
 

 

 



 :نفرانسکدبیر          

 

 نام خدا  به

 

 یاحکام فقه تیقیطر ای تیموضوع کنفرانس

 عقل و جان  یگروه تلگرام  ن،یفرورد  12شنبه شب،   سه

 

ای تفسیرشدنی است. به حذف شدنی در جوامع نیست، بلكه پدیده یبه گمان من پدیده ا دین

تعبیر افرادی چون هابرماس اگر به تاریخ بنگریم، سكوالریسم یك نقطه کوچك است، یعنی 

های سال است که ایده 100-120دین در کل تاریخ حضور داشته است و دوره کوتاهی شامل 

و دوباره در کل اروپا و حتی ایاالت متحده شاهد رشد بازگشت به دین  دانسكوالری پیدا شده

وگوی دین با هستیم. در چنین شرایطی اگر نتوانیم دین را از سنت جدا کنیم و باب گفت

اش در دنیای جدید تیابزارها و مفاهیم و مسائل تجدد را باز کنیم، حضور دین با پیوندهای سن

گرا کردن جهان اسالم است، دیگر اینكه دین را ها واپسکند. یكی از این فاجعهفاجعه ایجاد می

دهد که انسان راند و اجازه نمیکند و به حاشیه تمدن می(  میmarginalای )حاشیه

گیرد، ل میالمللی باشد و سوم اینكه با موضع نسبتا سلبی که به مسائمسلمان، انسان بین

هایی . بنابراین به نظر من حضور دین بدون دین پژوهیدیاباحتمال رادیكالیسم نیز افزایش می

وگو با دنیای جدید را فراهم کند، یعنی حضور های تاریخی جدا و امكان گفتکه آن را از سنت

کند و میمانده دین با همان گذشته دو خطر به هم پیوسته دارد: نخست اینكه جامعه را عقب

اش را با دنیای جدید و جهانی شدن و رابطه کندمیبرای عقب ماندگی نیز توجیه دینی ایجاد 

 کند.کند و دوم اینكه جامعه را مستعد رادیكالیسم میقطع می

 

به  یکم  یکه حت یکه هر انسان یدر جوامع اسالم تهیمهم سنت و مدرن یاز چالش ها یكی

 است.  تهیاحكام اسالم با مدرن  ایاست چالش فقه  باشد گرفتار آن    بندیپا  انتید



در اثر تحوالت  هافرضشیدارد که آن پ یو فلسف یکالم یهافرضشیما پ یسنت فقه

با عدالت  شودیاحساس م یاز احكام شرع یسؤال رفته است. بعض  ریز تهیمدرن یافزارنرم

کارکرد خالف  زین یو برخ ستندیاصال در جهان مدرن قابل اجرا ن یندارد و برخ یسازگار

 اند.    هکرد  دایپ  ینیاهداف مسلم د

حال قابل اجرا  نیو در ع یرفتنیموجه، پذ یو عمل یکه به لحاظ نظر ییکردن راهكارها دایپ

و   ینیبه همراه نداشته باشد، دغدغه روشنفكران د یقبول رقابلیغ امدیها پآن یباشند و اجرا

 مدرن نظر دارد.   یایدر دن  نیاست که به ضرورت د  یهر کس

در هر روزگار و دوره  میقرآن کر "دٌیکلِ زمانٍ غٌض جد یإن هذا القرآن ف" فیشر ثیحد طبق

است  نیهم  زین ایو اجتهاد پو یفقه جواهر یو طراوت دارد و معن یهمان زمان تازگ یبرا یا

  عت یشر یخودش را در ضمن حفظ اصول و ضوابط اساس یو احوال زندگ طیکه متناسب با شرا

 یواقع یزندگ یبرا ییو در هرجا یدهد و بتواند در هر دوره ا قیانسان تطب یدگبا اقتضاءات زن

 انسان حكم صادر کند. 

شده است که توجه  شنهادیسازگار کردن فقه و الزامات جهان مدرن پ یبرا یفراوان یحلها راه

را داشته است. بر   یاقبال درون فقه نیشتریاست که ب ییاز راه ها یكی عتید شربه مقاص

از  دیرا با عتیندارد و احكام شر تیخود موضوع یاز احكام فقه یاریبس ه،ینظر نیاساس ا

 میبفهم  میخواه یم عتیرا در جهت مقاصد شر عتیاحكام شر مییکرد و بگو كیمقاصد آن تفك

 دارند.    تیقیطر  ه،یوصول به آن اهداف عال  یبرا  یو احكام فقه

 

و  "یاحكام فقه تیقیطر هینظر"کوشا  یکنفرانس سه شنبه شب، استاد بزرگوار محمد عل در

 خواهند فرمود. یابعاد آن را بررس  زیو اهداف و ن  جیها و چالش ها و نتا نهیزم

 

 احترام  با

 کنفرانس  ریدب

 



 کوشامحمد علی  استاد  

 غازین سخن آ

 

  نیناصر و مع  ریخ  انه  نیو به نستع  میاهلل الرحمن الرح  بسم

 

 بر دوستان گروه عقل و جان  سالم

با دوستان در  یبحث شنهادیپ یانیدکتر د یو ارجمندمان جناب آقا یگرام ی ختهیفره   برادر

را مطرح فرمودند و قرعه شروع بحث را به  «یدر احكام اسالم تیقیطر ای تیخصوص » موضوع

 نام من اعالم کردند.

 به بهانه نقد آن، در روز و ساعت مقرر وارد بحث شوند :  زین  زانیشوم تا عز  یآور م  ادی  ینكات  

 

 ت؟یقیطر ایدارند  تیآمده موضوع ات یوروا ات یآ  قیاز طرکه  یاحکام ایآ  -1

آنها دو مفهوم  انیهرگاه با هم ذکرشوند باتوجه به تقابل م ت«یقیو  »طر ت«یواژه  »موضوع دو

 شوند.  یم  یجداگانه تلق  یجداگانه خواهند داشت که هرکدام  اصطالح

اند باهمان  دهیکه در اسالم وضع گرد یاست احكام نیا ت«ی»موضوع اصطالح از مراد     

بدانها  دیبا یگونه دخل و تصرف چیبدون ه  امتیوضع شده اند، تا روز ق لیقالب و شكل وشما

 هدف شارع هستند.   نهیعمل شود و درواقع خود آنها بع

بهبود   یبرا یا لهیو راه و وس قیاست که احكام، طر نیا ت«یقی»طر اصطالح از مراد     

باشند ؛ و چون  یبرحسب زمان و مكان م رییاند قابل تغ نیهستند وچون چن یاوضاع اجتماع

توان آنها را به شكل  یاست، م یو بهبود جامعه اسالم یورشد انسان یق آنها ، تعالغرض از تحق

 .دیکند تحقق بخش  یم  جابیات زمان و مكان  ایکه مقتض   ییها

 



ثابت و  ینماز و روزه و حج، امور أتیشكل وه  لیاز قب یدو اصطالح، عبادات نیا انیتوجه به ب با

  ن یا نیهمه مكان ها و زمان ها هستند. بنابرا یبرا ریناپذ رییپابرجا هستند که به صورت تغ

 اند و  دهیشكل وقالب وضع گرد  نیدارند و به هم   ت«ینفساً  »موضوع  یگونه احكام عباد

 شود.  جادیا  یرییآنها تغ  فیدر قالب و کم و ک  دینبا  

 

درجامعه  تیامن جادیآنها ا ی، چون غرض از اجرا اتیحدود وقصاص ود لیاز قب یاما احكام -2

توان شكل  یآنها نباشد م یرایزمان و مكان پذ اتیکه مقتض  یشان درصورت ییاست شكل اجرا

 داد.    رییآنها را تغ  یفریاحكام ک

برآن  یو تنبّه ستیازجرم ن یعنوان مثال قطع دست دزد در زمان ما نه تنها عامل بازدارندگ به

 شود!  نیاز د  یاعده    یزاریبلكه چه بسا سبب نفرت و ب  شود،یمترتب نم 

 یشمار م به زیچندش آور و نفرت انگ یا دهیمردمان عصر ما پد یمانند سنگسار برا یحكم  ای

 آن صرفنظرکرد!  یانگاشت و از اجرا دهیعماًل آن را ناد  هیکه خود قوه قضائ  ییرود تا جا

از جرم را  یکه در روزگار زمان نزول و مدت ها پس از آن نقش باردارندگ یاحكام نیچن  

است  جهینتیبوده است، اما درعصر ما نه تنها ب دیجامعه آن روز مف یآنها برا یداشت، اجرا

 شود.  یم  لیبلكه به ضد غرض خود تبد

احكام  دازمنیآنها ن یبرا یکه جامعه کنون یو تجار یامور اقتصاد طهیطور است ح نیوهم   

مراجعه  یالملل نیو ب یبه متخصصان امور اقتصاد دیآن با بیتصو یخواهد بود که برا یدیجد

 شود. 

 

بودن« ،  ییاست و از آنجا که  »عقال نید اسیو مالک ومق اریاز آنجا که  »عدالت« مع -3

در همه  یگرفت که احكام فقه جهیتوان نت یاست، م یواقتصاد یمسائل اجتماع اریمالک و مع

شود که عنصر  »عدل« و  »عقل« جزو  یموثر واقع م یتا زمان یو معامالت یمسائل تجار

 آن باشد.  هیرمایخم 

 



 که:  نیخالصه کالم  ا -4

هم  یاز احكام عباد یو اخالق است؛ و بخش دیاز عقا ریکه همان بخش احكام است غ عتیشر

از  ریپانزده قرن قبل غ ییوجزا یاقتصاد نیاست. قوان یماعقانون اجت یاز احكام به معنا ریغ

 وقانون تجارت و معامالت امروزه است.  یمدن  نیقوان  یسازوکارها

تواند  یهمان قانون م ایبوده است، آ یلیوقبا یرگیمتناسب با دوران عش یقانون میفرض کن حاال

 امروز هم متناسب باشد؟  یایو مدرن دن  یدوران صنعت  یبرا

 

به  نیشیپ یدر دوران ها یشرع نیمثبت ارزشمند قوان راتیمنكر تاث دینبا یحال کسهر به

که  میکن یم یزندگ ییایاکنون ما در دن یدرعصر نزول وسال ها پس از آن باشد.  ول ژهیو

 یگونه مسائل راه حل علم نیا یبرا دیتابد! با یآن روزگار را برنم  ییاز احكام جزا یبرخ

 .میبگذار  نینسل امروز  یپا  شیرا پ یحل  هو را  میجستجو کن

(، مجازات محارب 38قطع دست دزد)مائده/ لیاز قب یفریک نیروشن است که قوان یامر نیا  

زدن زن ناشزه  ای(، 33)مائده/دنیکش بیبه صل یچپ ونوع یقطع دست راست وپا لیازقب

 مهین ای( ، اتیزن، )برحسب روا هینصفه بودن د ایبودن طالق،  قاعیا ای(، 34توسط شوهر)نساء/ 

سنگسار و مساله   نیو هچن  گریمجازات شالق درامور د ای/بقره(، 282بودن شهادات زنان )

چالش  نهایحقوق مسلمان با اهل کتاب و.. ا یهمچون عدم تساو گرید یاتیوجزئ یساب النب

 . میدار  یرو  شیاست که ما پ  ییها

 شود؟  دهیشیاند  یگونه مسائل به درست  نیدرباره ا  دینبا  ایآ

وهم  یکه هم عادالنه باشد و هم عاقالنه وهم اخالق یدرصورت یعرف نیآوردن به قوان یرو ایآ

 خواهد بود؟! نیپشت کردن به د  ینگاه به معنا  نیا  ایکارآمد و هم مورد استقبال مردمان، آ

 

تا از داشتن  ردیشكل گ یعال یباره سواالت و نظرات خود را ابراز تا بحث نیگروه درا دوستان

 به نحو احسن استفاده برده شود.   ییفضا  نیچن

 فراوان   باسپاس



 پاسخ به سواالت 

 

 کوشا:  یمحمد عل  استاد

 میاهلل الرحمن الرح  بسم

 تیقیوطر تیدر خصوص موضوع نیشیفراوان به دوستان گروه به دنبال بحث پ تیو تح بادرود

را در  نیشیحاصل مباحثه جلسه پ ،یانیدکتر د یجناب آقا لتیبرادر ارجمند بافض  ن،یاحكام د

 باز گرداندند. نجانبیسوال به ا  8قالب 

 یمطلوب جهیبه نت دوارمیکنم. ام یسوال ها وجواب ها جلب م نیرا به ا زانیتوجه عز نكیا

 :میازیدست  

 

 : اول  سوال   

بلكه  ستین "یفقه" یضوعاحكام، مو تیقیطر ای تیکه پرسش از موضوع رسدینظر مبه نیچن

در آن قابل طرح است، علم کالم  یپرسش نیکه چن یدانش نیتراست. بالواسطه "یفرافقه"

چون  یتریادیبن یهادر دانش نیشیپ حیتنق ازمندیخود ن زیاست اما علم کالم ن

و فقه است. از  نید خیتار زی)متفاوت از علم کالم( و ن یشناسنید ،یشناسانسان ،یشناسیهست

 کرد.  یطرح پرسش را بررس  قیدرست و دق  گاهیجا  دیابتدا با  رسدینظر مبه  رو،نیا

 

 . ستین  یلزوماً فقه  یاحكام، بحث  تیقیطر  ای  تیموضوع  -  جواب          

 »فلسفه فقه« مطرح شود.   اناً یاح  ایعلم متولد نشده    ایتواند در علم »أصول فقه«   یبحث م  نیا

از  یاریبس یچه بسا پا یندارد. دراحكام فقه یرادع و مانع زیدرفقه نآن  یریبه کارگ یول

درعلم اصول  یمباحث فلسف یشود! چنان که برخ دهیکش انیمبه زین گریاصطالحات علوم د

 نیشد، ازهم  گریعلوم به همد یوستگیتوان منكر پ ینم گرید یفقه ورود نموده است. ازسو



دوانده و به تناسب مقام  مورد   شهیاصطالحات درچند علوم ر  یاست برخ  نبه تبع آن ممك  یرو

 استفاده قرار گرفته باشند. 

  

 :دوم  سوال   

 کدام است؟  تیقیطر  یدارا ای  تیموضوع یبه دارا  یاحكام شرع  كیتفك مالک

 شته باشد؟ندا  تیقیزکات و خمس و... طر  رینظ  یعبادات خصوصا عبادات  چرا

 گفته اند:  یبرخ  مثال

 ،یزیکمال و سعادت هست که چه چ ندگانیدر اعماق ذهن جو شهیهم  ،یپرسش اساس نیا

هدف  یعنی. باشدیم یفرع ،ییزهایراه کمال بوده و چه چ مودنیاز عبادت و پ یهدف اصل

 قه،یو طر لهیبه عنوان وس ،ییزهایو در مقابل، چه چ ست؟یو سلوک( چ ریاز تكامل )س یاصل

را هدف  یزیچه چ گر،ید انیبه ب شود؟یمحسوب م یو هدف فرع ردیگیمورد توجه قرار م

 هیرا به حاش ییزهایو چه چ میخود قرار ده  یتكامل ریو س یتیترب یبرنامه یریگیاز پ یاصل

 م؟یبشناس  ،یبه آن هدف اصل  دنیو راه رس  لهیو به عنوان وس  میبران

 ت،یعاشورا، مهدو ر،یمعاد، غد ت،ینبوت، امامت، وال د،یمانند توح ،ینید یهیعال میمفاه  تمام

و  ،یاخرو انیپایب یهاها و رنجرها شدن ما از عذاب یانتظار و همه و همه، فقط و فقط، برا

 بهشت است.  یهیدر درجات عال  یاخرو  انیپایب  یهاما به لذت  دنیرس  نیهمچن

 یاست، مقدمه یفرشتگان و هر آنچه در عالم هست ،یامام، وح امبر،یکالم، خدا، پ كیدر  پس

و  یها به راحتانسان دنیدر جهنم سوزان و رس یابد یو ناخوش یها از ناراحتانسان دنیره 

ما، و  ییکامجو یدارد برا تیقیطر ز،یچحساب، همه نیاست. با ا نیدر بهشت بر یابد یخوش

و  ییبه کامروا دنیو »رس «یتاّمه دارد، »رها شدن از ناکام تیاست و موضع یآنچه موضوع اصل

 است.  ه«یعال  یهالذت

 گفته اند:  ای



معنا که  نیاست پس به ا یهدف از نماز هم قرب اله ریهدف از نماز خود نماز ست؟ خ مگر

بودن آن مالزمه قائل  ریپذ رییوتغ احكام تیقیطر نیداشته باشد و اگر ب تیقیطر دیفرمودند با

 .ستندیهم ثابت ن یباشند احكام عباد

 

و  «یاست نه خود آنها. آنچه که »تعبد تیقیو طر تیموضوع یقطع احراز مهم:  جواب         

وارد بحث  دیدو ق نیبا ا میتوان یما م یعنیتواند بشود.  یم تیقینباشد مشمول طر «یفی»توق

 اصل که – اتیفیتوق و – آنها فروع لزوما نه است عبادات اصل که – اتی. در مورد تعبدمیشو

 یبحث نیجواز چن ایکه امكان  میاثبات کن دیبا قبال –نه لزوما فروع آنها  شدبا مناسك شبه

 شارع نشسته است  یدهد جا  یکه پاسخ مثبت م  یاست. کس  ینه. پاسخ من منف  ای  میدار

نوعا ارشاد به حكم عقل دارد و به منظور رفع منازعات و مشكالت  یم اجتماعاحكا ن،یبرا مضافاً

 نیازا ابد،ی یشده است و لذا عقل کامال علت جعل در مورد آنها را درم عیمردم تشر یاجتماع

 دادن آن را به موارد مشابه خواهد داشت،   یتسرّ  ییتوانا  یرو

و ابتال مربوط  شیبه جنبه آزما زین یو گاه  تیتعبّد و عبود ۀامر به جنب نیدر باب عبادات ا اما

 نیآنها نخواهد داشت و اگر هم  عیتشر یدرمورد علت اصل یغالباً حكم  زیشود، لذا عقل ن یم

 یآن وجود نم  ریدر باب روزه و غ تقون«یشده در مورد آنها همچون »لعلهم  انیب ییحكمتها

در مورد آنها نداشت،  یحكم چیه  ،ینف ٔ  نبهج در چه و اثبات ٔ  عقل چه در جنبه ،داشت

ائمه)ع( هرگز  ۀ)ص( و نه در دورامبریپ ۀنه در دور زیگاه ن چیو ه  یاجتماع یبرخالف احكام

مردم را به مناسك  شانیا «ینمونه به استناد :»اقم الصالۀ لذکر ینبوده است که مثالًبرا نیچن

همان مقصد و حكمت نماز را  زین نهایاستدالل که ا نینماز فراخوانند به ا یابه ج ییو دعاها

 آورند.   یفرد مكلف به دنبال م  یبرا

 یو مكانها طی)ص( و ائمه)ع( با توجه به شراامبریخود پ یگاه  یدر مورد احكام اجتماع اما

  یاجتماعاحكام  یبرا ییها لیبه آوردن دل یو استثنائات و گاه  راتییتغ انیمختلف به ب

 .دندیورز  یمبادرت م

اسالم با توجه به روح حاکم بر جامعه وضع شده  یکه احكام اجتماع هینظر نیگفتا  توانیم لذا

 یا هینظر نیجبر زمانه موجب طرح چن گرید یریبه تعب ایکه تحوالت جامعه  ستین یا هینظر



تناسب داشتن با زمان و  نیتوان ا یم زین یاحكام اجتماع ۀشده باشد بلكه با دقت در ادل

   افتیرا در  طیشرا

فرستد و به  یبشر م تیهدا یرا در برا یکتاب یتعال یگفت هرگاه خدا دیبا گریعبارت د به

احكام ارث و  ات،یآ نیهم  انیکند که بدان عمل کنند، و در ضمن در م یهمگان سفارش م

هست الزم  زیمهربان نسبت بندگان ن اریبس که اتفاقا یم یوجود دارد، بر فرد حك زیحجاب و ... ن

 دینما انیب زیکنند را ن یتخط دیبا ایکنند و  یحكم تخط نیتوانند از ا یکه م یداست در موار

 یریتعب نیباشد قرآن چن یمرد م ۀخانواده تنها به عهد یسرپرست نكهینمونه در مورد ا یبرا

 دارد: 

؛مردان، بَعٍْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما َفضَّلَ اللَُّه بَعَْضهُمْ عَلى »الرِّجالُ

دارند، به دلیل آنكه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى  تیریسرپرست زندانند وبرآنان مد

 (.34اء/ )نسکنند«ىداده و ]نیز[ به دلیل آنكه از اموالشان خرج م

مرد در قبال  یتیریمد یمردان، برتر یشود که علت سرپرست یدانسته م هیآ نیبا دقت در ا  

است که اگر   نیتوسط مرد عنوان شده است که خود نشانگر ا یزندگ ۀنیهز نیتام گریزن، و د

  ازنانینسبت به مردان شدند و  یشتریب یتیریقدرت مد یزنان دارا ییخانواده ا ایدر جامعه و 

 حاکم نخواهد بود.  یحكم  نیچن گریمشغول باشند د  شتیمع  نیمردان به تام ارود در کنخ

 یمطلق و دائم  یمطرح در ادله، موجب شده احكام ودیق نیهمواره دقت نكردن در ا متاسفانه

 جامعه وضع گردد.  یبرا

 

 

 :سوم  سوال   

 نیدعوا شهادت است. مراد از شهادت عمدتا شهادت عدل نیادله اثبات دعوا در فقه مهمتر در

 دو زن هست.   زیموارد ن  یزن و در برخ  4موارد   یو در برخ  نیعادل

با همه  -ریتعب نیصل شده، احا یعلم و تكنولوژ هیتوجه به تنوع ادله اثبات که در سا با

 کندیحقوق بشر وارد م یو ترافعات و در مبحث حقوق مردم و حت ییکه به نظام قضا یصدمات



 نهیبا منحصر کردن ب -ستیعقال برخوردار ن یوبنا یاستدالل یاز پشتوانه قو زیو در عرف قضا ن

 یبه علم عرف یتكادله معتبر م ریدر شهادت شهود آن هم صرفًا دو مرد، سا باتاث لیودل

با استفاده از  یچرا که اواًل برخ ستیبرخوردار ن یاز پشتوانه قو زیدر شرع ن دهد،یراپوشش نم 

قائل هستند و  نهیب یبرا یمطلق یمعن مان«یو اال ناتیبالب نكمیب یدر »انما اقض  ناتیاطالق ب

به صرف استناد به صفات مذکور  اًی. ثاندانندیم یعلم قاض یادله اثبات حت تمامآن را شامل 

 رفتهیموارد پذ یامسلمان را که در پاره ریشهادت غ یحت ایشهادت زنان  توانیشهود، نم  یبرا

 نمود.  یتلق  اعتباریشده است ب

 ست؟یاستاد چ  نظر

 

 فیاست و در زمره وظا یعرف یالختم امر یمن البدو ال یفریو ک یقضائ حقوق:  جواب         

به  دیتوان ینوشته شده است که م وریکد یبه قلم آقا یباره  سلسله مقاالت نی. در استیشرع ن

 موضوع وجود داشته باشد.  نیچندمقاله هم درمجله فقه درا  ای. گودیمطالعه آنها بپرداز

 نیا دیموافقم اما  با یفریو ک ییاثبات جرم و حقوق قضا یابزارها نیبا تحول در ا زین بنده

  ی داشته است برا انیباشد که شارع در احكام ب یهمراه و همگام با مصالح و مقاصد راتییتغ

که در  یبر چهار شاهد شده است در حال یزنا در همان عصر نزول مبتن ۀنمونه اثبات مقول

اقرار فرد متهم بسنده شده که  ایبه دو شاهد و  گرید یاثبات جرم ها یبرا یگاه  گریابواب د

 یکه شارع در جعل احكام داشته برا یدقت و توجه نیهم  یریزوم به کارگمطلب خود از ل نیا

واقعا  یرغم آنكه  قاض یموارد عل یدر برخ ایدارد. و  تیزمانه حكا نیمشابه درا یجعل احكام

 یم مانیقضاوت دارد باز  شارع او را مكلف به حكم کردن برطبق شهود و اَ ردعلم به موضوع مو

بِالْبَیَِّناِت َو  بَیْنَكُمْ گردد» إِنََّما أَقِْضی ینم  یقاعده مستثن نیاز ا زی)ص( نامبریکند تا آنجا که پ

لَُه مِْن مَاِل أَخِیهِ شَیْئًا فَإِنََّما قَطَْعُت  طَعْتُ قَالْأَیَْمانِ َو بَعُْضكُْم أَلْحَُن بِحُجَّتِهِ مِْن بَْعٍض َفأَیَُّما َرُجلٍ 

لَُه بِهِ ِقطْعًَۀ مَِن النَّار؛ اى مردم، من در میان شما به استناد گواهى گواهان و سوگند مدعیان و 

با زبانتر از دیگرى است ] و من بر طبق ظاهر  یکنم و چه بسا باشد که مردمنكران داورى مى

قضاوت خود[ مقدارى از حّق برادرش را به  ی[، اگر من]بر مبنانیو دهم بنابراحكم به نفع ا زین

 (.414،ص7،جی«)کافاماى از آتش جهنم را جدا ساخته    بداند که[ براى او تكه  دیاو دادم ]با



بوده که شارع مقدس در هنگام جعل احكام  ییها یشیهمه حكمتها و دوراند نهایگفت ا دیبا

 زیاز زمان ن یاست که توسط قانونگذران در هر برهه ا ستهیو با ستهیاش نایقیداشته است و 

 .ردیقرار گ  یمورد دقت و ژرف نگر

 

 :چهارم  سوال   

 شود؟  یهم م  یبحث شامل موضوعات فقه  نیا  ایآ

تحقق و  طیو شرا گریچون جنون و بلوغ و رشد و هالل ماه و دهها موضوع د یمباحث ایآ مثال

دارد؟  تیاثبات اول ماه موضوع یماه برا دنیمثال د ت؟یقیطر ایدارد  تیموضوع زیحصول آنها ن

دارد؟ جنون تعربفش همان  تیمشخص شده، موضوع اتیبلوغ که در روا یشده برا نییسن تع

 همان هاست؟ فشیو تعار  طیشرا  تیاند؟ حجر و محجور  گفتهاست که فقها  

 نیگزیجا تواندیو.ِ. م مهیچون ب یگرید ینهادها ایدارد  تیموضوع اتیمثال عاقله در بحث د ای

 شود؟

 

هستند مگر خالفش اثبات شود. در مورد سن  یاالغلب عرف یعل یفقه موضوعات: جواب         

 نوشته شده است.    یفراوان یقیهم مقاالت تحق  بلوغ

 هستند.   یکه گذشت تماما عرفچنانآن  ییمباحث جزا  اتیجزئ

قصد قربت و  ازمندیکه خود ن ستندین یهالل و بلوغ و مسائل تیهمچون رو یمسائل میبگو دیبا

اشاره  زین وریجدا از آنكه چنانكه جناب کد ابدی انیباشند تا بحث مورد نظر درمورد آن جر تین

غالبا با عرف  عیب یکرده اند  تشخیص موضوعات عرفى  و معنا و حدود آن از جمله خود معنا

را  هم به جهت جمود بر الفاظ  عیب یمعنا نیهم  یاز فقها در موارد یپاره ا هرچنداست 

( که غالب غهیبدون ص عیمعاطات)بمثال  یدانسته اند و برا یفیتوق یامور ۀگاه از جمل تیروا

 آورند.     یبه شمار نم   عیرا ب  ردیگ  یصورت م  لهیوس  نیمعامالت مردم  بد

 



 

 

 : پنجم  سوال   

جامعه زمان شارع  یازهایبه همان ها که در زمان شارع بوده و ن قاعاتیعقود و ا دیتحد اساسا

که در حقوق مدرن وجود دارد را به همان عقود  یکه فقها هر قرارداد نیکرد و ا یرا برطرف م

 د؟ینیب  یدهند را چگونه م  یگذشته ارجاع م  قاعاتیو ا

 

 یشود نه فهم فقها یزمان مشخص م نیدر علم حقوق ا فشیتكل قاعاتیا و عقود:  جواب         

که تحقق آن به  قاعیادانم نه  ی. به عنوان نمونه من طالق را همانند نكاح عقد مهیقرون ماض

 کند نه مرد.   یم  یدادگاه آن را جار  تیو و در نها  ازداردین  نیطرف تیرضا

 

 ششم   سوال   

 ایارجاع شود که اصال آ یگریبه بحث د دینبا یاحكام فقه تیو موضوع تیقیبحث طر ایآ

 ینیو د یندارند اصال مباحث شرع تیزمانه ما موضوع یعقال صیکه بنابر تشخ یاحكام

العقال ورود کرده است و نه به عنوان شارع؟ و  سیو شارع در زمان خودش به عنوان رئ ستندین

را وانهاد و  هیدارد بق تیکه بعبنه در شرع موضوع یموضوعات و احكام انامروز به جز هم  دینبا

 به عرف و تخصص سپرد؟

 

و انتظار از فقه است. فقه چهار  نیمتأخر بر انتظار از د تیو موضوع تیقیطر بحث: جواب         

ندارد: مناسك )عبادات(، شبه مناسك )مشربات، ماکوالت و منكوحات(، سرخط  شتریقلمرو ب

حرمت دروغ و وجوب امانت  لی)از قب اتیحرمت ربا( و ضمانت اخالق لیمعامالت )از قب یبرخ

شود. در دو مورد  یفقه محسوب نم  فیث معامالت از وظابه اتفاق مباح بیر(. اغلب قیدار

 و فروع آنها باب اجتهاد همچنان مفتوح است.  اتیدر جزئ  زینخست )مناسك و شبه مناسك( ن



 

 نداشته باشد؟!   تیقیطر  زین  یاحكام عباد  چرا  هفتم :  سوال    

ارتباط با او، که آن روش متناسب با مردِم  یرا برا یدارد که شارع، روِش خاص یچه اشكال مثال

 میمتفاوت، نتوان یدر زمان و مكان گر،ید یمردم یو سپس برا ند،یالعرب بوده برگز رۀیجز

 م؟یده   نهادشیارتباط و اتّصال با خدا پ  یمتناسب با آن مردم برا  یروش

 م؟ینظر خارج کن  دِ یتجد  یها از محدودهعبادات خط قرمز باشد و آن  دیبا  چرا

: »...  حتى یتبین لكم الخیط األبیض من الخیط األسود...«، حال دیگویعنوانِ نمونه قرآن م به

چرا  ،یاألسود طیباشد و نه خ یض یاألب طیکنند که نه خ یزندگ ییاز مردم، در جا یاگر گروه 

 که در آن قرار دارند عبادت کنند؟  یایزمان  طِیبه تناسبِ شرا  دینبا

 دهیناد دیدخالتِ عنصِر زمان و مكان را در عبادات با فرضشیبه صورتِ پ ل،یدل نیکدام به

 م؟یبگذار  یمردمِ عصرِ نزول باق ینخوردهو عبادات را به همان حالِت دست  میریبگ

با خدا، و  یو هدف از عبادت ارتباط و اتصالِ قلب م،یداشته باش عتیبه شر ینگاهِ مقاصد اگر

 ،ینید یاشكالِ تجربه رِ یکه سا دیآیم دیپد یچه اشكال م،یو آرامش بدان تیبه معنو دنیرس

 م؟یعبادات داخل کن  یرا در محدوده  انهیسماعِ صوف  رِینظ

 شیو افزا ،یكپارچگیبه وحدت و  دنیو رس یمناسباِت اجتماع میاگر هدف از عبادات، تنظ و

 کند؟یرا برآورده م  یهدف نیچُن  یفعل  طِیدر شرا  یمناسِك عباد  ایآ  ن،یاقتدار و عظمِت مسلم 

زمان به علتِ نبودِ ذکر شده مردمِ آن خیبه عنوانِ نمونه وقتِ نماز صبح، آنگونه که در تار ای و

بود، حال  شانیو در اوقاِت نمازِ صبح شروعِ ساعاتِ کار خفتندیشدنِ هوا م كیبا تار ییروشنا

 یاشكال هچ روند،یصبح سِر کار م 8اگر مردم ساعت  ،یاجتماع طِیزمان و شرا رییامروزه با تغ

زمانه  نیمردِم ا یِو آن را تا شروعِ ساعتِ کار میشو لیدارد که در وقِت نماِز صبح وسعت قا

 فیبود. س  شانیازِ صبح مردِم عصرِ نزول، شروعِ ساعِت کاروقتِ نم  نكهیکماا  م،یموسّع بدان

را اقتضا  یرییتغ نیچن یو اجتماع یاسیس طِیزمان شراقبله به سمِت مكه، اگر آن رییتغ ای و

 یتیمتفاوت، هو  یادر امان باشند و با قبله  گرزهیست  انِیهودی  یهابه خاطرِ آنكه از طعن  کرد،یم

و  یاسیس طِیوجود ندارد و آن شرا یلیدل نیچن گریامروزه که د رد،یشكل گ شانیمتفاوت برا



»وهلل المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اهلل«، چه  یهیرفته، و با توجه به آ نیاز ب یخیتار

  م؟یسِر سجده فرود آور  میکه خواست  یگریهر جهِت د ایغرب    ایدارد که به شرق    یاشكال

 گریكدیو از اوضاعِ  ندیحج الزم بود، به خاطِر آنكه مسلمانان گرِد هم آ یاندر حج، اگر زم ای و

مسلمان  یکه در کشورها ابندیدر گریكدیوبرخاست با وگو و نشستباخبر شوند، و در اثر گفت

و  ندحرام مردم در امن و امان بما یهاملل آشنا شوند و در ماه رِیو با فرهنِگ سا گذردیچه م

مسلمان با  افته،یاسالم هنوز گسترش ن نكهیشود، و با توجه به ا انتیص ،یزیاز جنگ و خونر

 ط یشرا نیا یرفتِن همه نیبا از ب رد،یبه مرور شكل گ شانتیدلگرم شوند و هو گریكدی دنِید

همچنان  دیاکنون چرا با ده،یکه وجوبِ حج را ضرورت بخش یاز اهداف كی چیو محقّق نشدنِ ه 

 د؟یلزوِم حج اصرار ورز  رب

 

قابل   ستیقائل ن  یعقل اعتبار  یدر فقه اهل سنت که برا  عهیالشر  مقاصد بحث  أوال:  جواب          

بحث در اهل سنت تنها در  نیکرد. به عالوه ا دیبا اطیباشد. درباره آن احت یدفاع نم 

دارد  هیکه مستقالت عقل عهیاست و بحث ما اتفاقا در منصوصات است. ش یجار رمنصوصاتیغ

 پر مشكل از اشاعره ندارد.    عهیالشر  قاصدبه اقتباس م  یازین

 دیکه برشمرده ا یی. مالکهاستیاصل نماز، روزه، حج و زکات قابل اجتهاد ن اتیدر تعبد ایثان

که  دیوده باشد. از کجا احراز کرده اکه »تمام مالک شارع« ب ستیمطلقا قابل اثبات و احراز ن

 یباشد کس شیاین لهیهم وس رنمازیغ نكهیمسلمانان است؟! ا ییتمام مالک حج گردهما

 نی. حداقل من چندیآ ینماز تنها از شارع برم یبه جا رنمازیغ زیاما تجو گرفته،را ن شیجلو

 . ۀیالقطع  اتیفیو التوق  اتیالتعبد  یف  یالوجوب  اطیباالحت  كیندارم! عل  یدانش

و  یو مشمول اجتهاد در مبان ستندین یو تعبد یفیلزوما توق اتیفیعبادات و توق اتی: جزئثالثا

 شوند.   یأصول م

رفع مشكل فقه   یبرا یراه حل اصل تیو موضوع تیقیطر دیبگو یممكن است  کس البته

 . دیشیاند  زین  گزید  یتوان به راه ها   یصورت م  نیدرا  ست،ین

 



 هشتم:   سؤال     

که  میدان یکجا م ست؟ازیچ میبدان یقیرا طر یو اجتماع یرا موضوع یاحكام عباد نكهیا مالک

 ایکند و  یاو را کمتر م یعقوبت اخرو نكهیهم ندارد؟ مثال ا یقطع دست دزد مصلحت اخرو

 م؟یدان  یکه ما نم   یگرید  زیچ

 تیعرب جاهل یربهداشتینظافت در جامعه غ عش،یهدف از تشر مییدر مورد وضو چرا نگو ای

 اتیمتوازن ثروت را مال عیندارد؟چرا هدف زکات و توز تیموضوع یبوده و در تمدن امروز

 مالکات احكام است. ص یعقل در تشخ  یمحدوده توانمند ینكند؟گمان کنم مساله اساس  نیتام

 

 احكام است. مالکات    ص یعقل در تشخ  یتوانمند  ٔ  محدوده  یاساس  ٔ  مسأله:   جواب        

 یشده آگاه  عیبه مالک حكم تشر یعقل به خوب یاست که اگر در مورد نیسخن بر سر ا  

 كنیبالاثرست و قطع حاصل شده کأن لم  یآگاه نیکه ا میشو یمدع میتوان یهرگز نم  افتی

 است.  

 دیتواند مو یما بوده است م یمحل بحث فقها ربازیکه از د زین یو مولو یمبحث اوامر ارشاد   

 باشد.  ینیچن  نیطرح مباحث ا یبرا  یخوب

: حق الناس /اسالم وحقوق بشر، یرا به مطالعه کتابها زیدهم دوستان عز یارجاع م انی)درپا

  ور،یمذهب، از محسن کد یمجازات مرتد وآزاد   عت،یشر  یبازخوان

 کوشا:  یل(.محمد ع شانیا  تیدر سا  یمجموعه مقاالت فقه گرید  زین  و


