرده اين تفاوت در حد قابل تحمل و معقـولي بـاقي بمانـد   . است
يك نظام مشخص و معيني كه درجاي خود توضيح داده شده است، سـعي كـرده   

يكـي از چيزهـايي كـه بـراي از بـين بـردن       . تحقق اين اهداف را عينيت بخشـد 
شود، زكـات   هاي طبقاتي غير قابل تحمل و غير معقول در اسالم مطرح مي فاصله
ي زكات بيـان   كه به عنوان نكته» كيال يكون دولة بين االغنياء منكم«ي  آيه. است

ي اسـالمي، سـامان    به طور كلـي در جامعـه  . شود، اشاره به همين مطلب دارد مي
.اي باشد كه اهداف اقتصاد اسالمي در آن تأمين گردد دهي بايد به گونه

.7حشر،  .•
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مباني

ي اقتصاد اسالمي اضافه بر اهداف، يك سري مبـاني   اسالم در حوزه•
اند و جزو مباحث فلسفي به شـمار  -دارد كه از سنخ مفاهيم اعتباري

. ترين مبناي اقتصاد در اسالم، مالكيـت اسـت  -يكي از مهم. آيند نمي
. باشـد  هاي اقتصادي مـي  به تعبير ديگر مالكيت، يكي از پپيش فرض

اسالم اوالً بر خالف برخي اقتصادانان بزرگ كـه مالكيـت را نـوعي    
پذيرد و ثانيـاً   پذيرند، اصل مالكيت را مي دانند و آن را نمي دزدي مي

در اسالم مالكيت خصوصي، مالكيـت  . كند آن را به انواعي تقسيم مي
بـه عنـوان انـواعي از    ... اي از مسـلمانان و  دولتي، مالكيت مجموعه

.مالكيت مطرح هستند
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مباني
هـا   انسـان . باز از جمله مباني اقتصادي اسالم، آزادي اقتصادي است•

. هاي مختلف اقتصادي فعاليت كننـد  توانند در زمينه در نظر اسالم مي
ها در اسالم معـين شـده اسـت، امـا اصـل       و اگر چه مرز اين آزادي

.آزادي امري مسلم و مورد پذيرش اسالم است
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مكتب

ي مباني اقتصادي اسـالم و اهـداف اقتصـادي اسـالم،      ما به مجموعه•
كتـاب اقتصـادنا در واقـع توضـيح     . گوييم مكتب اقتصادي اسالم مي

ي  در اين كتاب نـه چنـدان بـه فلسـفه    . مكتب اقتصادي اسالم است
اقتصادي اسالم پرداخته شده و نه چندان بـه بحـث نظـام كـه بعـداً      

بيشترين هم شهيد صدر، كشـف مكتـب اقتصـادي    . دهيم توضيح مي
هاي ديگر را به صورت اسـتطرادي مطـرح كـرده     اسالم بوده و بحث

.است
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مكتب
. اند-ي مفاهيم در مكتب اقتصادي اسالم از سنخ مفاهيم اعتباري همه•

ي فقير و  مالكيت، آزادي اقتصادي، انواع مالكيت، اين كه بايد فاصله
ي بايدها، نـوعي اعتبـار    غني در حد معيني باشد و به طور كلي همه

از اين رو همان طور كه قبالً نيز گفتيم، استنباط مكاتب و از . هستند
مكتـب  . جمله مكتب اقتصادي اسالم، يكـي از وظـايف فقهـا اسـت    

در حوزه فقه است و استنباط آنهـا كـار   ... اقتصادي، مكتب سياسي،
.فقها
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مكتب
تفاسير مختلفـي  ... جا كه اصطالحات اهداف، مباني، مكتب و از آن. •

ترين مفهوم -دارند، در انتخاب اسامي در اين نظريه سعي شده نزديك
.ي اين اصطالحات در نظر گرفته شود به مفاهيم شناخته شده
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مكتب
ترين كار در -كار شهيد صدر در اقتصادنا اولين نمونه و شايد بزرگ. •

شايد هنوز هـم اثـر او   . ي شناسايي مكتب اقتصادي اسالم بود زمينه
. ترين آثار در اين حـوزه باشـد  -ي اقتصاد اسالمي از بزرگ در زمينه

هاي سني به عنوان -كتاب شهيد صدر، تنها كتابي است كه تمام محيط
هـاي عربسـتان    حتي در دانشگاه. شناسند كتاب بسيار بسيار مهم مي

خيلي از . گيرد اين كتاب به عنوان كتاب درسي مورد استفاده قرار مي
ها كه نگاه حاد سلفي و وهابي داشتند،  ي آن دانشگاه اساتيد برجسته

. دانند درس گرفتن اين كتاب و شاگردي آن را از افتخارات خود مي
.كنند آنها اين كتاب را بهترين در اقتصاد معرفي مي
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مكتب
ي اقتصـاد اسـالمي انجـام     ي كارهايي كه بعد از ايشان در زمينه همه•

. شد، عمدتاً ناظر به مكتب اقتصادي اسالم و ملْهم از كتاب وي است
باشد  كتاب اقتصادنا، به عنوان مرجع اصلي اقتصاد اسالمي مطرح مي

و مكتب اقتصادي اسالم به دليل اين كتاب مورد توجه قـرار گرفتـه   
. است
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مكتب
شويم كه شهيد صدر وقتي مكتـب اقتصـادي اسـالم را بيـان      همين جا يادآور مي•

خواهم الگويي نشان دهم تا معلوم گردد كـه مكتـب    گويد من فقط مي مي. كند مي
چه در كتـاب ذكـر    خود او تصريح دارد كه برخي از آن. اقتصادي اسالم معنا دارد

يعني آنها چيزهايي هستند . نموده، به عنوان يك ديدگاه مورد قبول خودش نيست
بـه  . كنـد -اند، اما نظر شخص شهيد صدر بر آنهـا تطبيـق نمـي    كه ديگران پذيرفته

عبارت ديگر شهيد صدر فقط در صدد طرح ديدگاه خـودش در كتـاب اقتصـادنا    
ها و فتاواي ديگران هم استفاده كرده است؛ زيرا  نبوده است، از اين روي از ديدگاه

به همين جهـت مجبـور شـد از    . كرد كشف مكتب يك متد بيشتر ندارد او فكر مي
هاي ديگري را نيز  دانيم و روش اما ما مُتدها را متعدد مي. همان روش استفاده كند

بنابراين با محدوديت شهيد صدر از اين جهـت مواجـه نيسـتيم و    . كنيم مطرح مي
بالطبع در كتاب نظام و مكتب اقتصادي اسالم سعي كرديم نظر خودمـان را ارايـه   

.نماييم
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نظام

گيرد، اين اسـت   ي ديگري كه در اين نظريه مورد توجه قرار مي نكته•
يابد؟  كه اسالم چگونه بر اساس مباني به اهداف خويش دست مي
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نظام
اسالم بين مباني و اهداف يك سري مفاهيم قرار داده تا جامعه را بر •

اين مفـاهيم بـا هـم    . اساس مباني به اهداف مورد نظر اسالم برساند
بنابراين فرضاً نظام . ناميم ي مرتبط را، نظام مي اين مجموعه. مرتبطند

اسـت كـه بـر اسـاس     ) نهادها(اي از مفاهيم  اقتصادي اسالم مجموعه
مباني اقتصادي اسالم، جامعه را به سـوي اهـداف اقتصـادي اسـالم     

.دهد سوق مي
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نظام
مقصـود مـا از   . نـاميم  دهند؛ نهاد مي عناصري كه نظام را تشكيل مي•

مـا  . رود، نيسـت  نهاد، سازمان و اداره به معنايي كه امروزه به كار مي
شناسي مورد استفاده قرار  اين كلمه را نزديك به معنايي كه در جامعه

. بريم گيرد، به كار مي مي



41

نظام
تواند در  مقصود از نهاد، يك رفتار تثبيت شده در جامعه است كه مي•

اي مترتـب بـر    توانـد نتيجـه   قالب سازمان و اداره شكل گيرد و مـي 
.مجموع كاركردهاي اقتصادي باشد
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نظام
هاي معوض  مثالً در بحث اقتصاد، قرض الحسنه به عنوان نهاد كمك •

شكل حقوقي اين نهاد، قرض الحسنه است . گيرد مورد بحث قرار مي
. پـذيرد  هـاي گونـاگون صـورت مـي     اما عينيت خارجي آن به شكل

آيد و گاهي  گاهي در قالب قرض يك شخص به شخص ديگر در مي
بــه شــكل قــرض بانــك يعنــي قــرض يــك شــخص حقــوقي بــه  

يكـي از  . هـاي حقيقـي   هاي حقوقي ديگر يا بـه شخصـيت   شخصيت
پـس بانـك نـوعي    . هاي امروزي، قرض الحسنه است وظايف بانك

هاي معوض است و البته عينيت نهاد هاي ديگـري   عينيت نهاد كمك
.ي آن قرض الحسنه نيست هم هست چون تنها وظيفه
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نظام
همان گونه كه در خود اين نظريه بيان شده، در بحـث اقتصـاد مـثالً،    •

نهادهاي اقتصادي به دو قسم نهادهاي دولتي و نهادهاي غير دولتـي  
. تقسيم شده است
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نظام

نهادهای 
اقتصادی

دولتی 

غير دولتی
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نظام
مقصود از نهاد غير دولتي، نهادي است كه تكفل دولت در آنهـا الزم  •

. ناميم به تعبير امروزي اين نهادها را خصوصي مي. نيست
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نظام
نهادهاي دولتي در يك طبقه بندي به نهادهاي اجرايي و غير اجرايي •

نهاد سياست گذاري اقتصادي، نهـاد برنامـه ريـزي    . شوند تقسيم مي
اقتصادي، نهاد قانون گذاري اقتصادي و نهاد نظـارت اقتصـادي، در   

. گيرند ي نهاد دولتي غير اجرايي قرار مي زير مجموعه
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نظام

نهادهای دولتی 
نهادهای اجرايی 

غير اجرايی 

نهاد سياست 
گذاری اقتصادی

نهاد برنامه 
ريزی اقتصادی

نهاد قانون 
گذاری اقتصادی 

نهاد نظارت 
اقتصادی
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نظام

هاي منفرد اقتصـادي   ي خود به نهاد بنگاه نهاد غير دولتي همه به نوبه•
هاي مشترك اقتصادي از يك سو و بـه نهـاد توليـدي و     و نهاد بنگاه

اين اصـطالحات  . شود نهاد غير توليدي از سوي ديگر طبقه بندي مي
.اند ي ارتباط آنها با يكديگر در جاي خود شرح داده شده و نحوه
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نظام

نهاد غير دولتی

های  نهاد بنگاه
منفرد اقتصادی 

های  نهاد بنگاه
مشترک اقتصادی 

نهاد غير دولتی

توليدی 

غير توليدی
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نظام
شهيد صدر در كتاب اقتصادنا به طرح نظام به آن معنايي كه در نظريه •

ولـي گـاهي   . ي مدون در اسالم بيان شـده، نپرداختـه اسـت    انديشه
ي  كـه در نظريـه  (ي مذهب را در معناي مكتـب   ي نظام و كلمه كلمه

به همين دليل آنچه در . گيرد به كار مي) ي مدون توضيح داديم انديشه
ي  ي مؤلـف و صـاحب نظريـه    نوشـته (كتاب نظام اقتصـادي اسـالم   

شود، چيـزي فراتـر از اقتصـادناي شـهيد      مطرح مي) ي مدون انديشه
البته در مورد اهداف و مبـاني، اصـل فكـر از    . نمايد صدر را بيان مي
ايم عمدتاً نظـر وي   آنچه در اين دو مورد بيان كرده. شهيد صدر است

باشد و ما فقط يك نظم و نسقي به آنها داده، اجزايـي را كـم يـا     مي
.اضافه نموديم
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نظام
اند و يا امضايي، مثالً در  عناصري كه در نظام وجود دارند يا تأسيسي•

نظام اقتصادي اسالم ممكن است خود شارع در ابتدا عناصر نظـام را  
ايجاد كند و ممكن است چيزهايي را كه در اقتصاد و روابط اقتصادي 

مسلماً آنچه را كه امضا نمـوده بـر اسـاس    . وجود داشته، امضا نمايد
باشـد و در آن مجموعـه جايگـاه     اش مـي  همان مباني پذيرفته شـده 

بنابراين عناصر امضايي و تأسيسي هـر دو بـه يـك    . مشخصي دارد
اندازه شرعي هستند و اين گونه نيست كه تأسيسيات، شرعي باشـند  

وقتي شارع عناصري را امضا نمايـد،  . و امضاءيات، عرفي و عقاليي
.شود به عناصر شرعي تبديل مي
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نظام
در كشف نظام و مكتب، بخصوص در نظام، اضـافه بـر منـابع نقلـي     •

. ، ممكن است منابع عقلي هم وجـود داشـته باشـد   )قرآن و روايات(
زيرا در اسالم عقل به عنوان يك منبع براي كشف دين پذيرفته شـده  

به عبارت ديگر اگر چه اين طور نيست كه هر قضاوت عقلـي،  . است
ولو ظني و مشكوك، اعتبار و ارزش داشته باشد، ولـي اينطـور هـم    

. هاي عقلي به طور كلي كنار گذارده شـود  نيست كه در اسالم داوري
محـدود  ) كتـاب و سـنت  (ما در كشف عناصر ديني، در حصار نقـل  

عقل به خصوص در تشيع همواره به عنوان منبع مهم و اصلي . نيستيم
.مطرح بوده است
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نظام
شـوند از سـنخ اعتباريـات و     عناصري كه در مكتب و نظام بحث مي•

مجعوالت شرعي هستند، از اين رو استنباط مكتب و نظام، يك كـار  
ي  اما فلسفه كه ناظر به امـور تكـويني اسـت، در زمـره    . فقهي است

.گيرد كارهاي فلسفي و كالمي قرار مي
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نظام
شويم كه در فقه متعارف، فقيه فقط به اسـتنباط   البته دوباره متذكر مي•

ي  ولي با پذيرش مفاهيمي كـه در نظريـه  . پردازد احكام و قوانين مي
ي  گردد كـه كـار فقيـه توسـعه     ي مدون مطرح شد، معلوم مي انديشه

به عبارت ديگر پذيرش مكتب و نظام اسالمي، لوازمي . بيشتري دارد
ي كار فقيـه را در كشـف    ي آن، اين است كه حوزه اولين الزمه. دارد

هاي اسالمي را نيز جزو  احكام منحصر ندانيم و كشف مكاتب و نظام
.وظايف فقها بشماريم
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سازوكار
يك سري مفاهيم هستند، اما نظـام  ) اهداف و مباني(فلسفه و مكتب •

نظـامي كـه اسـالم    . چيزي است كه بايد در جامعه عينيت پيـدا كنـد  
چـه اقتصـاد،   . كند مربوط به زمان و مكان خاصي نيسـت  معرفي مي

اقتصاد پشم و شتر باشد، چه اقتصاد ديجيتال؛ چه اسالم سال پـنجم  
در ايـران،   1420هجري و در جزيرة العرب باشد و چه اسالم سـال  

. كند اش فرق مي-ي اينها يكي است، اما عينيت خارجي نظام در همه
.گذاريم ما اسم اين عينيت خارجي را سازوكار مي
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سازوكار
سـازوكار همـان   . سازوكار يك ارتباط كامالً منطقي بـا نظـام دارد   •

بنابراين مثالً . عناصر نظام است كه در شرايط خاص پياده شده است
ي اقتصاد، اگر فلسفه و مكتب را درست فهميده و در كشف  در زمينه

ي  دين خطا نكرده باشيم، فلسفه، مكتـب و نظـام اقتصـادي در همـه    
اما سازوكار اقتصادي ممكن است، در . ها يكي است ها و مكان زمان

ي  زيرا در سـازوكار مجموعـه  . ي ديگر فرق كند اي با دوره هر دوره
.دخالت دارند... شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و
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سازوكار
سازوكاري كه در يك زمان با توجه به ابزار موجـود در آن دوره و   •

هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي، قابل اجراسـت، در زمـان    موقعيت
اقتصـادي كـه   . ديگر با موقعيت و ابزارهاي ديگر، قابل اجرا نيسـت 

رسول اكرم صلي اهللا عليه وآله در مدينه، در سال پنجم هجري پياده 
كنـيم   ق پياده مي. هـ 1420نمود با اقتصادي كه ما در ايران در سال 

، بايد )البته اگر درست كشف كنيم و در كشف و استنباط خطا نكنيم(
در فلسفه و مكتب و نظام يكي باشند، اما در عينيت خارجي، ممكن 

.است متفاوت باشند؛ چون شرايط آن زمان با زمان ما فرق دارد
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سازوكار
شود، ناشي از  بسياري خطاهايي كه امروزه در بعضي مسايل پيدا مي•

هـا، دادسـتاني    مثالً زماني در دادگاه. همين عدم تفكيك مفاهيم است
شد با حـذف دادسـتاني كـه در زمـان      را حذف كردند، چه گمان مي

. شود صدر اسالم وجود نداشت، دادگاه، اسالمي مي
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سازوكار
اما بايد توجه كنيم كه آيا دادستاني واقعاً مربـوط بـه عناصـر نظـام     •

قضايي اسالم است يا يكي از عناصر سـازوكار اسـت؟ شـايد در آن    
زمان وجود چنين سازوكاري ضرورت نداشته اما در شـرايط فعلـي،   

.وجود آن الزم باشد
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سازوكار

يابي به صـحت و سـقم چنـين مـواردي، نيازمنـد اسـتخراج       -دست •
در پـي ايـن   . ها اسـت -صحيح نظام و اهداف اسالم در تمامي زمينه

يابيم چـه چيزهـايي بايـد باشـد و چـه       وجو است كه در مي-جست
هـاي مختلـف    چيزهايي تابع شرايط است كه ممكن اسـت در شـكل  

.تفاوت پيدا كند
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سازوكار
الزم به ذكر است كه با توضيح مفاهيم فلسفه، مكتب، نظـام و سـازو   •

ي مدون در واقع به جواب پرسـش خـود در    ي انديشه كار در نظريه
دين خاتم اگـر  . يابيم ي عناصر ثابت و متغير در دين دست مي زمينه

چه براي زمان و مكان خاصي نازل نشده و طبيعت عناصرش اقتضا 
كند كه ثابت و جهان شمول باشـد، ولـي چـون در يـك شـرايط       مي

يابد، بعضي عناصر موقعيتي در آن  شود و عينيت مي خاص تطبيق مي
و اين هرگز به معناي عدم وجود عناصر ثابت و جهـان  . يابند راه مي

.شمول در همان دوره و شرايط خاص نيست



62

سازوكار
اي از عناصـر متغيـر و ثابـت     به عبارت ديگر در هر زمان مجموعـه •

انـد، بـدون   -ي شرايط قابل تطبيق برخي عناصر در همه. وجود دارند
مثالً . اين كه شرايط خاصي در آنها تأثير بگذارند و برخي ديگر خير

در رأس حكومـت  ) به نيابـت از معصـوم  (وجود يك معصوم يا فقيه 
اسالمي، يك اصل ثابت است اما اين كه معصوم يا فقيهي كه از سوي 

دهـد، تـابع    او نيابت دارد، به چه شكل حكومت خود را سامان مـي 
.شرايط و موقعيت خاص است
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سازوكار
در حكومت حضرت علي عليه السالم شاهد تفكيك قـوا نيسـتيم و    •

چه بسا كسي كـه  . اند قواي مقننه، مجريه و قضائيه در هم ادغام شده
شد، به قانون گذاري، اجراي قانون و  براي امارت جايي فرستاده مي

البتـه  . داد ي كارها را بـا هـم انجـام مـي     پرداخت و همه قضاوت مي
حضرت، قضاتي هم داشتند كه فقط به كار قضاوت مشغول بودند، اما 
در ساختار حكومت حضرت علـي عليـه السـالم تفكيـك قـوا بـه       

.صورتي كه در قانون اساسي ايران پيش بيني شده، نبوده است
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سازوكار
هايي مربوط بـه  -در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بخش•

عناصر ثابت ديني است كـه هـيچ ارتبـاطي بـه شـرايط اجتمـاعي،       
هايي هم به شرايط خاص -سياسي، فرهنگي، اجتماعي ندارد و بخش

. جمهوري اسالمي ايران يعنـي زمـان و مكـان خـاص ارتبـاط دارد     
وجود يك فقيه در رأس امور از عناصر ثابـت اسـت، امـا سـاختار     

شود، از  حكومتي كه در شرايط فعلي براي ولي فقيه در نظر گرفته مي
. باشد عناصر متغير مي
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سازوكار
شود  در قانون اساسي، رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي•

ي قضـائيه بـا    اما رئيس قـوه . گردد و حكمش توسط رهبر تأييد مي
ي انتخـاب ايـن دو از    نحـوه . شـود  نصب مستقيم رهبر منصوب مـي 

شـد و قـانون    اگر خالف آن پيش بيني مي. عناصر ثابت ديني نيست
شـمرد و تعيـين    نصب رئيس جمهور را از وظايف خاص رهبـر مـي  

كرد، به لحاظ شـرعي   ي قضائيه را به رأي مردم واگذار مي رئيس قوه
. كرد، اما به لحاظ مصالح فرق داشت فرق نمي
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سازوكار
ي مجريه توسط مـردم انتخـاب    كند كه رئيس قوه مصلحت اقتضا مي•

در آن سو، حمايت مردم در . ي قضائيه توسط رهبر شود و رئيس قوه
كند و رأي مستقيم آنها به رئيس جمهـور   اجرا نقش به سزايي ايفا مي

براي احساس حضور بيشتر، يك امر مثبت و يـك مصـلحت تلقـي    
ي قضائيه و اين كه انتخـاب   شود و در اين سو، حفظ استقالل قوه مي

رهبر در حفظ استقالل مؤثرتر است، يك امر مثبت و يك مصـلحت  
. آيد به حساب مي
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سازوكار
در انتحاب نمايندگان مجلس توسط مردم و انتخاب رئـيس مجلـس   •

ي اينهـا بـه علـت     همه و همه. توسط نمايندگان نيز همين گونه است
ممكـن اسـت در   . كنـيم  شرايط خاصي است كه در آن زنـدگي مـي  

شرايط ديگر، شـكل مـؤثرتر و كـار آمـدتري، مـا را بـه هـدافمان        
.تر سازد-نزديك
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سازوكار
ي وجود عناصر ثابت و متغير در يك زمان، در فقه مـا   اصل انديشه•

مـراد فقهـا   . تحت عنوان قوانين الهي و قوانين واليي تبيين شده است
از احكام و قوانين الهـي، احكـام ثابـت و مقصودشـان از احكـام و      

آنهـا بـه نحـوي از    . قوانين واليي، عناصر و احكام متغير بوده اسـت 
انـد امـا    انحاء در آثار خود بـه بحـث ثابـت و متغيـر اشـاره كـرده      

ي مـدون بـه    مصطلحات جديد با تعابيري كه ما هم در نظريه انديشه
هاي متأخر توسط افـرادي   ، در بحث)يعني ثابت و متغير(كار گرفتيم 

.شود چون شهيد مطهري، شهيد صدر و حضرت امام ديده مي
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سازوكار
بحث ثبات و تغير در دين يك مبناي انسان شـناختي نيـز دارد كـه    •

انسان يك بعد ثـابتي دارد و يـك   . كند شهيد مطهري به آن اشاره مي
احكام ثابت ناظر به بعد ثابت انسان و احكام متغير نـاظر  . بعد متغير

ي مدون در  ي انديشه به عبارت ديگر نظريه. به بعد متغير انسان است
.اسالم بر اين مبناي انسان شناختي استوار است
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سازوكار
آنچه از بحث ثابت و متغير در اينجا تحـت عنـوان مبـادي مشـترك     •

كنيم، فقط بـراي اثبـات وجـود ايـن دو عنصـر در       تصديقي بيان مي
ها را  اما اين كه چگونه ثابت. ي وجود آنها است عناصر ديني و نحوه
دهيم، نياز به بحث ديگري دارد كه در متدولوژي  از متغيرها تمييز مي

. شناسي به آن خواهيم پرداخت و روش
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سازوكار

سيد كاظم صدر در كتاب اقتصاد صدر اسالم، سعي كرده اقتصـادي  . •
. هاي اقتصاد را بيـان كنـد   را كه پيامبر بنيان نهاده، ترسيم و شاخص

.كتاب ايشان در واقع بيانگر سازوكار اقتصادي صدر اسالم است
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سازوكار
ي زحمت فراوان مؤلف آن است امـا   اين كتاب با اين كه نشان دهنده•

پدر سـيد كـاظم   . ها از حيث منابع جاي دقت دارد در بعضي قسمت
صدر از علما است اما خود سيد كـاظم صـدر چنـدان بـه تحصـيل      

.دروس طلبگي نپرداخته است
مهدي هـادوي تهرانـي، باورهـا و    : ك.براي مطالعه در اين زمينه ر .•

.ها-پرسش
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احكام و قوانين شرعي
ي مـدون در اسـالم    ي ترسيم شده در نظريه انديشه در كنار مجموعه•

يك سري احكـام و قـوانين در اسـالم    ) يعني فلسفه، مكتب و نظام(
. باشد وجود دارد كه در واقع تجلي عيني همين مفاهيم مي
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احكام و قوانين شرعي
به عبارت ديگر نظام و سازوكار، در عينيت خارجي در پرتو قـانون  •

قانون، مكتب و نظام و سازوكار را در جامعـه عينيـت   . شوند پيدا مي
ي عمل  خواهد تحقق عيني يابد و جامه آنچه در جامعه مي. بخشد مي

قـوانين اسـالمي بـر اسـاس     . شود بپوشد، به حكم و قانون تبديل مي
.اند همان فلسفه، مكتب و نظام شكل گرفته
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احكام و قوانين شرعي
وقتي مثالً اسالم مالكيت را بپذيرد، بر اساس آن قوانين و احكـامي   •

اي معقول بين فقير و غني  يا وقتي اسالم خواهان فاصله. شود پيدا مي
در پـي همـين هـدف،    . دهـد  باشد، در حكم، اثر خويش را نشان مي

هاي مختلف، به عنوان يك حكـم و   پرداخت زكات، خمس و ماليات
يا وقتي اسـالم آزادي اقتصـادي را قبـول    . شوند گر مي-قانون جلوه

كـل قراردادهـايي كـه در    . شـود  كند، يك سري آثار حقوقي پيدا مي
هاي فقهي مثالً در بيع شيخ انصـاري طـرح شـده، بـر اسـاس       كتاب

اين قراردادها و آثار آنهـا در همـان   . آزادي و اراده در حقوق است
.اند نظام اقتصادي اسالم شكل گرفته
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احكام و قوانين شرعي
يعنـي  . اين قوانين اگر چه دانه دانه جزئي هستند، ولي به هم مرتبطند•

ارتباط به هم به نظـر  -هايي بي ممكن است در يك نگاه ابتدايي، دانه
هـا   آيند، اما كسي كه اين قوانين را وضع كرده، به ارتباط بين اين دانه

اگر با اين ديد به احكام و قـوانين بنگـريم، يعنـي    . توجه داشته است
هاي بـين   توانيم ناهماهنگي آنها را دانه هايي مرتبط به هم بدانيم، مي

.ها را به دست آوريم آنها را كشف كنيم و اشتباهات موجود در نقل
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احكام و قوانين شرعي
از آنجا كه مكتب و نظام ثابتند، قوانيني كه از مكتب و نظام برخاسته، •

اما چون سازوكار، امري متغير است، احكام و قوانيني كه . ثابت است
به عبارت ديگـر نظـام و   . از سازوكار برمي خيزد، متغير خواهد بود

احكـام و  . كننـد  سازوكار، هر يك با خود احكام و قوانيني ايجاد مي
قوانين نظام به شرايط و موقعيت خـاص ارتبـاط نـدارد، از ايـن رو     
ثابت و جهان شمول است، اما احكام و قوانين سازوكار بـه شـرايط   

.خاص مرتبط است، پس متغير و موقعيتي خواهد بود
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احكام و قوانين شرعي
احكام و قوانين شرعي امري است كه در فقـه مصـطلح و متعـارف    . •

.گيرد مورد بحث قرار مي
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تحقق نظام و سازوكار
ي  ي آحـاد جامعـه   تحقق نظام و سازوكار اسالمي در خارج، وظيفـه •

ي افراد موظفند براي عينيت يافتن نظام در خارج  همه. اسالمي است
. ي دولـت اسـالمي اسـت    ولي مديريت اين كار بر عهده. تالش كنند

اي عمل كند و مردم را جهت دهـد كـه    دولت مسئوليت دارد به گونه
. اي عينيـت خـارجي پيـدا كنـد     مكتب و نظام اسالمي در هر زمينـه 

شويم، براي  اختياراتي كه در واليت فقيه براي دولت اسالمي قايل مي
.است) يعني اعمال مديريت كالن در سطح جامعه(تأمين همين هدف 
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تحقق نظام و سازوكار
در بخش احكام دولتي يا به تعبير ديگر احكـام واليـي كـه در فقـه     •

اي است و در اصطالح همان چيـزي   اسالمي يك مفهوم شناخته شده
است كه دولت براي عينيت بخشـيدن بـه مـثالً سـازوكار اقتصـادي      

گيرد، برخي احكام و قوانينِ مصوب از سـوي   خاص از آنها بهره مي
قوانين متفرع بـر قـانون اساسـي در    . دولت، احكام ثابت دين هستند

.نظام جمهوري اسالمي ايران مثالي براي اين دسته احكام است
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تحقق نظام و سازوكار
بخشي ديگر از قوانين و احكام مصـوب توسـط دولـت، در شـرايط     •

ايـن قـوانين، كـه    . گيرد خاص و براي رسيدن به اهدافي صورت مي
مـثالً  . شوند متغير هستند، به سازوكار يعني شرايط خاص مربوط مي

رسد كه براي حمايت از توليـد،   در يك زمان دولت به اين نتيجه مي
با اين كه در نظـام اسـالمي،   . از واردات برخي كاالها جلوگيري كند

تواند در شرايط خاص ورود  خريد و فروش آزاد است، اما دولت مي
.كاال يا صدور آن را محدود نمايد
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تحقق نظام و سازوكار
اي كه بايد تأكيد كنيم اين است كـه مشـروعيت احكـام واليـي      نكته•

شود كـه حـاكم اسـالمي شـرايط      حكومت اسالمي وقتي حاصل مي
كـه  (معتبر در حكومت اسالمي را داشته باشد و رعايت مصـلحت را  

البته هم خـود او بايـد   . بنمايد) يك معناي دقيق و وسيعي هم هست
مصلحت جامعه را رعايت كند و هم جهاز و ابزارهايي كه زير دست 

حال . او هستند، بايد مصلحت را به معناي وسيع كلمه رعايت نمايند
كنـد، چـه خـود او شخصـاً بـه       قوانيني كه حاكم اسالمي وضـع مـي  

گذاري بپردازد و چه جهاز و ابزارهاي زيـر دسـت او، ممكـن     قانون
است قوانيني درست و مطابق اهداف و مباني اسالمي باشد و ممكـن  

.است خطا باشد
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تحقق نظام و سازوكار
شود اين است كه آيا اگر كسي يقين به  سئوالي كه در اينجا مطرح مي•

تواند با آنهـا مخالفـت كنـد؟ بـراي      خطا بودن اين قوانين داشت، مي
پاسخ به اين سئوال بايد به تفاوت بين احكام واليي فقيـه و فتـاواي   

.فقيه توجه داشته باشيم
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تحقق نظام و سازوكار
اي فتوي دهد، ممكن است فتواي او مطابق واقـع   اگر فقيه در مسئله •

كسي كه يقين دارد فتواي فقيه . باشد و ممكن است مخالف واقع باشد
زيـرا فتـواي فقيـه    . تواند به آن عمـل كنـد   مخالف با واقع است، نمي

اماريت دارد؛ اگر كسي يقين به بطالن آن فتوا داشـت، فتـواي فقيـه    
.براي او حجت نيست

حكم واليي فقيهي كه شـرايط  . اما در احكام واليي اين گونه نيست •
دانـد   پس اگر كسي مي. را داراست ولو خطا باشد، الزم االجرا است

.كه اين حكم خطا است، حق مخالفت با او را ندارد
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تحقق نظام و سازوكار
آحـاد جامعـه   . مقصود از مخالفت در اينجا، مخالفـت عملـي اسـت   •

توانند عمالً با قانوني كه بـه نظـر آنهـا درسـت نيسـت،       اسالمي نمي
ي قانوني كارشناس هم  واضح است اگر در همان زمينه. مخالفت كنند

اما حتي اگـر كارشـناس   . نباشند، اصالً نظر و رأي آنها ارزشي ندارد
ي تخصصي آنها قانوني تصويب شود كه به نظر  هم باشند و در زمينه

آنها، قانون گذار فوايد الزم براي قانون را تصور نكـرده و چـه بسـا    
.قانون ضرر هم دارد، باز حق مخالفت با قانون را ندارند
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تحقق نظام و سازوكار
به عبارت ديگر مخالفت عملي با قوانيني كه حكومـت اسـالمي بـا     •

كند، شرعاً جايز نيست ولو در نظـر   رعايت شرايط خودش وضع مي
.كسي، قانون كامالً باطل باشد
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تحقق نظام و سازوكار
علت اين تفاوت آن است كه در احكام واليي اصًال اماريـت مطـرح   •

حجيت احكام واليي به جهت كاشفيت نيست تا در صـورت  . نيست
تبعيت از آنها بـه دليـل موضـوعيت    . خطاي در كشف، حجت نباشند

. است
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تحقق نظام و سازوكار
در ديدگاه قانون مدار اسالم، اگر جامعه بخواهد اداره شود، تنهـا راه  •

ي جامعه، ملزم بودن آحاد جامعه به عمل بر طبق قوانين اسـت   اداره
درسـت نبـودن   . اي از آنها، اين قوانين درست نباشد ولو در نظر عده

يـك  . قانون در نظر شخص يا گروهي، مجوز مخالفت بـا آن نيسـت  
تواند اطالعات كارشناسي خويش را به قانون گـذاران   كارشناس مي

برساند و موارد خطاي قانون و مضرات آن را توضيح دهـد، امـا در   
.عمل بايد به قانون ملتزم باشد
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تحقق نظام و سازوكار
دولت جمهوري اسالمي خود برخاسته از قانون اساسي اسـت، امـا   . •

.برخي قوانين متفرع، تصويب دولت هستند
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ها انديشه مدون در اسالم وساير انديشه
.ها كه احتمال تالقي و برخوردي با اين نظريه دارند، اشاره كنيم و تفاوت آنها را با اين نظريه مطرح نماييم ي مدون در اسالم واضح شد، الزم است به برخي آرا و انديشه ي انديشه حال كه تا حدي نقطه نظرات نظريه•
ي مردم گذارده است  مقصودشان اين است كه دين يك سري كلياتي را بيان كرده و بقيه كارها را بر عهده. اي قايل به دين حداقلي هستند عده. هاي مطرح در دين، بحث دين حداقلي و دين حداكثري است يكي از انديشه. أ•

شمارند و آحاد جامعه را موظـف بـه دنبـال كـردن همـين اهـداف        برخي اين حداقل را تا چهار، پنج هدف مي. قايلين به دين حداقلي در اين كه دين حداقل چقدر است، با هم اختالف دارند. تا اين كليات را تحقق بخشند
. اي چند هدف را دنبال كرده است اما برخي ديگر معقدند دين اين قدر هم حداقلي نيست بلكه در هر زمينه. دانند مي

اند، اما مقصودشان همان نبوده است به هر حـال بـر    درست است در الفاظ مطرح كرده. البته ظاهراً كسي چندان قايل به حداكثري به آن معنايي كه ذكر شد، نيست. اند در مقابل اين گروه، برخي ديدگاه حداكثري را پذيرفته•
و به تعبير منتقدان اين ديدگاه، بشر جايي . ي مشخصي دارد ها، برنامه-ها و مكان-ي زمان در اين ديدگاه، عقيده بر اين است كه دين براي همه چيز زندگي بشر، خرد و كالن، در همه. اند ي آنها چنين مطلبي را گذاشته عهده

. ها است گوي پرسش-براي فكر و تعقل ندارد، در هر چيزي و هر جايي، دين جواب
هاي حيـات بشـري، يـك فلسـفه، يـك       اي از زمينه ما معتقديم دين در هر زمينه. اي متفاوت و مستقل نسبت به آن دو ديدگاه، نه به آن معنا حداقلي است نه به اين معنا حداكثري ي مدون در اسالم با نظريه ي انديشه نظريه•

عقل به . دين عقل را هم در كشف عناصر ديني پذيرفته است و هم در تطبيق دين در شرايط مختلف. ي فلسفه و مكتب و نظام به معناي الغاي تفكر و خرد بشري نيست اما هرگز عرضه. مكتب و يك نظام عرضه كرده است
هـاي عقلـي مـورد احتـرام      در عينيت خارجي دين نيز، عقل اعتبار دارد و داده) كشف فلسفه، مكتب و نظام(و پس از كشف دين . عنوان حجت باطني در كنار حجت ظاهر، به عنوان يكي از عوامل كشف دين مطرح است

.است
اعتبار عقل در هر يك از اينها بـا يكـديگر   . تواند بفهمد، در جايي يقين دارد و در جايي ظن دارد در جايي مي. در هر جا عقل، حكم خاص به خودش را دارد. هاي خودش، معتبر است البته واضح است عقل با محدوديت•

.ي احكام آن درست باشد و نه مطلقا مردود است كه تمامي احكامش به كناري گذارده شود-به عبارت ديگر در شريعت نه عقل مطلقا مورد پذيرش است كه همه. متفاوت است
اند، مقصودشان از گوهر، مفاهيمي بسيار بسيار كلي است كه اهداف ديـن را   آنها كه بحث گوهر و صدف دين را مطرح كرده. شود، بحث گوهر و صدف دين است ي دين مطرح مي هايي كه در فلسفه يكي ديگر از انديشه. ب•

تواند بـه ايـن گـوهر     اگر كسي به شكل ديگري مي. اين گوهر الزم نيست حتماً در نماز و روزه و حج تحقق يابد. گويند گوهر دين عبوديت است مثًال مي. نامند هاي عملي دين را، صدف مي دهد و تمامي بخش تشكيل مي
هاي عملي  بدين ترتيب بحث گوهر و صدف، تمامي بحث. اي بيش نيستند، اين گوهر است كه اهميت دارد به عبارت ديگر اين اعمال، پوسته. دست يابد، الزم نيست از طريق اين عبادات خاص دنبال تحقق گوهر دين باشد

.شود كشاند و مسلماً در پي آن هم لوازمي پديدار مي مي) پوسته(دين را به سمت صدف 
مثالً وقتي سخن از نظام اقتصادي اسالم است، اين يك صدف است كه گوهرش رسيدن انسان به . دانيم، از ديدگاه قايالن گوهر و صدف دين، صدف خواهد بود ي مدون جزو عناصر ثابت مي ي انديشه تمامي آنچه در نظريه•

.ندالبته همان طور كه گفتيم گوهر در نظر آنها يك سري مفاهيم بسيار بسيار كلي است پس چه بسا همين را هم به عنوان گوهر قبول نداشته باش. يك فضاي امن معرفتي و معيشتي است
اعمـال  . ما موظف هستيم به آنچه دين دسـتور داده عمـل كنـيم   . ي گوهر و صدف دين، سخن خطايي است اضافه بر اين كه اصًال نظريه. ي مدون در اسالم بحثي غير از بحث گوهر و صدف دين است ي انديشه بحث نظريه•

. كسي كه به دنبال تقويت عبوديت است، حق ندارد به جاي اعمال عبادي واجب، كار ديگري انجـام دهـد  . اند، اما معنايش اين نست كه عمل رها شود و همه فقط به دنبال هدف بروند شرعي يقينًا براي هدفي قرارداده شده
.تر اصوالً تحقق آن اهداف بدون اين اعمال ممكن نيست به عبارت دقيق

شهيد معتقد است در تشريع و قانون گذاري، خداوند تا جايي قـانون وضـع كـرده ولـي     . كنيم ي مدون در اسالم مطرح مي ي انديشه هايي است كه در مقايسه با نظريه ي منطقة الفراغ شهيد صدر، يكي ديگر از بحث نظريه. ج•
ي ولي جامعه گـذارده تـا در شـرايط مختلـف      خداوند اين منطقه را بر عهده. ي منطقة الفراغ در اين اصطالح يعني جايي كه خالي از قانون است كلمه. خداوند در آنجا قانوني نگذارده است. جاهايي بدون قانون مانده است

.قانون گذاري نمايد
اين قوانين در تحقق عيني خودشان ممكن است تحت . ها قانون گذاري كرده است ي زمينه در اين ديدگاه خداوند در همه. اي كه شارع هيچ قانوني در آنجا نداشه باشد، وجود ندارد ي مدون، منطقه ي انديشه بر اساس نظريه•

هـر  . به عنوان نمونه، همان طور كه قبالً هم مثال زديم، در دين اسالم مبادله و خريد و فروش في حد نفسه جـايز اسـت  . شوند تأثر شرايط مختلف به اشكال گوناگون دربيايند، اما هيچ گاه از عنوان قانون بودن خارج نمي
ايـن  . شـود  هايي قرار داده مـي -اما در شرايط خاص در آن هنگام كه كشور با مشكالتي مواجه است، براي صادرات يا واردات محدوديت. تواند از هر كشوري هر چيزي بخرد و در هر جايي كه خواست بفروشد كسي مي

. اين گونه نيست كه خريد و فروش در اينجا قانون نداشته باشد و تشريع الهي آنجا را شامل نشود. ها قوانيني است مربوط به شرايط خاص محدوديت
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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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