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Abstract  
The present study aims to explain the principles and rules of "deducing the pattern of 
progress" based on the principles of the Quran. In this regard, using a descriptive-analytical 
method, we studied the principles of eternity and comprehensiveness of the Quran, 
infallibility, polynomial structure, the scientific authority of the Prophet (pbuh) and the 
Imams (pbut) and the legitimacy of methodical jurisprudence. Also, some of the rules of 
"deducing the pattern of progress from the Quran", such as isolating the effective cause, 
referent and denote were studied. The results show that based on a valid methodology, the 
model framework can be deduced from the Quran and in any society based on its 
requirements, the model of progress can be implemented. Also by applying the above rules 
we can take the correct inference path and avoid slipping and damage. 
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 چكيده
، تحليلي-با روش توصيفي، براساس مباني قرآن است. در اين راستا» استنباط الگوي پيشرفت«هدف پژوهش حاضر تبيين مباني و قواعد 

) و ائمه(ع) و مشروعيت اجتهاد روشمند مرجعيت علمي پيامبر(ص، ساختار چندمعنايي، ناپذيري تحريف، مباني جاودانگي و جامعيت قرآن
جري و تطبيق نيز بررسي ، مانند تنقيح مناط» استنباط الگوي پيشرفت از قرآن«مورد بحث قرار گرفت. همچنين برخي از قواعد حاكم بر 

اي براساس  هر جامعهچهاچوب الگو را از قرآن استنباط كرد و در ، توان بر پايه متدولوژي معتبر شد. نتايج حاكي از آن است كه مي
توان مسير صحيح استنباط را طي كرده و از  الگوي پيشرفت را به اجرا درآورد. همچنين با بكارگيري قواعد مذكور مي، اقتضائات آن

 لغزش و آسيب در امان بود.
 

 تفسير موضوعي.، قرآن، الگوي پيشرفت هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
اند و  داشته» پيشرفت«اي به مقوله  ه علمي توجه ويژهفرهيختگان و جامع، هاي اخير در سال

 اند.  برآمده» ايراني پيشرفت-الگوي اسالمي«نهادهايي درصدد تدوين اساسنامه 
هاي بنيادين و  فرض تحليل پيش، پيش از پرداختن به هر فعاليت روشمند در هر دانش

خوانيم. تدوين  مي» انياصول يا مب«ها را  فرض زيربناهاي نظري آن ضرورت دارد. اين پيش
اساسنامه جامع پيشرفت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و الزم است مباني استخراج آن از قرآن 

مهمترين ، شناسي و پيشينه تنقيح گردد. در اين مقاله پس از مباحث مقدماتي همچون مفهوم، كريم
 اين مباني را مرور خواهيم كرد.

بنياد و بنيان يك شيء ، زيرساخت، ريشه بنا) به معناي پايه (از» مبنا«واژه مباني جمع مكسر 
، »هاي بنيادين فرض پيش«). گاهي نيز اصطالحاتي همچون 3777ص ، 3ج: تا بي، است (معين

» اصول موضوعه«و » هاي زيرين ساحت«، »ها و بسترها پايه«، »باورها و اصول پذيرفته شده«
 ).28ص: 1393، كنند (مؤدب تر مي جايگزين آن شده و معناي آن را روشن

و به معناى اصل و اساسى » قاعده«نيز پركاربرد بوده كه جمع » قواعد«اصطالح ، در كنار مباني
، 108ص، 5 ج: 1387، ؛ ابن فارس357ص، 3 ج: ق1414، شود (ابن منظور است كه بر آن تكيه مى

 ماده قعد). 
تصديقى است كه آگاهى از آنها و  مبادى تصورى و، منظور از مبانى، در اصطالح، رو از اين

قوانين كلى هستند ، . قواعد قبل از ورود به بحث الزم است، تعريف و انتخاب موضع در مورد آنها
 ).17ص، 1ج: 1392، گيرند (رضايي اصفهاني كه حد وسط در طريق استنباط قرار مي

بيرون زدن آب از چشمه يا دارد و به معناي » نبع«معنايي شبيه » نبط«در لغت از ريشه » استنباط«
به معناي استخراج و بيرون كشيدن كاربرد دارد (ابن ، چاه است و هنگامي كه به باب استفعال برود

استنباط را در اصطالح چنين ، ماده نبط). براساس اين معناي لغوي، 1367، ؛ ابن اثير1387، فارس
 ).70ص: 1387، (واليي» اى ظواهر الفاظبيرون كشيدن معانى و مقاصد از اعماق و ور«: اند معنا كرده
است و در لغت به معناي حركت » رفت«و » پيش«تركيبي از دو كلمه فارسي » پيشرفت«واژه 
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فرآيند حركت از وضعيت موجود «رود. پيشرفت اصطالحاً عبارت است از  به سمت جلو به كار مي
 ).23ص، 1ج: 1392، (ميرمعزي» به سمت وضعيت مطلوب

شود  هاي اخير مربوط مي به سال، »الگوي پيشرفت«هاي انجام گرفته پيرامون  شبيشترين پژوه
كه ارائه فهرست كتب و مقاالت مربوطه خارج از حوصله و رسالت اين نوشتار است. اجماالً 

توان از مجموعه مقاالت هشت نوبت كنفرانس برگزار شده در اين زمينه (تاكنون) نام برد.  مي
توان  اند كه از آن جمله مي هايي با اين موضوع پرداخته نامه ا به انتشار ويژهه  همچنين برخي نشريه

 .كرد اشاره »علم و قرآن« ترويجي –نشريه علمي  14به شماره 
پرداختن به مباني هر بحثي پيش از ورود به آن از جهات مختلفي اهميت و ضرورت دارد كه 

 : ترين آنها به قرار زير است مهم
هاي خود را بر  ها و يافته داند گزاره ي روشن نباشد محقق سردرگم است و نمياگر مبان ـ الف

 چه اساسي استوار نمايد.
آيد كه ريشه هيچ يك از آنها  نظرهاي فراواني پديد مي اختالف، اگر مباني روشن نباشد ـ ب

 مشخص نيست.
 كند. ميسير منطقي خود را طي ن، اثبات مدعيات يك علم، اگر مباني روشن نباشد ـ ج

سيرة صاحبان قلم در هر علم (خصوصاً در علوم انساني) آن بوده است كه پيش از ، بنابراين
 اند.  كرده براي آن اصول و مباني خاصي تعريف مي، ورود به مسائل اصلي هر علم

 . مباني استنباط الگوي پيشرفت از قرآن1
، نيازمند آن است كه از پيش، برداري از قرآن و استناد به آن هرگونه بهره، چنان كه گذشت

 برخي زيربناهاي مربوط به قرآن كريم مورد پذيرش قرار گرفته باشد.
، امكان و جواز فهم و استنباط از قرآن، حجيت ظواهر قرآن: مهمترين اين مباني عبارتند از

، بطن داشتن قرآن، ناپذيري قرآن تحريف، وحياني بودن قرآن، جامعيت قرآن، جاودانگي قرآن
وجود ، انسجام ساختاري قرآن، هاي قرآني با فطرت انسان هماهنگي آموزه، كيمانه بودن قرآنح

، ناپذيري قرآن و سنت جدايي، بخش بودن زبان قرآن نمايي و معرفت واقع، صنايع ادبي در قرآن
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نص و ، ناپذيري قرآن و سنت جدايي، تعامل قرآن و فرهنگ زمانه، گري قرآن هدفمندي و هدايت
 اضطرار بشر به وحي.، واحد قرائت

 الف ـ جاودانگي قرآن
و » فرازماني و فرامكاني بودن«، »جهاني بودن«جاودانه بودن قرآن كه گاهي با عناويني همچون 

ترين مباني ورود به مباحث قرآني است و  از مهم، شود نيز مطرح مي» عدم محدوديت دعوت قرآن«
توجهي به اين  آيد. چراكه در صورت بي حساب مييكي از زيربناهاي اصلي اين مقاله نيز به 

آيد كه محدود به زمان و مكان است و مخاطب  قرآن يك كتاب تاريخي به حساب مي، فرض پيش
 اند. آن عده خاصي بوده

قرآن كريم نيز به صراحت خود را تا قيامت تنها راه هدايت بشر معرفي ، افزون بر ادله عقلي
). بر اين 1، ؛ فرقان102، ؛ نحل37، داند (يونس هيچ قومي نمي كرده و دعوت خود را محدود به

هاي قرآني وجود دارد و استخراج آن  نيز در آموزه» الگوي جامع پيشرفت«ظرفيت تدوين ، اساس
 پژوهان خواهد بود. به عهده فرهيختگان و قرآن

 جامعيت قرآن ـ ب
عات است. اين معنا در قرآن جامعيت قرآن به معناي شمول و فراگيري آن نسبت به همة موضو

، خوانده شده (ابن طاووس» الكتاب الجامع«قرآن كريم ، مكرر ذكر شده و در برخي دعاهاي مأثوره
 ،2ج : 1365، ) و در روايات ديگري نيز به آن تصريح شده است (كليني339ص، 1ج: ق1409
 ).599ص 

هاي بنيادين آن به  فرض د و از پيشاين باور تأثير بسزايي در استنباط الگوي پيشرفت از قرآن دار
رود. البته با عنايت به اين نكته كه قرآن كريم همه چيز را در حوزة هدايت بيان كرده است.  شمار مي

چراكه قرآن كتاب هدايت بوده و رسالت آن سعادتمند كردن بشر و رهنمون شدن او به سمت 
رها و ناهنجارها و هرچه كه مربوط به هنجا، در حوزة ارزش و ضد ارزش، رستگاري است. بنابراين
، ). لذا71ص: 1387، قرآن كريم پيرامون آن سخن گفته است (خراساني، باشد رشد يا انحراف بشر مي

دنيوي و اخروي و ، هاي فردي و اجتماعي جامعيت قرآن كريم به اين معناست كه در همه حوزه
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ورود پيدا ، اقتصادي وغيره، سياسي، مينظا، هاي اجتماعي همچنين مباحث مورد نياز بشر در عرصه
 ).56ص، 1ج: ق1415، كرده و اصول كلي حاكم بر آنها را بيان كرده است (فيض كاشاني

 ج ـ ساختار چندمعنايي (بطن داشتن) قرآن
آن است كه رمز ابديت و پاسخگويي » بطن داشتن«هاي كالم الهي  يكي از مهمترين ويژگي

و به ، »ظَهر«در نظر اهل لغت در مقابل » بطن« باشد. ر هر دوران ميقرآن كريم به نيازهاي انسان د
ماده بطن). ، ق1412، غامض و دروني است كه ظاهر نباشد (راغب اصفهاني، معناي هر امر مخفي

آن دسته از معانى و موارد (قرآني) كه «: در اصطالح علوم قرآني نيز بطن چنين تعريف شده است
: 1380، (مصباح يزدي»  بر آن ندارد و از دسترس عموم مردم به دور استداللتى ، ظاهر الفاظ آيات

 ).261ص، 2 ج
استنباط الگوي پيشرفت از قرآن نيز متوقف بر پذيرفتن ساختار چند معنايي و ژرفاي قرآن 

توان مسائل مستحدثه و پاسخ نيازهاي  خواهد بود و تنها در صورت پذيرش اين مبناست كه مي
 قرآن استخراج كرد تا مسير رشد و پيشرفت او هموار شود. روزآمد بشر را از

 مرجعيت علمي پيامبر(ص) و ائمه(ع) در الگوي پيشرفت ـ د
باشد. روشن است كه اين  قرآن كريم آخرين كتاب آسماني و راهنماي سعادت بشر تا قيامت مي

، نيازهاي روزآمد نياز به مفسر و مبين دارد تا بتواند در بستر زمان و متناسب با، متن صامت
ترين افراد براي تبيين و تفسير قرآن كريم پيامبر(ص) و ائمه(ع)  پاسخگوي نيازهاي بشر باشد. شايسته

 اند. اند و بر همه جزئيات مربوط به آيات واقف كننده و اجراكننده وحي بوده هستند كه دريافت
و » تطبيق«ياري از آنها گشايد و در بس هاي جديدي در معناي آيات مي افق، روايات تفسيري

را براي ما هموار » استنباط الگوي پيشرفت«تواند مسير  صورت گرفته است كه مي» ذكر مصداق«
به عنوان نمونه در روايات متعددي به والدين توصيه شده است  ).121ص : 1386، نمايد (كالنتري

ريسي (بافندگي)  نخ، دختر و به فرزندان» تيراندازي«و » شنا«كه به فرزندان پسر خود دو مهارت 
) و بر اين اساس برخي فقها فتوا به استحباب آموختن اين 47ص، 6 ج: 1365، بياموزند (كليني

با تأملي در مقتضيات زمان گذشته و  ). 466ص، 22 ج: ق1404، اند (نجفي ها به فرزندان داده مهارت
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بيم كه مراد روايات فوق اين نيست يا درمي، ها داشته است نيازي كه هر مسلمان به اينگونه مهارت
و به ، رسد ذكر اين چند مورد از باب نمونه كه تنها اين سه مورد موضوعيت دارند. بلكه به نظر مي

 جهت مجهز شدن فرزندان بوده است. 
از تيراندازي و شنا عبور كرد و هر ، »الغاء خصوصيت«مندي از قاعده  توان با بهره مي، بنابراين

اي  ممكن است در آينده مستحب شرعي برشمرد.، فع فرد و جامعه را تأمين كندمهارتي كه منا
ترفندهاي ، هايي همچون آموزش كامپيوتر نزديك (و حتي شايد در زمان ما) آموختن مهارت

، نانو، ليزر، اي دانش هسته، هاي كامپيوتري طراحي بازي، ها اينترنتي و شيوه حك كردن سايت
مستحب و حتي در شرايطي واجب ، اي از افراد حداقل بر عده، رهصنايع پيشرفته نظامي وغي

 (كفايي) شمرده شود.

 مشروعيت اجتهاد روشمند ـ ـه
اجتهاد يعني استمرار حركت نبوت و امامت در پاسخگويي به نيازهاي هدايتي بشر تا قيامت. 

است و اگر نباشد  سنگ بناي استخراج احكام الهي از منابع ديني در دوران غيبت» اجتهاد روشمند«
هدايت بشر بر مبناي كتاب و سنت مفهومي نخواهد داشت. در روايات نيز به ضرورت و اهميت 

). روايات تفريع 87ص: ق1413، اجتهاد (خصوصاً در عصر غيبت) اشاره شده است (مفيد
 .) از اين قبيل هستند69ص، 1 ج: 1365، ) و روايات عرضه (كليني61ص، 27 ج: ق1409، (حرعاملي

الزم به ذكر است الگوي پيشرفت از موضوعاتي است كه در هر عصري نياز به بازخواني منابع 
» استنباط الگوي پيشرفت«رو  هاي جديد دارد. از اين و تطبيق نيازهاي زمان بر آنها و استنباط آموزه

 كند. ضرورت توجه به اجتهاد را دو چندان مي، در هر زمان

 رفت از قرآن حديث. قواعد استنباط الگوي پيش2
گيرد و  اي كلي است كه حد وسط در طريق استنباط قرار مي گزاره، قاعده، چنان كه گذشت

گردد. اكنون كه مباني استنباط الگوي پيشرفت از قرآن و حديث را  ساير مصاديق بر آن تطبيق مي
 رسد. نوبت به تحليل قواعد آن مي، بررسي كرديم
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الگوي پيشرفت و حتي به بحث استنباط ندارند و به طور  اختصاصي به، برخي از اين قواعد
روند. اما برخي از آنها مستقيماً در فرآيند استنباط  كلي ضوابط حاكم بر فهم كالم به شمار مي

 كاربرد دارند.
هاي خاص استنباط الگوي پيشرفت براساس  قواعد و روش«نظر به اين كه تمركز اين مقاله بر 

شود و در ادامه قواعد خاص به نحو  وار ذكر مي قواعد عام آن فهرست، است» مقتضيات هر عصر
، مندي از ادبيات عرب قاعده لزوم بهره: ترين اين قواعد عبارتند از تفصيلي مورد عنايت است. مهم

قاعده امكان استعمال لفظ در ، قاعده اعتبار اصول لفظيه، قاعده تقييد مطلق، قاعده تخصيص عام
 قاعده سياق و قاعده ظهور اوامر و نواهي در الزام.، اعده اعتبار مفاهيمق، بيش از يك معنا

به شمار » قواعد فهم كالم«برخي قواعد نيز تنها در تفسير قرآن كاربرد دارند و به صورت كلي 
قاعده ، قاعده لزوم توجه به اسباب نزول، روند. مانند قاعده ارجاع متشابهات قرآن به محكمات نمي

قاعده ، نمايي زبان قرآن بخشي و واقع قاعده معرفت، قاعده توجه به وجوه و نظائر، ناسخ و منسوخ
قاعده عدم مخالفت تفسير ، قاعده ممنوعيت كاربرد اسرائيليات در تفسير،  رعايت قرائت معتبر قرآن

 ).60ص: ق1428، و قاعده لزوم پرهيز از تفسير به رأي (فاكر،  قرآن با سنت قطعى

توان با  الذكر نيست و مي منحصر به موارد فوق، كه تعداد و عنوان اين قواعد الزم به ذكر است
دانش ، ادبيات عرب، ارتكازات عقاليى، بديهيات عقلى، سنت، مراجعه به منابعي همچون قرآن

 هاى علوم قرآن وغيره موارد بيشتري بر آنها افزود. كتاب، اصول الفقه

تابع چه قواعدي است و ، الگوي پيشرفت از قرآن اما مسأله اين پژوهش آن است كه استنباط
هاي الگوي پيشرفت را از قرآن استخراج  بايسته، گيري از اين مقررات كلي توان با بهره چگونه مي

تك آنها با  قواعد زير مشاهده شد كه ارتباط تك، نظران كرد؟ با تأمل در آثار دانشمندان و صاحب
 : شود بررسي مي، استنباط الگوي پيشرفت

 توجه به مقتضيات زمان و مكان ـ الف

، هاي ديني هستند (خميني آفرين در استنباط آموزه كننده و نقش دو عنصر تعيين» زمان و مكان«
 ).16ص: ق1418
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نظر به اينكه الگوي پيشرفت نيز در هر عصر اقتضائات جديدي دارد و با تحوالتي كه در 
تواند ما را در  اين ديدگاه مي، كند پيشرفت نيز تغيير مي فرآيند، آيد امكانات و لوازم زندگي پديد مي

 ياري دهد.» استنباط الگوي پيشرفت از قرآن«
شرايط گوناگون و اقتضائات متفاوتي است كه مكلف در ، منظور از زمان و مكان در اين بحث

، مد آنهانيازهاي متغير و روزآ، شود. به عنوان نمونه فرهنگ و آداب و رسوم يك ملت آن واقع مي
شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر يك كشور وغيره ، پيشرفت علوم و تغيير شيوه زندگي مردم

 ). 151ص، 1 ج: ق1400، تأثيرگذار هستند (شهيداول» زمان و مكان«همگي در عنصر 
 : نويسد يكي از انديشمندان شيعه در اين خصوص مي

غيير الموضوعات اما بالزمان و من أصول مذهب اإلمامية عدم تغيير االحكام اال بت«
 ). 34ص، 1 ج: 1359، (آل كاشف الغطاء »المكان و األشخاص

0Fدر دوران معاصر آثار مستقلي نيز در اين زمينه نگاشته شده

و در ميان دانشمندان اهل سنت  1
1F، هايي به اين بحث شده نيز اشاره

اما هرگز به گستردگي عالمان شيعه مورد توجه قرار نگرفته  2
استنباط متناسب با زمان و «با اختياري كه اسالم به فقيه داده و دست او را در ، به هر روي .است
توان الگوي پيشرفت را از منابع دين خصوصاً قرآن كريم  در هر زمان مي، باز گذاشته» مكان

 اصول مسلّم شارع مقدس نيز دستخوش تغيير براساس زمان و، استنباط كرد. البته بايد مراقب بود
 مكان واقع نشوند.

 گيري از قاعده جري و تطبيق بهره ـ ب
در لغت » جري« به مصاديق جديد آيات قرآن در هر عصر اشاره دارد.» جري و تطبيق«قاعده 

و » جري«به معناي پوشش دادن چيز ديگر است. قاعده » تطبيق«و ، به معناي سيالن و حركت
                                                           

 سبحاني.جعفر  ، امام خميني؛ رساله في تأثير الزمان و المكان على استنباط األحكام ، . مانند اجتهاد و زمان و مكان1

أحمد ، وهبه زحيلي (اصول الفقه اسالمي)، ابن قيم جوزي (اعالم المواقعين) ، . مانند محمصاني (المجتهدون في القضاء)2
 .  الزرقاء (المدخل الفقهي العام)
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انطباق الفاظ و آيات قرآن بر مصاديقي غير از « :پژوهان عبارت است از در اصطالح قرآن» تطبيق«
 ).147ص: 1381، (شاكر» آنچه آيات درباره آنها نازل شده است

به عنوان يكي از قواعد حاكم بر تفسير قرآن مطرح است و رعايت ضوابط » تطبيق«و » جري«
ظهارنظرهاي مند انجام پذيرد و از ا شود عمليات تفسير به عنوان يك فرآيند ضابطه آن موجب مي

گرچه اين قاعده توسط مفسر عاليقدر  اي و غير روشمند در ذيل آيات قرآن پيشگيري شود. سليقه
اما ريشه آن را ، )70ص: 1353، سازي شد (طباطبايي مرحوم عالمه طباطبايي مطرح و شفاف

 : توان در روايات اهل بيت(ع) دنبال كرد مي

»لَه ةٌ إِلَّا ونَ الْقُرْآنِ آيا مم ا قَدم نْهم تَأْوِيلُه طْنُهب و تَنْزِيلُه رُهطْنٌ فَقَالَ ظَهب رٌ وا ظَه 
 ،1 ج: 1380، (عياشي »مضَى و منْه ما لَم يكُنْ يجرِي كَما يجرِي الشَّمس و الْقَمر

 ).11ص
ي و انطباق آنها با هاي قرآن بخشي به گزاره نقش بسزايي در عينيت» تطبيق«و » جري«قاعده 

ها و  توان جاودانگي و حضور قرآن در تمامي صحنه مصاديق عصري دارد و از اين رهگذر مي
 پاسخگو بودن آن به نيازهاي بشر را حس كرد. 

 : نمايد به عنوان نمونه قرآن كريم اصحاب ثابت قدم و راستين پيامبر(ص) را چنين توصيف مي
محمد فرستاده  ؛لَّذينَ معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهممحمد رسولُ اللَّه و ا«

گير (و) در ميان خود مهر  خداست و كسانى كه با او هستند بر كافران سخت
 ).29، (فتح» ورزند

اي از اطرافيان و صحابه رسول خدا(س) نازل شده و آنان را  گرچه اين آيه در نعت عده
شن است كه مصداق آيه منحصر به آن افراد نيست و در هر عصري مصاديق اما رو، ستايد مي

 ).423ص: ق1410، جديدي خواهد داشت (ر.ك. كوفي
اي از اصول اساسي الگوي  پاره، »تطبيق«و » جري«گيري از قاعده  بر اين اساس و با بهره

دوستي با ، شجاعت و استكبارستيزي، استقامت در راه حق، پيشرفت مانند وفاداري به مكتب
 شود. مؤمنان و احترام متقابل شهروندان جامعه اسالمي از آيه مذكور استنباط مي
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 تفكيك احكام ثابت و متغير ـ ج
شوند. به تبع دو دسته نياز  نيازهاي انسان به دو دسته نيازهاي ثابت و نيازهاي متغير تقسيم مي

 يف كرده است.را براي بشر تعر» احكام ثابت و متغير«شارع مقدس ، مذكور
اند و  هاي طبيعت يكنواخت و ثابت انسان وضع شده به اقتضاي نيازمندي، مقررات ثابت

با اختالف ، جنبه موقتي و محلي داشته، شوند. مقررات متغير دستخوش تحوالت عصري واقع نمي
ه كنند. اين بخش با پيشرفت تدريجي مدنيت و تغيير و تبديل قياف اختالف پيدا مي، طرز زندگي

قابل تغيير است و به حسب ، هاي تازه و كهنه اجتماعات و به وجود آمدن و از بين رفتن روش
 ).72ص: 1372، كند (طباطبايي اختالف پيدا مي، مصالح مختلف

فقيه اختيار دارد در هر زمان ، اكر حكمي از احكام نوراني اسالم در دسته دوم جاي گرفت
ق جديدي از دستور شارع را تجويز كند. مالك مصدا، براساس شرايط و امكانات آن عصر

 : تشخيص نيازهاي ثابت انسان از نگاه شهيد مطهري عبارت است از
مند  قوانين و حقوقي كه مبنا و اساس فطري داشته و از يك ديناميسم زنده بهره«

باشند و خطوط اصلي زندگي را رسم كند و به شكل و در صورت زندگي كه 
، تواند با تغييرات زندگي هماهنگي كند مي، نپردازد، استوابسته به درجه تمدن 

: 1382، (مطهري» دوام و بقا نيز داشته باشد، بلكه رهنمون آنها باشد و در عين حال
 ).49ص

نيازهايي همچون نياز انسان به ابزار و وسائل زندگي دائماً در حال تغيير هستند و طبيعتاً الزم 
هاي اسالمي نيز  مورد آنها وضع شود. برخي احكام و آموزه است در هر زمان قوانين جديدي در

صداقت وغيره كه ، وفاداري، مانند اصول اخالقي همچون عدالت، ثابت و غيرقابل تغيير هستند
متغيرند و در هر زمان اقتضائات ، كند. در مقابل برخي احكام گذشت زمان آنها را فرسوده نمي

 جديدي دارند. 

و استخراج احكام ثانوي و حكومتي با مقررات سياسي و اجتماعي ارتباط مقتضيات زمان 
 عالمه طباطبايي، )98ص، 21ج: تا بي، (خميني توسط بزرگاني همچون امام خميني، اسالم
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) مطرح شد و تقرير مفصل 721ص: ق/الف1423، (صدر و شهيد صدر، )73ص: 1372، (طباطبايي
 آن در آثار شهيد مطهري انعكاس يافته است.

مصاديقي از احكام » حكم حكومتي«و » حكم ثانوي«م به ذكر است كه اصطالحاتي همچون الز
 متغير شارع هستند كه در مقابل احكام اوليه و ثابت قرار دارند.

توان از آيات و روايات و با در نظر گرفتن احكام متغير  اجماالً در استنباط الگوي پيشرفت مي
 هاي ديني بيرون كشيد. از آموزه حكم قابل اجرا در هر عصر را، اسالم

 منطقه الفراغ ـ د

اي منسوب به سيدمحمدباقر صدر است كه ارتباط تنگاتنگي با استنباط  نظريه» منطقه الفراغ«
الزم است ابتدا ، تواند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كند. لذا الگوي پيشرفت از قرآن دارد و مي

 ضوع الگوي پيشرفت تطبيق گردد.سخن ايشان تحليل شود و در ادامه بر مو
تر كسي به آنجا وارد  و مكاني است كه پيش» آزاد و خالي، فضاي باز«به معناي » منطقه الفراغ«

حكم شرعي ، نشده باشد. اين اصطالح در علم اصول به معناي آن است كه در تعدادي از موضوعات
 كند. آن موضوعات حكم صادرالزامي وجود ندارد و دست حاكم اسالمي باز است كه در قلمرو 

نشاط و توان انديشه اسالمي در پاسخگويي به مشكالت همه ، نشانگر پويايي» منطقه الفراغ«
تواند ضمن تأمين نيازهاي  عصرها و نسل ها است و روشي ارائه مي دهد كه بر پايه آن اسالم مي

 ).803ص: فق/ال1423، همه نيازهاي متغير وي را برآورده سازد (صدر، ثابت انسان
جايگاه اين نظريه در استنباط الگوي پيشرفت از قرآن قابل انكار نيست. براساس اين ديدگاه در 

تواند الزاماتي  ولي فقيه براساس مصلحت جامعه مي، ها كه حكم الزامي وجود ندارد برخي عرصه
 ).128ص: 1379، ايجاد كند (معموري

دادن  ا(ص) ميان اهل مدينه درباره آب خوانيم رسول خد به عنوان نمونه در روايتي مي
و ميان اهل باديه چنين حكم ، ها چنين حكم كرد كه از استفاده از آب نبايد جلوگيرى شود نخلستان

زار باز  هاى افزوده خود را از ديگران باز ندارند تا به اين وسيله آنان را از مازاد علف آب: داد كه
 ).294ص، 5 ج: 1365، دارند (كليني
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رسول خدا(ص) در يك دورانديشي اقتصادي به اهل مدينه و روستاهاي ، اس روايت فوقبراس
داران  كنند را به مزرعه هاي خود استفاده مي اند كه مازاد آبي كه براي نخلستان اطراف تكليف كرده

بدهند تا آنان نيز مراتع و محصوالت كشاورزي خود را در اختيار اهل مدينه قرار دهند. شهيد 
عتقد است اين دستور پيامبر(ص) از ناحيه حاكم جامعه بودن ايشان صادر شده و ايشان در صدر م

هاي  مصلحت جامعه آن روز مدينه را چنين ديده است كه در آينده به بهره، محدود منطقه الفراغ
مباح يا مستحب است به آنان ، عملي كه به خودي خود، كشاورزي همسايگان نياز دارند. لذا

، و اين انحصاري به پيامبر(ص) ندارد و حاكم جامعه نيز چنين اختياري دارد (صدرواجب كرد 
 ).806ص: الف ق/1423

هرگونه دورانديشي اقتصادي حاكم جامعه به او اختيار تعيين ، براساس اين سخن شهيد صدر
وان ت مي، دهد و انحصاري به پيامبر(ص) و روايت مذكور ندارد. لذا اوامر و نواهي عمومي را مي

ها نمونه ديگر از الگوي پيشرفت اقتصادي را نيز ذيل اين مثال پياده كرد. به عنوان نمونه اگر  ده
تواند آن را تحريم نمايد.  فقيه مي ولي، خريد كاالهاي خارجي به اقتصاد مملكت آسيب برساند

 هرچند اصل اين عمل مباح بوده و منعي در شرع مقدس اسالم براي آن وارد نشده است.
به ، كننده پيشرفت اقتصادي كشور بوده خريد كاالي توليد داخل اگر تقويت، از طرف مقابل 

، فقيه مبني بر خريد كاالهاي صرفاً توليد داخل حكم الزامي ولي، مصلحت عموم مسلمين باشد
 شرعاً الزم االتباع خواهد بود.

 گيري از تنقيح مناط بهره ـ ـه
فعل نَقَّح و به معناي پاكسازي و تصفيه و جداسازي زوائد يك  مصدر ثالثي مزيد از، »تنقيح«واژه 

: م2004، است (فيومي» نوط«نيز اسم مكان از ماده » مناط). «54ص: ق1424، شيء است (راسخ
اند. چرا كه حكم معلق بر آن است و هرگاه  ). به همين مناسبت علت حكم را مناط آن ناميده324ص

 ).579 ص ،1ج: ق1428، بال آن خواهد آمد (صنقورعلت آن محقق شود حكم نيز به دن
خواهد بود. اما در » جداسازي علت حكم«از نظر لغوي به معناي » تنقيح مناط«تعبير ، بنابراين

توان تعريف  اصطالح اصوليون تعاريف متعددي براي تنقيح مناط بيان شده است كه از آن ميان مي
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 : مختصر و مفيد زير را برگزيد
، (راسخ» بإلغاء ما اليصلح منها للعلّية، تهد العلّة من جملة أوصاف الحكمتهذيب المج«

 ).54ص: ق1424
هرجا آن علت ، به علت آن نيز اشاره شده باشد (منصوص العله)، اگر در بيان يك حكم شرعي

مانند رواياتي كه علت حرام بودن شراب را اسكار ، تواند همان حكم را سرايت دهد مي، را يافت
تا قيامت هر نوع مشروبات ، ) كه بر اين اساس325ص، 25ج: ق1409، اند (حرعاملي ستهآن دان

درنگ حكم حرمت  بي، كنندگي در آن باشد صنعتي و غيرصنعتي كه توليد شود اگر ويژگي مست
 براي آن صادر خواهد شد.

م كه در استنباط الگوي پيشرفت از قرآن موارد فراواني از قياس مستنبط العله مواجه هستي
توان مواردي كه مناط آنها به صورت قطعي در دسترس است را بر مصاديق جديد و الگوي  مي

به عنوان نمونه قرآن كريم در سه آيه به ممنوعيت قماربازي  پيشرفت دوران معاصر تطبيق نمود.
 : سوره مباركه مائده است 91كند كه يكي از آنها آيه  اشاره مي

أَنْ يوقع بينَكُم الْعداوةَ و الْبغْضاء في الْخَمرِ و الْميسرِ و يصدكُم عنْ  إِنَّما يريد الشَّيطانُ«
در ، خواهد به سبب شراب و قمار شيطان مى ؛ذكْرِ اللَّه و عنِ الصالةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهون

پس ، و از نماز باز دارد و شما را از ياد خدا، بين شما فقط دشمنى و كينه ايجاد كند
 »دهيد؟! آيا شما (به شرابخوارى و قماربازى) پايان مى

) با صراحت مناط حرمت شراب و قماربازي را 90آيه فوق (پس از بيان حكم حرمت در آيه 
را مالك ممنوعيت اين دو » بازداشتن از ياد خدا و نماز«و » ايجاد دشمني و كينه«كند و  بيان مي

ها را داشته باشد و چنين  هر عمل ديگري كه اين ويژگي، توان گفت ن اساس ميداند. بر اي مي
 مانع پيشرفت بشر است و از منظر قرآن كريم ممنوع خواهد بود.، آثاري بر آن مترتب شود

 توجه به مصلحت و مفسده ـ ح
رعايت مصلحت و مفسده ، در دانش اصول فريقين» ماال نص فيه«يكي از مصاديق تشريع در 

هاي فراوان)  ت. مصلحت اختصاص به فقه اسالمي ندارد و در مكاتب غربي نيز (البته با تفاوتاس
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در ، ). بحث پيروي تشريعات اسالمي از مصلحت62ص: 1383، نژاد عنصري كارآمد است (حبيب
شود. در ميان اهل سنت نيز مصالح مرسله از مصادر تشريع به  و اصول مطرح مي، فقه، علم كالم
 رود. شمار مي

شود كه عمدتاً با مقاصد  تعريف اصطالحي مصلحت بيشتر در منابع اهل سنت مشاهده مي
). در عين حال انديشوران مصلحت را 278ص، 1ج: م2008، شريعت خلط شده است (غزالي

 : اند چنين تعريف كرده
(ملكي » شود ها مى سببى كه موجب رسيدن به مقصود شرع در عبادات و عادت«

 ).143ص ، 2 ج: 1379، اصفهاني

 : نمايد تر مي در ميان تعاريف اهل سنت نيز تعريف زير جامع
المنفعه التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و «

 ).27ص: 1379، (بوطي» نسلهم و اموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها
تنها در جايي است كه نص و دليل مجراي استفاده از مصلحت و مفسده ، الزم به ذكر است

اي باشد كه حكم صريح و روشن آن  معتبر شرعي در آنجا وجود نداشته باشد و موضوع به گونه
). اينجاست كه فقيه براساس تشخيص مصلحت 271ص: ق/ب1423، در شرع نيامده است (صدر

 تواند حكم صادر كند. عموم مي
بلكه كشف حكم ، تشريع نيست، كند ان ميآنچه فقيه براساس تشخيص مصلحت بي، بنابراين

موقتي شارع است و تا زماني كه آن مصلحت وجود داشته باشد حكم آن نيز پابرجاست و به مجرد 
 حكم نيز تغيير خواهد كرد.، تغيير مصلحت جامعه

مصلحت كاشف حكم شرعي است و به عنوان ضابطه و ابزار صدور حكم ، از نظر نگارنده
گيرد. در حالي كه در ميان اهل سنت استصالح يا مصالح مرسله يكي از منابع  ميمورد استفاده قرار 

نظر  رسد. آيد و اساساً مقايسه اين دو ديدگاه صحيح به نظر نمي استنباط حكم شرعي به شمار مي
گيري از  بهره، به اينكه الگوي پيشرفت عمدتاً با مسائل مستحدثه و متغير دست به گريبان است

 اند نقش مهمي را در آن ايفا كند.تو مصلحت مي
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است كه » احياء موات«به عنوان نمونه يكي از عناوين بسيار پركاربرد در كتب فقهي قدما 
منْ أَحيا أَرضاً ميتَةً فَهِي «روايات زيادي نيز در اين زمينه وارد شده است. از جمله روايت معروف 

هاي  اي از زمين تواند قطعه آن هر كسي ميكه براساس ، )107ص، 3 ج: 1390، (طوسي » لَه
اند در  برداري نمايد. اما فقها تصريح كرده استفاده و متروكه را آباد كند و از منافع آن بهره بي

)  12ص، 19 ج: ق1414، تمليك مزبور صحيح نخواهد بود (حلي، صورتي كه مانعي در ميان باشد
 فراگير وجود دارد.  رسد اين مانع در زمان ما به صورت و به نظر مي

به اقتصاد ، برداري ناصحيح از اراضي متروكه و بهره» خواري زمين«بدون شك امروزه پديدة 
توان گفت  مي، گردد. بنابراين گير تمامي افراد جامعه مي رساند و مفسده آن گريبان جامعه آسيب مي

له احياء موات كه تواند مسأ فقيه جامع الشرايط مي، براساس تشخيص مصلحت و مفسدة عموم
 مند) ممنوع اعالم نمايد. زماني جايز بود را (به صورت موقتي و محدود و ضابطه

 گيري نتيجه
و امكان و جواز استنباط از ، حجيت ظواهر، مباني عامي همچون جاودانگي و جامعيت قرآن

قرآني  هايي هستند كه هر كار پژوهشگر فرض پيش، ناپذيري قرآن وحياني بودن و تحريف، قرآن
متوقف بر پذيرفتن آنهاست و الزم بود در طليعه اين بحث به آنها اشاره شود. همچنين عناويني 

، و مشروعيت اجتهاد روشمند، مرجعيت علمي پيامبر(ص) و ائمه(ع)، مانند بطن داشتن قرآن
وي هايي از استنباط الگ نمونه، تري با مقوله پيشرفت دارند و ضمن توضيح بيشتر ارتباط نزديك

پيشرفت را ذيل هر كدام ذكر شد. در ادامه نيز اهم قواعد حاكم بر استنباط بيان شد و به اين نتيجه 
توان مسير صحيح  و با بكارگيري قواعد مذكور است كه مي، رسيديم كه با تكيه بر مباني فوق

 استنباط را طي كرد و از لغزش و آسيب در امان بود.
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