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 چکیده
سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه امکان نظام

تواند شاهد نظمی معین در میان جامع به احکام فقهی بنگرد میبا نگاهی کل نگر و 
بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن . احکام باشد

حیات  های گوناگوننظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه
تواند نقش یاین قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی م. اجتماعی است

منطقه الفراغ . کند در کنار ثابتات لحاظ خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را
کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و  شود، تضمینکه توسط ولی امر پر می

اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک 
 دینی داشته نوع نگرش غیرند قدرت عرضه اندام در برابر هرتوا  مینظام کامل را که

چند در آثار شهید صدر  تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر. کند باشد، ارائه می
 با توجه به دو نگارندگان. است امّا این تببین قابل نقد است گرفته مورد اشاره قرار

یگاه حقیقی منطقه الفراغ منصوص از موضوعات به تبیین جاحوزه منصوص و غیر
 .انداند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کردهپرداخته
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 مقدمه
تغییر در توان بدون لحاظ نمودن عنصر انعطاف و  ایست که نمی سازی فقهی مقوله نظام

 قابلیت ،قابل تغییرر ثابت و غیرآن، بدان دست یافت؛ چرا که تاکید صرف بر عناص
تواند در یک مکان  ون و متفاوت را نداشته و تنها میهای گوناگ هماهنگی با زمان و مکان
نظام فقهی اسالم نیز این نکته را مورد توجه قرار داده و با . و یک زمان پاسخگو باشد

برای ارائه نظامی را بدیلی  اف در قالب منطقه الفراغ، راه بیییر و انعطلحاظ عنصر تغ
در عین حال . گشوده استها  کامل و مترقی و در عین حال مناسب تمام زمان و مکان

شناخت و بررسی مبانی، حدود و جایگاه دقیق منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی امری 
ی چیستی این منطقه و اثبات وجود آن در از طرف. است که همچنان نیاز به بحث دارد

بنابراین ما با دو سوال عمده در این . نظام فقهی اسالم مورد اختالف صاحب نظران است
این مساله که آیا فقه . زمینه مواجهیم؛ سوال اول امکان نظام سازی در فقه اسالمی است
توان ارائه الگوی کامل تنها وضع موجود را توجیه کرده و حالتی منفعل دارد و یا  اینکه 

برای ادراه امور زندگی بشر و طراحی سیستمی پاسخگو و در عین حال منسجم را 
در زمینه تبیین ماهیت فعالیت ها  داراست، نقطه اوج اختالف نظرها و تفاوت دیدگاه

سوال دوم این است که نظام سازی فقهی تنها بر عناصر ثابت و غیرقابل . فقهی است
لفراغ نامیده قهی مبتنی است یا اینکه عناصر متغیر که همان منطقه اتغییر دینی و ف

 باشد یا خیر؟   میشود، در آن قابل تصور می
در زمینه عناصر متغیر فقهی و تاثیر آن در جریان استنباط و اجتهاد باید در نظر داشت 

اما در عصر بسیار پیشتر وجود داشته های  که التفات فقها به این عناصر همواره و از دوره
و نوع ها  جدید و با توجه به تحوالت تکنولوژی و در نتیجه آن تغییر در ساختار حکومت

زندگی و سرعت این تحوالت و نیازی که بیشتر از پیش احساس شد، عنایت بیشتری به این 
لذا پیش از دوره جدید با توجه به اینکه تغییر و تحوالت نوع زندگی . مساله مبذول شد

پردازی ویژه در حوزه متغیرات فقهی نبود و قاعدتاً  سیار کند بود، نیازی به نظریهانسانها ب
اما عصر جدید ضرورت توجه بیشتر فقهای بزرگ را به حل . چنین نظریاتی نیز شکل نگرفت

معضل ثابت و متغیر واداشت و شاهد نظریاتی از سوی برخی بزرگان همچون امام خمینی، 
ترین و  باید اذعان داشت که منسجم.  و شهید مطهری هستیمعالمه طباطبایی، شهید صدر

ای که درباره  کاملترین نظریه را در این باره شهید محمد باقر صدر ارائه داده و در کنار نظریه
سازی فقهی ساخته و پرداخته است، منطقه الفراغ را مطرح ساخته است که با توجّه به  نظام

 .قیق استاهمیت آن شایسته بررسی و واکاوی د
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 و سپس مبادی شود بررسی میبنابراین در این نوشتار ابتدا مبادی تصوریه بحث 
، قلمرو و ود این منطقه در نظام فقهی اسالم، ضرورت اثبات وجهمچونتصدیقی آن 

 و از آنجا که گشاینده این گیرد  میمورد کنکاش قرارسایر مباحث مورد نیاز در این باره 
توجه به آراء این عالم بزرگ  ، سید محمد باقر صدر استفقهی شهیدباب در مباحث 

پس از بیان دیدگاه شهید صدر، دیدگاهی جدید در مواجهه با منطقه . شود  میویژه
 که از نقدهایی که بر دیدگاه آن شهید وارد است مبرا بوده و شود  میتبیینالفراغ 

ه شهید صدر را منکر هرچند این دیدگاه وامداری خود به نظری .انسجام بیشتری دارد
 .داند  مینیست و ایشان را پیشگام در این عرصه

 
 مبانی نظری. ١
 نگاه کل نگر به احکام .١ . ١

احکام اسالمی را نباید به عنوان مفرداتی که ارتباطی با هم ندارند و هر یک بیانگر 
این ربط نسبت به سایر احکام است، مورد مطالعه قرار داد؛ چراکه  حکمی مستقل و بی

رسند، اگر به شکل مجموعی و به صورت یک  ارتباط به نظر می احکام که در بدو امر بی
 کل مورد بررسی قرار بگیرند، خواهیم دانست که در حقیقت در یک مدار حرکت

کنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسالم و به تعبیری از زیربناهای مکتب  می
اجتماعی های زندگی  ای مثل عرصه اقتصاد یا سایر حوزه زهزیرا در هر حو. دارد میپرده بر

یک سری احکام اقتصادی داریم و در کنار این احکام یک مکتب اقتصادی نیز داریم که 
بنابراین وظیفه مجتهد این است . رود  میامری قابل کشف است و زیربنای آن احکام به شمار

کند، با این نگرش به تفسیر   میرا بررسیاقتصادی های  که اگر مثال احکام اسالم در زمینه
این احکام بپردازد و آنها را در قالب یک نظام کامال منسجم که بهترین نسخه برای تنظیم 

رود ببیند به شمار می...) مثل اقتصاد، سیاست، تربیت و(روابط اجتماعی در آن زمینه خاص 
های  اساسی اسالم در زمینهو از نظر به احکام تفصیلی مختلف، به نظریات زیربنایی و 

شوند، همگی از نوع   میگوناگون دست یابد؛ چرا که این احکام که روبناهای مکتب محسوب
. ]٣٨، ١٠[ گیرد نگرشی که اسالم به حیات و روشی که در آن باید اتخاذ شود سرچشمه می

ه ثبوتا بنا براین سؤال اساسی در این باره این است که چگونه و با چه روشی این نظام ک
 موجود است، اثباتا قابل کشف است؟

توان   می در واقع سطح اول کار است؛ چرا کهای البته حتی کشف نظام در هر حوزه
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کند همگی با   میگوناگون زندگی اجتماعی ارائههای  گفت نظام هایی که اسالم در عرصه
لذا . کند ی مهم یک نظام اجتماعی کامل که تمام آنچه بشر بدان نیاز دارد را، بنا

باید ها  همچنانکه شهید صدر در آثار خود اشاره نموده است مطالعه هر یک از این نظام
بنابراین . در این سطح وسیع و با توجه به نظام اجتماعی شامل اسالم صورت پذیرد

مطالعه نظام اقتصادی اسالم بدون توجه به نظام سیاسی و تربیتی و سایر نظامات 
چرا که این نظامات با هم مرتبطند و هر . موجهی نخواهد داشتنادرست است و نتیجه 

 .]١٦٣ و ١٦٢ ، صص٩[ یک اثر خویش را بر دیگری دارد
 

 مکتب و نظام . ١  .٢
معین ای  مکتب در نگاه شهید صدر مجموعه نظریات اساسی و زیربنایی اسالم در عرصه

 حوزه نتیجه آن نوع از حیات اجتماعی است که احکام و قوانین تفصیلی اسالم در آن
. نگرش است و این مجموعه در پی هدایت جامعه به سوی اهداف متعالی خویش است

های  برای مثال مکتب اقتصادی اسالم عبارت از مجموعه نظریاتی است که اساس اندیشه
دهد و زیربنای احکام تفصیلی اسالم   میاسالم را در باب اقتصاد و اهداف آن شکل

توان   میبنابراین. باشد  میدر عرصه اقتصاد و فعالیت اقتصادی) یقانون مدنی اسالم(
شود و بخش زیربنایی،   میگفت مکتب اقتصادی اسالم از دو بخش زیربنا و روبنا تشکیل

. باشد  میاصل و اساس مکتب و نشانگر مبانی، نظریات و اهداف اسالم در عرصه اقتصاد
رصه فعالیت اقتصادی نتیجه زیربنا و بر هم چنین رو بنا یا احکام تفصیلی اسالم در ع

 .یابد  میاساس آن تنظیم
 

 )نظام(تفاوت علم و مکتب . ١ . ٣
مذهب یا مکتب روشی است که یک نگرش برای پیشبرد حیات اجتماعی بشر در 

به عبارت دیگر  .کند  میپیشنهاد ...مختلف مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست وهای  عرصه
به این شکل که طرحی را . کند  میدها و نبایدها را بیانکار مذهب توصیه است و بای

کند و   میاما علم از حقایق صحبت. کند  میبرای سازماندهی هر عرصه از زندگی ارائه
پردازد و  عینی و واقعی و ارتباط آنها میهای  کند و به تفسیر پدیده  میرا بیانها  هست

افتد و مکتب  واقع چه اتفاقی میگوید دردر یک کلمه کار علم توصیف است و علم می
  .]١٣١، ١١[ گوید چه اتفاقی باید بیافتد می
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برای مثال مکتب اقتصادی اسالم عبارت است از آن طریقه عملی که اسالم درباره 
و علم  .]١١٤، ١١[ کندحیات اقتصادی بر اساس تصوری که از عدالت دارد، پیشنهاد می

کند  وابط آنها با یکدیگر را توصیف میادی و رهای اقتصاقتصاد دانشی است که پدیده
لذا مکتب اقتصادی . کند ا برای حیات اقتصادی پیشنهاد نمیولی طریقه خاصی ر

برد و بازار را بر   میاساس آزادی اقتصادی به پیشداری حیات اقتصادی را بر سرمایه
صاد طریقه کند؛ امّا علم اقت  میاساس آزادی فروشندگان در تعیین قیمت کاال تنظیم

های کند، بلکه وضعیت بازار را بر اساس سیاستخاصی را برای تنظیم بازار ارائه نمی
  .]١١٥، ١١[ دهداقتصادی سرمایه داری مورد مطالعه قرار می

و  .]١٦١، ٩[ پس اقتصاد اسالمی عبارت است از مکتب یا نظام اقتصادی اسالم
 به نام علم اقتصاد اسالمی یا علم سیاست اسالمی مکتب سیاسی اسالم است و ما چیزی

 بنابراین. اقتصادی و سیاسی را توصیف کند نداریمهای  سیاست اسالمی که پدیده
توان این مطلب را اینگونه خالصه کرد که نقطه تمایز بخش بین علم و مکتب این  می

است که علم به دنبال کشف واقع و تفسیر آن است و مکتب به دنبال ارائه راهی برای 
. کند مکتب است و نه علم  میدر نتیجه آنچه دین آن را ارائه. تنظیم زندگی اجتماعی

وظیفه اسالم به عنوان یک دین این نیست که در : نویسد  میشهید صدر در این مجال
اش سخن از روشی   یا ریاضی سخن بگوید؛ بلکه وظیفهمورد علم اقتصاد یا علم فلک و

های نه اینکه به روش علمی به مطالعه روش. کند یاست که حیات اقتصادی را تنظیم م
گونه که   ـ آنشود  میناشیها  موجود در عصر خویش پرداخته و نتایجی که از آن روش

  .]١١٦، ١١[  بپردازد ـکنند  میدانشمندان علم اقتصاد عمل
 

 تفاوت مکتب و قانون. ١ .٤
ایی که حیات بشر را در گفتیم که مکتب عبارت است از نظریات اساسی و قواعد زیربن

اما قانون جزییات تفصیلی احکام و . کند  میمختلف زندگی اجتماعی تنظیمهای  عرصه
بنابراین قانون نمی تواند به عنوان مذهب . کند  میقوانینی است که روابط افراد را تنظیم

های  بلکه این قوانین تفصیلی روبنای همان قواعد اساسی مذهب و شاخه. شمرده شود
بنابراین این اجزاء دوگانه با هم نظام . شود  میهاست و از آن نگرش ناشی ان ریشههم

سازد و مذهب زیربنا و پایه و سیستم حقوقی روبنا و ثمرات یک نظام و   میاجتماعی را
  .]٤٢٧و٤٢٤، صص٧[ دهند  میمذهب را شکل
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 روش کشف نظام و مکتب. ٢
  اسالمیغیرهای  اسالمی با نظامهای  فرق نظام .٢ . ١

روش بیان مکتب و نظام در اسالم با سایر مکاتب فرق جوهری دارد و لذا آنچه مجتهد 
در پی آن خواهد بود و راهی که او برای بیان مکتب باید بپیماید کامالً متفاوت از راهی 

که فرآیندی که مجتهد در پی  چرا ،باشند ان سایر مکاتب دنبال آن میاست که متفکر
کند داری یا سایر مکاتب می کتب است و کاری که متفکر سرمایهمآن است اکتشاف 
به بیان دیگر مجتهد اسالمی در برابر نظامی قرار دارد که ساختار . ابداع و تکوین است

آن قبال پرداخته شده است و وظیفه او این است که آن را به آن شکلی که در واقع 
اساسی آن را کشف کند و غبار تاریخ هست، بنماید و ساختمان آن را نشان دهد و قواعد 

و مسافت زمانی طوالنی بین خود و آن را بزداید و تاثیر افکار دیگران که بعضا بر آن 
بنابراین در یک کلمه وظیفه مجتهد کشف مذهب است نه . سایه انداخته از آن زائل کند

ند تکوین ک در صورتی که کاری که متفکر سوسیالیست مثالً می. ابداع آن از پیش خود
این تفاوت در سیر بحثی که هر یک از . مذهب و بیان خصائص آن از پیش خود است

به این ترتیب در روش تکوین که مقصود . دهند تأثیر به سزا دارداین دو متفکر انجام می
شود پی ریزی یک ساختمان تئوریک است، سیر طبیعی شکل گیری یک نظریه طی می

پردازد و بر اساس آن  و بنیادین زیربنایی نظام خویش میو متفکر به وضع قواعد اساسی
لذا در تکوین حرکت از اصل به فرع و از . کندزیربنا، روبنا و قوانین حقوقی خود را وضع می

شود چراکه وقتی  اما در روش اکتشاف مسیر کامال به عکس طی می. زیربنا به روبنا است
است  های آن بیان نشده  کل یا بعض جنبهبه دنبال کشف نظامی هستیم که طرح معینی از

دانیم این نظام معتقد به مالکیّت خصوصی است و زیربناهای آن نامعلوم است و مثالً نمی
این . یا مالکیّت عمومی، باید راه دیگری را که نسبت به روش قبلی متفاوت است بپیماییم

نین حقوقی به قواعد اساسی روش عبارت است از حرکت از روبنا به زیربنا و از قواعد و قوا
شود زیرا قوانین گوناگون همواره و در هر نظام و بنیادینی که ریشه آن قوانین محسوب می

شود که نگرش آن مکتب به شمار حقوقی بر اساس یک سری نظریات بنیادین وضع می
 را به البته ناگفته نماند که شاید بتوان برخی از زیر بناهای نظام و مکتب اسالمی. رودمی

طور مستقیم از نصوص دریافت کرد، امّا بخش اعظم آن در نصوص بیان نشده و راهی جز 
  .آنچه گفتیم برای اکتشاف آن از روبناها وجود ندارد
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 عملیات کشف نظام .٢  .٢
 :شوددر کشف نظام باید دو مرحله را پیمود که در زیر بیان می

 
 روبنای نظام: مرحله اول

مختلف از های  اسالمی در زمینههای  د روشی که ما باید درباره نظامهمانطور که بیان ش
آن بهره بگیریم روش اکتشاف است یعنی اینکه از روبناهای مذهب پی به زیربنای آن 

بنابراین در مرحله اول باید سراغ قواعد . ببریم و از قواعد اساسی مکتب کشف کنیم
 :این مرحله خود دارای دو بخش است. روبنایی برویم تا از آن به زیربنا نائل آییم

 جمع احکام. ا
دهد و در در گام نخست باید به جمع احکامی بپردازیم که روبنای مکتب را شکل می

این کار . رود  میکه همان زیربنای مکتب باشد به شمارها  و فروع ریشهها  حقیقت شاخه
. شود باشیم متفاوت میو مکاتب اسالمیها  بسته به اینکه در پی کشف کدامیک از نظام

باشیم احکام اقتصادی اسالم یعنی  بنابراین در صورتی که در پی نظام اقتصادی اسالم می
ی اقتصادی دولت و مردم  احکام مربوط به معامالت و منابع طبیعی و قوانینی که رابطه

ر در و اگ. دارد و همچنین سایر احکام در این زمینه را باید جمع آوری کنیمرا بیان می
 .پی نظام سیاسی هستیم احکام مربوط به خودش را باید جمع آوری کنیم

دهیم  نکته دیگر در اینجا این است که در این مرحله فقط احکامی را مد نظر قرار می
تواند در اکتشاف سهیم باشد امّا احکام دیگری آید و میکه روبنای مذهب به حساب می

مثالً اسالم هم ربا را . از بحث بیرون خواهد بودکه تأثیری در اکتشاف مذهب ندارد، 
ولی از این دو مقوله تنها ممنوعیت رباست . حرام نموده است و هم غش در معامالت را

اما حرمت . گشاستکه جزیی از نظریه توزیع ثروت در اسالم بوده و در کشف نظام راه
اقتصادی های  مغش زمینه مکتبی ندارد و چه بسا سایر مکاتب و کشورهای با نظا

 . متفاوت نیز آن را ممنوع کرده باشند
 
 نقش مفاهیم در کشف نظام و مذهب. ب

مقصود از مفاهیم آراء و نظریات و تفسیرهای اسالم از واقعیات عالم هستی و مسائل 
مثالً این عقیده که جهان به خدا وابسته است و . باشداجتماعی و نیز احکام تشریعی می

 .کند  می است که نگاه اسالم به هستی را تبیین بینشی1برای اوست
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تواند در آید، می  میمفاهیم که بخش مهمی از فرهنگ اسالمی و قرآنی به شمار
 .]٤٣٩، ٧[کشف مکتب و نظام به کمک آید و تاثیر غیر قابل انکاری بر این فرآیند بگذارد
واعد اساسی برای توضیح بیشتر به بیان یکی از این مفاهیم و نقش آن در کشف ق

عقیده . دهیمپردازیم و مفهوم ملکیّت را از این جهت مورد بررسی قرار میمذهب می
برداری  اسالم درباره ملکیّت این است که خداوند جامعه انسانی را جانشین خود در بهره

بنابراین تشریع ملکیت از این روست که فرد . از مال و ثروتهای طبیعی قرار داده است
پس مالکیّت . را عملی سازد) که اعمار و آبادانی طبیعت است(م خالفت مقتضیات مقا

 .دارد  میکوششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن اعمال
گاهی نقش مفاهیم، پرتوافکنی بر احکام است و مجتهد را در جهت فهم صحیح 

. سازدکند و مشکالتی که در فهم نص وجود داشت را برطرف می نصوص شرعی یاری می
 مفهوم ملکیت زمینه را برای پذیرش نصوصی که اختیارات مالک را به به عنوان مثال

 زیرا ملکیت بر این اساس وظیفه ،گرداند  میکند، آمادهدلیل مصالح اجتماعی محدود می
تا ) آورد  مییعنی ملکیت مسئولیت(اجتماعی است که شارع بر عهده افراد نهاده است 

پس اگر شخصی مقتضیات خالفت و . ط به خالفت مشارکت نمایددر انجام وظایف مربو
در پرتو این مفهوم به راحتی . جانشینی را به جای نیاورد از او سلب ملکیت خواهد شد

نصوصی : که داللت بر گرفتن مال از شخص در بعض احیان دارد مانند1توانیم نصوصیمی
ار آن نکوشد زمین از او گرفته  آبادنی زمین را وانهد و در اعم،گوید اگر شخصکه می

شود شخص چنین توجهی به این مفهوم باعث می که بیدر حالی . شود، را بپذیریممی
 2.اند  چنانکه بسیاری از فقها نپذیرفتهنصوصی را نپذیرد؛

 
 کشف زیربنا و نظام: مرحله دوم

این مرحله عبارت است از عملیات ترکیب احکام و تنسیق آنها در یک نظم به 
در این مرحله احکامی که قبال جمع آوری شده است به . صوص برای ارائه طرح کلیخ

گیرد و هر حکمی به عنوان جزئی از آن کل مورد صورت یک کل مورد مطالعه قرار می

                                                                                                                                                                             
 عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ ی جَعَلَهَا وَقْفاً  عَلَی الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَإِنَّ" :توان اشاره نمود  میبرای نمونه به این روایت. ١

 . ]٤٣٣، ٦[ " غَیْرِیأَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیًَة لِغَیْرِ مَا عِلَّةٍأُخِذَتْ  مِنْ یَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَ
 الدروس و جامع المقاصد أنها باقیة فالمحکي عن المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و التحریر و. ٢

 . ]٢١، ص٣٨، ج٢٣ [ ملکه أو ملک وارثهیعل
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به این صورت که . گیرد تا بدین ترتیب به کشف نظام و مکتب نائل آییملحاظ قرار می
شوند و بر اساس حرکت از روبنا به   می با هم لحاظایهر مجموعه از احکام در هر زمینه

به همین ترتیب تمام احکام . رویمزیربنا به سمت کشف قواعد اساسی و بنیادین نظام می
ی نظام، استنباط شده و با روبنا در ارتباط مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مجموعه

ه خود نگیرد ناچاریم به ذکر برای اینکه بحث حالت انتزاعی ب. گیرد  میکامل قرار
 .ساده از روش کشف در نظام اقتصادی، بپردازیمای  نمونه

 :گیریم  میبرای مثال مجموعه احکام اقتصادی زیر را در نظر
اسالم اکتساب حق در منابع طبیعت بر اساس صرف حیازت و سیطره بدون کار را الغاء نموده  .١
 1).الحمی الّا لله و لرسوله(آید  بدون کار بدست نمیبنابراین  حقی بر منابع ثروت طبیعی. است
وقتی آثار کار شخص بر روی یکی از مصادر طبیعی از بین برود و آن منبع به  .٢

 حالت اولی خود بازگردد، حق فرد اول در آن مصدر از بین رفته و هر فردی غیر از عامل
 2.تواند به احیاء آن مصدر بپردازد می

ع طبیعی مثل زمین موجب نقل ملکیت آن به شخص نمی شود بلکه کار بر روی مناب .٣
 .شود تا زمانی که به احیاء و آبادانی آن بکوشد  میفقط موجب حق اولویت او در زمین

احیاء غیرمستقیم آنچنانکه در سرمایه داری رایج است یعنی از طریق پرداختن  .٤
 شود که حقی در نتایج احیاء اجر به کارگر و در اختیار گذاشتن ابزار کار موجب نمی

 3.برای سرمایه دار حاصل آید
داری در صنایعی که بر اساس استخراج منابع است موجب   به طریقه سرمایهتولید .٥

بنابراین اشخاصی که به . شود  نمی،حق ملکیت برای سرمایه دار در کاالی تولید شده
دهند تا برایشان نفت   می قراردهند و ابزار استخراج نفت در اختیارشان  میکارگران مزد

 4.شوند  نمیاستخراج کنند مالک نفت استخراج شده
 در مالکیت ابزار تولید در فرآیند تولید باعث ایجاد حقی برای صاحب آن ابزار .٦

توانند اجاره بهره بردن از   میبلکه مالکان ابزار فقط. شود تولید و کاالی تولید شده نمی
 5.ز کسانی که به طور مستقیم در تولید شرکت داشتند بگیرنداین ابزار در تولید را ا

                                                                                                                                                                             
 . ]٥٢٨، ص٣، ج١٤[: ـ کن. ١
 .]١٧، ص٧، ج١٦[: ـ کن. ٢
 .]٤٥، ص١٥، ج١٧[: ـ کن. ٣
 . ]٤٣، ٨[: ـ کن. ٤
 . ]٣١٧، ٥[: ـ کن. ٥
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برداری   پرداخته است بدون هیچ عملی بهرهتواند از اجرتی که  مستاجر نمی.٧
بدین نحو که عینی را اجاره کند و بدون آنکه کاری . داری کند و سود کسب کند سرمایه

 1. اجاره دهددر آن کند و بر منافع آن بیافزاد آن را به قیمت باالتری
 . اند ستا و به دنبال یک نتیجهو بسیاری احکام دیگری که با این احکام در یک را

در این مورد احکام متفاوتی که به صورت منفصل از هم در فقه رایج وجود دارد به 
و اال پیش از این نیز این . صورت یک کل و در ارتباط با هم مورد مطالعه قرار گرفت

با مطالعه این . ما به این شکل مجموعی مورد توجه قرار نگرفته بوداحکام موجود بود ا
توان نظریه توزیع ثروت در اسالم را که از می بنا به زیربنا احکام به صورت حرکت از رو

رود بدست آورد چراکه همه این احکام و احکام   میزیربناهای نظام اقتصادی به شمار
گیری از سرمایه و تولید سرمایه با استفاده  آن بر عدم حصول کسب براساس بهرهمشابه 

رود،  مار میطبیعی به شهای   مالکیت ثروتاینکه تنها کار است که منشأاز سرمایه و 
  .]٤٤ و ٤١ ، صص٨و  ٦٥٥ و ٦٤١ ، صص٢٤[ تأکید دارد

سازی به آن   در نظام که شهید صدر استاین یک نمونه ساده و کوچک از کاری
ر احکام اقتصادی اسالم را به همین شکل مورد لحاظ قرار دهیم  و اگر سایاعتقاد دارد

  .توانیم بدست آوریم  میصورت کامل نظام اقتصادی اسالم را
 

 جایگاه منطقه الفراغ در نظام و مکتب  .٣
اساس فقه دیم تا الگوی نظری طراحی نظام برکنون در پی پاسخ به سوال نخست کوشیتا

ی تکمیل این طرح نیاز است سوال دوم نیز پاسخ داده شود و اما برا. اسالمی را تبیین کنیم
 . سازی دارد و بر چه اساسی استوار است منطقه الفراغ چه جایگاهی در نظاممعلوم شود که 

 :گیرد  میمکتب و نظام از دو بخش شکل
بخشی که از احکام ثابت تشکیل شده است و در هر زمان و مکانی ثابت است و 

. دهد و منطقه الفراغ نام داردمتغیر و متحرک نظام را تشکیل میبخش دیگر که عنصر 
 منطقه الفراغ بوسیله ولی امر و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف تکمیل

اما تبیین منطقه الفراغ نیازمند اشاره به نکاتی  .]٤٤٣، ٧[ گیرد  میاساسی نظام صورت
 .پردازیم میاست که در ذیل به آن

                                                                                                                                                                             
 . ]٤٤، ٨[  :ـ کن. ١
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  اسالمی حقوقیستمالفراغ در سوجود منطقهضرورت  .٣ . ١
 یهایستم با سائر سی تفاوت ماهو،دهدی که اسالم آن را ارائه می حقوقیستمس
 ین مثل اسالم جعل شده، اینی که توسط دینی موضوعه با قوانینفرق قوان.  داردیحقوق

شود، توسط  عوض ی هر زمان که اوضاع و احوال اجتماعی موضوعه بشریناست که قوان
 وضع ین که قوانینند هر زمان ببی امر قانونگذاریان و متصدیافت خواهد ییرقانونگذار تغ

 ی قانونیست، نین قوانین مشموالن ای حاکم بر زندگیط شرای پاسخگویگرشده د
د؛ چرا که فلسفه وضع شوی نسخ میکنند و قانون قبلی وضع میدمتناسب با اوضاع جد

 ین در اینبنابرا.  هرج و مرج استیجاد از ایری و جلوگیتماعاجروابط  یم تنظین،قوان
 یتوانند هر قانونی و ماست واضع قانون خود ناظر بر مقررات ی،حقوقهای  یستمنوع از س
 ین که توسط دی حقوقیستماما س.  کندیگزین نسخ و جایست پاسخگو نیگررا که د
 یشود و قرار است سالهایعرضه مـ  دارد ه و جاودان جهانشمولرسالتیکه  ـ اسالم
 قانونگذار که شارع است ی باشد و از طرفی بشر در هر مکانی نظم دهنده زندگیطوالن

 زمان یات را متناسب با مقتضین تا قوانیست در اجتماع نشریهمانند قانونگذاران ب
 در یرا باشد، زییر قابل تغیر ثابت و غینتواند صرفا مشتمل بر قوانیهماهنگ کند، نه م

 ییر تغی خود جامه عمل بپوشاند و در پی صورت هرگز نخواهد توانست به ادعاینا
 فاقد عنصر انعطاف است و چوندهد ی خود را از دست میق تطبیت قابلیاوضاع اجتماع

 صورت پس از ین کند؛ چرا که در اییر بشر کامال تغی در زندگییریتواند با هر تغینه م
 ی تنها راهینبنابرا.  شده استی حقوقیستمن س آیگزین جایگری دیز چیگذشت مدت

 باشد که ی است که مشتمل بر عناصر ثابتینماند ای می باقینشی بین چنیکه برا
اساس  بریی و پاسخگوییر تغسازکار یگرکند و از طرف دی مین ثابت بشر را تامیازهاین

 ینیب یش پمتفاوت را در خودهای  و فرهنگها  یط و محیطثابتات خود، نسبت به شرا
 یط تا قانون را متناسب با شرایست خود قانونگذار نیگر دینجاچرا که در ا. کرده باشد

 ی که احکام اله هستندینن و استنباط کنندگان قوانی مجتهدین عوض کند، بلکه ایدجد
 ی اصول کلیق سبب راه حل تطبینکنند و اساسا فتح باب اجتهاد به همیرا کشف م

 در مجموعه ید بایجهدر نت.  شده استی معرفیراتو بر متغ مختلف یط در شرایند
 وجود زمان و مکان یرات با متغیعت اسالم، ساز و کار هماهنگ کردن شری حقوقیستمس

 خود یگر توسط شارع مقدس دی شرعینچرا که پس از جعل و ابالغ قوان. داشته باشد
الفراغ که ا وجود منطقهلذ .کندی مختلف هماهنگ میط که آن را با شرایستقانونگذار ن
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 ی ضروری حقوقیستم سین است در ایرات کننده اهداف اسالم در حوزه متغینتام
 یات خود درباره حیعی اصول تشر اسالم:یسدنوی مینه زمین صدر در ا شهید.یدنما می

 خاص وضع نکرده است تا با ی دوره زمانیک ی را به طور موقت و گذرا و برا1یاقتصاد
 ی برایایهبلکه آن را به عنوان نظر. ید شکل حاصل نماییر تغیخی تاریها دورهیلتبد
 یستی باوم از عنصر شمول و عمی برخورداری براینبنابرا. است اعصار وضع نمودهیتمام

  .]٨٠٠، ٧ [ در آن منعکس شودیمختلف در ضمن عنصر متحرکهای  تحوالت دوره
 

 منطقه الفراغ و جامعیت تشریع .٣ . ٢
الفراغ به مغایر دانستن آن با جامعیت شریعت بر ها با بحث منطقهاز مخالفتبسیاری 

ای در شریعت به معنای وجود  نقصان گردد؛ بدین معنا که اعتقاد به وجود چنین حوزه می
 که در یزی معتقد است چیهامام«: گوید  میبه طور مثال یکی از معاصرین.  در آن خواهد بود

 و اصول و یست از حکم شرع نی خالی امریچ وجود ندارد و هیم نداشته باشیمورد آن نص
 در ی فراغ قانونینبنابرا... نمانده استی باقی احدیع تشری برایی کامل گشته و جاینفروع د

 ی در زندگان بدیامت السالم وجود ندارد بلکه هر چه امت تا روز قیهم علیتمکتب اهل ب
 ی الهی حکمی دارایعتن محتاج است، در شر بدایش خوی و معنوی و مادی و اجتماعیفرد

 ی احدیع تشری برایی و جایست موجود نیعت وجه در شریچ فراغ و نقص به هینبنابرا. است
 .]٥١٥، ٢٢[» او وجود نداردیر باشد چه غیهچه فق

 ی برای اسالم، نه تنها نقصی حقوقیستمالفراغ در س صدر وجود منطقهیددر نگاه شه
 اداره ی اسالم برایی بوده و توانایعت بلکه موجب کمال شرشود ی محسوب نمیعتشر
 :یدگو  میینه زمین در ایو. گذاردی میش را به نمای بشر در هر زمان و مکانیاتح
 یست، نی زندگیع از وقای آن به برخیتوجه ی بیا یعت نقص شریالفراغ به معنمنطقه«

 با اعصار ی همراهیرا بیعت اسالم و قدرت شری حقوقیستم سیتبلکه نشانگر جامع
 و اسالم یست نیعت نقص و اهمال شری منطقه به معنینچرا که وجود ا. مخالف است

 یرا حکمای   نحو که هر واقعهینبد. ت نموده اسیین آن تعی را برایقواعد مخصوص
 داده است تا طبق اوضاع مختلف یار امر اختی حال به ولین است و در عیدهخاص بخش

                                                                                                                                                                             
 ین مطرح کرده است از ایدنا و در مباحث اقتصاد را در کتاب اقتصایه نظرین صدر ایداز آنجا که شه. ١

 ی جایسازد و در جا یوارد نمای   خدشهیه نظریت مطلب به کلیناما ا.  استیستهجنبه به بحث نگر
  .فقه قابل استناد است



  ١٨١ با تأکید بر آراء شهید صدر سازی فقهیبازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام

 یعت که شریست نین منطقه این مقصود از وجود ا بنابراین.ار کند بر آن بیگر دیحکم
 ی نصوص اسالمیرا ندارد و آن را مهمل گذاشته است؛ زی حوادث واقعه حکمیدر بعض

 که ی در مواردیعت است که شرینبلکه مراد ا ؛1 بر وجود حکم در هر واقعه داردیحتصر
  داده است که اوالًحکامیزه صدور ا امر اجایدر آن صادر نکرده است به ول 2یحکم الزام
 یندر کنار ا.  زمان استیات مقتضی پاسخگویاًکند و ثانی مینمأ را تین دیاهداف اصل

 دارد و یر متغیت از رفتارها وجود دارد که ماهیا حوزه توجه داشت که اساساًیدنکته با
 یعت شریا بری ثابت در آن نقصین احکام ثابت را ندارد و وضع قوانیرش پذیتقابل

. شودی هر زمان میازهای و نیات اسالم به مقتضیی شده و مانع از پاسخگووبمحس
 دارد نه ی اسالمیشرفته و پیالفراغ نشان از فقه مترق به نام منطقهیا وجود حوزهینبنابرا

 یزمان: یمپردازی می به ذکر مثالینه زمیندر ا . محسوب شودیعت شری برایآنکه نقص
خواست ی گونه بود که اگر مین که داشت اامکاناتی به سبب یعت طبرابطه انسان با

توانست ی را نمین از زمی بزند جز مقدار کم،است 3 که مواتینی زمیایدست به اح
 کند مالک آن یا موات را احین هر مقدار زمی حکم که هر کسین اینبنا برا . کندیاءاح
 یربنایی و زصلی با اهداف ایافات مثل عدالت بود و منی کننده اهدافینمأت 4شودیم

 بشر یار در اختیایشرفته پی که ابزارهایاما در عصر کنون. اسالم در حوزه اقتصاد نداشت
 را تصرف ی مساحت فراوانیدتوانند با استفاده از امکانات جدی عده خاص میکاست و 
هداف اسالم در  ایربنای با عدالت که زی حق منافین را از آن منع کنند، ایگرانکنند و د

 ی اراضیاءتواند از آن منع کند و احی امر میلذا ول. رودی اقتصاد است به شمار مزهحو
 . شودینمأ تی سازد تا عدالت اجتماعید مقییها یتموات را با محدود

 
 الفراغ ادله وجود منطقه  .٣ .٣

  استء نساۀارک مبۀ سور٥٩ یه امر آی ولی برای حقین صدر بر وجود چنید شهیل دلترینمهم
                                                                                                                                                                             

 لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ یعَالَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَ)ع(عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ. ١
 .]٥٩، ص١، ج٢١[ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ

 . االعم استیالفراغ امور مباح بالمعن همانگونه که خواهد آمد محدوده منطقهیراز. ٢
 ینکه به سبب ایاشود ی از آن برده نمیو انتفاع است ی که متروک و خالینیموات عبارت است از زم. ٣

 به یاو (  استنیزار به خاطر آنکه آب آن را فرا گرفته است و به علت آنکه یا آن وجود ندارد یآب برا
 .)٤٨٤: ٤، ج١٤٢٠ی، حل عالمه)(شودی که مانع انتفاع محسوب میگریاسباب د

 .]٢٤٠، ص٣، ج١٢[ ضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْأَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْ. ٤
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 که وجوب یان بین ا به1» أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللَّهَ وَأطِیعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِي األمْرِ مِنْکُمْیَا«
 :یست خارج نیر از سه احتمال زیکی بدان اشاره شده از یه امر که در آیاطاعت از ول

ه احکام صادر شده از او  است کیی در جایمقصود نفوذ دستورات و: احتمال اول
 ی احکام شرعی او دستور به اجرایگر ثابت شده است و به عبارت دیعت در شرسابقاً
 ین احتمال مردود است چرا که اینا.  از جانب خود نداردینی تقنیچاما او حق ه. دهد

 یح تصریه که آی در حالخداست؛شود، بلکه اطاعت از ی امر محسوب نمیاطاعت از ول
 امر باشد در هر ی مراد وجوب اطاعت از ول: احتمال دوم. امریدارد به وجوب اطاعت از ول

 خالف آنچه او امر کرده است ی، الزامی حکمیعت که او صادر کند هرچند در شریحکم
 اطاعت از مخلوق در ین واضح البطالن است؛ چرا که ایز احتمال نینا. وجود داشته باشد

 2.اند کردهی از آن نهیاتود که رواشی خالق محسوب میتمعص
 صادر کرد و بر خالف آن ی امر دستوری ولیی باشد که هر جاینمراد ا: احتمال سوم
 یر تفسینا.  امر اطاعت نمودی از ولید وجود نداشت، بای حکم الزامیعتدستور در شر

 ی الزام کهی حق را قرار داده است تا در مواردین امر ای ولی برایعت است لذا شرینمتع
 ی زمان و مکان و طبق اهداف اساسیاتاز شرع در آن وجود ندارد بر حسب مقتض

 البته در ).١١٤ـ١١٣ :١٤١٧ ی،حائر( الفراغ بپردازد به پر کردن منطقهی اسالمیعتشر
 ).١٨٢: ٧ ج،١٤٢٢ی،طبر(  معنا شده استین به ایاشاراتکلمات مفسرین هم 

الفراغ و روایت دیگر هم برای فهم بهتر منطقهشهید صدر عالوه بر این آیه، به چهار 
از خودداری از بخشیدن آب و گیاه ) ص(از جمله نهی پیامبر . نماید تبیین آن اشاره می

، حرم اجاره زمین در شرایط 4ای که هنوز نرسیده باشد، نهی از خرید میوه3اضافی

                                                                                                                                                                             
 .کسانی که ایمان آورده اید از خداوند و رسولش و صاحبان امرتان اطاعت کنیدای  . ١
 .]٦٢١، ص٢، ج١٢[  مَعْصِیَةِ الْخَالِق لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي. ٢
 رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ نَفْعُ یقَالَ قَضَ) ع(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. ٣

  ص بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَالَ لَا َضرَرَ وَ لَا ضِرَاریءِ وَ قَضَ الشَّيْ
 .]٢٩٤، ٥، ج٢١[
 عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ )ع(سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ. ٤

 یَبْلُغَ فَإِنِ ییْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّبِهِ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَ
اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَکَ ثَمَرَةُ 

 رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ ی قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِکَ إِلَتِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ
  . تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْیالْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّ
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 2ر مورد بازرگانانها و سفارش د در مورد تحدید قیمت) ع( یا دستورات امام علی 1خاص
که هیچ یک از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده است بلکه ناشی از اختیارات 

 .]٨٠٨ و ٨٠٥ ، صص٨[ حاکم اسالمی در این حوزه بوده است
توان به آیات و روایاتی که امر به عدالت و استقرار آن در جامعه   میعالوه بر این

تکلیف جامعه اسالمی در جهت اجرای  این بیان که به. ، استدالل کرد3نمایند  میاسالمی
یعنی منظور از این آیات و روایات صرفا این .  تکلیفی مستقل است،الت اجتماعیعد

فقط مصداق عدالت ها  نیست که به همان احکام شرعی اعالم شده عمل کنید و همان
نام وجوب هستند بلکه در این دسته از آیات و روایات خداوند یک تکلیف مستقل به 

استقرار عدل و قسط در جامعه بر دوش همه مکلفان و به خصوص متصدیان امور 
نیاز به توضیح نیست که مقدمه انجام چنین دهد و از سوی دیگر   میحکومتی قرار

 وضع قوانینی که .مختلف اجتماعی استهای  وضع قوانین و مقررات در زمینه, تکلیفی
 .]٢٦، ٢٠[ شوند واجب قلمداد میدن خود نیز به لحاظ مقدمه واجب بو

 
 الفراغقلمرو احکام منطقه .٣ .٤

 یتواند در آن به امر و نهی امر میالفراغ که ول منطقهیره صدر معتقد است دایدشه
 که درباره آن از شارع نص دال بر یزی هر چیعنی ؛االعمیبپردازد امور مباح بالمعن

 منطقه شامل امور مباح، مستحب و ینا یجهدر نت. باشدی میده حرمت نرسیاوجوب و 
 ـ  وجوب بر آن بارکرده استیا که شارع حکم حرمت هاما درباره آنچ. شودیمکروه م
 امور ینچرا که اطاعت از او در ا.  بار کندیدیتواند حکم جدی امر نمی ولـ مثل ربا

 یه نظرنی ای براییدیأ که تیانکته  .]٨٠٤، ٨[  خالق استیتاطاعت از مخلوق در معص
 خود یت از شان والالسالم  علیهم و ائمهیامبر که پی است که احکامینرود ایبه شمار م

 یط در شرایچگاهو آنان ه 4 بوده استی الزامیر در دائره امور غیاند، همگدهکرصادر 
                                                                                                                                                                             

   .»]٥١٦، ٢[ فلیمنحها أخاه أو لیزرعها إذا کانت ألحدکم أرض«): ص(عن رسول هللا. ١
وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ أَنَّ فِي کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً  «: نقل شده) ع(از امیرالمؤمنین . ٢

 الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ یعَاتِ وَ ذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَلِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِي الْبِیَا
 هللا علیه واله مَنَعَ مِنْهُ َو لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ یرَسُولَ اللَّهِ صل

 »]٣٧٧، ١[ نِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِبِالْفَرِیقَیْ
 .» وَ الْإِحْسانِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ «:فرماید  می سوره نحل اشاره کرد که٩٠توان به آیه   میبرای نمونه. ٣
 .اشاره شدها  در قسمت پیشین در قالب ادله منطقه الفراغ به برخی نمونه. ٤
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 واجباتاند؛ بلکه آنچه کرده اند توسعه دائره  نکردهیجاد اییری تغیات الزامیره در دایعاد
 . در نفس واجبات و محرماتییرمحرمات بوده است نه تغ یاو 
 
 الفراغصدور احکام منطقه یمرجع صالح برا .٣ .٥

 دو ،دنالفراغ دار وضع قانون در منطقهیفه وظی کسانیا چه کس ینکهباره ادر صدر شهید
  :نظریه دارد

 اشاره بدان البا در و ـ  نظریه اول ایشان که در اقتصادنا  آمده استۀپای بر: نظریه اول
، از مناصب ولي امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه  ـ کردیم
 .  که مصلحت جامعه اسالمي را در پي داشته باشد، وضع کندیاحکام

الفراغ باید به ها و پرکردن منطقهدوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت نظریه
در کتاب . است، سپرده شود کیل شدهم، که از اهل حل و عقد تشمجلس منتخب مرد

در قلمروي که شرع « :نویسد ضمن اشاره به وظایف مجلس مي» االسالم یقود الحیاه«
مقدس حکم قاطعي یعني حرمت و وجوب ندارد مجلس منتخب مردم قوانیني را که به 

بدین شرط که مخالف قانون اساسي نباشد و قلمروي که . کندداند وضع ميمصلحت مي
الفراغ همه و این منطقه. شودالفراغ نامیده ميگذاري در آن آزاد است، منطقهقانون

ندارد ) وجوب و حرمت(حکم خاصي  مقدس در آنها موضع معین و رعحاالتي را که ش
و همان طور که یادآور شدیم قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومي . گیرد ميبردر

 ».]١٩، ١١[اشدمردم بوده و با قانون اساسي مخالف نب
 صدر بدان ید که شهیلی طبق دلیراز،  دو عبارت وجود نداردین این بیمنافاتاما 

 سپرده شده است و یه فقی امر و ولی به ولینه زمین در ایاستدالل کرد حق قانونگذار
 ی حال وین در عیول . حوزه بپردازدین در این حق اوست که به وضع قوانیناصالتا ا

 معصومان ی واقع شده و حتید مورد تاکیاراصل شورا که در اسالم بستواند بر اساس یم
 کند و یذ حق را به قوه مقننه تنفینکردند ای میمهم بدان پافشارهای  یری گیمدر تصم
 مجلس را رصد کرده و تناسب آن را با اهداف یمات تصمی نظارتی نهادهایقاز طر

 . کندیگیری و اقتضائات زمانه پیعتشر
 

  دیدگاه شهید صدر و بیان دیدگاه مختارنقد .٣ .٦
 :به طور کلی حوزه دخالت حاکم از یکی از دو فرض زیر خارج نیست
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 .د تصرف کند حکمی منصوص داریمهخوا  میکه حاکم اسالمیای  یا در آن حوزه .١
 .یا در آن حوزه حکم منصوص نداریم .٢

 
 حوزه منصوص: الف

 :  نیستندموضوعات حوزه منصوص نیز از دو حال خارج
اگر موضوع ثابت باشد یا . موضوع ثابت بوده و تغییری در آن پیدا نشده است: الف

با توجه به هر . حکم آن با موضوع دیگری تزاحم نکرده است یا اینکه تزاحم کرده است
 موضوع ثابت باشد و زیرا اگر اوالً. شهید صدر پرداختنظریه توان به نقد   میدو صورت

وع با حکم موضوع دیگری تزاحم پیدا نکرده باشد، دلیلی برای تغییر ثانیا حکم آن موض
چرا که تغییر حکم یا به . حکم وجود ندارد و حاکم حق دخالت در آن حوزه را ندارد

سبب تغییر موضوع آن است که اگر موضوعی ثابت نباشد و تغییر کند دیگر حکم سابق 
 .]٤٨٠، ٣[ به منزله علت حکم استبرای آن ثابت نخواهد بود، به این سبب که موضوع 

اگر موضوع ثابت بوده و هیچ تغییری در آن . و هر موضوعی علت برای حکمی است
و اگر موضوع ثابت نباشد حکم . حاصل نشده پس هنوز هم علت برای همان حکم است

 .طلبد  میآن هم ثابت نخواهد بود و حکم جدیدی
. یه اش تزاحم آن با حکم دیگر استاما سبب دوم برای عدم بقای حکم به حالت اول

تواند یک   مییعنی اگر موضوع ثابت باشد و تغییری نکرده باشد در صورتی حاکم اسالمی
حکم را متوقف سازد که با حکم دیگری تزاحم پیدا کند و امکان اجرای هر دو حکم وجود 

 حکم اهم بر در این صورت بر طبق قواعد باب تزاحم و مصالح جامعه اسالمی. نداشته باشد
 .گردد  میمهم مقدم شده است و حکم مهم تا زمانی که سبب تزاحم وجود دارد متوقف

پس این نقد بردیدگاه شهید صدر وارد است که یا موضوع تغییر نکرده است که در این 
صورت حاکم حق تغییر آن را ندارد و نمی توان آن را در منطقه الفراغ به حساب آورد مگر 

یا اینکه موضوع تغییر . شود  مییگری تزاحم کند که به صورت موقت متوقفآنکه با حکم د
پیدا کرده است که در این صورت تغییر حکم طبیعی است و نیازی به دخالت حاکم ندارد و 
اگر هم دخالتی کند از این جهت نیست که فراغ قانونی را پر سازد بلکه به این سبب است 

ای حکم دیگری را دارد و از آنجا که بحث در احکام که موضوع تغییر یافته است و اقتض
 .اجتماعی است این حاکم اسالمی است که باید به تعیین تکلیف آن موضوع بپردازد

 :پس به طور خالصه در حوزه منصوص مطلب از این قرار است
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اگر موضوع تغییر نکرده است و حکم آن هم تزاحمی با حکم دیگر نیافته، سببی  .١
در حالی که کالم شهید صدر این فرض را نیز شامل است و . حکم نیستبرای تغییر 

 .معلوم نیست به چه سببی حاکم حق دخالت در این حوزه را دارد
اگر موضوع تغییر نکرده است ولی حکم آن با حکم دیگری تزاحم پیدا کرده هم . ٢
 بر اساس تواند بر اساس مصلحت و قواعد باب تزاحم حکم را متوقف سازد نه  میحاکم

 .پرسازی منطقه الفراغ
کند و باز هم   میاگر هم موضوع تغییر کرده است، طبیعتا و قهرا حکم تغییر .٣

تغییر حکم بر اساس پرساختن منطقه الفراغ نیست بلکه براساس یک قاعده مسلّم است 
که تغییر موضوع موجب تغییر حکم است زیرا موضوع علت حکم است و اگر علت نباشد 

 .است که معلول هم نباشدطبیعی 
 

 منصوصوزه غیرح
وجود دارد که حکمی در مورد آن بیان ها  از رفتارای  حوزهدهد   می نشان روایاتبررسی

 در فراوانی از آن های  نمونهتوان به این روایت اشاره کرد که   میبرای نمونه. نشده است
 .وجود داردجوامع روایی 

 حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ یإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ: النَّاسَ فَقَالَ) ع(خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
 أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمًَة مِنَ اللَّهِ   عَنْ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ

 )٧٥، ٤ج: ١٤١٣صدوق،(لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا 
فرمودند خداوند تبارک و تعالی حدودی را مقرّر ای   در ضمن خطبه)ع(امیرمومنان

 را واجب کرده آن را ناقص و ناتمام نگذارید، و یفرموده پس از آن تجاوز نکنید، و کارهائ
 پس شما در آن که این سکوت از روی فراموشی نیست،نسبت به اموری سکوت کرده 

 پس  است  بر شما خداوند یمت نیندازید، و این را از سر رحمت و مهربانخود را بزح
 .رحمتش را با آغوش باز بپذیرید

. نیستای  از رفتارها واجد حکم بیان شدهای  مطابق این روایت و امثال آن قطعا حوزه
اما از آنجا که حکمی نه الزامی و نه غیر الزامی در آن . مختارندها  در این حوزه انسان

 احوال اجتماعی است که با  وت و تغییر دائم شرایطا آن هم عدم ثبدلیلوجود ندارد، و 
 آن مطابق با شرایط و تکمیلبیان حکم ثابت منافات دارد، حاکم حق آن را دارد که به 

 .احوال اجتماعی پردازد
زیرا . نکته قابل توجه آن است که موضوعاتی که منصوص نیستند خود دو دسته اند
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 و تاثیرات مربوط استاز این موضوعات به حوزه فردی و زندگی شخصی افراد برخی 
. در این عرصه نمی توان حاکم را دارای حق تصرف دانستکه مستقیم اجتماعی ندارد 

بعضی از این موضوعات نیز اجتماعی بوده و دربردانده کنش هایی است که در ارتباط 
این . کند  می را نسبت به هر فرد ایجادمستقیم با افراد جامعه بوده و حق و تکلیفی

اجتماعی و حقوق افراد و عدم های  جاست که حاکم برای برقراری عدالت و حفظ آزادی
 .پردازد  میتجاوز به آن، به صدور حکم

پس به طور خالصه اگر بخواهیم دیدگاه مختار را شرح دهیم باید گفت موضوعات یا 
اوال رفع : م در دو صورت حق دخالت دارددارای حکمی هستند که در این صورت حاک

یا موضوعات دارای حکم . تزاحمات مقام عمل و اجرا و دیگری در صورت تغییر موضوع
توانست برشمرده شود در این باره مطرح   مینیستند که توالی فاسدی که در حوزه منصوص

 1.پردازد  مینخواهد بود و با توجه به شرایط و احوال و تغییرات اجتماعی به صدور حکم

 
 مبانی قانون گذاری در منطقه الفراغ .٣ .٧

بر الفراغ  اختیار صدور احکام منطقه از دیدگاه شهید صدر که شددر مباحث باال ذکر
 ولی امر است ولی این بدان معنا نیست که وی قادر است بدون ضابطه و به هر عهده

ن سبب سوال اساسی در گیری نماید؛ به همینحوی که بخواهد در این حوزه تصمیم
الفراغ این است که مالک و وضابطه آنها چگونه است؟ زیرا این احکام مربوط به منطقه

احکام از یک سو باید بر اساس ثابتات شریعت و از سوی دیگر ناظر بر حل مشکالت و 
شهید صدر سخن صریحی در مورد مالک این احکام نداده است ولی . احکام متغیّر باشند

ترین مباحث در این مورد را منسجم. رسید به یک ضابطه توان  مین پراکنده ویاز سخنا
و با رویکردی اقتصادی مطرح و » صوره عن اقتصاد االسالمی«شهید صدر در مقاله 

 .شود  می است که بدان اشارهکردهعمومی را ذکرهای  شاخص
 

 یع تشریسمت و سو .٣ .٧ .١
 و احکام را در ارتباط با هم و نه یم داشته باشینگر به احکام شرع  جامعیکردی رویوقت

 هر مجموعه از احکام در کتاب و سنت که در یان در میم،ربط مالحظه کن ی بیمفردات
                                                                                                                                                                             

در آن وجود ای  که حکم اعالم شدهای  برخی بر این قسم دوم یعنی محدودهالزم به ذکر است که . ١
 .]٢٣، ٢٢[ اند ندارد، نام احکام مفوضه را نهاده
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به  .ینیمب  میی تامی است، هماهنگیدهوارد گرد) یاقتصادهای  یتمثال فعال( ینیحوزه مع
 ی ساختن هدف محققی داشته و در پی واحدی و سومت احکام سین معنا که اینا

 به آن یکرده است و اهتمام جد  می احکام دنبالینباشند که شارع مقدس از وضع ا می
 و اهداف یافت راه ی احکام شرعیربنایتوان به زی شود میگیری پیکرد رویناگر ا .دارد
 باشد و با داشته یژه هدف توجه وین دارد که به ایفهحاکم وظ . را کشف کردیاساس

 از آنجا که در مباحث پیشین .الفراغ بپردازده وضع قانون در منطقه بیت غاینلحاظ ا
 .شود  مید از تکرار آن خودداریشاز این رویکرد کل نگر ذکر ای  نمونه

 
  ذکر شده استیآنچه در نصوص به عنوان هدف حکم ثابت .٣ .٧ .٢

 یخاص وجود داشته و هدف یعت در شری حکم ثابتی است که وقتین امر  اینمنظور از ا
 به شمار ی فقه اسالمیات از غایکی است، آن هدف یده آن در نصوص ذکر گردیعاز تشر

  مثالیبرا. شودیالفراغ محسوب م در منطقهیارذ قانونگی براییرفته و به عنوان مبنا
هِ وَ  فَلِلَّی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی أَفَاءَ اللَّهُ عَلَمَا «: کردر را ذکیفه شریه آینتوان ا می

 وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَيْ الَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ ی وَ الْیَتَامَیلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَ
 و انباشته نشدن مال در دست ی که توازن اقتصادیدآی بر میه آین ا از)٧/حشر(1»مِنْکُمْ

 همه ی مالیازهای نینکه و ایدر جامعه اسالم ی نشدن فاصله طبقاتد و ایجایعده خاص
اسالم با  و برخورد شدید تر . استی اسالمیعت از اهداف شریافراد برطرف گردد، هدف
وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ الَ یُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ «: این پدیده در آیه شریفه

 .نشان داده شده است )٣٤: توبه (2» أَلِیمٍفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
 ی است و آنچه به عنوان هدف براییر قابل تغیر حکم ثابت و غتوازن اقتصادی یک

 امر موظف است یلذا ول. یرد موضوعه مورد لحاظ قرار گین در قوانید باید گردکرآن ذ
نشدن مال در  ه و انباشتی توازن اقتصادیجادالفراغ  وضع کند که ا در منطقهینیقوان

 یر غی مهم است که حتی مساله به قدرینا.  کندیندست عده محدود را تضم
.  مواهب بهره ببرندین از ایدکنند بای میست زی حکومت اسالمیه که در سایمسلمانان

                                                                                                                                                                             
ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان   که خدا از مردم قریهیآن غنیمت. ١

 .روتمندان دست به دست نشودو یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده، تا میان ث
کنند به  ند و آن را در راه خدا انفاق نمیکن  میکسانی را که طال و نقره را به صورت گنج ذخیره. ٢

 .عذابی دردناک بشارت بده



  ١٨٩ با تأکید بر آراء شهید صدر سازی فقهیبازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام

 السالم گذشت یه علیرالمومنین از کنار امیم پیرمردیخوان  مییات در رواینه زمیندر ا
 شخص ین اید السالم از اصحاب پرسیه علیرالمومنینام. دکریم یی که گدایدر حال

 تا یدیدامام فرمودند او را به کار گمارده و از او کار کش.  استیحی گفتند او مسیست؟ک
 ید؟ده ی به او نمیزی نکرده و چی هنگام به او توجهین و عاجز شد و در ایر پینکها

 .]٢٩٣، ص٦، ج١٣[ یدالمال بپرداز یتمخارج او را از ب
 

  داردید که اسالم بر آنها تاکیاجتماعهای  ارزش .٣ .٧ .٣
 به آنها و یابیکند که دست  میید تاکی خاصییها  بر ارزشی اسالمیات و رواینینصوص د

در ها  البته تمام این ارزش. دشوی محسوب مینی حکومت دیلتحقق آنها از اهداف تشک
 ،ست و پرستش آگاهانه اومعرفت خداوندکه خلقت اصلی  به هدف یدن رسیراستا
 قرآن یات در آی گاهیول.  هدف مدنظر بوده استین همیز نیع در تشریعتاً طبباشد و می
 است؛ یخورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصل ی به چشم میز نییگر اهداف دوایات،و ر

 ینَ وَ مُنْذِرِینَ مُبَشِّرِیِّینَلنَّبِ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ اکَانَ «:یدفرما ی میممثالً قرآن کر
 لَقَدْ«و یا ) ٢١٣: بقره(1» یهِ اخْتَلَفُوا فِیمَا النّاسِ فِیْنَ َبیَحْکُمَوَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِ

: حدید (2» النَّاسُ بِالْقِسْطیَقُومَ لِیزَانَ وَ أنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیِّنَاتِأرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَ
 در وضع ید است بای الهیای انبینی حکومت دیل امور که از اهداف تشکین اتحقق). ٢٥
نظر دهد مد  می را شکلی اسالمیعت شریرالفراغ که عناصر متغ در منطقهینقوان

  امری خاص خود را دارد و ولیات مقتضیمثال تحقق عدالت در هر زمان. قانونگذاران باشد
 . شکل تحقق بخش عدالت استین به بهترن وضع کند که در آن زماینی قوانیدبا
 
 اندیموده پیر و ائمه در وضع عناصر متغیامبر که پیروش .٣ .٧ .٣
 یش خوینی دیفن در مجال انجام وظاأ دو شیالسالم دارا یهم و ائمه علیامبر اکرمپ
 ین است که بنابرایام ثابت اله احکیان و بین دیغ مقام تبلیشانن اول اأش. باشند یم

 یان همه زمانها و مکانها ثابت است بی خاتم را که برایعتمقام موظفند عناصر ثابت شر

                                                                                                                                                                             
مردمان یک امت بودند پس خداوند پیامبران را که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند برانگیخت و . ١

  .نازل ساخت تا در میان مردم به خق در آنچه اختالف کردند حکم کنندهمراه آنان کتاب را به حق 
به راستی که فرستادگانمان را با ادله روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را نازل ساختیم تا . ٢

 .مردم قسط و عدل را بپا دارند



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول شمارۀ ،پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ١٩٠

 نسبت به جامعه یشان ایت و حاکمی مقام رهبریگر دأنش.  امور باشندینغ اکنند و مبلّ
 از یز ننیشا اساس اینبر ا.  استی و اجتماعیاسی سیتن والأ شیگر دیر و به تعبیاسالم

 یطشدند با توجه به شرای امر محسوب می بر جامعه بوده و ولیتن والأ شیآنجا که دارا
 ین دی و طبق اهداف و مبانندکرد  میی که در آن زندگی و اوضاع زمان و مکانیاجتماع

 احکام هر چند که از عناصر ثابت ینا. پرداختند  میالفراغ در منطقهیربه وضع عناصر متغ
 بوده و یت صاحب مقام رسالت و وصایشان دارد، اما از آنجا که اییر تغیتابلنبوده و ق

 را حمل ر بشی و نگاه آن به زندگی اسالمیعت دارند، روح شرین شناخت را از دینبهتر
 یر که معصومان به وضع عناصر متغی به مواردیژه توجه وید امر بایلذا ول. کندیم

 را از آن زدوده و روح آن را به عنوان ی و مکانیمان داشته باشند و عناصر ز؛اندپرداخته
 یث در احادبرای نمونه.  کندیت قرار داده و از آن تبعی در امر قانونگذاریش خویراهنما
 : منع کرده و فرمودندین از اجاره دادن زمیا اسالم در دورهیامبر آمده است که پیفراوان

 بدهد تا یگران آنکه به دیاراعت بکوشد  خود در آن به زید بایا دارد ینی که زمیهر کس
 اجاره ینی طعام معیا چهارم و یک یا سوم یکتواند آن را به یدر آن زراعت کند و نم

 ببخشد و یگری به دیا دارد آن را زراعت کند ینی فرمودند هر کس زمینکه ایاو . دهد
 .]٥١٦، ٢[ شود  می از او گرفتهینش نکند زمیناگر چن
 ین نداشته و مجاز است، اما چنانکه از ای منعیاره در فقه اسالم عقد اجیدترد بی

 و در مقام وضع عناصر ی امر جامعه اسالمی اکرم به عنوان ولیامبر پیدآ  می بریاتروا
 ینه در جامعه مدی کار حافظ توازن اجتماعینچرا که ا.  از آن منع نموده استیرمتغ

 ی زندگی سخت اقتصادیار بسیطرا مهاجران در شازای   که عدهیبوده و در زمان
 ین نهادن زمیارکردند مانع از کسب ثروت بدون انجام عمل و فقط بر اثر در اخت می
 از ی نشانگر آن است که حفظ توازن اجتماعیامبر عمل پینا. شد  مییگران به دیشخو
 از خطر ن حفاظت و رهاندن آیتواند برا  مییط شرای است که حاکم در بعضیامور
 . بر عکس بدان امر کندیاارها را منع نموده و  کیبرخ

 
 جهنتی

گویی به این سوال بود   و بالذات پاسخآنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت اوالً
اما از آنجا که پیش از . که منطقه الفراغ چه جایگاهی در نظام سازی بر اساس فقه دارد

د، نخست الگوی نظام سازی بر اساس این باید امکان نظام سازی فقهی مورد تایید باش



  ١٩١ با تأکید بر آراء شهید صدر سازی فقهیبازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام

گفتیم که فقیه باید با نگاهی مجموعی و کل نگر سراغ احکام رفته و همه . فقه ارائه شد
این بخش شکل دهنده عناصر ثابت یک نظام . احکام را در یک راستا و منسجم بداند

تا اما یک نظام جهانشمول و همیشگی باید حاوی عناصر متغیر و منعطفی باشد . است
این بخش منطقه الفراغ است که . قابلیت هماهنگی در هر زمان و مکانی را داشته باشد

خالصه نظریه مختار این است . تضمین کننده پاسخگویی فقه به مقتضیات زمان است
اگر دارد . یا حکم منصوص دارد یا ندارد: که حوزه دخالت حاکم از دو حال خارج نیست

اگر موضوع ثابت است یا این حکم با . تغییر کرده استیا موضوع ثابت است یا اینکه 
تواند در آن  اگر تزاحمی نباشد، حاکم نمی. حکم دیگری تزاحم کرده است یا نکرده است

حوزه ورود کند و اگر تزاحم وجود دارد و حکم از احکام اجتماعی است، باید به تعیین اهم 
کند و این نیز به سبب   مینیز تغییراگر هم موضوع تغییر یافته است،قهرا حکم . بپردازد

منطقه الفراغ نیست بلکه به خاطر آن است که موضوع علت حکم است و اگر تغییر کرد 
حالت دوم آن است که موضوع حکم اعالم شده و منصوصی . کند حکم هم حتما تغییر می

ست که یا موضوع فردی ا: شود  مینداشته باشد که گفتیم این دسته خود به دو قسم تقسیم
ربطی به حاکم ندارد تا حکمی در مورد صادر نماید یا اجتماعی است که به جهت نظم دهی 

. پردازد  میهرچه بیشتر روابط اجتماعی به تقنین و صدور دستورات و مقررات در آن حوزه
قانونگذاری در منطقه الفراغ نیز به دلخواه نبوده بلکه در میان عناصر ثابت فقه اسالمی خط 

ای قانونگذاری در منطقه الفراغ نیز تعیین شده است و از این جهت فقه خود پیش مشی بر
 .بینی این مساله را نموده است و آن را به آراء و اهواء اشخاص وا نگذارده است
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