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  بسمه تعالی
 

  استنباط و زمان و مکان
  
  

  سید صادق حقیقت
  ١٣٧٤ سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،، قم، مؤس٢ج اجتھاد و زمان و مکان، 

  
  مقدمه:

  
و یا ناآگاھانه و غیر  ،ھای شرعی و غیر شرعی ممکن است مضبوط و آگاھانه تأثیر زمان و مکان در استنباط

ھای یک شخص نیز ممکن است در طول زمان دچار تحول شود. اجتھاد  قابل اندازه گیری باشد. برداشت
مراجع در قرن بیستم، عالوه بر تنوع مصادیق، دارای وجوه افتراقی با اجتھاد در صدر اسالم است. در تأثیر 

اجتھاد در مسیحیت نیز دچار چنین  و ھمگان به آن اعتراف دارند. ؛الجمله اختالفی نیست زمان و مکان فی
ھر چند  و راز جدا شدن فرقه پروتستان از کاتولیک را باید در ھمین امر جستجو کرد. ؛تی بوده استتحوال

اصل تأثیر  زمان و مکان در استنباط، متفق علیه به نظر می رسد، ولی کاوش در زمینه ھای ذیل، کوششی 
  مضاعف را می طلبد:

  ،د طی می کندل مقصواجتھاد و مراحلی که مجتھد برای رسیدن به سر منز فرایند -
 ،مکان در روند اجتھاد و مراحل آن ایضاح تأثیر زمان و -
 ،ھای شرعی گونه ھای مختلف تأثیر زمان و مکان در استنباط -
ھر گونه کلی  (و دوری از یافتن معیاری مشخص با چارچوبی معین برای تأثیر زمان و مکان در اجتھاد -

  ،گویی در این زمینه)
  و روشن بر اساس بند فوق. توصیه ھای عملی -

  مقاله حاضر، اھداف فوق را در دو بخش دنبال می کند:
بخش اول به تأثیر زمان و مکان در اجتھاد، اختصاص یافته است. ھدف از طرح مباحث مختلف در این 

تن پاسخی برای سؤال اصلی بحث ھت یافو کوشش جبخش، تبیین مواضع وفاق و خالف در مسأله، 
  است.

می  مقاله به ارتباط زمان و مکان با اندیشه ھای سیاسی متفکران اسالمی و غیر اسالمی،بخش دوم 
پردازد. در واقع، یکی از گونه ھای اجتھاد، استنباط در حوزه اندیشه سیاسی است. نظریات متعارض 

ی آرا و تأثیر زمان و مکان در کیفیت شکل گیر ؛اندیشمندان اسالمی در این زمینه باید ریشه یابی شود
  اسی ایشان بررسی گردد. یو اندیشه ھای س

  

  زمان و مکان و اجتھاد: بخش  اٌول
رویکرد جدید حوزه ھای علمیه شیعه و سنی به مبحث تأثیر زمان و مکان در اجتھاد، متأثر از مقتضیات 

ھای مختلف در کشورھای در حال رشد با فرھنگ غرب،  زمانی و مکانی خاص است. رویارویی فرھنگ
تأثیر زمان و مکان در مقتضیات  ب تحول و حرکتی نوین در راھبردھای استنباط و اجتھاد شده است.موج

ھای فکری در حوزه ھای اندیشه دینی، ممکن است نامحسوس و غیر مستقیم باشد.  آنھا بر حرکت
ھمان گونه که جھان مسیحیت در قرون وسطی، ضرورتی برای تحول در اجتھاد احساس نمی کرد، 

فرھنگی با تمدن غرب، شاھد طرح جدی این بحث نبود. تحوالت در اسالم نیز تا قبل از رویارویی  جھان
دین پروتستان و اصالحات مذھبی، با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرھنگی پس از رنسانس ارتباط 

ونه مستقیم دارد. نسیمی از این تحوالت در آغاز قرن بیستم در جریان مشروطیت وزیدن گرفت. ھمان گ
که علم و ارتباطات در سده اخیر به اندازه تمام تاریخ، دچار تغییر شده، تحوالت مھمی نیز در حوزه 

و تحوالت جھان اندیشه اسالمی در این دوران به وجود آمده است. خیزش تفکر اسالمی در سده اخیر 
ه مشترک در این ترین وج مسیحیت، باالخص در دوران اصالح دینی، دارای وجوه تشابھی ھستند. مھم

  دو تحول، ضرورت انطباق احکام شریعت با مقتضیات زمانی و مکانی است.
یکی از عواملی که ھمواره بر تأثیر زمان و مکان در اجتھاد مؤثر بوده، قدرت سیاسی و تصدی شؤون 

ور حکومتی است. مجتھدانی که فارغ از تحوالت اطراف خود به اجتھاد می پردازند و سھمی در اداره ام
جامعه ندارند، ضرورتی برای تحول در شیوه ھای استنباط احساس نمی کنند. بر عکس، مجتھدی که 

ھایی در این زمینه برخورد  ناسازهسعی در کاربردی کردن مبانی نظری خود دارد، بدون شک به  ھمواره
نیز در مرحله و بسیاری از فتاوی  ؛بسیاری از مباحث در نظر چنین مستنبطی لغو خواھد بود می کند.

عمل، کارآیی خود را از دست می دھد. فتاوی از این نظر که حالت کلی دارند، در مرحله عمل عمدتًا با 
  تعدیل می شوند:دو قاعده مھم فقھی 
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  ،قاعده اھم و مھم در باب تزاحم - الف
  عناوین ثانویه. -ب

و چه بسا در  ؛صادر می شود حکم اولی بدون توجه به امکان تزاحم با دیگر احکام یا عناوین ثانویه
 مرحله عمل با حکمی دیگر تزاحم پیدا می کند و یا با توجه به ععنوانی ثانوی مثل ضرورت، تعطیل گردد.
 ؛اھل سنت به دلیل درگیر بودن با امر حکومت و قدرت سیاسی، زودتر از شیعیان به این امر توجه کردند

مذھب را در ھمین نکته می توان جستجو کرد. بحث علی حده برخی از فقھای سنی و راز واقع گرایی 
 ١و گفتگو در باره عناوین مھمی ھمچون "مصلحت" و تقسیم آن به سه قسم ضروری، حاجٌی و تزیینی،

به ھر  با توجه به نیاز حکومتی ایشان به مبانی فقھی و توجیه شرعی حاکمیت، صورت گرفته است.
بسیار برای تبیین ھایی و کوشش  ؛پنھانی در اجتھاد استزمان و مکان دارای تأثیرھای پیدا و  ،حال

  چنین تأثیری باید تحقق پذیرد.
  

  احکام ثابت و متغیر       
اندیشمندان اسالمی برای حل معضل ثابت بودن دین و تعدد و تحول مصادیق و مسائل در طول زمان، 

ا تفاوت قائل شدن بین احکام این معضل را ب ھای متعددی ارائه داده اند. طباطبایی و مطھری جواب
و بدین لحاظ دچار دگردیسی نمی شود. از  ؛ثابت و متغیر حل کره اند. شرع دارای احکام ثابتی است

احکام متغییری با توجه به نقش زمان و مکان، تدارک دیده شده که پویایی دین اسالم و  ،طرف دیگر
و مجتھد با عنایت به  ؛باب اجتھاد باز است امکان انطباق آن بر ھر زمان و مکانی را اثبات می کند.

احکام ثابت و راھبردھای کلی شرع می تواند، احکام مصادیق و مسائل ھر جامعه را با توجه به 
از یک سو می توان ثابت کرد که دین اسالم دچار  ،مقتضیات زمانی و مکانی آنھا استخراج کند. پس

و از سوی دیگر ، پویایی فقه و  ؛ک شکل باقی می ماندتحول بنیادین نمی شود و اصول آن ھمواره به ی
دی آملی جوا یی تفکر دینی را در شرایط مختلف اثبات می کند.آتوجه به تأثیر زمان و مکان، کار اجتھاد با

"آن قوانینی که مربوط به پرورش فطرت آدمی است، ھمان قوانین تشریع  :نویسددر این ارتباط می 
ط ھیچ کس قابل تغییر و تبدیل نمی باشد: حالل محمد حالل ابدًا الی یوم است که در ھیچ حالت، توس

ت است، به چگونگی اجراء القیامه... اما آن قوانینی که عھده دار اداره کیفیت ازتباط انسان با طبیع
"مقررات متغیر و غیرثابت آن  :ز معتقد استیطاھری خرم آبادی ن ٢می برمی گردد."احکام ثابت و دائ

و با از بین رفتن  ؛مقرراتی است که بر اساس نیازھا و مصالح تدریجی بشر وضع می شودسلسله 
موضوع و یا تغییر آن، منتفی می شود و یا تغییر می یابد... امروز با روابط بین المللی که وجود دارد، 

ه نامه ھا و انواع مقررات مربوط به تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی و پیمانھا و قراردادھا و مقاول
عھدنامه ھا ضرورتی است که در گذشته موضوعی برای آنھا وجود نداشت. بنابراین ھر اجتماعی ناچار 
از یک سلسله مقررات قابل تغییر و تبدیل است که با سیر تدریجی و تکاملی اجتماع و تبدیل و تغییری 

      ٣این مقررات نیز تغییر می کند." و خصوصیات زمانی و مکانی، ؛که در اوضاع و احوال زندگی پدید می آید
  

 رابطه بحث ثابت و متغیر با بحث زمان و مکان      
بحث ثابت و متغیر، درآمدی بر بحث زمان و مکان تلقی می شود. روند اجتھاد احکام شرعی و استنباط 

ابت و متغیر چه نقطه تمرکز بحث ث آنھا از کتاب و سنت با تطبیق آنھا بر موارد خاص، متفاوت است. آن
چه مد نظر ما در بحث حاضر است، نکته اول می باشد. البته نقاط اشتراکی بین  و آن ؛است، نکته دوم

سزا در تطبیق بر مصادیق و ه زمان و مکان دارای تأثیری ب ،دو بحث فوق نیز وجود دارد. به ھر حال
  فرآیند اجتھاد است.ھمچنین کیفیت استنباط احکام شرعی (بدون نظر به تطبیق بر موارد) و 

  
  نظریه ھای موجود در باره نقش زمان و مکان در اجتھاد

اصل این مسئله که زمان و مکان نقشی فی الجمله در اجتھاد دارند، قابل انکار نیست. در این میان، 
و گروه دیگری که عمدتًا به ضرورت  ؛گروھی که تعصب دینی خاصی دارند، این اثر را بسیار کوچک

ر اسالمی و تمدن غرب نظر دارند، راه افراط را در پیش گرفته اند. تبیین علل و چگونگی احیای تفک
آورنده راه وسطی  ھای دینی، می تواند به وجود رویکرد این دو گروه به نقش زمان و مکان در استنباط

م، چه مسلم است، لزوم آشنایی مجتھد با مقتضیات زمانی و مکانی ھنگام ارائه حک آن تلقی شود.
زمان ھا بپردازد. کسانی که به نقش  مسائل مستحدثه و مصادیق خاصی است که احیانًا باید به آن

و منابع آن را کتاب و  ،ابزارھای اجتھاد را علومی مثل رجال و اصول فقه ،یستندنومکان در اجتھاد معتقد 
قرون اخیر وجود نخواھد  بنابراین، تفاوت چندانی بین اجتھاد مجتھدان چند قرن پیش و سنت می دانند.

ھایی در زمینه تأثیر زمان و مکان در اجتھاد به چشم می خورد. در این زمینه به  در مقابل، افراط داشت.
  دو مثال بسنده می کنیم:

ھر قضیه از ھر علمی در ھر قضیه از علمی  ،نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت: بر این اساس –اول 
، مجتھد نمی تواند خود را از علوم پایه و علوم دیگری که ظاھرًا غیر مربوط به و بنابراین ؛دیگر تأثیر دارد
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نظر می رسند، مستغنی بداند. نظریه قبض و بسط در نھایت امکان، به تأثیر زمان و مکان و علوم ھر 
  عصر بر اجتھاد، پای می فشارد.

 حکمی نیست، بلکه اشکالکلیتی که در این نظریه ادعا شده نه تنھا دارای مبانی استداللی مست
ھای نقضی فراوانی بر آن وارد است. سروش رکن اول این نظریه را توصیف، رکن دوم را تبیین و رکن 

و چنین گفته  ؛ت فوق به شکل ادعایی مطرح شدهدر رکن دوم کلی ٤سوم را توصیه معرفی کرده است.
 ،به ھر حال جمعی دارد."شده که "فھم شریعت مستقل از "فھم طبیعت نیست... و دانش ھویتی 

ھای نقش مستقل زمان و مکان (و علوم  غرض از طرح این نظریه در این جا، صرفًا معرفی یکی از مثال
  مختلف) در اجتھاد است.

عنوان "مصلحت" و احکام حکومتی در فقه اھل سنت به دلیل درگیر بودن با مسائل حکومتی،  –دوم 
و مقدم بر ھر  ،این عنوان را از عناوین اولیه خمینیت. امام بسیار زودتر از فقه شیعه مطرح شده اس

حکم شرعی دانسته اند. بدیھی است مصلحت، مانند ھر عنوان دیگر، دارای ضوابط مشخصی است. 
عدم عنایت به این تذکار باعث شده عده ای با تمسک به این باب واسع، ھر ایده ای را در باب قدرت 

دیگر، دولت اسالمی بر اساس مصلحت می تواند مالکیت خصوصی را  سیاسی، عملی ببینند. به بیان
 تحدید کند، آزادیھای سیاسی را در مواردی خاص کنترل کند، احکام اولیه شرعی را تعطیل نماید.
سؤالی که برای ھر شخصی ممکن است مطرح شود، آن است که آیا معیاری برای مصلحت وجود 

ضمانتی برای باقی ماندن جل احکام شرعی باقی می ماند؟ به  ندارد؟ و بنابر سعه بی ضابطه آن چه
"نظامی که ما در نظر داریم،  ھمین دلیل است که برخی در ارتباط با "مصلحت نظام" معتقدند که :

نظام در یک مقطع تاریخی خاص نیست، بلکه نظام کل مجتمع و مکتب است... اھم و مھمی که ما 
وگرنه مکتب اسالم از بین خواھد  ؛تغیر حتمًا باید حفظ شودیین المی گوییم بدین معنی است که قوان

رفت، اگر چه ممکن است مجتمع تا چند سالی حفظ شود ... ما مالکیت را از احترام انداخته ایم ... 
   ٥گویا ملحق به معدوم می باشد." که قوانین متغیری که مشمول اھم و مھم است، آن قدر کم است

ر این بند در این مقاله است، ضابطه مند بودن مصلحت می باشد، ھر چند این دا چه مورد استناد م آن
ضوابط در حال حاضر دارای چارچوب مشخصی نبوده باشند؛ مثًال اگر مصلحت (نه ضرورت) در حکومت 
اسالمی چنین ایجاب کند که اتوبانی وسیع از محلی خاص بگذرد و خانه ھا و مغازه ھایی در این مسیر 

د، یک تصور آن است که دولت، حق تحدید مالکیت و نقض حقوق مردم را ندارد. مسلمًا با خراب شو
چنین بینش بسته ای نمی توان حتی یک دھستان را نیز اداره کرد! تصور دوم آن است که دولت حق 
 تخریب خانه ھا و امالک مردم را بدون پرداخت غرامت دارد. بنابراین، برای رسیدن به مصلحتی عمومی،

که ھر چند دولت چنین حقی می توان مصلحت اشخاص  را تحت الشعاع قرار داد. تصور سوم آن است 
ولی از آن جا که مصلحت، ضابطه مند است، دولت باید غرامت چنین عملی را به ایشان بپردازد  ؛را دارد

ر عین حال ضابطه تا مسکنی در جای دیگر تھیه کند. به بیان دیگر، مصلحت، عنوانی غیر قابل انکار و د
با توجه به این که اتوبان  بین مصالح واقعی و مصالح ادعایی باید قائل به تفاوت شد.البته مندی است. 

صرفًا جھت آسایش در حمل و نقل (نه عنوانی ھمچون ضرورت) ایجاد می شود، مسلمًا مصلحت 
آن، تصور نمی گردد. جان  واقعی در تخریب خانه ھا و مغاره ھای بسیاری از مردم بدون پرداخت عوض

ھایی در نقش زمان ومکان، باید این عنوان کلی حتی  کالم آن که با توجه به احتمال وجود افراط و تفریط
  المقدور تبیین و تحدید گردد.

  
  ضرورت تحول در اجتھاد       

تنباط، امری می توان گفت که تأثیر زمان و مکان بر اجتھاد و اس ،)Descriptiveاز دیدگاه توصیفی ( 
است. مجتھد در بسیاری از موارد بدون توجه به چنین تأثیری فتوا نا آگاھانه واقعی و در برخی موارد 

می دھد. انسان موجود پیچیده ای است که تأثیرات فراوانی از محیط خود می گیرد. این تأثیرات معموًال 
ایی با اجتھاد در قرون قبل دارد. اجتھاد در ناخودآگاھانه اند. اجتھاد در قرن بیستم، خواه ناخواه تفاوتھ

دوران خفقان و نبودن احتمال تشکیل حکومت اسالمی، تفاوت ھای اساسی با اجتھاد پس از نشستن 
ی ھنجاراز دیدگاه  بر سریر فدرت دارد. بسیاری از این تحوالت در امر اجتھاد، قھری و ناخودآگاھانه اند.

)Normativeی در اجتھاد، ضروری و الزم به نظر می رسد. اگر اجتھاد با ضوابط )باید گفت که چنین تحول
و  ؛مشخص و در چارچوب معقولی به حرکت پویای خود ادامه ندھد، دچار ضعف و سستی می شود

  عدم تطابق دین با نیازھای زمان خود را می نمایاند. معضل
اضافه کرد که این تحول باید در بستر تحول در اجتھاد از دو دیدگاه توصیفی و ارزشی، باید  تبیینپس از 

و ضرورت طرح چنین ضرورتی  ؛زمان و به تدریج صورت پذیرد. دولت شیعی ایران در برھه خاصی قرار دارد
است.  ،مباحثی بی ارتباط با پیروزی انقالب اسالمی ایران، به عنوان مھمترین حادثه اواخر قرن بیستم

سی در شیوه استنباط وجود دارد، نمی توان قبل از رسیدن در چنین شرایطی که احتمال تغییرات اسا
به الگویی جدید، ساختار کھن را واژگون کرد. تحول در روش اجتھاد، امری نیست که با تبلیغات و ظرف 
یک شب و یا یک سال صورت پذیرد. نظریه ای ھمچون قبض و بسط تئوریک شریعت نیز قبل از اثبات 

جتھاد، طرحی کلی ارائه کرد و اجتھاد را متأثر از ھر قضیه از ھر علمی تأثیر قضایای علوم قریب به ا
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ھای متفاوت در  دانست. در چنین شرایطی نه به لحاظ ثبوتی، بلکه از دیدگاه اثباتی، وجود چالش
  یھی یا قابل انتظار به نظر می رسد.  دمقابل چنین نظریه ای، ب

  
  مقایسه تأثیر زمان و مکان در اسالم و مسیحیت

ی در نھاد آنان ذخیره کرد که به محض رفع موانع در آغاز ظرفیتھا در دوران قرون وسطی،  اسارت انسان
رنسانس، به شکل بی سابقه ای رھا گشت. جایگزینی افراطی انسان محوری، عقل گرایی و طبیعت 

جود آورد. گرایی به جای خدا محوری، تعبد و دین گرایی، زمینه تحول عمیق در جھان مسیحیت را به و
تجدید نظرطلبی در جنبش اصالح دین توسط کالون و لوتر، بی ارتباط با بن بست کاتولیسم در قرون قبل 

چه از جنبش اصالح دین انتظار می رفت، چیزی جز  آن ،به ھر حال و تحوالت رنسانس به بعد نبود.
ط زمانی و مکانی ملغمه نامعقول و معجون نا ھمگونی از اصول اساسی مسیحیت و مقتضیات شرای

  نبود.
فقه شیعه به دلیل درگیر نبودن با امر حکومت در تمامی دوره ھای تاریخی، تغییرات جھشی و غیرقابل 

و بدون  ؛انتظاری نداشته است. پیروزی انقالب اسالمی ایران صفحه جدیدی را در تاریخ اجتھاد ورق زد
ولی تدریجی و معقول را تدارک نبینیم، اگر تح .شک، از این نظر در برھه ای خاص به سر می بریم

ممکن است به سرنوشتی شبیه عالم مسیحیت دچار گردیم. با کمال تأسف باید اقرار کنیم که تحوالت 
و تأثیر گذاشته است. ما از نظر فرھنگی  ه،نوین جھان با تأخیری سیصد ساله به سرزمین ما رخنه کرد

ھای زلزله مدرنیسم را احساس نکرده ایم، چه  ز لرزشدر آرامش قبل از طوفان به سر می بریم و ھنو
رسد به پس لرزه ھای آن در فالب پسامدرنیسم! اگر نھضت ترجمه بار دیگر نضج گیرد و ایران اسالمی 
در گوشه ای از ادبیات دھکده جھانی برای خود جایی باز کند، انفجار اطالعات ممکن است زمینه چنین 

  رستاخیزی را فراھم سازد.
  
  ثیر زمان و مکان در عبادات و معامالتتأ
به یک اندازه نیست. در  (اجتماعیات) تالثیر زمان و مکان نسبت به اجتھاد در دو باب عبادات و معامأت

زمان و مکان تأثیر عمده ای  ،شر از درک مناطات احکام عاجز استباب عبادات به این دلیل که عقل ب
امضایی ین موضوع با عرف است؛ و ثانیًا بیشتر مصادیق معامالت اوًال تعیندارد؛ ولی در باب معامالت، 

عبادات ھا در اختیار ما نیست،  شارع به جھات خاصی که علل و مناطات آن نه تأسیسی. ،ھستند
کرده است. مکلفان چھارده قرن قبل با مکلفان امروز در این  عشکل خاصی تشری نماز را به ھمانند

قل باید اصل را بر چنین امری قرار دھیم. عبادیات رابطه انسان و خدا را و یا الا ؛جھات مساوی ھستند
این ارتباط دو جانبه، کمتر از زمان و مکان و مصادیق و مقتضیات مختلف، متأثر می  و ؛شامل می شوند

برعکس، معامالت که معموًال امضایی بوده و قبل از آمدن اسالم نیز بین مردم وجود داشته اند،  ٦ گردد؛
ه شدت از مقتضیات زمانی و مکانی متأثر می شوند. امضایی بودن معامالت با تحدید آنھا توسط ب

  شارع، منافاتی ندارد. احتمال رسیدن به مناط احکام در معامالت بسبار زیادتر از عبادات است.
شکل حکومت و شیوه جنگیدن معصومین  جھت ایضاح ھر چه بیشتر بحث، ذکر چند مثال الزم است.

) بدون شک دارای نکاتی حائز اھمیت برای حکومت اسالمی در زمان حاضر است، ولی مھم آن (ع
نباید انتظار داشت که  ،ھای زمانی و مکانی متأثرند. بدین لحاظ است که این گونه مسائل از ضرورت

. ھای جنگیدن در قرن بیستم، مشابھت چندانی با شیوه مبارزه در صدر اسالم داشته باشد استراتژی
زومًا موجد حکمی شرعی و کلی حتی می توان ادعا کردکه فعل معصومین (ع) در چنین مواردی ل

مثًال حضرت علی (ع) در جنگ جمل شیوه ای را برای جنگیدن برگزیدند، به این علت که عقالی  ؛نیست
ه به این قوم و متخصصان فن نیز با توجه به شرایط زمانی و مکانی، با چنین راه حلی موافق بودند، ن

دلیل که حکمی کلی برای استراتژی جنگ در تمامی اعصار و امکنه از طرف شارع مقدس وضع شده 
  باشد.

حال به اختالف نظر فقھا در مالک قصر و تمام نماز توجه می کنیم. برخی مالک قصر را مسافت شرعی 
ر شخصی طرف (چھار فرسخ شرعی) و برخی دیگر مسافت یک روز می دانند. بنابر رأی دوم، اگ

ساعات معدودی با ھواپیما به شھر دیگر برود و برگردد، نماز او تمام است. سؤالی که ممکن است با 
توجه به نکات قبل به ذھن آید، این است که آیا تعبدیات در این مورد از زمان و مکان متأثر شده یا علتی 

أثیر زمان و مکان در تعبدیات کمتر از دیگر در این اختالف فتاوی مؤثر است؟ ھمان گونه که بیان شد، ت
معامالت است. علت اختالف فتوا در مثال فوق، تأثیر زمان و مکان در نقش اجتھاد نیست، بلکه وجود دو 

دسته اول، مالک قصر را مسافت شرعی و دسته دوم، مالک را مسافرت یک روز  .دسته روایت است
ممکن است در نظر گرفتن شرایط مسافرت در  ،ین دو مبنابیان کرده اند. در بعد فتوا و انتخاب یکی از ا

مجتھد بر  ،ولی به ھر حال ؛آن زمان (مثًال برابر بودن مسافت شرعی با زمان یک روز) مؤثر بوده باشد
حائز اھمیت  انتخاب می کند. توجه به این نکتهاساس موازین استنباطی خویش، یکی از دو مبنا را 

ن در زمان حاضر  (مثل اختراع ھواپیما و ... ) موجب تنوع فتاوی در ای است که پیشرفت علوم و فنون
، بلکه دو دسته روایات مزبور، منشأ دو قول مختلف در باب قصر و اتمام است. مثال مسأله نشده
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مسافرت با ھواپیما در ساعاتی معدود، تنھا مصداقی برای قول دوم است، نه علت تمایل به چنین 
  نظری.

از طھارت اھل کتاب و شیوع این فتوا در زمان حاص سخن می گوییم، نمی توان ضرورت ھمچنین وقتی 
مراوده با اھل کتاب و زیاد شدن ارتباطات ملل جھان را علت اصلی چنین فتوایی دانست. بسیاری از 
فقھای قرون قبل به طھارت کتابی معتقد بوده اند. علت اصلی اختالف اقوال در طھارت کتابی، وجود دو 
دسته روایات مخالف در این باب است. قائالن به طھارت کتابی، روایات مخالف را معموًال حمل برنجاست 

            ٧عرضی یا کراھت می کنند.
تر از باب معامالت است. بخش معامالت ممکن  در ھر حال، نظریات فقھا در بخش عبادات به ھم نزدیک

شتر فقھای شیعه و سنی به تأثیر زمان و مکان رأی در این صورت بی ٨است دارای نص خاصی نباشد.
داده اند. ظاھری ھا (از اھل سنت) و اخباری ھا (از شیعه) حتی در چنین مواردی کارایی خاصی برای 
عقل در نظر نمی گیرند. در معامالتی که دارای نص خاصی ھستند، برخی به تأثیر زمان و مکان و 

ترین نقطه بحث، ھمین صورت است. شافعی،  شده اند. مھمگروھی دیگر به عدم تأثیر آن متمایل 
و اکثر فقھای شیعه و سنی ازدسته دوم ھستند. ما با اثبات قول  ،شیبانی و ظاھری ھا از دسته اول

دوم باید مالک تأثیر زمان و مکان در اجتھاد را دریابیم ؛ چرا که کلی گویی در این زمینه، گرھی را از 
  مشکالت نمی گشاید. 

  
  ونه شناسی تأثیر زمان و مکانگ

فرض ما در بدو ورود به این مبحث، مردود بودن نظریه تحول احکام بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی 
است. قائالنی به این نظریه معتقدند که اسالم با دارا بودن انعطاف و مرونت نسبت به ابعاد زندگی 

و ھر گونه تغییر احتمالی را در این نظریه را می  ؛بشر، در برابر رویدادھا و مظاھر زندگی خاضع است
طرفداران این قول که معموًال در جھان اھل سنت در قرن اخیر محبوبیتی یافته اند، خواھان  ٩پذیرد.

تحول  ھستند. یھای غیر اصول انطباق اسالم با فرھنگ غرب حتی به قیمت بزک کردن دین از راه
کانی، غیر از تحول احکام شریعت است. نقطه تمرکز بحث حاضر، اجتھاد با توجه به مقتضیات زمانی و م

یافتن مناط تحول اجتھاد و استتنباط از بین مصادیق مختلف است. به این جھت، قبل از رسیدن به چنین 
  ھدفی، مصادیق و گونه ھای مختلف تأثیر زمان و مکان در اجتھاد را باید بررسی کرد.

در عمق دادن و بھتر فھمیدن مفاھیم است. زمان و مکان تأثیر از ا غیر در این جنکته دیگر آن که بحث ما 
تری به خود  بسیاری از اصطالحات یا قضایا (عمدتًا در باب اخالق و عقاید) در طول زمان، معانی ژرف

عرفانی و  ژرفمعانی تر، فھم ما از آنھا عمیق تر می گردد. بسیاری از  و به عبارت صحیح ؛می گیرند
ر زمان ظھور حضرت حجت (ع) آشکار می شوند؛ ھمان گونه که الیه ھای معانی برخی دیگر اخالقی د

و  ؛یین می گردد. بحث مقاله حاضر، تأثیر زمان و مکان در استنباطات فقھی استبدر طول زمان، بھتر ت
جا که بحث  این گونه استنباطات نیز ھر چند ممکن است به مفاھیم عمق بیشتری بدھد، ولی از آن

  انگیز و اختالفی نیست، از نقطه تمرکز بحث ما خارج می شود.
متذکر می شویم که اصل اولیه، اشتراک  قبل از ذکر گونه ھای تأثیر زمان و مکان در استنباطات فقھی

افراد در زمان ھا و مکان ھای مختلف نسبت به احکام شریعت است. ادله تمام و کامل شدن دین و 
د حالل ابدًا الی یوم القیامه و حرام محمد حرام ابدًا الی یوم القیامه" و عموماتی ھمچون "حالل محم

اطالقات ادله شرعی، مثبت چنین اصلی تلقی می شوند. در مثال ھایی که برای گونه شناسی تأثیر 
این زمان و مکان ذکر خواھیم کرد، اختالف ھایی بین فقھا مشاھده می شود. کاوش در ریشه یابی 

واند ھدایت کننده برای یافتن پاسخ به سؤال اصلی پژوھش باشد. موارد ذیل، در ھر اختالفات می ت
صورت، استثنایی بر اصل اشتراک افراد در احکام شریعت (و عدم تأثیر زمان و مکان در احکام) تلقی می 

  گردد:
اول  ممکن است از قمار از نظر شیعه و اھل سنت اجماعًا حرام است. وسیله قمار ) تبدل موضوع:١

اده شده باشد؛ ھمان گونه که امکان دارد از آالت معده قمار محسوب نشود. ھر یک از مبرای این کار آ
دو صورت فوق ممکن است با رھن یا بدون رھن باشد. مسلمًا بازی با آالت معده برای قمار با رھن، 

ده اختالفی است؛ ھر حرام؛ و بازی با آالت غیر معده بدون رھن، بی اشکال است. دو مورد باقی مان
به حرمت آن فتوا داده اند. اگر بازی با آالت قمار بدون رھن را حرام  خمینیچند علمایی ھمچون امام 

فرض کنیم، احتمال دارد موضوعی در طول زمان، آلت بودن خود را از دست بدھد. امام خمینی (قده) 
البته در خصوص شطرنج این سؤال  ١٠بنابر این فرض بازی با شطرنج بدون رھن را جایز دانسته است.

  وجود دارد که آیا در زمان ھای قبل آلت قمار بوده که اکنون از آلت قمار بودن افتاده باشد؟
، بنابر مبانی گوناگون، به شکل گذرا اشاره شود؛ به ھر حال، مبنای بحث این است که به موارد مختلف
  کان در استنباط شرعی ارائه کنیم.تا در نھایت مالک و معیاری کلی برای نقش زمان و م

مثال دیگری که می توان برای تبدل موضوع ذکر کرد، وقتی است که موضوع مقید و مشروط گردد. بدون 
شک، حکم موضوع مشروط و مقید، غیر از موضوع مطلق است. به طور مثال، دروغ از گناھان کبیره 

  و حتی واجب شود. –معنای اخص به  –است؛ ولی اگر موجب نجات آدمی شود، چه بسا جایز 
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ظاھر برخی نصوص، اختصاص بعضی موضوعات به حکمی مشخص است؛ ھر چند  ) تعمیم موضوع:٢
با جمع آوری قرائن مختلف می توان به تعمیمی در موضوع قائل شد. یکی از این موارد، احتکار است. 

یم احتکار، در تنگنا قرار گرفتن مجتھد می تواند با تنقیح مناط به این نکته برسد که علت اصلی تحر
در حقیقت ذکر چند مورد در  ؛ و اگر موارد خاصی در روایات ذکر شده، از باب حصر نیست.١١مردم است

روایات، از باب ذکر مصادیق بارز احتکار در زمان و مکان خاص است. قرائنی که در این راستا می توان به 
کر بعضی از مثال ھا (مانند روغن زیتون) در برخی آن ھا استشھاد کرد، مناسبت حکم و موضوع، ذ

روایات و عدم ذکر آن ھا در برخی دیگر، اختصاص حرمت احتکار در برخی روایات پس از سه یا چھل روز، 
تقیید به نایاب بودن آنھا و اطالق برخی روایات نسبت به تحریم احتکار است. آیت حائری دو راه حل 

که روایات منحصر کننده، قضیه ای  ارائه کرده است؛ راه حل اول آن استبرای تعمیم موضوع در احتکار 
  ١٢خارجیه را بیان کرده اند؛ نه قضیه ای حقیقیه را. راه حل دوم، حکومتی دانستن این گونه امور است.

مورد دیگر در تعمیم موضوع، زکات است. قرائنی که برای این تعمیم وجود دارد، عبارتند از: امضایی بودن 
م مالیات در اسالم، عفو از زکات در برخی موارد، وجوب زکات در موارد غیر مشھور (مانند اسب و حک

عسل) و تعلیل ھایی که در خود روایات وجود دارد. به طور مثال، امام باقر (ع) در باره زکات برنج در 
اقسام احکام  دو مثال فوق از ١٣عراق می فرمایند: "کیف ال یکون فیه و عامة خراج العراق منه".

 بوده، ولی مصادیق تعمیم موضوع منحصر در این دو مورد نیستند.  )حکومتی (مورد یازدھم
ھمان گونه که ممکن است برخی موضوعات احکام با توجه به مرور زمان و مکان  تخصیص موضوع:)٣    

ضوع به مراتب کمتر تعمیم یابند، پاره ای از موضوعات نیز ممکن است تخصیص زده شوند. موارد تخصیص مو
از تعمیم موضوع است. از مواردی که می توان به آن اشاره کرد، حرمت تشبه مرد و زن به یکدیگر است که 

بسیاری موارد ی را شامل می شد؛ ولی امروزه با توجه به اشتراکی شدن یدر زمان ھای قدیم موضوع ھا
  بین زن و مرد، تخصیص یافته است.

اد تفریعی (در مقابل اجتھاد فقھی و اصولی) عبارت است از اجتھادی که برای اجتھ تطبیق موضوع: )٤   
شناخت فروع، اصول، مصادیق قوانین کلی احکام و ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی 

ھر  احکام، به کار گرفته می شود. این اجتھاد، فروع تازه، مسائل زندگی و رویدادھای تازه حکومتی را، از
  ١٤نوع که باشد، به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آنھا منطبق می گرداند.

ھر گاه موضوعات کلی باشند، اختالف فقھا در آن زمینه کمتر می شود. برعکس، زمینه ھای تفاوت آرا در 
طبیق موضوع به آن اشاره کرد، مصادیق و منطبقات کلیات، بیشتر خواھد بود. مثال خوبی که می توان در ت

اختالف دو صنف از علما در زمان مشروطیت است. وقتی عالمانی ھمچون مرحوم نائینی، آخوند خراسانی، 
سید کاظم یزدی، شیخ فضل اهللا نوری، طباطبایی و بھبھانی با پدیده مشروطیت روبه رو شدند، در تطبیق 

به یاوران مشروطه  برخی ،آرا گردیدند. بر این اساس ھمگون بر موضوعی خاص، دچار تشتتکلیات تقریبًا 
بھبھانی و طباطبایی) و برخی دیگر در مقابل مشروطه خواھان صف  نائینی، آخوند خراسانی،پیوستند (

یزدی). مرحوم نائینی معتقد بود که از باب دفع افسد به فاسد می توان و  کشی کردند (شیخ فضل اهللا
در حالی که شیخ فضل اهللا نوری مفاسد استبداد را کمتر از مشروطه  ؛مشروطه خواھان را یاری کرد

  خواھی می دید.
تکنولوژی و حکومتی شدن فقه  امروزه با توجه به تنوع مصادیق مختلف احکام و با عنایت به پیشرفت علم و

شیعه (تشکیل حکومت اسالمی در پرتو مذھب تشیع) تطبیق موضوعی و اجتھاد تفریعی، اھمیتی دو 
ندان پیدا کرده است. روندی که دو مجتھد در حمایت یا مقابله با پدیده ای خاص (ھمانند مشروطیت) پیدا چ

می کنند، بسیار پیچیده و در برخی موارد دارای تأثیراتی روان شناختی، غیرمستقیم و غیر قابل اندازه گیری 
تذکر  و بینشی دیگر می طلبد. است. شناخت نظام مشروطه، جمھوری و امثال آن از عھده فقه خارج است

نه تأثیر زمان و  ،این نکته الزم است که بحث حاضر، تأثیر زمان و مکان در استنباط (اجتھاد تفریعی) است
مسأله اجرا از فتوا جداست، ھر چند آن حوزه نیز به شدت از زمان و مکان  .در اجرای احکام شرعی مکان

دارای  زمینه یگر را می طلبد و فقیه از حیث فقاھت خود، در اینمتأثر است. اجرای احکام در واقع تخصصی د
  تخصص نیست.

جدیدی برخورد کند که فقیه ممکن است با موضوعات  پیدایش موضوع جدید (مسائل مستحدثه): )٥
و بدین لحاظ حکم شرعی آنھا تبیین نشده باشد. مسائلی مانند بیمه، قوانین  ؛قبل از آن وجود نداشته

فقیھی که به زمان آشناتر  ،بدون شک .مقتضیات شھرنشینی، از جمله مسائل مستحدثه اندبانکداری و 
شناخت زمان و مکان در سطوح ابتدایی، شرط  .د حکم مسائل مستحدثه را بیان کندباشد، بھتر می توان

اید اولیه اظھار نظر در این گونه مسائل مستحدثه است. فقیه قبل از تبیین حکم شرعی موضوعات جدید ب
، از مسائل برخی فقھا از جمله استاد شھید معتقدند که پدیده سرمایه داری آنھا را به خوبی بشناسد.

انباشت سرمایه به شکل  ،و اجتھادی نوین برای تبیین حکم آن الزم است. در صدر اسالم ،مستحدثه بوده
والھم) سخن می گوییم، باید کنونی امکان نداشته و اگر از قاعده سلطه بر اموال (الناس مسلطون علی ام
  موضوعات مستحدثه ای ھمچون پدیده سرمایه داری را نیز مد نظر قرار دھیم.

یح مناط ھستند. منفعت و این مورد و دو مورد بعد، از مصادیق تنق ) منفعت و مصلحت عقالیی:٦
قیح مناط در با تن حقیقت، مجتھدبرخی موضوعات است. در  غییر حکمبه نزد عقال، سبب ت تدمصلحت مع
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 و در غیر این صورت، به طور مثال حرام است. ؛می یابد که اگر عملی دارای منفعت عقالیی باشد، حالل
ولی با توجه به این که امروزه منافع حالل و  ؛ھای قدیم منفعتی محلل نداشت خرید و فروش خون در زمان

"اعلم رحمک  ایات قابل اصطیاد است:چنین مالکی از خود رو .باشدمی مھمی برای آن متصور است، حالل 
اهللا ان کل ما ھو مأمور به علی العباد و قوام لھم فی امورھم من وجوه الصالح الذی یقیمھم غیرھم ما 

و شراؤه و ھبته و عاریته و  هفھذا کله حالل بیع یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون
 ١٥لبسه و نکاحه... ."

ی، بسیاری از فناورباپیشرفت  .نه منافع نادره ،ضابطه کلی، منفعت غالب و معتٌد به استبدیھی است 
ی که مالٌیت نداشته اند، ممکن است دارای منفعت و غرض عقالیی شوند. تشریح جسد مرده که در ثاخبا

ز منافع محلل، جای دحرام فرض می شد، امروزه به دلیل پیشرفت علم پزشکی و وجو ھای گذشته زمان
است. خرید و فروش اعضای بدن انسان نیز در زمان قدیم دارای منفعتی محلل نبوده است، ولی امروزه در 

  مثل نجات جان اشخاص) به حد وجوب می رسد.برخی موارد (
ا به نظر پژوھشگران، تقسیم بندی حاضر از گونه شناسی تأثیر زمان و مکان در اجتھاد، ممکن است بن

مثال، منفعت و مصلحت عقالیی را زیر مجموعه ای از تنقیح مناط قرار دادیم،  در به طور  .متفاوت باشد
حالی که ممکن است کسی آن را به تبدل موضوع باز گرداند. طبق بیان اخیر، خونی که منفعت عقالیی 

  عقالیی دارد، مبدل شده است.نداشت، امروزه به خونی که منفعت 
که در موارد شرعی، حالل و در غیر آن موارد، حرام است؛ مثًال استفاده از آالت مشتر ) جھات محلله:٧

 ١٦جھتی حالل یا حرام قرار گیرند. سیقی می تواند برای استفاده درطبق فتوای حضرت امام (ره) آالت مو
و بدین لحاظ، زمان و مکان خاص،  ؛معیار تشخیص استفاده محلل یا محرم از آالت مشترکه، عرف است

تلویزیون و ویدئو جواز و عدم جواز استفاده از آالت مشترکه خواھد داشت. خرید و فروش تأثیری مستقیم در 
بر اساس روایت تحف العقول حکم برخی  با توجه به عامل زمان و ممکن است حرام یا حالل تلقی گردد.

ه آنھا صناعات، جواز است، ھر چند استفاده ای محرم از آنھا نیز متصور باشد؛ چرا که قصد و جھت محلل
"فکل ما یتعلم العباد...فحالل تعلمه و تعلیمه والعمل به و فیه لنفسه او لغیره و ان کانت تلک  اقوی است:

   ١٧الصناعه و تلک اآلیه قد یستعان بھا علی وجوه الفساد...".
ھای دیگری از تنقیح مناط وجود دارد که در دو قسم  مثال تخصیص حکم به زمان و مکان خاص: :)٨

آیات و روایات ممکن است به این نمی گیرند. فقیه با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی صدور  قبل جای
ھای گذشته  یجه برسد که حکم صادره، مخصوص زمان و مکان خاص است. مجسمه سازی که در زماننت

د. در حرام بود، در زمان حاضر عملی جایز تلقی می شو ستفاده در راستای اھداف شرک آلودبه دلیل ا
ن و شواھد، برای ئگذشته، با استعانت از شیوه جمع قرا ھای واقع، مالک حرمت مجسمه سازی در زمان

فقیه آشکار شده است. تنجیم نیز احتماًال به ھمین دلیل در برخی از شقوق خود، حرام تلقی می شده 
یه به فرعونیان و است. ھمچنین اگر برای مجتھد، محرز شود که علت کراھت پوشیدن لباس سیاه، تشب

جبابره ای ھمچون بنی عباس بوده، می تواند به عدم کراھت آن بدون وجود چنین عنوانی در زمان حاضر 
غنا در نظر فیض کاشانی به خودی خود حرام نیست و اگر در روایات از آن نھی شده، به دلیل  فتوا دھد.

ن ئیدگاه چنین مجتھدی، جمع آوری قراست. از دبا مجالس لھو و لعب و لیالی حمراء و امثال آن امقارنت آن 
و شواھد می تواند ثابت کند که حکم تحریم غنا، مربوط به زمان و مکان یا حالت خاص بوده است . بدیھی 

  است در این زمان نیز اگر غنا با وجوه محرمی قرین شود، حکم سابق را خواھد داشت.
مان کنونی، یک شخص بتواند دارایی ھای نامحدودی از این الزمه "من احیا مواتًا فھی له" آن است که در ز

این معضل حکومتی دو راه حل وجود دارد. یک راه آن است که با استناد به  ،طریق به دست آورد. در مقابل
حق محدود کردن مالکیت چنین افرادی احکام و مصالح حکومتی (عنوان نھم) قائل شویم که دولت اسالمی 

م آن است که به تخصیص چنین حکمی به شرایطی مشخص قائل گردیم. ھمان گونه که را دارد. راه حل دو
سرمایه داری از مسائل مستحدثه است، مالکیت بی قید و انباشت سرمایه از این راه نیز موضوعی جدید 

ھای احیا  و اجتھادی نوین را می طلبد. در حقیقت طبق راه اول، شخص ممکن است مالک زمین ؛است
، ولی دولت اسالمی در راستای مصالح عمومی، مالکیت او را تحدید کند (وجود مقتضی و شده بشود

  می رود. نیمقتضی مالکیت بی قید و شرط از ب در حالی که طبق راه حل دوم، .مانع)
شارع مقدس در باب عبادیات، احکام تأسیسی فراوانی دارد، در حالی  ) امضایی بودن برخی احکام:٩

منافاتی با تحدید شرعی آنھا  ھستند. البته امضایی بودن احکام امضایی اب معامالتر بکه اکثر احکام د
از آن جا که خداوند  ندارد. بسیاری از احکام ادیان و جوامع قبل در اسالم با حدود و ضوابط خاصی وجود دارد.

مربوط به زمان و  به امضای برخی احکام اکتفا کرده، این احتمال به وجود می آید که برخی اوامر شرعی
و به ھمین ترتیب شارع مقدس راضی به امضای آنھا در جوامع کنونی است. به بیان  ؛خاص باشندمکان 

چون مقتضیات زمانی و مکانی خاصی در زمان پیامبر (ص) وجود داشته، احکامی مشخص امضا شده  ،دیگر
  یز مورد امضا قرار می گیرند.نھا  باشد، آنھایی با آن زمان  دارای تفاوت و اگر مقتضیات جامعه ای دیگر ؛اند

از جمله احکامی که احتمال دارد در این قسم قرار گیرند، دیه عاقله است. عاقله، اشخاصی مثل پدر و جد 
صورت گیرد و مبنای آن اقامه  ضل خطایی محقتصحاب زن جزء عاقله نیستند. اگر پدری و عموھا ھستند. ا

مسلمه الی اھله) و روایاتی قتل صحیحه  یه(... و ده می گردند. آیه شریفه بینه باشد، عاقله عھده دار دی



 ٨

بر دیه عاقله داللت دارند. با توجه به روابط قبیله ای در صدر اسالم و اھتمام شارع نسبت به  ١٨حلبی
ھای قومی، این احتمال وجود دارد که حکم دیه عاقله به زمان حاضر که روابط خانوادگی  جلوگیری از جنگ

به شکلی دیگر بنا شده، سرایت نکند. در زمان نزول آیه و روایات، روابط قبیلگی بر رفتار افراد حاکم بود و 
  ١٩قبایل وجود داشت، در صورت قتل یکی از افراد، ممکن بود جنگی قبیلگی برپا شود. بین چون پیمانھایی

دل موضوع (مورد اول) باز ) یا تبالبته ممکن است مثال فوق را به اختصاص حکم به زمان خاص (مورد ھشتم
لی در عین حال ظاھرًا نسبت عام و خاص من وجه بین آن موارد وجود دارد. چه بسا حکمی و ؛گردانیم

ت تی محسوب نشود. استحباب خضاب و تحمختص به زمان و مکان خاص باشد، ولی از نوع احکام امضای
            مخصوص زمان خاصی بوده است. ٢٠ر ھزار نفرالحنک، به دست راست کردن انگشتر و تحدید ارتش به چھا

مثال دیگری که در این مورد می توان مطرح کرد، مقدار دیه است. مقادیری که برای دیه ذکر شده (صد  
و احتماًال به دلیل کندی  ؛شتر، دویست گوسفند یا ھزار حله)، در زمان صدر اسالم قیمتی مشابه داشته

یک از آنھا در مکان خاص راحت تر بوده است. مشکل اساسی که بین مقادیر  حمل و نقل، تھیه کردن ھر
، نمی ٢١دیه در زمان حاضر تخییر به وجود می آورد، آن است که اصوًال تخییر بین اقل و اکثر، بی معنی است

لیون توان به مکلف امر کرد که تخییرًا بر تو واجب است که مثًال یا ھشتصد ھزار تومان بپردازی یا یک می
  !مانتو

احتمال دیگری که وجود دارد، اختصاص روابط خانوادگی و احکام آن به شرایط زمانی و مکانی خاص است. 
شاید مردساالری افراطی صدر اسالم، اقتضائات خاصی داشته که امروزه با توجه به تساوی نسبی حقوق 

در بازار کار، دوش به دوش مردان (و زن و مرد در جھان (و یا حتی در کشورھای اسالمی) و وارد شدن زنان 
یف تر، در ضع شکل ایشان) چنین مسائلی به شکل تام موضوعیت نیابد. چنین احتمالی به گاھی مقدم بر

از مسؤولیتی باشد که آنھا در اداره  بسا سھم بیشتر مردان در ارث ناشیچه  .باب ارث نیز وجود دارد
لی که ممکن است ذھن ھر کس را به خود مشغول کند، معیار خانواده در نظام مردساالری داشته اند. سؤا

تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام است. به راستی اگر چنین جسارتی در اجتھاد احکام شرعی در ابواب 
مختلف (مثل حق قضاوت و حکومت زنان صرفًا به دلیل عوض شدن مقتضیات زمان و مکان) وجود داشته 

پیکره دین وجود خواھد داشت؟ پاسخ این  ثبات دیگر احکام شرعی و سالم ماندنباشد، چه تضمینی برای ا
  این بخش بررسی خواھیم کرد.سؤال مھم را در پایان 

یکی دیگر از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتھاد، شناخت احکام ناسخ و منسوخ است.  ) نسخ احکام:١٠
است بدون نسخ حکم صورت پذیرد. جھت  تخصیص احکام به زمان و مکان خاص (مورد ھشتم) ممکن

  خویی ارجاع می دھیم. ابوالقاسم تألیف  البیاناختصار، خواننده گرامی را به کتاب 
مجموعه اختیاراتی که بر اساس اصل مصلحت در چارچوب قوانین شرعی به حاکم  مصالح حکومتی: )١١

معیار چنین احکامی مصلحت است، به از آن جا که  .ده می شوداسالمی واگذار شده، مصالح حکومتی نامی
شدت وابسته به زمان و مکان خواھد بود. احکام حکومتی ممکن است حوزه ھای دیگری نیز داشته باشد 

دی را می توان در قالب مصالح حکومتی اشرع مقدس موارد زیکه در بند ھای بعد، بررسی می شوند. در 
  اد:جای د
به دلیل مطرح نبودن ھمدستی تجار و بازرگانان در  ،سالمعدم جواز تسعیر و قیمت گذاری در صدر ا -

ھا و جواز قیمت گذاری با توجه به شرایط زمانی و مکانی (مثل زمان ما).  باال بردن ناگھانی قیمت
پیامبر (ص) می فرمودند: "ان اهللا ھو المسعر القابض الباسط الرازق".الزم به ذکر است که تسعیر 

ھمان گونه که در فرمان مالک اشتر  ؛٢٢ر اوضاع، مباح دانسته شدحتی در زمان صحابه با تغیی
  ؛ع شده استیمسأله قیمت گذاری و حکمت وجود چنین دستوری تشر

لیات در حکومت اسالمی بنابر این مبنی که زکات نوعی ما مقدار مالیاتھای حکومتی، باالخص -
 ؛محسوب گردد

 ؛عید بنی نضیر و بنی قینقاعن و تبھای آن سرزمی ر در نخلستانخیبپیمان ابقای یھودیان  -
 ؛ومتی، انتظامی، ارتش و دادگستریشکل نھادھای حک -
 ؛قطع درختان قبیله ثقیف بر اساس مصلحت جنگ (سوره حشر) -
ح از صفوان بن امیه در جنگ مشرکان؛ مثل عاریه گرفتن سال و خرید و فروش سالح با دشمنان -

 ؛ھوازن
ھای مخالف، بستگی به  نیز در این زمینه می فرمایند: "بیع سالح از کفار و مسلمان خمینیامام  -

  ٢٣؛زمان صلح یا آتش بس ندارد، بلکه مالک اصلی، صالح و مصلحت مسلمین است"
  ٢٤؛حکم تخریب و سوزاندن برخی مغازه ھا توسط پیامبر (ص) و امام علی (ع) -

ی فناوربا تصاعد ھندسی صورت می گیرد، علم و در زمان حاضر که انباشت سرمایه  ،به ھر حال
و مسائلی ھمچون محیط زیست از حیطه مسائل  ؛مقتضیات خاصی بر تمامی جوامع تحمیل می کند

و عنصر "مصلحت" جایگاه ویژه  ؛سوق پیدا می کندفردی به حوزه مصالح حکومتی و بلکه بین المللی 
شورای تشخیص مصلحت پس از رویارویی با  ای در اداره حکومت به خود اختصاص می دھد. تشکیل

و اختالفاتی که بین شورای  ،انبوه مشکالت حکومتی (و نه در آغاز تأسیس نظام جمھوری اسالمی)
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به وجود آمد و نھایتًا با دخالت مستقیم رھبر کبیر انقالب حل شد، اسالمی  یشورا مجلسنگھبان و 
 یع حکومتی میسر نخواھد بود. نشان می دھد که اداره حکومت جز با اختیارات وس

احکام حکومتی ممکن است فقط در دایره مصالح حکومتی یا در  ) عناوین ثانویه و تزاحم احکام:١٢
ھمان گونه که در احکام  صی ھمچون تزاحم احکام و تقدم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه باشد.موارد خا

د امر به نماز و نجات غریق) قرار گیرد، حاکم فردی، مکلف ممکن است در مقابل دو امر واجب (ھمانن
مثٌال  .احم برگزینداسالمی نیز ھمواره مجبور است از بین احکام الزامی موجود، برخی از آنھا را عندالتز

) والی مسلمانان با نیازھای مختلف مردم در داخل (وظایف برون مرزی ٢٥در باب مسؤولیتھای فراملی
است. تشخیص از به سالح در دیگر کشورھای اسالمی و ... روبه رو کشور و با قحطی در آفریقا، نی

و انتخاب برخی از آنھا با فرض تساوی رتبه، امری کارشناسی و  ،و تزئینی ٌینیازھای ضروری از حاج
تخصصی است. ھمچنین در برخی موارد، ممکن است عناوینی ھمچون ضرورت، حکمی اولی را تعطیل 

ویه ھمانند مصلحت، امری مضبوط و دارای مالک ھستند و نباید مصالح و کند. بدیھی است عناوین ثان
 عناوین توھمی را با مصالح و عناوین واقعی خلط کرد.

و حاکم اسالمی  ؛شارع مقدس در دایره خاص، احکامی الزامی ندارد ) تقنین در منطقه الفراغ:١٣
گیرند. بنابر برداشت مشھور از والیت مطلقه یا مردم می توانند امر قانونگذاری در این منطقه را بر عھده 

فقیه، این منصب بر دوش دولت اسالمی و بنابر الزامی دانستن امر مشورت بر اساس "وامرھم شوری 
بنابر مبنای اول، اختیارات ولی  بینھم" این وظیفه بر عھده مردم (متخصصان صالح جھت مشاوره) است.

  در قانونگذاری عبارت است از:فقیه 
  ؛مثل محدودیت در واردات و صادرات ظیم امور جامعه اسالمی؛تن -
  ؛بر موارد خاص بر اساس اصل مصلحتتطبیق قانون اسالم  -
  ؛نون اسالم بر موارد و مصادیق خاصتطبیق قا -
  ٢٦.توقف و تعطیل قانون اسالمی در موارد بحرانی -

قتصاد، بسیار وسیع است. چنین توجه به این نکته ضروری است که حوزه منطقه الفراغ در سیاست و ا
ا یرنگ اقتصاد دولتی به اقتصاد دئلت اسالمی به نظر می رسد که با حفظ احکام الزامی دین می توان 

بدیھی است چون مکتب اقتصادی یا اقتصاد تشریعی از دو بخش احکام مشخص شدن  .اقتصاد آزاد داد
در  ٢٧.اقتصاد، با یکدیگر تباین اکثری خواھند داشتنوع و میدان آزاد اقتصادی پدید می آید، نتایج این دو 

ھای پس از آن،  و سال ٥٩٨ھای قبل از پذیرفتن قطعنامه  اقتصاد جمھوری اسالمی ایران در سال
لفراغ باید بر باید توجه داشت که اشباع منطقه ا ،ھای چشمگیری مالحظه می شود. به ھر حال تفاوت

ییر احکام منطقه الفراغ بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی شرع صورت پذیرد. تغ نظریاساس چارچوب 
ی آن بینجامد. منطقه الفراغ آن قدر بی ھای کلی شرع و اھداف اساس نباید به نادیده انگاشتن دیدگاه

  رنگ نیست که ھر کس بتواند به سلیقه خود به آن رنگ و لعاب بدھد.
ارای برداشتی واحد از متنی خاص (ھمانند دو نفر با تحصیالت یکسان، د ) تأثیرات روان شناختی:١٤

روایات) نیستند. حتی یک نفر ھم در دو زمان یا دو حالت مختلف ممکن است دو نوع برداشت داشته 
ھای ما حتی با تعمق فراوان، کامٌال روشن و واضح  چگونگی شکل گیری تفکرات و برداشتباشد. 

تفاوتھای زیادی با دیگران دارند. تأثیرات ترشحات ھا حتی از نظر فیزیولوژیک  نخواھد شد. برخی انسان
ژی انسان بر روح و روان او انکار ناپذیر است. تأثیرات محیطی و تربیتی ھم به قدری زیادند وغدد و فیزیول

که با ھیچ روشی نمی توان آنھا را احصا کرد. برخی از این تأثیرھا مربوط به دوران کودکی و حتی قبل از 
مجتھد شھری  .تاد مطھری (ره) از تفاوت اجتھاد شھری و روستایی سخن می گویدمی شود. استولد 

و جھان بینی او نیز به مراتب با  ؛با برخورداری از منابع زیاد آب ممکن است فتواھایی احتیاطی بدھد
گونه که مجتھد دنیا دیده از چشم اندازی دیگر به  ھمان؛ جھان بینی مجتھد روستایی تفاوت دارد

حال که سخن از استاد شھید به میان آمده، سزاوار است برخی فتاوای ایشان را  .نگاه می کندمسائل 
معتتقد  –بر اساس یادداشت ھای کتاب اقتصاد اسالمی  –ار دھیم. مطھری زیر ذره بین روانشناسی قر

ان زمان و با پیشینه ھای مختلف صورت گرفته اند نمی توبه این دلیل که اختراعات در طول است 
و به  ؛مالکیتی خصوصی برای ابزار تولید قائل شد. این نظر به ھیچ وجه با مبانی فقھی سازگاری ندارد

با توجه به  .که در کارگاھھای صنعتی وجود دارد، از آن کیست یمشخص نمی کند دستگاھ ،طور مثال
و  ن رأی وجود ندارد)،(ھر چند در ویرایش جدید آن کتاب اثری از ای گرایش این رأی استاد به عقاید چپ

آیا با عنایت به باال گرفتن اندیشه ھای مارکسیستی در دھه ھای قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
نمی توان تأثیرات و فشار محیط بر رأی استاد گرانمایه را مشاھده کرد؟ اگر استاد شھید ھنگام 

  چنین نظریه ای می رسید؟ استنباط چنین حکمی شاھد فروپاشی شوروی بودند، آیا باز به
اثبات یا رد کدام نظریه، مطابق میل اوست. کسی مستنبط احکام شرعی باید در نظر داشته باشد که 

که تفکرات انقالبی دارد، تا اندازه زیادی متمایل به اثبات جھاد ابتدایی، والیت فقیه انتخابی یا نظریه 
ام آبھا، چاه منزل خود را پر کرد، به این ورد احکاین که عالمه حلی پیش از اجتھاد در م وکالت است.

برخی انسانھا به خاطر ویژگی  دلیل بود که احتمال تأثیرات روانی و نفسانی در ھر کس وجود دارد.
ھای وراثتی و محیطی، برونگرا، اھل تساھل و مدارا و محافظه کارند. برداشت چنین اشخاصی از 
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بعید  ،ارت و نجاسات، شکل ویژه ای دارد؛ به طور مثالروایات و کشف مذاق شرع حتی در باب طھ
نیست چنین افرادی در برخورد با روایات (ظاھرًا) متعارض، به ایده طھارت ذاتی اھل کتااب یا متنجس 

  نشدن آب قلیل، متمایل گردند.
ھای زمان غیبت، صرفًا  نکته مھم دیگر آن است که اقتصاد و سیاست اسالمی با توجه به محرومیت

ھمین امر است که منطقه الفراغی وسیع  ،در واقع ٢٨نیست مند نظامو  ؛مجموعه ای از توصیه ھاست
را در زمان غیبت کبری به ھمراه دارد. شکل حکومت (جمھوری، شاھنشاھی و ...)، کیفیت تقسیم 

ھای ذی  قدرت سیاسی بین حاکم (و حکومت) اسالمی، جامعه مدنی و مردم، نقش احزاب و گروه
نھادھا و ساختارھای سیاسی، میزان دخالت دولت در امور اقتصادی، کیفیت تحدید مالکیت  نفوذ،

دیگر، در اقتصاد و سیاست اسالمی (در زمان غیبت امام معصوم) مبھم خصوصی و دھھا مفھوم کلیدی 
است. وجود این خأل باعث شده متفکران اسالمی توجه بیشتری به تمدن غرب در دو قرن اخیر داشته 

شند. ادعای ما آن نیست که تفکری التقاطی در طول تاریخ در کشورھای اسالمی وجود داشته، بلکه با
با عنایت به رخنه و سرایت تمدن غرض، اثبات توصیف گونه (نه ارزشی) شکل گیری تفکرات مسلمانان 

ی غرب است. تأیید حکومت مشروطه توسط مرحوم نائینی، عدم مبارزه جدی امام با اصالحات ارض
، شاه، تمایل به مظاھر دموکراسی (ھمچون پارلمان، احزاب و رأی گیری) در جمھوری اسالمی ایران

توجه به نقش ویژه زنان در اجتماع (با توجه به تحوالت حقوق زن در جوامع غربی و ظھور پدیده 
از نیسم) و کوشش تمامی کشورھا در راستای انطباق ھر چه بیشتر اعمال خود با حقوق بشر، یفم

و به ھیچ  ؛داشتهجمله مؤیدھای ادعای فوق است. باید توجه داشت که تحلیل فوق، جنبه توصیفی 
اگر چنین فرضیه مھمی مد نظر قرار گیرد، نقش فوق العاده زیادی  ،وجه بار ارزشی ندارد. به ھر حال

 می گردد. ھا با توجه به عامل زمان و مکان اثبات برای چگونگی شکل گیری اندیشه ھا و استنباط
  تأثیرات روان شناختی دارای خصوصیات ذیل است:

اوًال، غیر قابل اندازه گیری است. به طور مثال، تمامی نمونه ھایی که در باال ذکر شد، می تواند  -
ن و شواھد به نظر نمی ئبرای رفع مخاصمه، جز ذکر قرامخالفان جدی داشته باشد. راه خاصی نیز 

  ؛رسد
 تقیم دارد؛ و جای پای آن را به شکل علی و معلولی نمی توان نشان داد؛تأثیری غیر مسثانیًا،  -
 ؛معموًال به شکل ناآگاھانه صورت می گیردثالثًا،  -
رابعًا، عمدتًا توصیه ناپذیر است؛ مثًال نمی توان به مجتھد روستایی توصیه کرد که مدتی در شھر  -

 روش اجتھادش عوض شود!ضرورتًا زندگی کند تا 
 

  زمان و مکان در اجتھاد مالک تأثیر
بنابر فرض تسلیم و از زبان معتقدان به  ،ھای بحث پیشین ھمان گونه که قبًال تذکر داده شد، برخی از مثال

د. این نکته نیز مسلم است که اگر معیاری در مبحث تأثیر زمان و مکان نباشد، افراط گرایی شبیان  ،ھا آن
 ھا در زمان اصل اولیه، اشتراک انسان لی نامیمون گردند.باعث می شود اکثر احکام شرعی دستخوش تحو

ھای مختلف نسبت به احکام شرعی است. اطالقات و عمومات شرعی و خاتمیت دین، مثبت  ھا و مکان
چنین اصلی است. این اصل در باب عبادات تخصیص کمتری خورده است. مالک اصلی در تأثیر زمان و مکان 

مان و مکان است. زن تاریخی، عقلی، روایی و ... جھت اثبات یا رد تأثیر ئقرا در اجتھاد، جمع آوری شواھد و
ن، موجب اطمینان مجتھد در زمانی و مکانی دانستن حکم عدم انحصار حکم شود، آن ئاگر شواھد و قرا

ن جھت اثبات احتکار در مواردی خاص کافی به ئمورد استثنایی بر اصل تلقی می گردد؛ مثًال شواھد و قرا
ظر می رسد. برعکس، با توجیھات روشنفکری نمی توان دست از نصوص دینی برداشت و برخی ن

و به این ، حقوقدانان معتقدند باید پیشینه ھای فکری و تربیتی، مثًال یک سارق یا قاتل را در نظر بگیریم
یل عدم کشف نتیجه برسیم که درمان روانی او بھتر از قطع دست یا قصاص است. این جایگزینی ھا به دل

در مورد حکم شطرنج مرقوم امام خمینی (ره) در پاسخ به اعتراض  مناط احکام بعید به نظر می رسد.
و منازلی که در طرح خیابان  ؛رمایه باشدکات باید ھمان سبق و ز" ...بنابر برداشت شما مصارف  فرمودند:

ھا آزاد باشند. بنابر برداشت شما تمدن  و مردم باید در از بین بردن جنگل ؛کشی می افتد نباید خراب کرد
  جدید باید از بین برود ... ."

ممکن است کسی سؤال کند که اگر اسالم منطبق با تمدن جدید نباشد، نقصی برای اسالم نیست؛ زیرا 
احتمال دارد از استدالل حضرت  مگر این تمدن نیست که باید خود را با اسالم و موازین الھی منطبق سازد؟

ره) این گونه برداشت شود که دین اسالم جاودانی است و باید نسبت به شرایط مختلف زمانی و امام (
از اسالم داشته باشیم که الزمه آن، عدم امکان انطباق و مکانی انطباق پذیر باشد. پس اگر برداشتی 

الل، نقش زمان و اجرای اسالم در زمان ھای مختلف باشد، باید در استنباط خود تردید کنیم. طبق این استد
  مکان در نفس اجتھاد و در انطباق کلیات بر مصادیق، بسیار زیاد خواھد بود.

  مطالب بخش اول را می توان به شکل ذیل خالصه کرد: 
  شده است؛ھای احتمالی  یین صحیح تأثیر زمان و مکان در اجتھاد، موجب افراط و تفریطبعدم ت -
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توصیه ای امری ضروری است. تحول در اجتھاد خواه نا خواه در اشکال تحول در اجتھاد از دیدگاه توصیفی و  -
  ؛الک معقولی صورت گیرد، مطلوب استمو اگر با  ؛خاصی صورت خواھد پذیرفت

جا که اختیاری است که باید به شکل تدریجی رخ دھد، و تا قبل از رسیدن به معیاری  این تحول تا آن -
   ؛را از بین برد مقبول و معقول نباید ساختارھای قبلی

احتمال کشف مناط احکام در باب معامالت به مراتب بیشتر از باب عبادات است. تأثیر زمان و مکان در اجتھاد 
  از ابواب معامالت، زیاد است.

و اگر  ؛ھای مختلف نسبت به احکام شرعی است ھا و مکان اصل اولیه، اشتراک افراد در زمان -
  ؛دشو ان به اثبات برسد، استثنایی بر اصل تلقی میگونه ھای مختلف تأثیر زمان و مک

و مالک تأثیر زمان و مکان در اجتھاد، ایجاد اطمینان برای مجتھد نسبت به تخصیص حکمی به زمان  -
 ن و شواھد تاریخی، روایی، عقلی و ... است.ئمکان خاص از راه جمع ادله، قرا

متی، عدم انحصار احتکار به موارد خاص و ھا ھمانند بیع خون، مصالح حکو این مالک در برخی مثال -
 استفاده از آالت مشترکه موسیقی، موجود است.

اثبات فرضیه فوق، توصیه ھایی برای شیوه نوین اجتھاد، باالخص در تأثیرات مستقیم (غیر روان  -
 شناختی) دربردارد.

ا کرد؛ مثًال باید ھایی برای مضبوط ساختن تأثیر زمان و مکان پید شاید بتوان سر نخ ،در عین حال -
نه بر پایه کشف مقاصد شارع. سر نخ دیگر، توجه  ه،توجه کرد که فقه ما بر اساس حجت بنا شد

فی المثل اگر شارع مقدس کسی را در  .ھای (ظاھری و ابتدایی) بین احکام است خاص به تناقض
و مکان در استنباط  باید در تأثیر زمانزمان حاضر بین سه مقدار دیه با اسعار مختلف مخیر سازد، 

چنین حکمی کاوش کرد؛ چرا که تخییر بین اقل و اکثر معنی ندارد. یکی دیگر از نقاط عطف در بحث 
حاضر، به قول امام لزوم انطباق اسالم با تمدن است. اگر طریقه اجتھاد شخصی موجب تعطیل 

شیوه چنین استنباطی  بسیاری از احکام و عدم انعطاف و انطباق دین با تمدن حاضر شود، باید در
 تردید کرد.

  

  زمان و مکان و حوزه ھای معرفت سیاسی بخش دوم:
زمان و مکان را در حوزه به و تأثیر  ؛برای معرفت سیاسی می توان حوزه ھای مختلفی در نظر گرفت

و  - نحو جداگانه مالحظه کرد. اندیشه و فلسفه سیاسی دانشمندان علم سیاست به شکل اعم
با توجه زمان و مکان شکل گرفته است. بحث این بخش را با  - سالمی به نحو اخصاندیشمندان ا

و پس از تبیین اثر زمان و مکان در  ؛تعریف حوزه ھای سیاست و تأثیر زمان و مکان در آنھا آغاز می کنیم
شکل گیری فلسفه سیاسی اندیشمندان سیاسی مغرب زمین و جھان اسالم، به فرضیه مھم و 

  وان "گذار مغالطه آمیز از فلسفه به فلسفه سیاسی و سیاست" اشاره می کنیم. جدیدی با عن
  : ٢٩طبق تقسیم بندی یکی از نویسندگان، حوزه ھای معرفت سیاسی به پنج نوع تقسیم می گردد

ھا، فرضیه ھاو قضایایی است که اثبات و ابطال آنھا به روش  حوزه علم سیاست: مجموعه ای از تئوری) ١
ظریه ا نادرستی یک نیپذیر است. ادعای دانشمندان علم سیاست، آن است که داور درستی  علمی امکان

   ؛ژی ھاوھا و ایدئول نه اعتقاد و مالک ،ژی استوولدعلم و مت علمی، در باب موضوعات سیاسی
حوزه حوادث سیاسی: این حوزه بسیار وسیع است؛ زیرا ھر روز، ھزاران روزنامه و مجله حاوی اخبار ) ٢

  ؛دشو مییاسی و حجم زیادی از اخبار، بر روی تلکسھا چاپ یا توزیع س
، بیشتر یک فن و ھنر باشد تا یک علم. البته علم و تحلیل حوزه تحلیل سیاسی: شاید تحلیل سیاسی )٣

صحیح، ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند. تحلیل سیاسی ھر چند قاعده مند است، ولی بسیاری از 
ست از تبحر در این حوزه، بی بھره اند. فاصله تئوری و عمل، در ھیچ رشته علوم دانشمندان علم سیا

انسانی و علوم تجربی به اندازه سیاست زیاد نیست. الزمه تصمیمات سیاسی، تحلیلی ھر چند تبلیغی و 
تحلیل ممکن است علمی و یا تؤام با کبراھای فلسفی، ایدئولوژیکی، باورھای نقلی و  احساساتی است.

. اگر کسی  عالم علم سیاست نباشد، تحلیل او از قضایا نمی تواند احساساتی چون وطن پرستی باشد یا
  علمی تلقی شود. البته این امر به معنای سلب حق تحلیل برای دیگران نیست. 

حوزه آرای سیاسی: آرای سیاسی  مجموعه ای است از نظریات افراد نسبت به موضوعاتی که به اداره ) ٤
جتماعی مرتبط است، و دانش سیاست با آرای سیاسی نسبت تباین دارد؛ زیرا این دانش در سایه امور ا

تئوریھا و نظریات مختلف، ذھن دانشجو را پروار می کند، ولی آرای سیاسی از جامعه، به کنه اعتقادات 
ای سیاسی فرد منتقل می شود. آرای سیاسی، معرفتی عام و قابل تدریس نیستند. در حقیقت آر

  سیاسی معرفتی شخصی است.
ترین بخش معرفت سیاسی است. اندیشه سیاسی، مجموعه  حوزه اندیشه سیاسی: این حوزه، مھم )٥

باورھای فلسفی است که مستقیمًا به اداره امور جامعه مرتبط است. باید توجه داشت که اوًال، جنس 
اسی، مجموعه باورھای فلسفی ثانیًا، اندیشه سی ؛سیاسی، مجموعه باورھای فلسفی استاندیشه 

و ثالثًا، اندیشه سیاسی باید مستقیمًا به اداره امور  ؛نه یک موضوع مجرد ،است که در طول ھم قرار دارد
  مردم مرتبط باشد.
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طباطبایی فیلسوفی رئالیست است که از مسائل اجتماعی غفلت نکرده، ولی در جرگه  محمد حسین
سیاسی می توان گفت  هدر تفاوت بین آرای سیاسی و اندیش اندیشمندان سیاسی ھم جای نمی گیرد.

و اگر به قضایای کلی ھم میل کنند، تا آستانه قضایای طبیعیه  ؛که آرای سیاسی از نوع قضایای شخصیه اند
مبانی آرای  ،ھند ماند. از طرف دیگراحداکثر در حد قضایای مسوره و مھمله باقی خو پیش نمی روند و

نی اندیشه سیاسی، واضح است. آرای سیاسی، طیف وسیعی از مردم را در بر می سیاسی، مبھم و مبا
در حالی که اندیشه سیاسی، خاص برخی از متفکران است. اندیشه سیاسی، خاص برخی از  ؛گیرد

و بر  ؛متفکران است. اندیشه سیاسی از مجموعه باورھای فلسفی (بایدھا و نبایدھا) شکل گرفت است
نمی شود. آرای سیاسی ھم زمان مند است و ھم ممکن ه زودی دستخوش تغییر خالف آرای سیاسی ب

  است با تغییر منابع خبری یابد.
در تقسیم بندی ابتکاری فوق از حوزه ھای معرفت سیاسی، نکات مھم و جدیدی وجود دارد و تحلیل افراد یا 

اندک تفاوتی با اصطالحات به  مباحث مختلف را آسان می کند. البته تقسیم بندی معھود در علوم سیاسی،
که در Introduction of political Science  دارد؛ به طور مثال در چاپ چھارم  کار رفته در این تقسیم بندی

 منتشر گردید، زیر مجموعه ھای ذیل برای علم سیاست معرفی شده است: ١٩٨٠اواسط دھه 
 - ٥رفتار و سازمان اداری؛  -٤ی؛ فرایند اجرای -٣روند قضایی و قانونی؛  - ٢فلسفه سیاسی؛  -١

 - ٨رأی دادن و افکار عمومی؛  -٧احزاب سیاسی و گروھھای ذی نفع؛  -٦سیاستھای قانونگذاری؛ 
سیاست بین  -١١عه سیاسی؛ توس -١٠سیاست تطبیقی؛  - ٩سیاسی؛ جامعه پذیری و فرھنگ 

 تئوری سیاسی و روش شناسی؛ -١٢الملل؛ 
لم سیاست (به معنای اعم) در فلسفه سیاسی به آنھا می ترین مسائلی که دانشمندان ع مھم

  پردازند، سؤالھای ھفت گانه ذیل است:
  عدالت چیست؟ -
 ماھیت قدرت سیاسی چیست و اعمال مشروعیت آن چگونه است؟ -
 نحوه مجازات خطاکاران اجتماعی و حدود آن چیست؟ -
 ثروت در جامعه چگونه باید تقسیم شود؟ -
مورد اجتماعی و اقتصادی می توانند توسط مقامات انتظامی  ھای تحت چه شرایطی نابرابری -

 حمایت قرار گیرند؟
 حدود دخالت شھروندان در روند در تصمیم گیری تا کجاست؟  -
نمایندگان مردم تا چه اندازه باید منعکس کننده خواستھای حوزه انتخابی خود یا افکار و وجدان  -

  ٣٠؟خویش باشند
با تعاریف به عمل آمده ابداعاتی نیز در  حوزه ھای معرفت سیاسی ی پنجگانهتقسیم بند ،به ھر حال

و از این جھت اشکالی به آن وارد نیست. طبق اصطالح مشھور، تحلیل سیاسی و  ؛جعل اصطالح دارد
و تسمیه حوزه پنجم به فلسفه سیاسی  ؛فلسفه سیاسی، زیر مجموعه علم سیاست قرار می گیرد

ظر می رسد. اندیشه ھای سیاسی ممکن است در قالب باورھای سزاوارتر از اندیشه سیاسی به ن
  فلسفی، متجلی شوند.    

 
  تأثیر زمان و مکان در حوزه ھای معرفت سیاسی

ھا و فرضیه ھای علمی را در بر می گیرد،  حوزه علم سیاست به این دلیل که مجموعه ای از تئوری
به ھر حال، در زمان  ،بطال قضایای علم سیاستغیر مستقیم از زمان و مکان متأثر می گردد. اثبات و ا

و به ھمین دلیل، پارادایم تئوری ھای ھر دوره زمانی، با عصر بعد  ؛و مکان خاصی صورت می گیرد
در ظرف زمانی و مکانی ویژه دارای معنی است؛ و از آن جھت که متفاوت است. حوزه حوادث سیاسی 

باید در حوزه مسائل علمی وارد شود. ممکن است طیفی وسیع و بدون چارچوب را شامل می شود، ن
کبرای حوزه تحلیل سیاسی، تئوری ھای علمی، قضایای فلسفی، سنت ھا و القائات فرھنگی و یا 

و صغرای آن به شکل غیر مستقیم، ارزش ھای ایدئولوژیک باشد. کبرای حوزه تحلیل سیاسی 
درستی تحلیل سیاسی، فراخ تر از علمی مستقیمًا با زمان و مکان مربوط است. دائره درستی و نا

بودن آن است. آرای سیاسی از یک سو با موضوعات مرتبط به اداره امور جامعه درگیر است؛ و از سوی 
دیگر، تحلیلی ذھنی و شخصی است. در مقایسه آرای سیاسی با اندیشه سیاسی باید به تأثیر دو 

اره کرد. فلسفه سیاسی به مراتب کم تر از آرای چندان زمان و مکان در تغییر و تحول آرای سیاسی اش
  سیاسی دستخوش تحول می گردد. 

مھم ترین نقطه بحث حاضر به حوزه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی مربوط می شود. مجموعه 
شکل مستقیم و گاه بسیار  باورھای فلسفی مرتبط با اداره امور جامعه، ھمانند استنباط مجتھدان، به

ان و مکان متأثر می گردد. افالطون، ماکیاول و مارکس و نیز بسیاری از اندیشمندان نامحسوس، از زم
اسالمی، فیلسوف سیاسی محسوب می شوند؛ چرا که باورھای فلسفی خویش را در ارتباط با امور 
جامعه، به شکل نظام مند، سامان داده اند. امثال مال صدرا که برای اداره امور جامعه طرحی مشخص 

، از این حوزه خارجند. فلسفه سیاسی دانشمندان در طول تاریخ دامنه وسیع و گاه نا ھمگونی را ندارند
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تشکیل می دھد. اصوًال چرا باید بین فلسفه سیاسی عالمان سیاست، ھمچون افالطون و ارسطو، 
وتی چشمگیر وجود داشته اآکویناس، اصحاب قرارداد، مارکسیست ھا و دانشمندان اسالمی، تف

  باشد؟
ذھن انسان سیستمی بسیار پیچیده دارد؛ و به راحتی نمی توان عملکرد و روند تفکر و اندیشه سازی 
ان را تشخیص داد. آن چه در این جا می توان به آن اشاره کرد، تأثیر زمان و مکان در چگونگی شکل 

می کند. تأثیر و تأثری تردید گیری فلسفه سیاسی عالمان سیاست است. کمتر کسی در اصل چنین 
  عمده، بحث از کیفیت و چگونگی این تأثیر ھاست.

فلسفه سیاسی ممکن است مؤثر بر زمان و مکان خاص یا متأثر از آن باشد. فلسفه سیاسی مارکس 
تأثیری به سزا در تحوالت قرن بیستم در بعد اندیشه، سیاست و روابط بین الملل داشته است. از طرف 

ه وضع وخیم کارگران و با تأثیر از عوامل روانشناختی شکل گرفته دیگر، فلسفه سیاسی او با مشاھد
است. فیلسوفان سیاسی ھمواره در دایره باید ھا و نباید ھا خواھان تغییرات کالن در سطح جامعه 
ھستند؛ و با مشاھده بحران ھای زمانه دستور العمل ھای جدیدی برای جامعه صادر می کنند. 

سیاست در شکل دھی فلسفه سیاسی خود از محیط و زمان و مکان تأثیراتی که دانشمندان علم 
خاص می پذیرفتند، گاه آگاھانه و مستقیم، و گاه دیگر نا آگاھانه و غیر مستقیم بوده است. قبل از 

این تأثیر بر متفکران مغرب زمین بررسی تأثیر زمان و مکان در اندیشه سیاسی متفکران اسالمی، به 
اط تأثیری مستقیم بر بدبینی افالطون (و ارسطو) نسبت به دموکراسی آتن مرگ سقر نظر می کنیم.

و بر این مبنا در  ؛افالطون معتقد بود که فلسفه می تواند برای انسان، کٌف نفس به بار آورد .داشت
قالب نظریه فیلسوف شاھی معتقد شد که یا فیلسوف باید فرمانروا شود و یا فرمانروایان فلسفه 

با مشاھده فسادھای مختلف در جامعه، به اشتراک زن و برخی از اقسام مالکیت حکم می  بیاموزند. او
کند. البته کمونیسم افالطونی بر خالف کمونیسم امروزی به اشتراک در مصرف توجه داشت. ارسطو با 

  .شدو به اصالت فرد متمایل ؛ فیلسوف شاھی و کمونیسم افالطون را رد کرد دیدی واقع گرایانه،

قبل از میالد می زیستند، فلسفه کوریان، شکاکیون و رواقیون چون در دوره بحرانی قرن چھارم اپی
سیاسی خویش را در راستای کاستن مشکالت روانی و معنوی یونانیان شکست خورده، سازماندھی 

و رواقیون  ؛اپیکوریان منکر دخالت خدا شدند ؛شکاکیون شناخت حقیقت را محال دانستند کردند.
 –ت را در رھایی از سخت گیری و خشم معرفی کردند. آنھا با مشاھد شکست نظام دولت سعاد

ھای طبقاتی معتقد شدند.  وطنی و عدم اعتقاد به قانون و ارزش –شھرھا، به نوعی تسامح، جھان 
شناخت فلسفه سیاسی سقراطیان ھمانند دیگر فالسفه، بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع زمانی و 

ھای  بین مرگ ارسطو و تئوری مھم سیاسینظریه راز خأل  ھا، محال به نظر می رسد. نمکانی آ
 جنگ ،دوران قرون وسطی را باید در تأثیرات زمان و مکان جستجو کرد. از یک سوجھان مسیحیت در 

و از سوی دیگر، انحطاط دموکراسی آتن موجب  ؛ھای طوالنی و بحران اقتصادی به مردم فشار می آورد
بر جغرافیایی و مؤثر  یعامل City – States)شھرھا ( –نی دو چندان مردم می شد. انحالل دولت بدبی

  برآورد می گردد.فرآیند مزبور 

اجتماعی و ایدئولوژیک شاھد مقبولیت تز سلطنت، اعتال و  –قرون وسطی از نظر سیاسی، اقتصادی 
سرون، شاه فرمانده سیستم انحطاط فئودالیته و رشد مسیحیت بود. طبق فرضیه کامنولث سی

و اگر او به عدالت رفتار نمی کرد، مردم وظیفه داشتند جزای او را به خدایش واگذار  ؛فئودالیسم بود
مقتضیات  تلقی می شوند. ماکیاول که بهماکیاول و بدن، واسطه بین قرون وسطی و عصر جدید  کنند.

توجه داشت، با  -  یتالیا و مقابله با کلیساھمچون ضرورت یکپارچه کردن ا - زمانی و مکانی خاص خویش
ترین فرضیه بدن، تمرکز  زمام امور را به دست گیرد. مھم شاه خواست شخصیت مقتدر شھریارنوشتن 

ھای مذھبی بود.  حاکمیت و رھایی از جنگاطالق بر اساس تز  (حاکم) قدرت در شخص سوورن
اطمینان سرمایه، عقل گرایی، جدایی دین  رنسانس با کلید واژه ھای استقالل فردی، مصلحت دولت،

کشورھا (در مقابل امپراطوری ھا) گره از مشکالت قرون تاریک گشود.  –از سیاست و شکل گیری ملت 
ھا از طریق  و حل مشکل مشروعیت نظام فرد گراییم، تفکیک قوا، سانییلوتر، پیوریت ورفورم کالون 

ھا و مقتضیات زمانی و مکانی  ت رنسانس به بعد و ضرورت) با تحوالSocial Contractقرارداد اجتماعی (
قابل توجیه است. از دوران رنسانس به بعد، افت و خیزھایی در فرد گرایی، جمع گرایی، تمایل به  آن

ھای  دموکراسی (و آزادی خواھی) و توتالیتاریسم به چشم می خورد که بدون شک با نیازھا و ضرورت
محافظه کاری ادموند برک با اندیشه فالسفه  و ھابزتبط بوده است. لویاتان زمانی و مکانی خاص آنھا مر

ھای  مطلق گرایی نیچه، ھگل و مارکس با لیبرالیسم میل و جامعه باز پوپر تفاوتو  انقالب فرانسه،
  ماھوی و زیربنایی دارد.
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تبیین و تحلیل  پس از بیان تأثیر زمان و مکان در فلسفه سیاسی اندیشمندان مغرب زمین، و قبل از
چنین تأثیری، به چگونگی شکل گیری اندیشه سیاسی برخی از متفکران اسالمی در ارتباط با زمان و 

اسالمی دارای فلسفه سیاسی نبوده اند. فارابی برخی از اندیشمندان  مکان آنھا اشاره می کنیم.
می مطرح  ٣١اسی ه.) اولین اندیشمند برجسته اسالمی است که دارای فلسفه سی ٢٦٠(متوفای 

باشد. او پس از تقسیم مدن غیر فاضله به سه دسته جاھله، فاسقه و ضاله، شش حالت برای مدن 
خالف افالطون حالت جھانی دارد، ولی فلسفه بر  ارابیھر چند مدینه فاضله فجاھله بر می شمارد. و 

  سیاسی او چیزی جز اسالم اندود شده فلسفه سیاسی افالطون نیست.

و به  ؛ماوردی، فقیه شافعی و قاضی آل بویه و عباسیان، شریعت نامه نویسی واقع گرا بودابوالحسن 
اطاعت بی چون و چرا از خلیفه رأی می داد. علت سقوط برخی متفکران اسالمی از اوج فلسفه 
سیاسی به حضیض سیاستنامه نویسی و شریعت نامه نویسی (با عنایت به اصالت توجیه قدرت) را 

شاید از زمان خود  – ثیر زمان و مکان بر اندیشه و اجتھاد ایشان جستجو کرد. از زمان ابن سیناباید در تأ
بل سیاستنامه و در حاشیه الھیات و در مقا ؛فلسفه سیاسی استقالل خود را از دست داد -فارابی 

یاستنامه س تعارض بین اسالمیت فردی، ایرانیت جمعی و یونانیت فکری بود.ان، نویسی از سوی ایرانی
نویسی خواجه نظام الملک طوسی با سقوط غزنویان و آل بویه و ظھور سالجقه و پذیرفتن مناصب 

لسفه دولتی در حکومت ایشان ارتباط مستقیم دارد. غزالی ھر چند سعی کرد که بین مدینه فاضله (ف
و به  ؛تجمع کند، ولی حرکتی از آرمان خواھی به واقع بینی داشسیاسی) و سیاستنامه نویسی 

و در شریعت نامه  ؛سیاستنامه نویسی، ایرانشھریجای اثبات خالفت به سلطنت معتقد شد. در 
  نویسی، خالفت (و توجیه دینی قدرت) مدار مباحث بود.

ترین عامل  ه.) مھم ٦٥٦ه.) و فتح بغداد توسط ھالکو و پایان دوره عباسیان ( ٥٩٣حمله مغول به ایران (
ه سیاسی در این دوره است. خواجه نصیر و جالل الدین دوانی در این دوران مؤثر بر شکل گیری اندیش

کوششی ناموفق برای جمع حکمت نظری و عملی و سیاستنامه نویسی و شریعت نامه نویسی 
در بین  انجام دادند و راه را برای شزیعت نامه نویسانی ھمچون فضل اهللا روزبھان خنجی ھموار کردند.

رضا و اخوان المسلمین در ارتباط مستقیم با شرایط زمانی و مکانی، اندیشه متأخران، عبده رشید 
سیاسی خویش را سازمان می دادند. رشید رضا در دوران خالفت عثمانی مبانی نظری خالفت را تبیین 

و پس از آن آرای تجدد خواھانه  ؛در دوران اضمحالل امپراطوری عثمانی، بیطرف می ماند ؛می کند
در جھان تشیع، بحث قدرت (در دایره  اره ضرورت اجتھاد و قانونگذاری ارائه می کند.خویش را در ب

یت، طی مطرح نبوده است. در واقعه مشروحکومت) و والیت فقیه، قبل از مرحوم نراقی، به شکل جد
ترین  اندیشه ھای مغرب زمین با تأخیری سیصد ساله و به شکلی ناقص به ایران وارد می شود. مھم

تشکیل نھادھا و ساختارھای جدید،  نتاریسم،مافرھنگ سیاسی غرب، اھمیت قانون، پارل تجلیات
فردگرایی، آزادی خواھی و مبارزه با استبداد قلمداد می شدند. در رویارویی فرھنگ اسالمی با تفکرات 

و سید کاظم نوین تمدن غرب، دو تلقی متفاوت بین عالمان دینی مشاھده می شود. شیخ فضل اهللا 
در حالی که مرحوم نائینی و آخوند  ؛زدی، ماھیت فرھنگ وارداتی را الحاد و بی دینی می دانستندی

ھای گروه اول و تأئیدھای گروه دوم  خراسانی مشروطیت را با توجیه دینی قبول می کردند. مخالفت
فرھنگ نسبت به ورود مفاھیم جدید به اندیشه سیاسی اسالمی، بدون شک برخاسته از رویارویی با 

  و تمدن غرب بوده است.

اندیشه والیت فقیه به شکلی منسجم و در ابعاد حکومتی، در اندیشه سیاسی امام نمودار گشت. 
اقتصادی خص آمریکا)، تحوالت سیاسی، تبداد پھلوی، استعمار غرب (باالتقارن زایش این اندیشه با اس

) در قالب مدرنیزاسیون و تحوالت جامعه به بعد ٤٠ی در دوران محمدرضاشاه (به ویژه از دھه و فرھنگ
س شواھد بین الملل (جنگ سرد و قدرت یافتن اسرائیل) قابل مالحظه به نظر می رسد. ظاھرًا بر اسا

  به بر اندازی رژیم معتقد نبود. ٤٠قبل از دھه  مو قرائن موجود، حضرت اما

  گذار مغالطه آمیز از فلسفه به فلسفه سیاسی و سیاست 

، وجود؛ و موضوع سیاست طبق برخی تعاریف، قدرت است. فلسفه سیاسی از موضوع فلسفه
باورھای فلسفی و ھنجاری مربوط به اداره جامعه و سیر کلی عقاید و اندیشه ھای سیاسی سخن 
می گوید. بسیاری از اندیشمندان در ھر سه زمینه فلسفه، فلسفه سیاسی و سیاست دارای آرای 

ئه فرضیه در این باب، به رخی دیگر در یک یا دو حوزه متبحرند. قبل از ارامھمی ھستند؛ ھمان گونه که ب
  نکاتی چند جھت تحدید ھر چه بیشتر نقطه تمرکز بحث اشاره می شود:

  ؛یا فلسفه سیاسی نبوده اندھمه اندیشمندان دارای فلسفه نظری  :اوًال
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ل و انکار ناپذیر به نظر می رسد. بدون مری معقوااصل مسأله تأثیر و تأثر فلسفه با زمان و مکان  :ثانیًا
شک ھر اندیشمندی در محیطی خاص زندگی می کرده؛ و اندیشه ھای خویش را با تأثر از محیط 

  ؛است سامان می داده، ھمان گونه که تأثیراتی نیز بر آن داشته

مالحظه  اکثر اندیشمندان نوعی تالئم و ھماھنگی بین فلسفه، فلسفه سیاسی و آرای سیاسی :ثالثًا
  ؛می شود

  ھمه اندیشمندان به شکل کلی ادعا نکرده اند که ارتباطی تولیدی بین این سه حوزه وجود دارد. :رابعًا

با توجه به نکات فوق، فرضیه زیر ارائه می شود: "در افکار اکثر اندیشمندان سیاسی، گذاری مغالطه 
سیاسی و دیگر حوزه ھای معرفت سیاسی  از فلسفه به فلسفه –خود آگاھانه یا نا خودآگاھانه  –آمیز 

(تحلیل و آرای سیاسی) به چشم می خورد." در واقع، برخی از فالسفه سیاسی شاکله ای از 
مجموعه تأثیرات زمانی و مکانی، تفکرات و انگیز ه ھای خویش ترسیم می کنند؛ و طبق آن فلسفه 

ای فوق، به برخی شواھد اشاره می سیاسی و آرای سیاسی خود را سامان داده اند. جھت تأیید مدع
  کنیم.

شاھی، آرمانی بیش نیست؛ ولی در عین حال معتقد بود فالسفه  –افالطون می دانست که فیلسوف 
ت کنترل یا از بین بردن غریزه خود ھ؛ و جضروری است هما فوق قانونند. به نظر او، جنگ برای نمو قریح

از اموال باید اشتراکی باشد. افالطون، و به تبع او خواھی در طبقه پاسداران، زنان و بخش وسیعی 
 یارسطو، به دلیل تأثر از مرگ سقراط نسبت به دموکراسی آتن بدبین بودند. به نظر می رسد ارتباط

بین مبانی فلسفی و اندیشه سیاسی افالطون وجود ندارد. به طور مثال، با پذیرفتن فلسفه  مستقیم
تعدیل قوانین السفه به قانون رسید (ھمان گونه که افالطون در کتاب یونانی می توان به محدود بودن ف

یا جنگ را مذمت نمود. تفاوت اندیشه سیاسی و آرای سیاسی  ،دارد)جمھور ھای جدی نسبت به 
  افالطون و ارسطو، شاھدی دیگر بر این مدعاست.

بر اساس شانس و اراده می اعتقاد دارد، و معتقد است انسان ھای قوی  ماکیاول به دور باطل در تاریخ
توانند این دور را بشکنند. انسان از دیدگاه او ذاتًا شرور و متقلب است. ماکیاول به شاه قدرت زیاد می 

ایتالیا فکر می کرد؛ ولی در عین حال قانون را ما فوق شاه می دانست. وی داد؛ چرا که به یکپارچگی 
در عمل به رعایت اخالق و غایتمندی آن، باالخص در  ھمانند ارسطو اخالق را از سیاست جدا کرد؛ ولی

با عنایت به نکات فوق می توان گفت که نه  زمانی که مردم در نادانی به سر می برند، اعتقاد نداشت.
تنھا شکاف بزرگی در گذار از فلسفه سیاسی ماکیاول به آرا و تحلیل ھای سیاسی او وجود دارد، بلکه 

ر اساس مقتضیات زمانی، اھداف سیاسی و حتی مسائل روانشناختی احتماًال فلسفه سیاسی او ب
شکل گرافته است. بزرگ ترین دغدغه ماکیاول تحکیم قدرت شاه، یکپارچه کردن ایتالیا، مقابله با کلیسا 

متمایل به گفتارھا متمایل به رژیم سلطنتی، و در  شھریار کشور بود. وی در –و پایه ریزی بنیان ملت 
چرا که پس از مدتی روابط او با شاه تیره شد. ماکیاول فیلسوف واقعی نبود؛ و فلسفه جمھوری بود؛ 

  اش بسیار سطحی تلقی می شود. 

به لویاتان و سلطنت مطلقه، و الک از قرارداد اجتماعی به لیبرالیسم این که ھابز از قرارداد اجتماعی 
ریشه دارد، اما خود آن بحث نیز  خالی از تأمل نیست؛ و ھر چند در انسان شناسی آن ھا می رسد

شکل استداللی ندارد. لویاتان خدای فانی در سایه خدای باقی است؛ و دولت به این دلیل که مظھر 
اراده مشترک انسان ھاست، نیروی محدود کننده ای ندارد. الک و منتسکیو بر خالف ھابز به تفکیک قوا 

پیش فرض ھای ذھنی یا تسکیو بیشتر از نسو و مرأی دادند. احتماًال استنتاج ھای ھابز، الک، رو
  تمایالت روانی ایشان و نیاز زمانه شان نشأت گرفته، تا از مبانی استداللی فلسفه سیاسی شان.

است.  عقلیات، و عقلی بودن واقعیاتھگل فلسفه بسیار پیچیده ای دارد. محور فلسفه او واقعی بودن 
د تز و آنتی تز در حال حرکت، و خدای او روح مطلق در بر اساس اصل تضاتمام ھستی در حال حرکت 

حال تحقق است. منطق او ایده، فلسفه طبیعت وی حرکت ایده در طبیعت، و فلسفه روح او حرکت 
ایده در روح می باشد. ایده در خود برای رسیدن به آگاھی، خود را در طبیعت منعکس می کند؛ و ایده 

این  برای رسیدن به مطلق بودن، از طریق ملت عمل می کند.دولت از این جا ناشی می شود. روح 
وظیفه خطیر به نژاد ژرمن، ھنگامی که بر مسیحیت منطبق گشت، داده شده است (ناسیونالیسم 
ھگل). ایده دولت را خلق می کند تا تعارض جنبه فردی و اجتماعی را آشتی دھد. دولت ھدف غایی 

ی دولت کنند. جنگ قانون عالم است؛ و دولت خط سیر خدا در است؛ و مردم باید خود را فدای جنگ ھا
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فلسفه فارغ از غموض  عالم. ھگل می گفت: "دولت، دولت آلمانی؛ و فلسفه، فلسفه من است."
  ھگل می توان سؤال ھای ذیل را مطرح کرد:

ز از کجا معلوم است که مصداق ایده کلی، دولت است نه اراده مردم یا نخبگان؟ آیا در گذار ا -
  فلسفه به فلسفه سیاسی خأل بزرگی وجود ندارد؟

مطلق بودن دولت و حقانیت جنگ ھای دولت در فلسفه سیاسی ھگل با استدالل اثبات می شود  -
 یا با استحسان؟

گذار از فلسفه سیاسی ھگل به فلسفه سیاسی مغالطه آمیز به نظر می رسد؛ و بدون شک آرا و 
گویی ھای فلسفی ارائه می کرد. خطر این گذار مغالطه  تحلیل ھای سیاسی اش را بر اساس مغلق

آمیز خلع سالح فکری عوام و بعضًا خواصی است که ارتباطی علی و معلولی بین فلسفه، فلسفه 
در فلسفه ھایدگر و آرای سیاسی وی  نیز سیاسی و ارای سیاسی وی می بیند. شبیه این مغالطات

  (حمایت از نازیسم) دیده می شود.

ن مغالطه ھایی بین متفکران اسالمی نیز وجود دارد. ثنویت ھابیل و قابیل یا تشیع علوی و شبیه چنی
صفوی در اندیشه سیاسی شریعتی جنبه سیاسی داشت، نه اندیشه ای. به بیان دیگر، او می 

خویش (احیای دین) با مدرن ترین و مقبول ترین ایدئولوژی ھا (مارکسیسم) خواست برای نیاز زمان 
مناسب تدارک بیند؛ و در این راستا از زمان و مکان خویش به غایت متأثر شد. یکی از مھم پاسخی 

ترین دالیل تمایل متفکران اسالمی به اتخاذ مسائلی از تمدن و فرھنگ غرب آن است که با عنایت به 
وجود منطقه الفراغ وسیع، باالخص در سیاست و اقتصاد، قسمت عمده تفکر ایشان در مقابله و 

ویارویی با تمدن غرب شکل گرفته است. مھدی حائری نیز مباحث خویش را از فلسفه آغاز می کند؛ و ر
خلط بین  ٣٢با پرشی نامعقول به فلسفه سیاسی وارد می شود؛ و در پایان نتایجی سیاسی می گیرد.

می  مشروعیت و کارآمدی در قسمت آخر کتاب، در این جا مد نظر نیست؛ و فقط به این نکته بسنده
 ، نتوانسته کنیم که گذار مغالطه آمیز در کتاب ایشان نیز قابل رؤیت است. مباحث ایشان در عین نوآوری

در پایان به ذکر جمله ای از نیچه بسنده می  .را تبیین کندبا مباحث فلسفی مالکیت مشاع ارتباط 
جمله  ناگر ای ش نیست."کنیم: "ھر فلسفه و عقیده ای پناھگاه و نھانگاه است؛ و ھر واژه نقابی بی

یا خود او را نیز شامل نمی شود؟ و اگر آه مقاله حاضر تلقی به قبول شود، نیچه در راستای تدیید فرضی
برخی از قضایای فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی مبنای عقلی و برھانی ندارد و نوعی این ھمانی 

  د؟یا در ھمین محدوده نباید به وحی مراجعه نموآتلقی می شود، 
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