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مقدمه
فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولدش با توجه به نیازهاي زمان خود حرکت

کترده

و به گونهاي کامالً پویا درصدد استنباط احكام الهی برآمده اس  .در زمان حكومت
معصومان علیهم السالم با تكیه بر روایات ایشان ،احكام الهی بیان متیشتد .البتته در
همین دوره ،از سوي معصومان راه کارهاي اصولی فقاه

بیان میگردید و استتنباط

آن به فقها و علما واگذار میشد( .عاملی)4141 ،
معصومان علیهمالستالم شترایو ویت هاي بتراي شتیعه بتود کته بتا

دوران غیب

مهیاسازي و زمینهپردازي حضرات معصومان علتیهمالستالم شتكگ گرفت  .در ایتن
دوران ،علما و فقهاي شیعه درصدد تبیین احكام الهی برمیآمدند .شرایو گونهگتون
این بازه زمانی باعث ایجاد مكاتب و دورههاي فقهی و اصولی گونتاگونی متیشتد.
وجه اشتراك تمامی این مكاتب و دورهها در این بود که فقه شیعی در فضایی کامالً
و یا نسبتاً تقیه آمیز شكگ میگرف  .دورانی نیز که تقیه به کمینه میرسید فقها تنهتا
مامور تمشی

احكام الهی با رویكرد فردگرایانته بودنتد .در واقت  ،فضتاي استتنباط

احكامی الهی مبتنی بر حكوم

دین ،هرگز مهیا نگردیده بود .از همین روي ،تمامی

ادوار گذشته و مكاتب پیشین ،اعم از اصولی سنتی ،اصولی نوین و اخباري گري را
فقه فردي میدانند .پس از انقالب اسالمی ایران و ایجتاد شترایو ویت ه و تتاری ی

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

حاکمی

دینی ،مسائگ جدید و کالنی فراروي فقها قرار گرف  .پس از این مصاف،

اکثری

فقهاي نواندیش و پویا در اندیشه رویكردي نوین به فقه فرو رفتند .آنان بتر

این باور بودند که رویكرد فردگرایانه بته فقته م صتوم زمتان تقیته و حاکمیت
غیردینی اس

و به هنگامه حكوم

دینی باید با رویكتردي حكتومتی بته استتنباط

احكام الهی پرداخ .
فقه
واژه «فقتته» در لغت

بتته معنتتاي فهمیتتدن ،دانستتتن ،ادراك و علتتم آمتتده است

(ابنمنظور ،)4141 ،اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهاي واژه فقته پیداست ،
معناي فقه ،اخص از مطلق فهم و دانستن اس
که با تامگ و دق
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آمده اس :

و منظور از آن ،علم و دانستنی اس

همراه باشد( .اصفهانی ،بیتا) در اصطالح نیز ،فقه به معانی ذیتگ

 .4اصطالح عام :منظور ،همه معارف و احكامی اس

که از طرف خداون نتازل

شده ،چه در زمینه اعتقادي و اخالقی و چه در زمینه فترو عملتی( .تهتاونی،
)4141
 .2اصطالح خام :منظور از آن ،احكام شرعی و فرعی عملی اس

که عبادات،

معامالت ،مسائگ حقوقی ،کیفري ،تجاري و غیره را شامگ می شود و امروزه
ب شی از آن در رسالههاي عملی به صورت فتوا دیده میشود( .حسین زاده،
)4811
فقه از نگاه امام خمینی

در آثار و تالیفات به جا مانده از ایشان تعریف دیگري از فقه به چشم میخورد.
امام سبب شتده تتا از فقته تعریتف دیگتري داشتته

شاید چند وی گی در ش صی
باشند.

نخست آن که ایشان پیش از آن که فقیه صاحب نظر بوده و در حوزههاي علمیه
بر کرسی تدیرس فقه و اصول تكیه بزنند ،حكیم و عارفی بودند که بر کرسی درس
حكم

و عرفان نشسته و به تدریس و تعلیم این دو دانس اشتغال داشتتند .علتم و

معرف

به جهان هستی و مبدا و معاد را بسیار مهم و حیاتی دانسته و ب ش مهمتی

از حیات دانش علمی را به تحصیگ در این زمینته اختصتام داده و در ایتن علتوم
صاحب نظر شدند .تالیفات ایشان در معارف عقیدتی دین از ن ستین آثتار مكتتوب
ایشان اس  .به همین جه

نگاهشان به دین ،نگاهی جام و همه سونگر بود تنهتا

از زاویهي علم فقه به دین نمینگریس  .بلكه دین را مجموعهاي از معارف اختال
و احكام میدانس  .حتی در تعریفی که از علم فقه ارائه میکنتد ،جایگتاه علتم بته

فقه حكومتي

معارف را نیز مش ص میکند.

در اندیشهي

دوم آن که ،ش صیتی وارسته و فارغ از دنیا بود .از آن رو ت صص در یك علم
باعث نشده تا دین را از دریچه ي ت صص خود بشناسد و ابعاد و ب شهاي دیگتر

امام خميني (ره)
( 03تا )19

دین را نادیده بگیرد .وی گی سوم امام نگاه ایشان به نقش دین و قوانین و مقتررات
دینی در حیات بشري اس .
بنابراین تعریف علم فقه را می توان این گونه توصیف نمود:
 .4قانون زندگی دنیوي و اخروي انسان اس .
 .2از نظر رتبه علم فقه در مرحله بعد از علم به معارف قرار دارد.
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 .8علم فقه راه رسیدن به مقام قرب الهی اس

که غایت

کمتال انستانی است .

(ورعی)4811 ،
افزون بر نكات فو می توان گف

که:

 .4فقه تئوري اداره انسان در دنیا اس .
 .2عنصري که فلسفه عملی این تئوري است  ،همانتا حكومت
حضور حكوم

است

و بتدون

این تئوري توان برخورد با معضتالت اجتمتاعی ،سیاستی،

نظامی و فرهنگی را ندارد.
 .8بدیهی اس

که دانش فقه دانشی کاربردي اس

نه نظري محض ،از ایتن رو

نمی تواند جداي از عناصري باشد که آن را در مقام عمگ بته منصته وهتور
میرساند و حكوم

مهمترین این عناصراس ( .ورعی)4811 ،

معانی علم فقه از منظر دیگران :در این اصطالح ،فقیهان در طتول تتاریف فقته و
سیر تطور آن ،معانی متعددي را براي فقه بیان کردهاند که از میان آنها ،ایتن عبتارت
از شهرت بیشتتري برختوردار است « :الفقه هوهاهالم هالهكام هلشهالههالف هالفالفه هلههها ل هله
ال فصهف ف »؛ (ذکري الشیعه ،بیتا) فقته ،علتم بته احكتام شترعی فرعتی از روي ادلته
تفصیلی اس .
در کالم مقام معظم رهبري نیز فقه از حیث لغ

به معناي درك و شناخ

و در معناي اصطالحی به معانی گوناگونی همچون فهم دین ،معرف

آمده

دینی ،شناخ

دین و یا دانش فهم اسالم آمده اس ( .حسین زاده ،علی محمد )4811 ،نكتته مهتم
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این اس

که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حكوم

بته فقته ،در متوازات تعریتف

امام خمینی قدس سره -به اینكه حكوم  ،فلسفه علمی فقه اس

(صتحیفهي نتور،

 -)4814فقه مصطلح را چنین معرفی نموده اس  :فقه استالم یعنتی :مقتررات اداره
زندگی مردم( .همان)
معناي اصطالحی فقه در نظتر ایشتان نیتز بته دو حتوزه عتام و ختام تقستیم
میگردد :بدین معنا که در حوزه عام در راستاي معناي لغوي ،بته معنتاي آگتاهی از
دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده ،امتور اساستی دیتن استالم و مجمتوع
اصول اعتقادات و اخالقیات اسالمی ،بلكه تمام معارف با همه شمول و ستعه را در
بر میگیرد« :مراد از فقه تنها علم به احكام فرعیه نیس  ،بلكه مراد از فقه ،علم دین،
اعم از معارف الهی و عقاید حقه و علم اخال و فقه به معناي مصطلح متیباشتد».
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(خامنه اي ،سیدعلی)4814 ،

این در حالی اس

که ایشان همگام بتا معظتم فقهتاي متتاخر ،فقته بته معنتاي

اصطالحی خام را به احكام رایج فقهی ،آگاهی از فروغ دینتی ،استتنباط ووتایف
فردي و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی و ادله تفصتیلی معنتا نمتوده است :
«منظور ما از فقه به معناي خام کلمه ،آگاهی از علم دین و فروع دینی و استتنباط
ووایف فردي و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی اس ( .خامنه اي)4814 ،
این دو معنا از فقه با یكدیگر منافات نداشته و به عنتوان عتام و ختام مطلتق،
مكمگ یكدیگر تلقی میشوند ،بلكه براي فهم احكام عملی فقه ،باید فهمی جام از
اصگ و اساس دین نیز داشته باشیم:
فقه و فقاه

را به دو معنا بیان میکنتیم .هتر دو معنتا درست

است

و مكمتگ

یكدیگر اس  :یك معنا از دو معناي فقه را همان فهم کلی دیتن متیدانتیم .در ایتن
کلی

دین ،اصول ،عقاید و مبانی دین و معارف دینتی هست

و جنبتههتاي عملتی

دین ،یعنی احكام ،اعم از احكام فردي و احكام اجتماعی و آنچه براي اداره زنتدگی
انسان الزم اس  ،نیز هس ( .خامنه اي ،سیدعلی)4814 ،
از مطالب باال مالحظه می شود که میان تعاریف امتام خمینتی (ره) بتا تعتاریف
مشهور فقهی تفاوت هایی وجود دارد .امام در تعریف ن س
در مقایسه با دانش هایی مانندکالم ،حكم

جایگاه دانش فقته را

و عرفان نشان می دهتد ،ضتمن آن کته

نقش فقه را در رسیدن به مقام قرب الهی هم یادآور می شود و در تعریف دوم تأثیر
و نقش حكوم

را در رابطه با فقه ترسیم می کند .و این همه در تعتاریف مشتهور

فقهی دیده نمی شود.
فقه حكومتی

فقه حكومتي

تتب در کتب فقهی و تأمگ در اندیشه فقیهان ،این واقعی
همواره دو نگاه نسب

را نشان متیدهتد کته

به فقه وجود داشته اس :

در اندیشهي
امام خميني (ره)
( 03تا )19

نگاه فردگرايانه

در این نگاه فقیه درصدد اس

تا ووایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کترده

مشكالتی را که در مسیر اجراي احكام پیش میآید مرتف ستازد .بته تعبیتر دیگتر،
مكلفان را در دین داري و شریع

متداري یتاري متیرستاند .بتا ایتن نگتاه ،طترح

مسئلهها ،مثالها و تقسیمبنديها ،در راستاي تحقق همان آرمان قرار میگیترد .ایتن
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نگاه ،تقریباً نگاه غالب تمامی دورهها ،مدرسهها ،مكاتب و پتارادایمهتاي فقته بتوده
اس  .این نگاه از آن حیث بر فقه شیعی سیطره داشتته کته فقهتا هتی گتاه فرصت
حكوم

نداشته اند و نگاه آنها به مسائگ حكتومتی ،نگتاهی ناکتارا بتوده است  .در

واق  ،در طول تاریف نگاه به هوی
فرص

اجتماعی مومنتان ،و استتمرار حكومت

استالم

بالندگی نیافته اس .

نگاه اجتماعی و حكومتی

نگاه دوم مبتنی بر این اس
هوی

که افراد بجز هوی

فرديشان ،تشكیگ دهنتده یتك

جمعی به نام «جامعه» نیز میباشند .به بیان دیگر ،در این نگاه ،فترد در درون

ام  ،معنا پیدا کرده و در جم و جامعه بالنده متیشتود .ایتن هویت
موضوع احكامی اس

جمعتی نیتز

و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احكتام هتر یتك را

روشن سازد ،آن هم نه جدا از یكتدیگر ،بلكته ایتن دو هویت

جتداییناپذیرنتد و

تفكیك این دو ،زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى سازد .با ایتن نگتاه نیتز
مباحث ،مسائگ و مثال ها به گونه اى دیگر خواهتد بتود .بتا پتذیرش وجتود و یتا
قابلی

وجود دیدگاه دوم ،زمینه براى طرح مسئله اى به نام «فقه حكومتی» در برابر

«فقه فردى» معنا پیدا مى کند.
فقه حكومتی شاخه اي از علوم و معتارف دینتی است

کته بته بیتان احكتام و

تكالیف مربوط به موضوعات حكومتی میپردازد .در واق فقه حكومتی دانشی است
که معارف مربوط به نظام هاي اجتماعی یا آموزه هاي مورد نیاز بتراي اداره جامعته
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را از مناب دینی است راج میكند .در تعریف دیگري فقه حكومتی عنوانی اس
فقه آرمانی و جامعه ساز مكتب اهگ بی
فقه فردي و مراد از آن ،نگرشی اس

براي

(علیهم السالم) .کاربرد این واژه در مقابتگ
کگ نگتر و حتاکم بتر تمتام ابتواب فقته کته

براساس آن استنباط هاي فقهی باید مبتنی بتر اداره نظتام اجتمتاعی بتوده و تمتامی
ابواب فقه ناور به اداره کشور و امور اجتماع باشد .از این رو ،گستره هتایی کته در
فقه حكومتی مورد بحث قرار می گیرد ،منحصر به مباحث سیاستی ن واهتد بتود و
همه ابواب و مسائگ فقه را شامگ می شود؛ چه این کته حكومت

و نظتام استالمی،

شوؤن و زوایاي م تلفی دارد و فقیه بایتد بتراي رفت نیازهتاي حكومت  ،جامعته
انسانی و نظام اسالمی همه آن مسائگ را مورد بررسی قرار دهد؛ مبتاحثی در حتوزه
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اقتصادي ،فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی ،نظامی ،انتظتامی ،ختانواده ،احتوال ش صتیه و

تمام مسائگ مربوط به زندگی بشري در مقوله مادي و معنوي را مورد بررستی قترار
دهد( .مجموعه مقاالت ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)
از آثار حضرت امام خمینی (ره) تتا آنجتا کته تتبت کتردیم مطلتب روشتنی در
می دهد اما تعریف کالسه اي ارائه نشده اس

تعریف فقه حكومتی به دس

یعنتی

دیده نشد که ایشان در جایی به تعریف جام و کامگ فقه حكومتی پرداخته و آن را
با فقه متداول مقایسه کرده باشند اما در عین حال افق هتاي روشتنی در فرمایشتات
ایشان نسب

و ووتایف حكومت

به مأموری

خمینی معتقد بودند که حكوم

و دامنته فقته و ...وجتود دارد .امتام

نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد بتا تمتامی

معضالت اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و فرهنگی اس  .فقته ،تئتوري واقعتی و کامتگ
اداره انسان از گهواره تا گور اس ( .پرتال پ وهشی و اطتالع رستانی امتام خمینتی
(ره) به نقگ از پایگاه اطالع رسانی فرهنگستان علوم اسالمی)
با همه این وجتود در نگتاه حضترت امتام ،همته آنچته در حتوزه حكومت

از

اختیارات و ووایف پیامبر و امامان پس از او محسوب میشتود ،بتراي فقیته جتام
و در واق فقیه عتادل ،واجتد تمتام اختیتارات حكتومتی و

الشرایو نیز معتبر اس

سیاسی پیامبر اکرم (م) و ائمه (علیهم السالم) اس

و تصور فتر و تفتاوت بتین

اختیارات آنان و فقیه عادل امر معقولی نمتیباشتد( ».البیت  )114و همچنتین اوهتار
میدارد :امام و والی مسلمین میتواند به هر عملی که به صالح مسلمین اس
کاال یا حصر تجارت و صنع

نماید ،از جمله تثبی

قیم

حفظ نظام و مصلح

مسلمین دخیگ باشد( ».تحریر الوسیله)

اقدام

خام ،اگر در این امور

امام خمینی (ره) سبب و مالك صدور حكم حكومتی را در چهار محتور بتدین
ترتیب بیان نمودهاند:
 .4مصلح

فقه حكومتي

نظام :یعنی مصالح نظام اقتضا کند که حاکم براي تتأمین آن مصتالح

احكامی را وض نمایتد ،ماننتد مقتررات اداري ،نظتامی ،اقتصتادي و وضت
مالیاتها و غیره...
 .2جلوگیري از اختالل در نظام :مراد آن اس

در اندیشهي
امام خميني (ره)
( 03تا )19

که اگر انجام کاري یا ترك امتري

موجب اختالل در نظام شود حاکم اسالمی براي رف آن اختتالل متیتوانتد
مان انجام آن کار یا موجب تحقق آن امر شود ،مانند وض قتانون مجتازات
قاچاقچیان براي جلوگیري از عمگ خالف قاچا و یا تعزیر کستانی کته بته
انحاء م تلف در امور اقتصادي اختالل ایجاد مینمایند.
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 .8نفی مفسده :منظور این اس

که حاکم میتواند بتراي جلتوگیري و یتا رفت
و با محقق گردیده حكم صادر نماید تتا از

مفسده که در شرف تكوین اس

مفاسد حاصله جلوگیري کند ،مانند تحریم «متعه» از جانب پیامبر (صتلیی ا
علیه و آله و سلیم) و یتا تعزیترات حكتومتی و تحتریم روابتو اقتصتادي و
سیاسی مفسدهانگیز با برخی از دول

ها و غیره.

 .1نفی حرج :بعضی از احكام و یا مسائگ موجب حرج میشود ،حكم میتوانتد
براساس اختیارات حكومتی این حرج را از بین ببرد ،مانند زنی که شوهرش
صالح نیس

و زن در عسر و حرج است

و قصتد طتال گترفتن دارد ،امتا

شوهرش او را طال نمیدهد .در اینجا حاکم میتوانتد براستاس اختیتارات
حكومتی ،زن را طال دهد که به این طال  ،طال حكومتی میگویند.
امام خمینی (ره) این چهار محتور را در بیتانی خطتاب بته نماینتدگان مجلتس
شوراي اسالمی چنین تشریح کردهاند « :آنچته در حفتظ نظتام جمهتوري استالمی
دارد که فعگ و ترك آن موجب اخالل در نظام شود و آنچته ضترورت دارد

دخال

که فعگ و ترك آن مستلزم فساد اس

و آنچه عمگ یا ترك آن مستلزم حَترجج است

پس از تش یص موضوع به وسیله اکثری
به موق

بودن ،مادام که موضوع محقق اس

وکالي مجلس شوراي اسالمی با تصریح
و پس از رف موضوع ،خود بته ختود

لغو میشود مجازند در تصویب و اجراي آن( ».صحیفه نور)411-41

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

اصول و مبانی فقه حكومتی درانديشه امام خمینی
یكی از مهم ترین وی گی هاي امام خمینی نگاه اجتمتاعی و حكتومتی بته فقته
اس

که آن را از سطح زنتدگی فتردي و عبتادي بته حیتات اجتمتاعی ،سیاستی و

اقتصادي می کشاند .این نگاه و نگرش به فقه و کارآیی و کارآمدي آن ،ایتن دانتش
را دچار تحول می کند ،تحولی در سطح و تحولی در عمق.
بدون شك چنین نگاه و نگرشی به مجموعه فقه بر مبانی و اصولی متكی است .
آشنایی با مبانی و اصولی که نگاه حكومتی به فقه بر آن ها تكیته دارد ،اختتالف در
ریشه ها را نمایان ساخته و بحث و تبادل نظر را به مبحثی مهم تر منتقگ می کنتد و
چه بسا با جرح و تعدیگ در آن مباحث ریشه اي ،نگاه حكتومتی بته ایتن دانتش را
وسعتی دوچندان ب شد.
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جامعیت دين

امام خمینی بر این با ور بود که اسالم دینی جتام است

و گستتره اي بته

میزان نیازهاي متنوع انسان دارد  .هم روابو انسان را بتا خداونتد ترستیم متی
کند  ،هم روابو او را با انسان هاي دیگر و هم با طبیعت  .تفتاوت استالم بتا
ادیان دیگر آن اس
نمی کند  ،بلكه نسب
چگونگی سرنوش

که تنها به امور عبادي و سرنوش

اخروي انسان بستنده

به زندگی دنیاي انسان نیز به شدت حساس اس ؛ زیرا
اخروي انسان بته چگتونگی زنتدگی او در دنیتا بستتگی

دارد  .هر چند معتقد بودند که ادیان آسمانی دیگر نیتز قبتگ از تعریتف حتمتاً
نسب

به حیات دنیوي انسان بی تفاوت نبوده اند  .محتال است

جانب خداوند و خالق انسان براي هتدای

دینتی کته از

او ارستال متی شتود  ،نستب

بته

ب ش مهمی از زندگی بشر بی تفاوت باشد .
چنان که میان اسالم و مكاتتب بشتري نیتز ایتن تفتاوت بنیتادین را قائتگ
بودند که همه مكاتب بشري در اوج کمتال ختود تنهتا بتراي تتامین نظتام و
امنی

و زندگی اجتماعی بشر قانون و برن امه ارائه می کنند و از ارائته قتانون

و برنامه اي که سعادت همه جانبه انسان را تامین کند  ،عاجزند .
پیوند دين و سیاست

دومین وی گی نگاه امام به دین« ،پیوستگی دین با سیاس » اس  .از نظر ایشتان
بزرگترین انحرافی که در تاریف اسالم بته دست

خلفتاي امتوي و عباستی ر داد،

«تفكیك دین از سیاس » بود که در گذر زمان و ترفند بازیگران سیاسی دنیتا بیشتتر
و عمیق تر شد .منحصر کردن دین به امور تعبدي و سپردن سیاس

و حكوم

بته

سالطین و امپراطورها نقشه اي بود براي خارج ساختن دین از حیات بشر.

در اندیشهي

از نگاه امام این نگرش ت طئه و تكذیب خدا ،رسول خدا و امیتر مؤمنتان علتی
(علیه السالم) اس  .اقامة نماز و روزه و حج و احكام دیگر دین و برقراري عدال
بدون وجود حكوم

امكان پذیر نیس  .حكوم

و والی

از فروع دین نیس

فقه حكومتي
امام خميني (ره)
( 03تا )19

تتا

در عرض فرایض دینی قرار گیرد( .صحیفه امام ،ج  ،2م )441-441
واليت انحصاري خداوند

خداوند سبحان به خاطر آن که خالق نظام هستی و آفریننده ي انسان اس  ،حق
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تصمیم گیري نسب

به سرنوش

انسان با اوست ( .المیتزان ،ج  ،44م  ،1ج ،44

م )821
که والیتش نسب

او اس

به م لوقات ذاتی بوده و نیتاز بته تفتویض دیگتري

ندارد .اما در روابو انسان ها با یكدیگر هی انسانی بر انسانی دیگتر والیت
چون نسب

انسان ها با یكدیگر مساوي و در عرض هم اس  .حتی پیامبر و اولیاي

خدا نیز از آن جه

که انسانند ،والیتی بر آنان ندارند ،بلكه از آن جه

خداوند در زمین بوده و از جانب خداوند حق والی
والی

نتدارد

و حاکمی

که خلیفتة

پیدا کره اند ،می توانند اعمال

کنند.

ضرورت حكومت و واليت در همة اعصار

باور دیگر امام که نتیجه پیوند دین و سیاس
حكوم

به شمار می رود ،ضرورت وجتود

اسالمی در همة زمانها اس  .از نظتر ایشتان حكومت

محتدود بته زمتان

حضور امام معصوم نیس  ،بلكه مسلمانان همیشه تاریف نیازمند حكومتند و اصتوالً
بدون حكوم

امكان تحقق همه جانبه ي اسالم وجود ندارد.

مجموعه فقه از نگاه امام در پرتو برقراري حكوم

امكتان و مجتال اجترا پیتدا

میکند و بدون وجود حكوم  ،قوانین اسالم عملی ن واهد شد و طبعاً عدال

کته

از مهمترین اهداف اجتماعی اسالم به شمار میرود ،محقق ن واهد شد .از همتینرو
براي رسول خدا و جانشینان معصوم او در عصر حضور و فقیهتان عتادل در عصتر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

غیب  ،والی

قائگ بود.

استدالل ایشان براي اثبات حكوم


در عصر غیب

اوالً :احكام خداوند اعم از مالی و سیاسی و حقوقی ،نستف نشتده و تتا روز
قیام

باقی اس  .بقاي این احكام به تنهایی ضرورت حكوم

اثبات می کند .چرا که بدون حكوم


چنین بود:

این قوانین قابگ اجرا نیس .

ثانیاً :حفظ نظم و نظام اجتماعی از واجبات اکیتد است
جامعه مغضوب و مبغوض خداوند اس

و والیت

را

و اختتالل در امتور

و چنین امتري در پرتتو حكومت

تامین می شود.


ثالثاً :دفاع از مرزهاي اسالمی و حراس

از جان و مال و ناموس و مسلمانان

در برابر دشمن از واجبات عقلی و شرعی اس
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حكومتی مقتدر امكان پذیر نیس .

و این مهتم جتز بتا وجتود

منابع استنباط فقه حكومتی

فقه حكومتی در اندیشه فقهی امام خمینی بر منابعی غیر از مناب شناخته شده از
و عقگ استوار نیس  ،اما با توجه به عناصري در اجتهتاد

استنباط ،یعنی کتاب ،سن

و استنباط احكام به وی ه احكام اجتماعی و سیاسی از لوازم و رویكرد فقه حكومتی
اس  .توجه به اینكه حكوم

از احكام اولیه اسالم اس

و بر همته احكتام فرعتی

تقدم دارد ،تاثیر فراوانی در استنباط بجا می گذارد .توجه بته اینكته رستول گرامتی
اسالم داراي شان قضایی و شان والیی و حكومتی هم بوده ،نگاه فقها را بته والیت
که مهم ترین و گسترده ترین منب استنباط احكام اس  ،دگرگون می کند.
لوازم و رويكردهاي فقه حكومتی

نگاه و نگرش حكتومتی بته دانتش فقته لتوازم و رویكردهتایی دارد کته تتاثیر
مستقیمی در استنباط احكام شرعی به جا می گذارد.
با توضیح اجمالی دربارة برخی از این عناصر تاثیرگتذار ،لتوازم و رویكترد ایتن
نگاه روشن می شود.
فلسفه وجودي حكومت

از نگاه امام «عدال » در اسالم مطلوب بالذات و «احكام» مطلوب بالعرفنتد کته
براي استقرار حكوم

و تحقق عدال

تشتری شتده انتد( .کتتاب البیت  ،ج  ،2م

)188
چنان که معتقتد بودنتد :حكومت

فلستفه عملتی برختورد بتا شترك و کفتر و

معضالت داخگ و خارجی را تعیین می کند و این بحث هاي طلبگی مدارس که در
چارچوب تئوریهاس  ،نه تنها قابگ حگ نیس

که ما را به بن بس

هایی می کشاند

فقه حكومتي
در اندیشهي

که منجر به نقص واهري قانون اساسی میگردد( .صتحیفه امتام ،ج  ،24م -244

امام خميني (ره)

)241

( 03تا )19

تقدم مصالح جمعی بر مصالح فردي

از آنجا که در فرهنگ اسالمی مصالح جمعی نسب
بیشتري برخوردار اس
بدیهی اس

به مصالح فتردي از اهمیت

در تزاحم بین آن ها مصالح جمعتی تقتدم پیتدا متی کنتد.

چنین رویكردي در فهم آموزه هاي دین و استنباط احكتام شترع تتاثیر

فراوانی به جا می گذارد .از همین رو ،امام خمینی و «برنامه ریزي به نف مسلمانان»
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را محور کار می دانس

حكوم

و «شناخ

و جامعه» را از شرایو مهم اجتهاد در

عصر حاضر شمرد که آثار مهمی در پی دارد:
الف) حكومت از احكام اولیه

که شتعبه اي از والیت

از نگاه امام « حكوم

مطلقته رستول ا (م) است ،

یكی از احكام اولیه اسالم اس ( .صحیفه امام ،ج  ،24م )441-444
در عرف اجتماع که وجود حكوم
حكوم

نمتی تتوان

امري ضروري و فطتري است

را امري اضطراري و از روي ناچار تجزیه و تحلیگ کرد .به عبتارت دیگتر

«اصگ عدم والی

احدي بر دیگري» در روابو مردم با یكدیگر می تواند بته عنتوان

یك قاعده پذیرفته شود ،اما در روابو بین دول

و شهروندان نمی توان به این اصگ

تكیه کرد ،چرا که در صورت مبنا و قاعده بودن این اصگ در روابو میتان دولت
مردم ،والی

دول

و

بر خالق قاعده تلقی شده و جنبه استثنایی خواهد داش  .و این

مسلئه با اولی بودن حكوم  ،ناسازگار اس  .اگر کسی بحث والی

و حكومت

را

از این اصگ آغاز کند به ناچار به « ثانوي بودن حكوم » خواهد رسید.
ب) اهمیت و تقدم حكومت بر احكام فرعی

نكته مهم دیگري که در آثار امتام خمینتی بته چشتم متی ختورد« ،اهتم بتودن
حكوم

بر احكام فرعی شرعی» و قهراً تقدم آن اس .

حكوم
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

اهمّ احكام الهی اس

و بر جمی احكام شترعیه الهیته ،حتتی نمتاز و

روزه و حج تقدم دارد.
در روابو اجتماعی معموالً میان حقو مردم تزاهم پیش می آید و چون حقتو
و تكالیف انسان ها براساس مصالح و مفاسد تعریف شده ،در تتزاهم بتین مصتالح،
مصلح
نظر اهمی

اهم از دیدگاه عقگ تقدم دارد .احكام و حقوقی که شترع تعیتین کترده ،از
یكسان نبوده و در صورت تزاهم حكم مهم تر تقدم دارد.

اختیارات دولت اسالمی بر مدار مصلحت

امام خمینی دخال

دول

و معتقد بودند هر آنچه مصلح

را محدود به موارد ضروري و اضطراري نمی دانستند
عمومی جامعه آن را اقتضا کند ،دول

متی توانتد

تصمیم گیري کند .امام خواستار آن بود که مصوبات مجلس افتزون بتر ستنجش بتا
معیار احكام ثانویه و قواعتد الضترر و الهترج و امثتال آن هتا ،بتا والیت
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فقیته و

مصلح

نیز سنجیده شده چرا که حكوم

کند و نیازي نیس

میتواند بنابر مصالح جامعه قانون وض

که حتماً قوانین وض شده در دول

اسالمی که احیاناً ختارج از

چارچوب احكام فرعی اس  ،در محدوده ي اضطرار و حرج و ضرر قترار گیترد و
به حكم ثانوي تجویز شود ،بلكه اگر به این حد و مرتبه هم نرستیده حكومت

متی

تواند به وض قانون مبادرت کند.
با پیشرف

فنی و صنعتی و علمی که بر روي همه شئون زندگى وى اثر گذارده

تعداد موضوعاتى که فقه باید حكم شرعى آنها را بیان کندبه همین نستب

افتزایش

مى یابد .بى شك ،سرچشمه هاى فقه و نیز شتیوه فقاهت  ،بتراى فهتم حكتم ایتن
موضوعات ،کافى اس ؛ ولى شناخ

موضوعى آنها و تحقیتق و تتدقیق الزم بتراى

تطبیق موضوع بر عناوین کلى و فقه ...و خالصته بهتترین روش بتراى درك حكتم
شرعى آن کارى مهم و راهى دراز اس  .همچنین اى بسا موضوعاتى در فقه مطترح
گشته ولى امروز موضوع چنان تحول و تطورى یافته که به آسانى نمى تتوان حكتم
آن را دانس ؛ فقهاى عصر باید با روشن بینى و احاطه علمتى و پایبنتدى بته روش
فقاه

از یك سو ،و آزاداندیشى و شجاع

علمى از سوى دیگر ،مفاهیم جدیتد را

در فقه کشف کرده و احكام تازه اى را با استناد به کتاب و سن

عرضه کنند و ایتن

تكمیگ فقه اس ( .همان)
از باب همین ضرورت اس

که که باید از پیگیرى و تأسیس پتارادایمى جدیتد

در فقه س ن گف ؛ چنان که مقام معظم رهبرى از تشكیگ دوره اى جدید در فقه و
م تصات آن س ن به میان آورده و عنوان فقه حكومتى را براى آن برگزیده اس .
روي آوردن به « فقه حكومتى» و استت راج احكتام الهتى در همته شتئون یتك
و نظر به همه احكام فقهى با نگرش حكومتى ت یعنتى مالحظته تتأثیر هتر

فقه حكومتي

حكوم

حكمى از احكام در تشكیگ جامعه نمونه و حیات طیبته استالمى ت امتروز یكتى از

در اندیشهي

واجبات اساسى در حوزه فقه اسالمى اس ( .همان)

امام خميني (ره)

اگر کسى درباره احكام فقهى در دوره حاکمی

اسالم کار مى کند ،آن احكام را

( 03تا )19

دو گونه مى تواند مورد مطالعه و مالحظه قرار دهد :یك طور ،احكام فقهى مربتوط
به اداره یك فرد ،منهاى اینكه این فرد در کجاى عالم زندگى متى کنتد .یتك وقت
هم ،انسان همین حكم فقهى را به عنوان ب شى کوچك یا بزرگ از چگتونگى اداره
یك جامعه بررسى مى کند.یك وق
جامعه در حاکمی

به عنوان جزئى از مجموعه اداره کننده فترد و

اسالم مطرح مى شود؛ یك وق

هم نه؛ مجرد از استالم و فقتو
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به عنوان حكم که براى یك فرد مطرح اس  ،اینها با هتم متفتاوت است ؛ حتتى در
استنباط حكم فقهى هم تفاوتهایى به وجود مى آیتد؛ حتتى در مستئله طهتارت و
نجاس  ،حتى در مسائگ ش صى( .علی پور)114 ،
گرچه فقه شیعه نمونه هاى نادرى از تجربه حاکمی
(مبلغی )114 ،اما این حاکمی

را در کارنامته ختود دارد؛

اوالً ،در همان قالب سنتى و فردى بوده و از این رو،

توان حضور در تمام عرصه هاى سیاسى و اجتماعى و دیگر جوانب حیتات بشترى
را نداشته اس  .ثانیا ،مشكالت ،معضالت ،مسائگ و موضوعاتى از جتنس امتروزین
آنها ،فراروى فقه قرار نگرفته بود.
امروزه با توجه به تغییر شرایو اجتماعى و تشكیگ حكوم
ولىّ فقیه و با محوری

دینى بتا حاکمیت

فقه شیعه ،دو مسئله مهم ،ضترورت تأستیس پتارادایم فقته

حكومتى را مسجّگ مى کند :یكم ،طرح فقه بته عنتوان نظریته واقعتى و کامتگ اداره
به عنوان فلسفه عملى تمام

انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصى که به حكوم

فقه وجود دارد .دوم ،مواجه شدن فقه با انبوهى از مسائگ و موضوعات جدید که به
فقیه با محوری

واسطه حاکمی

فقه فردى و نظام فقاه

اسالمى پدید آمده بتود و

فقه و برقرارى حكوم

موجود و روش هاى متداول با محوریت

نگتاه فتردى بته

مسائگ و موضوعات ،توان پاسف گویى بدان ها را ندارد.
هاى جدید در علوم طبیعى ،و مجهز شدن بشر به ابزار و آالت جدیتد

پیشرف

براى زندگی راح
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

تر و تغییر روش هاى زندگى ،برقرارى ارتباطات سری و آسان

و گسترش وسایگ ارتباط جمعى ،بلند شدن موج لیبرال دموکراستى غربتى و طترح
نظریه هایى در زمینه توانمندى مدیری

علمى بتراى بته ستعادت رستاندن بشتر و

بینیازي از دین و فقه ،و طرح صدها و هزاران شبهه در راه حاکمی

دین و فقته از

راه القاى ناکارآمدى دین در سامان ب شیدن به امور دنیا و تقابگ مصتلح
مصلح

دنیا ت که در جه

تز جدایى دین از سیاس

مطرح اس

دیتن بتا

ت همته و همته

مشكالت عملى ساختن فقه را چندین و چند برابر ساخته ،ضترورت پترداختن بته
فقه حكومتى را مسجّگ مى کند( .مبلغی)114 ،
استنباط فقه در راستاى حكوم

کردن فقه کنونى ما براى روزگارى که ب واهتد

نظام جامعه را اداره بكند ،پیش بینى نشده اس  ...این عیتب را شتما بایتد برطترف
کنید .شما باید یك بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهى استتنباط کنیتد
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براى حكوم

کردن .ما مى خواهیم االن حكوم

کنیم بر مبناى فقه استالم .استالم

اقتصاد دارد ،روابو اجتماعى دارد ،سیاس

مالى دارد ،روابتو ختارجى دارد ،جنتگ
از اولى االمر دارد،

دارد ،صلح و مذاکره دارد ،نظام کارگرى و کارخانه دارد ،اطاع

ارتش دارد ،سلسله مراکز دارد .مگر مى شود بگویید( .حسنی)4811 ،
تشكیگ نظام اسالمى که داعیه دار تحقق مقریرات اسالمى در همته صتحنه هتاى
زندگى اس  ،وویفه اى استثنایى و بى سابقه بر دوش حوزه علمیه نهاده اس
تحقیق و تنقیح همه مباحث فقهى اى اس

و آن

که تدوین مقریرات استالمى بتراى اداره

هریك از بدنه هاى نظام اسالمى بدان نیازمنتد است  .فقته استالم آن گتاه کته اداره
زندگى فرد و جامعه ت با آن گستردگى و پیچیدگى و تنوع را ت مطمح نظر مىسازد،
مباحثى تازه و کیفیتى وی ه مى یابد و این همان طتور کته نظتام استالمى را از نظتر
مقریرات و جه
جامعی

گیرى هاى مورد نیتازش غنتى متى ستازد ،حتوزه فقاهت

و غنا مى ب شد .روى آوردن به فقه حكوم

همه شئون یك حكوم

را نیتز

و است راج احكتام الهتى در

و نظر به همه احكام فقهتى بتا نگترش حكتومتى ت یعنتى

مالحظه تأثیر هر حكمى از احكام در تشیكگ جامعه نمونه و حیات طیبه استالمى -
امروز یكى از واجبات اساسى در حتوزه فقته استالمى است ( .مدرستی طباطبتایی،
)1411
رفع توهّم بیگانگى فقاهت و سیاست

فقه شیعه به علگ م تلفى در دوران غیب
اى نداشته اس

با سیاس

و حكوم

میانته و رابطته

و طبیعتا در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفه هاى سیاس

جس  .به دنبال آن نیز تفكر جدایى دین و فقاه

از سیاست

ایادى استعمار دامن زده مى شد .لیكن با ورود به عرصه حاکمی

بهره نمى

و حكومت

توستو

و پیروزى انقالب

اسالمى ایران ،این خأل در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه ،در مسیرى
رو به تكامگ و تحول ،به سوى فقه حكومتى در حرک

اس  ،گرچه رگته هتایى از

تفكر سكوالر در جریان اس  .از این رو ،اولین گام ریشه کن ستازى ایتن جرثومته
اس  .فكر وحدت دین و سیاس

را هم در تفقه و هم در عمگ دنبال کنیتد .آقایتان

بدانند فكر جدایى دین از سیاس

به عنوان یك آف  ،به کلتى ریشته کتن نشتده و

هنوز در حوزه هاى ما متأسفانه هس

فقه حكومتي
در اندیشهي
امام خميني (ره)
( 03تا )19

و کسانى هستند که خیال مى کنند حوزه باید

به کار خودش مشغول باشد و اهگ سیاس

و اداره کشور هم مشغول کار خودشتان

باشند .حداکثر اینكه با هم م الفتى نداشته باشتد .امتا اینكته دیتن در ختدم

اداره
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زندگى مردم باشد و سیاس
بعضى از اذهان درس

متغذى از دین باشد و از دین تغذیته بكنتد ،هنتوز در

جا نیفتاده اس  .ما این فكر را باید در حوزه ریشه دار کنیم.

(مدرسی طباطبایی)1411 ،
در عین حال حرک
و حكوم

جدایى فقاه

به سوى فقه حكومتى نیز در جریان بوده و به مرور تفكتر
را به کنتار متى زنتد .در واقت  ،بیتنش سیاستى و وجهته

سیاسى فقه شاکله اصلى فقاه

را تشكیگ مى دهد « :فقاه

منافاتى ندارد ،بلكه بینش سیاسى مكمگ و کیفی
دیگر اینكه همراهى فقاه
فقه بر مبناى ایده همسازى فقاه

با سیاس

امروز با بینش سیاسى

ب ش آن اس ( ».اسالمی)4811 ،

در عرصه اجتهاد ،جز بتا تتدوین دوبتاره

با سیاس  ،راه به جایى نبترده و گتره اى از کتار

ن واهد گشود.
ما بایستى این فكر (جدایى دین از سیاس ) را در حوزه ریشه کن کنیم .به ایتن
شكگ که هم فقاه

را این طور قرار بدهیم و هم در عمگ این گونته باشتیم؛ یعنتى

چه؟ [یعنى] استنباط فقهى ،بر اساس فقه اداره نظام باشد ،نه فقه اداره فرد .فقه ما از
طهارت تا دیات باید ناور به اداره یك کشور ،اداره یتك جامعته و اداره یتك نظتام
باشد( .اسالمی)1411 ،
در همین زمینه و در تكمیگ مباحث فقه حكومتى ،باید بته تتألیف کتتاب هتاى
مستقگ در ابواب گوناگون فقه اجتماعى و سیاسى اقتدام کترد و در حتوزه سیاست
داخلى و خارجى به پرسش ها و معضالت پاسف گف
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

نمود « :در ارتباط با کشورهاى دیگر در سیاست

و احكام متناسب را استنباط

ختارجى و دیپلماستى جمهتورى

اسالمى ،احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد .این کتتاب بایتد
در فقه به وجود بیاید( ».اسالمی)4141 ،
حرک

به سوى فقه حكومتى ،در سال هاى اخیر ،حرکتى هرچند خزنده و آرام

داشته ،اما همین حرک
حكوم

آهسته ،نوید تدوین نوین فقه شتیعه بتر استاس ایتده اداره

و اجتماع را مى دهد.

در فقه ما به مسائگ سیاسى ،به بعضى از فصول مباحث سیاستى کمتتر پرداختته
شده ،مگر در این اواخر که در این مرحله قبگ از تشكیگ جمهورى اسالمى و بعد از
تشكیگ جمهورى اسالمى تا حاال ،مباحث سیاسى هم با همان توس و عمق مباحث
عبادات و معامالت مورد بررسى ما قرار گرفته اس ( .استرآبادي ،بیتا)
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نتیجه
مقصود از فقه حكومتى ،عبارت اس
یك حكوم

از « :است راج احكام الهى در همه شتئون

و نظر به همه احكام فقهى بتا نگترش حكتومتى .بته عبتارت دیگتر،

مالحظه تأثیر هر حكمى از احكام در تشكیگ جامعه نمونته حیتات طیبته استالمی».
امام خمینی (ره) اولین فردي بود که توانس

به پیروي از ائمته معصتومین (علتیهم

السالم) نظامی متكی بر فقه حكومتی بنیان گتذاري کنتد؛ ایشتان ضتمن تبیتین فقته
حكومتی ضرورت آن و اثبات امكان به وجود آمدن آن ،به ضرورت ایجتاد آن فقته
حكومتى را به خوبى ترسیم نموده اند ،میان تعاریف امام خمینتی (ره) بتا تعتاریف
مشهور فقهی تفاوت هایی وجود دارد ،از نظر امام خمینتی (ره) فقیته عتادل واجتد
تمام اختیارات حكومتی و سیاستی پیتامبر (صتلی ا علیته و آلته و ستلم) است .
حضرت امام سبب و مالك صدور حكتم حكتومتی را در چهتار محتور :مصتلح
نظام ،جلوگیري از اختالل در نظام ،نفی مفسده و نفی حرج میداند .نگتاه و نگترش
حكومتی به فقه لوازم و رویكردهایی دارد کته تتأثیر مستتقیمی در استتنباط احكتام
شرعی به جا می گذارد .فلسفه وجودي حكوم  ،تقدیم مصالح جمعی بتر مصتالح
فردي ،اختیارات دول
هستند .حرک

اسالمی بر مدار مصلح

از جمله این مصتالح و رویكردهتا

به سوي فقه حكومتی در ستال هتاي اخیتر حرکتتی خزنتده و آرام

داشته اما همین حرک

کند نوید تدوین فقته شتیعه براستاس ایتده اداره حكومت

اس .

فقه حكومتي
در اندیشهي
امام خميني (ره)
( 03تا )19
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كتابنامه


ابن منظور ،محمّد بتن مكترم .لستان العترب .بیتروت :داراحیتاءالترا

العربتى.

. 4141


استرابادى ،محمدامین .الفوائدالمدنیه .قم :دارالنشتر اهتگ البیت

علتیهم الستالم.

بىتا.


اسالمى ،رضا .متدخگ علتم فقته .چ دوم .قتم :مرکتز متدیری

حتوزه علمیته.

4811ش.



تهانوى ،محمد .کشاف اصطالحات الفنون .بیروت :دارالكتب العلمیه. 4141 .
حری عاملى ،محمّد بن حسن .وسائگ الشیعه .چ سوم .قم :موسسه آل البی

علیهم

السالم. 4141 .


حسنى ،سید حمیدرضا .جایگاه شناسى علم اصول .قتم :مرکتز متدیری

حتوزه

علمیه 4811 .ش.


حسین زاده ،على محمد .فقته و کتالم .چ یتازدهم .قتم :پ وهشتگاه فرهنتگ و
اندیشه اسالمی 4811 .ش.



خامنتتهاى ،ستتیدعلى .مصتتاحبه هتتا (مجموعتته مصتتاحبه هتتاى حجت

االستتالم

خامنهاى) .چ اول .تهران :سروش 4811 .ش.


خمینى ،سید روح اللیه .صتحیفه نتور .تهتران :مرکتز متدارك فرهنگتى انقتالب
اسالمى 4811 .ش.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315



ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  .تحریرالوسیله .نجف اشرف :مطبعه اآلداب .بی تا.



راغب اصفهانى ،حسین .المفردات .قم :اسماعیلیان .بى



على پور ،مهدى .پارادایم اجتهادى دانش دینى .چ اول .قم :پ وهشتگاه حتوزه و

تا.

دانشگاه 4811 .ش.


طباطبایی ،محمدحسین .المیزان فی تفستیر القترآن .ترجمته :ستید محمتد بتاقر
موسوى همدانى .چ پنجم .قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرستین حتوزه
علمیه قم 4841 .ش.



مبلغى ،احمد« .پارادایم هاى فقهى» کاوشتى نتو در فقته استالمى ،ش  14ت ،18
زمستان  4811ش.
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مدرسى طباطبائى ،حسین .مقدمه اى بر فقه شیعه .ترجمه محمد آصف فكترت.
مشهد :موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي 4811 ،ش.



ورعی ،سید جواد .اندیشه هاي فقهی امام خمینی .تهران :عروج 4811 .ش.



فیروزي ،احمدرضا .کتاب مجموعه مقاالت کنگتره ملتی بررستی اندیشته هتاي
فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره) .تهران :پ وهشكده مطالعات میان
فرهنگی  -دانشگاه آزاد اسالمی جهاد دانشگاهی (تربی



معلم) 4814 .ش.

پرتال پ وهشی واطالع رسانی امام خمینی (ره) به نقگ از پایگتاه اطتالع رستانی
فرهنگستان علوم اسالمی .آدرس. http://www.isaq.ir :

فقه حكومتي
در اندیشهي
امام خميني (ره)
( 03تا )19
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