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  چكيده

واقعيت . حكومتي بودن فقه شيعه استپرسش اصلي اين مقاله پيرامون فردي بودن يا 
اين است كه فقه شيعه در بستر زماني خود ماهيت فردي به خود گرفته و رويكرد 

اين مشي فرد محوري فقه شيعه معلول عوامل تاريخي . فردگرايانه بر آن غالب گرديده است
كنيم به ضرورت است كه در اين پژوهش با پرداختن به آن، تالش مي ايو انديشه

از آنجا كه مطالعه دقيق سابقه فقه شيعه نمايانگر اين واقعيت است كه اين . تغييرآن بپردازيم
  هاي رويكرد مذكورفقه داراي رويكردي حكومتي است، مقاله حاضر به تبيين بايسته

تحقق اين مهم به مباني،  كند براينوشتار حاضر با تبيين اين رويكرد تالش مي. پردازدمي
  .اجتهاد با رويكرد حكومتي اشاره نمايد شيوه و ابزار
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  مقدمه
گويي فقهي عميق و  دارد و بدون مبالغه و گزافه  اي بيش از هزار ساله فقه شيعه سابقه

باشد؛ اما آنچه در خصوص  ميدقيق، فني و عالمانه و مبتني بر مباني، اصول و اجتهاد پويا 
فقه شيعه اهميت دارد اين است كه آيا اصوالً اين فقه فردي است يا حكومتي؟ به عبارت 
ديگر، آيا فقه با اين ديد به فقاهت و كاوش در حل مسائل پرداخته كه قصد دارد مسئله 

ب اجتماع فرد را حل و فصل نمايد يا زوايه ديد فقه رتق و فتق امور جامعه و فرد در قال
اوالً تعيين اصل اولي در فقه : شود باشد؟ در حقيقت اين سؤال به دو پرسش تبديل مي مي

چيست؟ يعني آيا فقه بايد فردي باشد يا حكومتي؟ و ثانياً فقه رخ داده در قرون گذشته تا 
  به حال آيا فردي بوده يا حكومتي؟

ز فقه فردي و فقه حكومتي و قبل از پرداختن به اين دو مقوله مهم، الزم است مراد ا
 .را تبيين كنيمهاي مختلف از آنها  برداشت

هاي اوليه در مورد فقه فردي و حكومتي اين است كه هر آنچه مربوط  يكي از برداشت
به فرد و اعمال و رفتار و وظيفه يك مكلف به عنوان يك فرد در فقه باشد آن فقه فردي 

جتماع مانند واليت فقيه، قدرت، نظارت بر باشد و هر آنچه مربوط به حكومت و ا مي
قدرت، نوع انتخاب كارگزاران حكومتي و سياست خارجي مسلمانان باشد فقه حكومتي 

اين قضاوت درباره فقه فردي و حكومتي و تحليل محتواي اين دو مقوله پذيرفتني . است
قه حكومتي را نيست، چرا كه چنين استنباطي از فقه فردي و حكومتي بيانگر اين است كه ف

بخشي از فقه قرار داده و در حقيقت فقه حكومتي قسيم ساير اقسام فقه از جمله فقه فردي، 
السوق  األسره، فقه مدني، فقه جنايي، فقه جزايي، فقه قضايي و فقه الخالفه، فقه سياسي، فقه فقه

حكومتي چند قسم تقسيم شده كه فقه  به عبارت ديگر، در اين برداشت، فقه به. شده است
  .آيد يكي از اقسام آن به حساب مي

برداشت ديگر از فقه حكومتي اين است كه فقه حكومتي صفتي براي فقه است كه 
الذكر اجزا و اقسام فقه هستند كه تحت گستره فقه حكومتي بروز و ظهور  اقسام فوق

هنگامي  باشند و و همه ابواب فقه از طهارت تا ديات از منظر حكومتي مدنظر مي يابند مي
خواهد در هر بابي از فقه به اجتهاد و افتاء بپردازد به اين مسئله توجه كند كه در  كه فقيه مي

اجتهاد و افتاء بايد رويكرد فقيه از قبل، مسئله فرد در قالب اجتماع و حكومت باشد نه 
م ها و ابواب فقه اع براساس اين برداشت، تمامي بخش. صرف تعيين وظيفه فرد بما هو فرد

از عبادي، فردي، اجتماعي، مدني، خانوادگي، جزايي، قضايي، جنايي و سياسي با رويكرد 
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داند كه فرد را در قالب يك جامعه به هم  گردد و فقيه خود را ملزم مي حكومتي ارائه مي
  .پيوسته تصور كند و براي چنين فردي فتوا دهد

  در فقه حكومتيهاي مهم نگرش فقه  بازتاب
كومتي به عنوان يك نگرش اصلي به فقه و رها نمودن نگرش فقه برگزيدن فقه ح

تغيير   فردي، مضاف بر اينكه يك تحول اساسي در شيوه استنباط احكام و مسير اجتهاد،
بندي ابواب فقه به  حدود و ثغور مباحث اجتماعي در فقه و ايجاد يك دگرگوني در دسته

  :ارد كه عبارتند ازوجود خواهد آورد، دو پيامد و بازتاب مهم نيز د
  نمود اجتماعي و حكومتي فقه در تمامي ابواب. 1

شود  هاي فقه از منظر حكومت و اجتماع بررسي مي در فقه حكومتي همه ابواب و بخش
هاي فقهي حتي در آن بخش از عبادات كه شكل فردي دارند مانند نماز،  بنابراين در گزاره

حكم مورد نظر است و با توجه به آثار و نمود اجتماعي آنها در فرايند ... روزه و
شود، در حالي كه در فقه فردي چنين  كاركردهاي اجتماعي، زواياي فقهي آن كاويده مي

درباره نماز و حج ) ره(حضرت امام خميني. پذيرد اجتهاد و كاوش فقهي صورت نمي
امام ( شية الدنيويه؛فيهما ايضاً جهات اجتماعيه و سياسة مربوطه به الحياة و المع«: فرمايند مي

در اين دو يعني نماز و حج همچنين جهات اجتماعي و سياسي وجود  )460: 2، ج1363خميني، 
  .»دارد كه مربوط به زندگي و اقتصاد دنيوي مردم است

بنابراين اگر عبادات كه به ظاهر جنبه فردي دارد از منظر فقه حكومتي مورد بحث قرار 
بعد حمايتي : و جديد نگرسته خواهد شد، مباحثي نظيرگيرد، اين مباحث از منظري نو 

حكومت از عبادات، بعد نظارتي حكومت بر عبادات، نقش عبادات در تثبيت حكومت، 
نقش عبادات در مشاركت سياسي مردم، مسائل حكومتي كه در بطن عبادات موجود است 

تماع و حكومت در نماز مانند نقش حاكم اسالمي در تعيين امام جمعه، پرداختن به مسائل اج
نصب اميرالحاج توسط حاكم اسالمي در   جمعه، مسلح بودن امام جمعه هنگام ايراد خطبه،

حج، برائت مشركين در حج، آثار و فوايد اجتماعي و سياسي و فرهنگي آيين حج، رؤيت 
  هالل و نقش حكومت در اعالم آن، برخورد يا عدم برخورد حكومت با متظاهران به

ري، اهميت عبادات جمعي مانند نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عيدين و حج در خواروزه
  .حيات اجتماعي انسان و نقش اجتماعي و سياسي مسجد

  گسترش قلمرو فقه. 2
آشكارترين بازتاب نگرش اجتماعي در فقه، گسترش يافتن قلمرو و ساحت فقه است؛ 

يده موجود در خارج مورد نظر دين مانند يك پد هاي فقهي، وقتي جامعه به زيرا در كاوش
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فرض شود، در اين صورت رفتارهاي جمعي و نهادهاي اجتماعي ناظر به آنها در فقه 
دار شناخت اين گونه موضوعات خواهد شد و موظف به  يابند و فقيه عهده جايگاه ويژه مي

مرو بدين روي فقه حكومتي از جهت قل. گردد بازشناسي حكم فقهي آن از منابع ديني مي
چرا كه اين گونه نگاه، موضوع فقه و احكام فقهي را   تر از فقه فردي است، ه بسي گسترد

گستراند، چه اينكه در فقه فردي رفتار فرد مكلف با هويت فردي و شخصي او موضوع  مي
هاي اجتماعي، سياسي و حكومتي نيز  حكم است؛ ولي در فقه حكومتي رفتارها و كنش

  .ودش موضوع حكم دانسته مي

 فقه شيعه در گذر زمان: گفتار اول
 :در اين گفتار مباحث زير بيان خواهد شد

  غلبه رويكرد فردگرايانه : مبحث اول
بررسي سير تطور فقه شيعه در قرون گذشته مبين آن است كه نگرش غالب بر فقه 
شيعه، نگرش فردي بوده است و نگرش حكومتي به فقه به جز موارد اندك آن هم با 

در تاريخ انديشه فقه شيعه كوشش فقيهان و نگاه . شود كم از طرف فقها ديده نمي گستره
اينان . »جامعه اسالمي«معطوف بوده است تا » فرد مسلمان«ايشان به مسائل فقهي بيشتر به 

ها و كارهايي كه افراد در زندگي شخصي خود در برابر  اند تا در راستاي وظيفه تالش نموده
را از متون و منابع ديني استنباط كرده و در اختيار مكلفان قرار دهند؛ لذا دين دارند، احكام 

هاي فقهي، هويت جمعي و اجتماعي انسان و اينكه او در عين فرد بودن،  در پژوهش
  .عضوي از جامعه است، چندان مورد توجه نبوده است

كه براي حفظ  اي نگارش و سامان يافته است در تمام اين ادوار تطور فقه، فقه به گونه
هاي  دينداري تك تك افراد راهگشايي دارد، نه براي ديني كردن پيوندها و پيوستگي

  .اجتماعي و برابرسازي رفتارهاي جمعي با شريعت اسالم
  :گويد متفكر نوانديش اسالم، شهيد صدر در اين زمينه مي

حركت اجتهاد در مسير تاريخي خود كه در دامن تشيع زيسته، بيشترين 
دهد و مجتهد در ذهن خود چهره  خود را همان عرضه نخستين قرار ميهدف 

خواهد در زندگي، روش و رفتار خود را  نمايد كه مي فرد مسلماني را مجسم مي
بر نظريه اسالم منطبق گرداند، نه اينكه چهره جامعه مسلماني را مجسم نمايد كه 

  )8-7: 1403صدر،(. هدخواهد زندگي و روابط خود را بر بنياد اسالم پرورش د مي
بنابراين مسير حركت فقه شيعه، مسيري فردمحورانه و خالي از اجتهادهاي حكومتي و 

بينيم در فقه فردي مانند  غيرمعطوف به مسائل جامعه و حكومت است و لذا امروز مي
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هاي فقهي  ترين پژوهش مباحث طهارت، صوم، صالت و حج، از جنبه عبادي آن، متقن
اي در آنها مطرح گرديده است؛ اما در ساير  جام شده است كه انظار عالمانهعميق و دقيق ان

اند،  فقها بدانها پرداخته مباحث نظير معامالت، احكام مدني، احكام قضايي و جزايي، اگرچه
هاي فردي اين مباحث مورد نظر بوده تا جنبه اجتماعي و حكومتي آن، و در  اما بيشتر جنبه

، يا اصالً ورود ...مانند واليت امت، جهاد، روابط خارجي ومسائل سياسي و حكومتي 
شهيد . كند اند يا بسيار اندك و ناچيز بوده كه فقه عميق و دقيق بر آنها صدق نمي نكرده

  :گويد او مي. گيري فردي در فقه شيعه است دهنده جهت زند كه نشان هايي مي صدر مثال
كه قطع وجود ندارد يكي از مباحث اصول، استفاده از ظن در جايي 

اند كه چرا نتوانيم احتياط را به جاي   برخي از اصوليين مناقشه كرده. باشد مي
متابعت از ظن بر مكلف واجب بدانيم؟ البته هرگاه گستردگي احتياط بر حرج 

. اي كه به حرج نرسد از احتياط بكاهد تواند به اندازه منجر شد، هر مكلف مي
در اين بحث نهفته است و آن را به اصل » فرديت«بينيد كه چگونه ديدگاه  مي

شريعت نيز كشانده است، زيرا تنها در صورتي كه شريعت تشريع براي فرد 
تواند واجب باشد نه تشريع براي جامعه و بنياد نظام  باشد، چنين احتياطي مي

توان اساس زندگي و روابط اجتماعي، اقتصادي، تجاري و  زندگي آن؛ زيرا نمي
ا بر احتياط استوار كرد، يا في المثل نظام بانكي مبتني بر ربا كه در سياسي ر

هاي  صحنه جامعه وجود دارد، فقيه را به حل مشكل فرد در داد و ستد با بانك
از » فرد مسلمان«خواند، اينجاست كه كاوش به منظور رفع تنگاي  ربوي فرا مي

بايد اصل نظام  گيرد، در حالي كه گرانه صورت مي طريق تفسيرهاي توجيه
ربوي را به عنوان يك مشكل اجتماعي انگاشت، گرچه بتوان براي خود 

اين تنها بدين خاطر است كه فقيه در استنباط . تفسيري خاص پيشنهاد نمود
خويش تصوير فرد را در نظر گرفته و در صدد حل اين مشكل بدان اندازه كه 

  )33:، 1374صدر،(. »آيد شود برمي به فرد مرتبط مي
براساس مباحث فوق، آنچه مهم است كالبد شكافي اين مسئله است كه چرا فقه شيعه 

در اين خصوص . متكي بر فردمحوري است و فقه حكومتي وجه غالب در فقه نگشته است
 دانند كه برخي اين نگرش محدود به فقه را معلول و محصول شرايط و عوامل تاريخي مي

هاي موجود در جهان اسالم با  به علت ارتباط حكومتحركت اجتهاد شيعه از بدو پيدايش، 
اگر چه . برده است هاي اجتماعي به سر مي فقه اهل سنت، در انزواي سياسي و دور از عرصه

تواند مانع از  تواند يكي از علل فردي شدن فقه شيعه محسوب گردد، اما نمي اين علت مي
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در واقع فردي شدن فقه شيعه . اشديك واكاوي علل ديگر در درون فقه شيعه و مشي فقها ب
  .پردازيم هاي مختلفي است كه در ادامه به آنها مي معلول علت
  علل فردمحوري احكام فقهي فقها :مبحث دوم

  هاي كالمي فقها در فتاواي فقهي تأثير انديشه. 1
نوع برداشت و دريافت يك فقيه از مباني كالمي و اصول اعتقادي دين، خميرمايه و 

دهد و بر اساس آن، فتاوا و رويكردهاي فقيه خود را  ديشه فقهي او را شكل ميساختار ان
توان گفت يكي از علل رويكرد فردمحوري در فقه شيعه، نوع  ؛ از اين رو ميدهد سامان مي

نگرش كالمي و اعتقادي فقهاي گذشته شيعه در خصوص مسئله واليت و رهبري جامعه 
اهللا جوادي آملي بحث اثبات واليت فقيه را  له آيتبه همين دليل است كه فقيه متأ. است

. داند داند نه فقهي، و فقهي بودن واليت فقيه را از جنبه ديگر مي يك مسئله كالمي مي
  :دهند ايشان ابتدا كالمي بودن و فقهي بودن يك مسئله را اين گونه توضيح مي

ل او علم كالم علمي است كه درباره خداي سبحان، اسماء، صفات و افعا
گويد و علم فقه علمي است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاي  سخن مي

فعل «اي كه در اين، پيرامون  كند و از اين رو هر مسئله افعال مكلفين بحث مي
فعل «اي كه در آن درباره  اي كالمي است و هر مسئله بحث شود مسئله» اهللا

جوادي (. اي فقهي است مسئله اعم از فعل فردي و فعل اجتماعي نظر داده» مكلف
  )141: 1379آملي،

  :نويسد واليت فقيه مي سپس درباره كالمي بودنايشان 
بحث : توان سخن گفت در زمينه واليت فقيه، از دو جنبه كالمي و فقهي مي

كالمي درباره واليت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه 
داند اوليا معلومش زمان  او كه مي ،)ل ذرةاليعزب عنه مثقا(ذرات عالم است 

كند، آيا  محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت مي
براي زمان غيبت، دستوري داده است يا اينكه امت را به حال خود رها كرده 

الشرائط  است؟ و اگر دستوري داده است، آيا اين دستور نصب فقيه جامع
ع مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟ و اگر دستوري رهبري و لزوم مراج

راجع به فقيه مزبور داده است، آيا واليت فقه ثابت خواهد شد؟ موضوع چنين 
است و لذا اثبات واليت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه » فعل اهللا«اي  مسئله
كالم،  البته پس از اثبات واليت فقيه در علم. شود مربوط به علم كالم است مي

اول آنكه : در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از واليت فقيه، به ميان خواهد آمد
چون خداوند در عصر غيبت واليت را براي فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه 
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الشرائط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه بر مردم بالغ  جامع
جب است كه واليت چنين رهبري را و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز وا

اي كالمي است، ولي از همين واليت  بنابراين اصل واليت فقيه، مسئله... بپذيرند
شود تا لوازم آن حكم كالمي، در بايدها و نبايدها  فقيه، در علم فقه نيز بحث مي

  )143: 1379جوادي آملي،(. فقهي روشن شود
ي گذشته كه از متكلمين بزرگ شيعه هم بودند، با مراجعه به آرا و انظار بسياري از فقها

شود كه در هنگام پرداختن به بحث  مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي، مشاهده مي
الشرائط عصر غيبت بحثي  امامت در مباحث كالمي خود اصوالً درباره واليت فقيه جامع

كنند  صومين مطرح ميكنند و حكومت اسالمي را فقط در چارچوب اصل امامت ائمه مع نمي
  نمايند؛ و تعرضي به عصر غيبت نمي
ان االئمه القائمين مقام االنبياء في «: نويسد مي اوائل المقاالتبراي نمونه شيخ مفيد در 

  )73: 1371شيخ مفيد، (. »تنفيذ االحكام و اقامة الحدود و حفظ الشرائع و تأديب األنام
و  هاي ساير فقها شود و در نظريه الحظه ميطور كه م همان« :عالمه حلي نيز معتقد است

اي به دوران غيبت و لزوم تبعيت از  متكلمين شيعه نيز وجود دارد، در بحث امامت اشاره
الشرائط نشده است، اگرچه در كتب فقهي فقها به بحث واليت فقيه پرداخته شده،  فقيه جامع

باشد؛  ع راضي به ترك آنان نمياما نه از منظر اصل كالمي، بلكه از باب امور حسبه كه شار
لذا در آثار فقها به ويژه فقهاي نزديك به دوران غيبت صغرا، هيچ گاه تشكيل حكومت از 

اي هم به واليت فقيه شده، اين اشاره مختص به  وظايف فقيه شمرده نشده است و اگر اشاره
رفع  گنجد نه در مقوله انجام وظايفي است كه در حيطه حل مشكل فرد مسلمان مي

  .مشكالت و موانع جامعه اسالمي
گاه كه براي احكامي كه در اين باب برشمرديم  آن«: فرمايد شيخ مفيد در اين زمينه مي

نظر و داراي  نبود، فقهاي عادل شيعه كه صاحب) امام معصوم(سلطان عادل ) ابواب فقه(
ايشان  )675: تا يشيخ مفيد، ب(. »شوند گيرند و سرپرست مي عقل و تعقل هستند، به عهد مي

امر واگذار  درباره خمس در زمان غيبت نيز معتقد است اين منبع مالي نبايد به حاكم و ولي
  )286: همان(. ماند شود، بلكه در ملك امام معصوم باقي مي

آيد تأكيد بر انجام اموري  آنچه از انظار فقهاي شيعه درباره واليت فقيه به دست مي
ارع راضي به ترك آن نيست، مانند اقامه حدود، قصاص، است كه بايد محقق شود و ش

قضاوت وظيفه امام يا نايب «: فرمايد ديات و قضا؛ براي نمونه شهيد اول در باب قضا مي
   )262: شهيد اول(. »الشرائط فتوا نافذ است وي است و در عصر غيبت قضاوت فقيه جامع
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آن به بحث واليت فقيه در در واقع نگاه خاص فقها به بحث امامت و تسرّي ندادن 
البته اين . مباحث كالمي، باعث شد كه نگاه ايشان به فقه نگاهي فردي باشد نه حكومتي

نگاه بدان معنا نيست كه فقهاي گذشته واليت فقيه را قبول نداشتند؛ واليت فقيه به صورت 
فقيه را به كلي مورد قبول همه فقهاست؛ اما نكته قابل توجه اين است كه فقها بحث واليت 

اند و همين امر باعث انزواي  عنوان يك بحث اعتقادي و كالمي مانند امامت مطرح نكرده
اما واليت فقيه و حكومت اسالمي و در نهايت فقه حكومتي در مشي فقهي فقها شده است؛ 

ناپذيري  چون در حوزه اعتقادات كالمي به پيوستگي و تفكيك) ره(فقيهي مانند امام خميني
الشرايط باور  از شئون حكومتي فقيه جامع) ع(يت و رهبري اجتماعي پيامبر و ائمهشأن وال

  داشت، لذا المحاله قائل به وجوب برپايي حكومت و اقامه رهبري جامعه توسط
تمام اختياراتي كه براي رسول و امامان در امر حكومت و «: الشرايط شدند فقيه جامع

ابت است و معقول نيست در اين فرقي ميان سياست ثابت است، براي فقيه عادل نيز ث
امام (. »و فقيه باشد، زيرا ولي هر كس كه باشد مجري احكام است) ع(و امامان) ص(پيامبر
  )467: 2، ج1363خميني، 

  عدم توجه كافي به جاودانگي احكام اسالم در مشي فقهي فقها. 2
اودانه شود تأكيد بر ج مي استفاده فقهاو انظار و اقوال ) ع(آنچه از قرآن، سنت معصومين

ن اسالم مختص به بدين معنا كه احكام نوراني و مترقي دي بودن احكام دين اسالم است؛
اينك به تبيين اين بحث در  .و اجرا شود بايد احيااعصار  زمان خاصي نيست و در همه

  :پردازيم قرآن و سنت مي
  :اول، قرآن كريم

  )9حجر، ( .»رَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَإِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْ«) الف
در اين آيه خداوند ضمانت كرده كه قرآن را از هر گونه تحريف و خطر، مصون نگاه 

فاآليه تدلّ علي كون كتاب اهللا «: عالمه طباطبايي در تفسير اين آيه معتقد است. دارد
طباطبايي، (. »فهو ذكر في خالدمحفوظاً من التحريف بجميع اقسامه من جهة كونه ذكر اهللا سبحانه 

1417 ،12 :97(  
داللت بر حال و آينده دارد،  واسم فاعل است » حافظ«ايشان در همين آيه معتقدند كه 

بنابراين قرآن در آينده نيز جاودانه و مصون از خطا است و بسيار واضح است كه خالد 
  .بودن قرآن دال بر جاودانه بودن اصل دين و احكام الهي است

  )19انعام، (. »وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرْآنُ ألُنذركُم بِه ومنْ بلَغَ« ) ب
كند  هايي ذكر مي آيه فوق رسالت پيامبر را انذار نه مخاطبان آن زمان، بلكه مطلق انسان

  .رسد  كه كالم الهي به آنان مي
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بالقرآن لكل ) ص(سالتهيدل علي عموم ر«: نويسد عالمه طباطبايي در ذيل اين آيه نيز مي
داللت دارد بر عموميت  )39: 7، ج1417طباطبايي، (؛ من سمعه منه او معه من غيره الي يوم القيامة

شنود از پيامبر و يا از غير پيامبر تا روز براي هر كسي كه مي) ص(رسالت پيامبر اسالم
  .»قيامت
  )28 سبأ،(. »كَافَّةً للنَّاسِ الوما أَرسلْنَاك إِ« ) ج

اين آيه صراحتاً و به صورت كامالً واضح و شفاف مخاطبان پيامبر اكرم را نه معاصران 
  .كند يا چند سده بعد، بلكه همه مردم توصيف مي

  :دوم، روايات
و پيامبر، احاديث فراواني وجود دارد كه دال بر ) ع(در روايات منقول از اهل بيت

  .باشد ميجاودانگي شريعت اسالم و استمرار احكام آن 
ايها الناس حاللي حالل الي يوم القيامه و حرامي حرام الي «: فرمايد مي) ص(پيامبر اسالم

  )260: 2مجلسي، (. »يوم القيامه
بن اعين كه در اين مورد سؤال نموده بود  ةدر پاسخ به زرار) ع(همچنين امام محمد باقر

ي يوم القيامه اليكون غيره و حالل محمد حالل الي يوم القيامه و حرامه حرام ال«: فرمود
  )58: 1، ج1365كليني، (. »اليجي غيره

با وجود اين آيات و روايات مبني بر جاوادنگي احكام اسالمي، در مشي فقهاي گذشته 
، زيرا همان اند توجهي به اين جاودانگي نشده است و در نتيجه احكام حكومتي مهجور مانده

است و بايد جاودانه بماند و در جامعه عمل شود، طور كه عبادات از احكام شريعت اسالم 
نيز جزء الينفك احكام دين است و بايد در جامعه ... احكام حكومتي، واليت امر، جهاد و

و اعلم ان اكثر مسائل هذا «: نويسد پياده شود؛ براي نمونه مقدس اردبيلي در بحث جهاد مي
تعلق بنفسه او باصحابه فاليحتاج الي العلم به السالم اما يالكتاب انما تقع مع حضور االمام عليه

  )437: 7تا،  مقدس اردبيلي، بي(. »و تحقيقه و لهذا اما نشرح في هذا الكتاب اال قليالً
بر همين منوال بسياري از احكام مسلّم دين از گردونه عمل خارج گرديد و ساير احكام 

  .نيز خالي از بعد حكومتي مورد مالحظه قرار گرفت
  مع نبودن نگاه فقها به وظايف فقيهجا. 3

آنچه در منابع روايي معتبر شيعي وارد شده است سه وظيفه مهم را برعهده فقيه نهاده 
بر همين اساس فقهايي كه به اين سه وظيفه به . است كه عبارتند از افتاء، قضا و واليت

ن نمود حكومتي اند، فقه اينا اند و هر كدام را با اهميت دانسته صورت مساوي نگريسته
اند يا ناقص  بيشتري دارد و فقهايي كه به بحث واليت در مجموعه وظايف فقيه نپرداخته

بنابراين يكي از . هاي حكومتي بسيار ضعيفي دارد اند، فقه آنان فردي است و جنبه پرداخته
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علل فردي شدن فقه شيعه عدم جامعيت نگاه فقها به وظايف فقيه است؛ از جمله عالمه حلي 
كند، ولي در  به بحث واجب بون منصب قضاء براي فقيه به صراحت تصريح مي شرايعدر 

اهل البيت  مع عدم االمام ينفذ قضاء الفقيه من فقها« :بحث واليت اين صراحت وجود ندارد
) ع(هنگامي كه امام معصوم )59: 4، ج1408محقق حلي، (؛ الجامع للصفات المشترطه في الفتوي

بيت كه صفات قرار داده شده در فتوا را دارا باشد، نافد  ي از فقها اهلنباشد قضاوت فقهي
  .»است

الفقيه الجامع الشرائط «: گويد درباره وظيفه فقيه مي مكاسبنيز در ) ره(شيخ انصاري
: الحكومه، و الثالث: االفتاء فيما يحتاج اليها العامي في عمله، الثاني : احدها: مناصب ثالثه

اما در بحث واليت فقيه ايشان  )546: 3ج 1415انصاري،( .»االموال و االنفسواليت التصرف في 
واليت استقاللي را براي فقيه قبول ندارد و ادله واليت فقيه را براي چنين واليتي قاصر 

  )560: 3ج 1415انصاري،(. داند مي
 داند و معتقد است مشروعيت سلطان كاشف الغطا منصب واليت را براي فقيه متعين مي

نصب كند  سلطان بدون اجازه مجتهد اجازه ندارد قاضي يا شيخ«: شود با اذن فقيه حاصل مي
و شاه واجب است در صورت امكان اول به مجتهد مراجعه كند و با اذن او حكم صادر 

كند كه  نقل مي حدايقمحمدجواد مغنيه به نقل از صاحب  )37ص: تا كاشف الغطا، بي(. »كند
حاكم الشرعي انما يرجع اليه في الدعاوي و الفعل في الخصومات و في إنّ ال«: معتقد است

  )14042/43مغنيه،( »الفتوي باالحكام الشرعيه
اگرچه در آثار فقهي بسياري از فقها بحث واليت فقيه مطرح شده، ولي نگاه اين فقها 

بروز يك فقه حكومتي  شان به واليت فقيه از باب يك نهاد حكومتي نيست، از اين رو فقه
  .نيافته و به يك فقه فردمحور تبديل شده است

اند و واليت را  در مقابل، فقهايي كه جامعيت را در تبيين وظايف فقيه رعايت كرده
اند، فقه آنان به مراتب به يك فقه  مانند افتاء و قضاء براي فقيه مفروض تصور كرده به

اند؛ از جمله اين فقها محقق نراقي  هتر به مسائل نگريست بينانه تر است و واقع حكومتي نزديك
عوائدااليام در تبيين وظايف فقيه با افقي تازه و ديدي روشنگرانه،  54است كه در عائده 

افتاء، قضاء و اجراي حدود و تعزيزات، واليت بر اموال اليتامي، اموال المجانين، اموال الغيب 
و جميع اموري كه امام ) ع(امام و قصر، انكحه، واليت بر ايتام و سفهاء، تصرف در اموال

  )538: 1377نراقي، (. شمارد معصوم در مقابل رعيت مسئوليت دارد را جزء وظايف فقها بر مي
  : نويسد الزكات مي در كتاب جواهرالكالمصاحب جواهر نيز  

  ويژه روايت نصب، كه از جانب اطالق ادله حكومت فقيه به
دهد كه  مصداق اولواالمري قرار ميصادر شده است، فقيه را ) عج(االمرصاحب
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آري، اين مطلب روشن است كه حوزة واليت فقيه . واجب استاطاتش بر ما 
اين ادعا . در كلية كارهايي است كه در حكم يا موضوع آن، شرع دخالت دارد

كه واليت فقيه اختصاص به احكام شرعي دارد نادرست است، زيرا روشن 
ارچوب احكام شرعي نيست در حوزه است كه بسياري از اموري كه در چ

 .واليت فقيه داخل هستند، مانند حفظ اموال اطفال، مجانين، غايين و غير اينها
  )422: 5، ج1392نجفي،(

  :گويد ميرزاي نائيني نيز طبق تقرير محمدتقي آملي در اين زمينه مي
اي معتقدند كه واليت عامه براي فقيه جعل شده است و دليلشان هم  عده
علما وارثان پيامبران : فرموده )ع(مثل آنچه معصوم و روايات است،  اخبار

هستند، علما امينان رسوالن هستند، علماي امت من مانند انبياي بني اسرائيل 
كنند و  آيند و حديث را روايت مي آنان كساني هستند كه بعد از من مي. هستند

ه بر اثبات وظيفه غيره كه هيچ كدام از موارد مذكور، داللت بر چيزي اضاف
... كند تبليغ احكام بر مردم و اينكه گفتار آنان در مقام تبليغ حجت است نمي

بهترين دليلي كه براي اثبات واليت عامه به آن تمسك شده، مقبوله عمربن 
  )334: 2ج تابيآملي،(. حنظله است

ز با اثبات بوده، ني» واليت مطلقه فقيه«فقيه مجاهد سيدعبدالحسين الري كه معتقد به 
، فقيه را داراي )ع(سلطنت و قدرت خداوند براي پيامبر و اثبات آن با يك واسطه براي ائمه

خالفت مطلقه از جانب ائمه دانسته كه در كليه اموري كه ائمه در آنها سلطنت و واليت 
  )113: 4، ج1418الري، (. دارند فقيه نيز داراست، مگر آنچه با دليل خارج شود

نيز از جمله فقيهاني است كه در تبيين واليت به عنوان يك وظيفه خطير امام خميني 
از ) ع(و امام) ص(هر وظيفه و اختياري كه براي پيامبر«: گويند فقيه، سعي بليغ نموده و مي

آن جهت كه واليت دارند و حاكم هستند، ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است و اما آنچه 
رد و براي امام و پيامبر ثابت است براي فقيه ثابت نيست؛ كه به رهبري جامعه بستگي ندا

امام (. »بنابراين فقيه در عصر غيبت نيست به جميع آنچه امام ولي امر بوده، ولي امر است
  )488: 2، ج1363خميني، 

امعان نظر در آثار فقهي و عملكرد فقهاي دسته دوم مبين آن است كه هم متون فقهي 
  .اند تي است و هم در ميدان عمل در صدد اجراي اين تئوري بودهآنان بر پايه فقه حكوم

  تأثير موانع تاريخي در روند فردي شدن فقه شيعه. 4
ند ا موانع تاريخي و مشكالت و مسائلي كه فقهاي شيعه در ادوار مختلف بدان مبتال بوده

فتن موانع و به همين دليل است كه با از بين ر. باشد نيز در فردي شدن فقه شيعه مؤثر مي
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. كند تغيير برخي مسائل، روند نگاه حكومتي به فقه در ميان فقها، حركتي پرشتاب پيدا مي
  :برخي از اين موانع عبارت است از

مطالعه سيره فقها در ادوار مختلف بيانگر  :دور بودن فقهاي شيعه از قدرت سياسي) الف
اسي و حضور در هيئت حاكمه آن است كه در بسياري از مقاطع زماني، فقها از قدرت سي

كردند فقها در قدرت سياسي جايگاهي  اند و مردم نيز هنگامي كه مشاهده مي به دور بوده
براي تبيين مسائل غيرفردي خود به فقها رجوع نمايند؛ همين امر  ديدند نميندارند، نيازي 

ث اجتماعي ها و استفتائات صبغه فردي به خود بگيرد و مسائل و مباح موجب شد تا پرسش
هايي مانند عصر صفويه كه فقيهان به حكومت نزديك شدند،  لذا در دوره .تر مطرح شود كم

مسائل آيين   با اقبال گسترده فقها به مباحث فقه سياسي نظير نماز جمعه، خراج،
  )1370، جعفريان: ك.ر(. داري و اخالق حاكمان مواجهه هستيم حكومت

باره دار منصب واليت است، در اين هي كه خود عهدهاي به عنوان فقي اهللا خامنه آيت 
  :فرمايد مي

هايي كه فقهاي شيعه و خود گروه شيعه، در دنياي اسالم  به خاطر طول سال
به قدرت و حكومت دسترسي نداشتند، فقه شيعه يك فقه غير حكومتي و فقه 

ت، بسياري از مباحثي كه مربوط به اداره كشور است مثالً حكوم... فردي بود
مسئله حسبه و چيزهايي كه به كارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي ارتباط 

  )1376اي،  خامنه(. كند چند قرن است كه جاي اينها خالي است پيدا مي
هاست كه فقاهت شيعه با يأس از اداره حكومت  قرن«: فرمايد ايشان در سخني ديگر مي

كرد كه اين استنباط براي  ، فكر نميكرد نشست استنباط مي همراه بوده، يعني فقيهي كه مي
در نهايت وي اين گونه  )1363 اي، خامنه(. »اداره يك جامعه است، براي اداره يك فرد بود

لذا فقه شيعه و كتب فقهي شيعه بيشتر فقه فردي بود، فقهي بود كه «: كنند گيري مي نتيجه
زندگي اجتماعي مثل مسائل هاي محدودي از  براي اداره امور ديني يك فرد يا حداكثر دايره

  )1376 اي، خامنه(. »مربوط به خانواده و مثال اينها بود
  :باشد هاي ذيل مي دور بودن فقهاي شيعه از قدرت سياسي معلول علت

ـ ممانعت جائران و سالطين از حضور فقها در رأس هرم قدرت سياسي و ايجاد 1
  .هاي اهل سنت ويژه در حكومت محدوديت براي ايشان به

و مسئله امامت و ارتباط ) عج(تلقي خاصي كه به تدريج از مسئله غيبت امام زمان - 2
آن با مسئله دولت پيدا شد كه احساس نياز ورود فقها به مباحث دولت و حكومت مشهود 
نبود و در حاشيه قرار گرفت، زيرا برخي به اين پندار واهي مبتلي شده بودند كه حاكم 
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داشته باشد و قيام در زمان غيبت و قبل از قيام خاتم اوصيا اسالمي بايد شوكت و عظمت 
  .فاقد اين شوكت و عظمت است و باعث ضاللت خواهد شد

آل نگري و  گرايي و ايده ـ تحميل عدم احتمال طوالني شدن غيبت و نوعي آرمان3
ت به عبارتي تبعيت فقيهان از مظلومي. دوري از واقعيت اجتماعي در اين صحنه بر فقه شيعه

و نااميدي از ايجاد حكومت اسالمي، باعث دوري فقيهان ) ع(محتوم تاريخي ائمه معصومين
حتي بعد از غيبت بسياري از علما از پذيرش وجوهات شرعي مردم . از عرصه سياست شد

  .نمودند شد اجتناب مي كه سهم امام غايب تلقي مي
متمادي انديشه جدايي  در قرون :هاي علميه ترويج جدايي دين از سياست در حوزه) ب

هاي علميه تشيع تحميل شده است و آنچه براي  دين از سياست و فقه از حكومت، برحوزه
شد عبارت بود از اينكه سياست و حكومت امري دنيوي است كه   توجيه اين مسئله استفاده

د در اين مسئله اين چنين، ورو مروتي است و فقه و فقيه نبايد اخالقي و بي مشحون از بي
ظهور و . اين تفكر مورد حمايت مستقيم دشمنان اسالم و استعمارگران نيز بوده است. نمايد

نگاه فقها يك نگاه مثبت و   هاي علميه تشيع باعث شد كه اصوالً غلبه اين تفكر در حوزه
  داري نباشد و همين امر باعث فردي شدن فقه گرديد تعاملي به حكومت و حكومت
  : فرمايند ليل نقش استعمار در ترويج انديشه سكوالريسم ميحضرت امام خميني با تح

سال پيش، زمينه تهيه كردند، از صفر شروع  400، 300استعمارگران از 
اسالم را به مردم ... كنيم ما هم از صفر شروع مي. كردند تا به اينجا رسيدند

ند معرفي كنيد تا نسل جوان تصور نكنند كه آخوندها در گوشه نجف يا قم دار
خوانند و كاري به سياست ندارند و بايد ديانت از  احكام حيض و نفاس مي

اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسالم در . سياست جدا باشد
اند اين  امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده

سياست از ديانت جدا بود؟  )ص(گويند مگر زمان پيغمبر اكرم دينها مي را بي
اي روحاني بودند و عدة ديگر سياستمدار و زمامدار؟ مگر  مگر در آن دوره عده

سياست از ديانت جدا ) ع(زمان خلفاي حق يا ناحق، زمان خالفت حضرت امير
ها را استعمارگران و عمال سياسي آنها درست  بود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرف

ف امور و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند و اند تا دين را از تصر كرده
در اين . ضمناً علماي اسالم را از مردم و مبارزان راه آزادي و استقالل جدا كنند

 امام(» .هاي ما را غارت كنند توانند بر مردم مسلط شده و ثروت صورت مي
  )1374،22،خميني
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  ضرورت فقه حكومتي: گفتار دوم
طرفداران فقه حكومتي اين روند را د گرايانه بر فقه شيعه، ره نگاه فرسيط در برابر

) ع(كه فقه ناب اهل بيت آنان بر اين باورند .اند كردهمسير ديگري را طي  صحيح ندانسته و
 .اي را داشته است امعه توجه ويژهج يك فقه حكومتي است كه به ابعاد اجتماعي، سياسي

  الزامات وجود فقه حكومتي: مبحث اول 
  رگوني موضوعاتدگ. 1

هاي خاصي، محكوم به موضوعات، اعم از اشيا يا افعال انسان، با شرايط و ويژگي
شمار هستند و اين قيدها  ها قيدهاي موضوعات بي اين شرايط و ويژگي. شوند حكمي مي

  :اند قيدها دو گونه. كننده دايره و حدود موضوع هستند تعيين
كل «در » كنندگي مست«ند، مانند قيد هاي ذاتي موضوع هست ويژگي :داخلي. الف

  ؛»مسكر حرام
نياز شديد «هاي كه خارج از ذات موضوع قرار دارند، مانند قيد  ويژگي :خارجي. ب
خريد و «براي حرمت » فقدان استفاده عقاليي«يا قيد » احتكار«براي حكم حرمت » مردم

  .»فروش خون
شوند و موضوعات جديد احكام  يبنابراين اگر قيود تغيير كنند، موضوعات هم متغير م

  .طلبند جديد مي
با بكارگيري اين شيوه و مدل در اجتهاد، به راستي تحول جدي در فقه رخ خواهد داد، 
زيرا در اين شيوه، فقيه پس از آنكه حدود موضوع حكم شرعي را كه در دليل حكم آمده 

پردازد و  مي بر اساس موازين فهميد، به بررسي مصاديق آن در عصر اجتهاد خودش
كند تا ببيند اكنون مصداق،  موجود بررسي مي... مصاديق را در روابط اجتماعي، سياسي و

آمده باقي است يا  كدام است، و آنچه تاكنون به عنوان مصداق موضوع به شمار مي
  .دگرگون شده است

خود دهد تا با تمسك به اطالق و عمومات فوراً  چنين ديدگاهي، به يك فقيه اجازه نمي
را رها سازد چه اينكه دغدغه امكان تغيير موضوع در تحوالت جديد نهايت احتياط و 

ويژه آنكه اين نوع  دهد، به وسواس را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد مي
  .اند تغييرها، غيردروني و نامرئي

ستند، بنابراين در اين نگرش، مسائل مستحدثه، تنها موضوعات نوپيداي بدون سابقه ني
اند به  اي از موضوعات سابق كه داراي حكم مشخص بوده  بلكه هر روز ممكن است دسته

حكم جديد نياز به فكر  جرگه موضوعات جديد بپيوندند و حكم جديدي را طلب نمايند و
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خواهد؛ بر همين اساس مباحث و احكام حكومتي،  جديد دارد و اجتهاد و استنباط نو مي
گيرند؛ بنابراين نه در توان  اي قرار مي ن رويكرد در جايگاه ويژهسياسي و اجتماعي در اي

  اي  هاي موضوعات ممانعت نمايد و نه اين چنين وظيفه كسي است كه از دگرگوني
ها معلول اين  ر عهده بشر نهاده شده است، بلكه رشد، گسترش و تكامل زندگي انسانب

  . سازگاري داردهاست و اين مطلب كامالً با پيشرفت زندگي  دگرگوني
  ناپذيري استعداد و ظرفيت منابع ديني ـ پايان2

با تمام وجود بايد اذعان نمود كه حقيقت قرآن و سنت تمام ناشدني است و اين چنين 
اند، بلكه به دالئلي  اند و كشف كرده نيست كه هر چه در خور فهم بوده، گذشتگان فهميده

ها، زمينه فهم از كتاب و سنت و حقايق  سانآوري و نيازهاي جديد ان از جمله پيشرفت فن
بر همين  .تر است ويژه مباحث حكومتي براي امروزيان فراهم هاي جديد به دين در عرصه

ناپذير بودن ظرفيت و استعداد معارف قرآن و هميشگي بودن  اساس معتقديم به خاطر پايان
قرآن با نگاه امروزي  پيام و دستورات قرآن كريم و همچنين ضرورت تعقل و تفكر درباره

ها، فقه نيز بايد متناسب با اين امور خود را بازسازي نمايد و  با درك تحول در زندگي انسان
به همه جوانب فقه اعم از فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي به عنوان يك نظام 

  .مورد كاوش علمي قرارگيرد» حكومت«پرداخته شود و فقه به عنوان متولي 
   نيازهاي فقه حكومتي پيش: دوم مبحث

اساس تفقه در تشيع، تفقه سنتي و مبتني بر موازين و مباني فقهي است كه توسط 
اساطين فقه شيعه در ادوار مختلف ارائه شده است؛ اما نكته قابل توجه اينكه تغيير اين 

ارت تا رويكرد و اتخاذ رويكرد حكومتي به فقه، مستلزم آن است كه همه ابواب فقه از طه
مورد توجه قرارگيرد و المحاله روش استنباط نيز بايد به عواملي » حكومتي«ديات با نگاه 

فقه «روشن است كه روش استنباطي كه در . كه در اين مسير بدان نيازمند است مجهز شود
باشد؛ بنابراين بايد » فقه حكومتي«تواند جوابگوي  به كار گرفته شده است نمي» فردي

به » فقه حكومتي«با حفظ مباني و اصولي فقه جواهري و سنتي، متناسب با  روش استنباط
براي هماهنگ شدن روش استنباط در فقه حكومتي با اين رويكرد جديد . استخدام درآيد

  :الزم است به موارد ذيل توجه گردد
  نگاه نو به عنصر زمان و مكان در تفقه. 1

كارگيري عنصر زمان و مكان در فقه  به »فقه حكومتي«نيازهاي  ترين پيش از جمله مهم
اين بحث همواره در فقه مطرح بوده و برخي از فقها صراحتاً يا كنايتاً به . باشد  و استنباط مي

  .اند اين مبحث مهم پرداخته
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اما نخستين فقيهي كه در دوران اخير به صورت دقيق و علمي بحث تأثير زمان و مكان 
در اينجا به تبيين مقصود و منظور امام از . باشد ام خميني ميام  را در فقه مطرح نموده است،

  .پردازيم تأثير زمان و مكان و نقش آن در فقه حكومتي مي
  در استنباط فقهي مكانبرداشت صحيح از تأثير زمان و 

آنچه بيشتر مراد حضرت امام بوده، تأثير زمان و مكان در احكام اولي است، چه اينكه 
براي . هاي قبل نيز رايج بوده است در احكام ثانوي و حكومتي از دوره تأثير زمان و مكان

  :تأثير زمان و مكان در احكام اولي دو ابزار مهم وجود دارد كه عبارتند از
: هاي روز تأثيراز راه دگرگوني فهم و درك فقيه از منابع استنباط متناسب با واقعيت - 1

تر احكام  در فهم بهتر از ادله و استنباط دقيق آگاهي فقيه از شرايط و تحوالت جديد او را
به عبارت ديگر، فقها بايد با در نظر گرفتن مصالح هر عصر و زمان، سعي . كند كمك مي

در حقيقت اين . كنند براي موضوعات و فروعات جديد، احكام جديد استنباط نمايند
بيق دين در يكي فهم سخن معصوم و ديگري فهم و تط: اثرگذاري در دو مرحله است

  .زندگي انسان معاصر
سونگري در اجتهاد و فقه مصطلح را عدم توجه به  هاي يك شهيد صدر يكي از زيان

از سوي ديگر نصوص دين را با روح تطبيق بر «: داند و معتقد است واقعيت خارجي مي
  )15 :1403صدر(. »اي از آن به دست آيد دهند تا قاعده واقعيت خارجي، مورد تفسير قرار نمي

 دهد بنابراين تسلط فقيه بر حوادث اجتماع و نيازهاي جامعه او را به اين مسير سوق مي
  .كه زمان و مكان را در استنباط احكام اولي نيز مؤثر بداند

ترين  مهم: تأثير زمان و مكان در احكام اولي به واسطه تغيير موضوعات احكام - 2
ولي تغيير موضوعات احكام است، چه اينكه مجراي تأثيرگذاري زمان و مكان در احكام ا

طور كه متذكر شديم حكم دائرمدار موضوع است و اگر زمان و مكان، موضوع را  همان
  .تغيير داد، حكم نيز بايد متغير شود

  :فرمايد باره ميامام خميني در اين
اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسئله در  مسئله

ر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي روابط حاكم ب
پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، 

فرقي نكرده است، واقعاً موضوع   همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم
  )98 :1تا جبي خميني،امام (. طلبد جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي
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شود تا موضوع از درون تغيير كند و به اصطالح فقهي  گاهي زمان و مكان موجب مي
شود و حكم جديد  در اين صورت موضوع تبديل به موضوع جديدي مي. شود» استحاله«
  .افتد العيني مي طلبد، مانند تبديل سگ به نمك در نمكزار كه از نجس مي

اقتصادي، اجتماعي و  ه روابط سياسي، مجموع(گاهي زمان و مكان به معناي عام آن 
شود،  كند و موجب تغيير آن مي بر يك موضوع اثر مي...) هاي علمي و فرهنگي و پيشرفت

در حالي كه در ظاهر موضوع تغييري حاصل نشده و در نتيجه حكم آن موضوع تغيير 
  :گويد اهللا مكارم شيرازي ذيل اين بحث مي آيت. كند مي

شرايطي بر موضوعات خاصي استوار است و هرگاه  احكام الهي با قيود و
ها تغيير نكند، حكم الهي نيز تا ابد تغيير نخواهد  آن شرايط و قيود و ويژگي

حالل محمد حالل الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم «كرد و مفهوم 
نيز همين است، اما اگر در قيود موضوع بر اثر گذشت زمان و تغيير  »القيامة
 مكارم(. ان دگرگوني حاصل شود، چه بسا حكم هم دگرگون خواهد شدمك

   )9: ق1413شيرازي،
آنچه بيشتر در بحث تأثير مكان و زمان مدنظر است همين قسم از تغيير در موضوع 

باشد كه با توجه به آن بسياري از مسائل امروز جامعه اسالمي حل خواهد شد؛ براي  مي
اي مردم آزاد بود، اما اگر امروز هم همين حكم جاري باشد نمونه تملك انفال در گذشته بر

ها نابود خواهد شد و به يغما خواهد رفت و لذا حكومت اسالمي  بسياري از معادن و جنگل
همچنين . اي منظور نمايد برداري از انفال ناگزير است شرايط و ضوابط ويژه براي بهره

سان زنده به انسان ديگر يا از انسان مرده حليت خريد و فروش خون و نيز پيوند اعضا از ان
  .به زنده كه در گذشته جايز نبود و امروز جايز است

فقيه  بسياري از تغييرات صورت گرفته در موضوعات، جنبه حكومتي دارد وبنابراين 
  .به عنصر زمان و مكان اين چنين نگاهي داشته باشد براي رفع مسائل حكومتي ناچار بايد

  عقل حكومتي در فقهكارگيري  به. 2
آنچه در اكثر كتب فقهي و اصولي شيعه بر روي آن تأكيد شده، انحصار ادله به كتاب، 

با توجه به دسترسي مكلفين به ) ع(در عصر حضور معصوم. سنت، اجماع و عقل است
ايشان، كاربرد عقل به صورت گسترده و فراوان نمود و ظهور نداشت؛ اگرچه افرادي مانند 

حركت گرايي  بن عبدالرحمن در زمان ائمه در مسير اجتهاد و عقل ان و يونسبن شاذ فضل
كردند و مورد تشويق ائمه نيز بودند و در مباحث خود با توجه به عام و خاص، ناسخ و  مي

دادند؛ اما اين تالش اجتهادي برپايه  منسوخ، رفع تعارض روايات، عمل اجتهادي انجام مي
  .ودعقل آنچنان عام و فراگير نب
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هجري و عدم دسترسي شيعيان به امام  330با آغاز دوران غيبت كبرا در سال 
مندي از دانايي و توانايي  تري براي روي آوردن به عقل و بهره زمينه گسترده) ع(معصوم

هاي فقهي شيعه از  گرايي در انديشه حال پرسش اساسي اين است كه عقل. آن فراهم گرديد
براي متحول كردن فقه حكومتي جهت هماهنگ كردن فقه با ها و اقتضاءهايي  چه زمينه

هاي مختلف جامعه مدرن برخوردار است و اصوالً چه نوع از  تحوالت اجتماعي در بخش
  تواند به چنين مقصدي نائل شود؟ گرايي ميعقل

تواند منبع استنباط و استخراج حكم  نفسه مي عقل في: عقل منبع استنباط حكم شرعي
گرايي  پذيري تاريخي است و در مقابل هر گونه عقل ين عقلي واجد تكاملچن. شرعي باشد

در حقيقت مراد از عقل در . گيرد پذيري مقاومت نمايد، قرار مي در فقه كه در برابر تكامل
توان  نمي هاي احكام شرعي باشد و االّ اينجا عقلي است كه قادر بر درك مناطات و مالك

  مار آورد و در قالب مالزمه حكم عقل و شرع از آن بهرهشآن را منبع مستقل اجتهاد به
  .برد

اند  كساني كه منكر منبع بودن عقل در استنباط احكام هستند، به اين نكته توجه نكرده
هاي  در اكثر مواقع عقل منبع صدور احكام كلي است و احكام جزئي در پرتو استدالل كه

شوند، چه اينكه اصولي مانند  يده ميكلي عقل از آيات و روايات، به صورت خاصي فهم
گيري شارع، اصل مقدمه واجب، اصل لزوم عادالنه  اصل برائت، اصل اباحه، اصل آسان

باشند كه در استنباط احكام جزئي تأثير  همگي متّخذ از عقل مي... بودن دستورهاي شرعي و
  )1381، عليدوست: ك.ر(. گذارند مستقيم يا غيرمستقيم مي

هم به مثابه روش و هم به عنوان منبع استنباط حكم شرعي مد نظر است، بنابراين عقل 
هر چند فقهاي اصولي از ديرباز و شايد به نحوي فراگير عقل را به مثابه روش به كار 

  .بردند مي
بدان نيازمند است عقل به عنوان منبع استنباط » فقه حكومتي«بر همين اساس آنچه، 

ناميم، تا فقه به وسيله عقل حكومتي  مي» قل حكومتيع«احكام شرعي است كه ما آن را 
بتواند از طريق كشف مالكات احكام، پاي علم، مصلحت و تجارب بشري را بازنمايد و به 

  .هاي مورد رضايت شارع كمك كند توليد معرفت
هاي نظري  تذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه اگرچه كثيري از فقها در بحث

ويژه در  اند، اما در فروعات فقهي به در استنباط حكم شرعي قبول نكردهمنبع بودن عقل را 
مباحث حكومتي، از عقل به عنوان منبع مستقل در طريق استنباط حكم شرعي استفاده 

شيخ انصاري كه از قائالن به عجز عقل از درك مناطات احكام است، : اند؛ از جمله كرده
بر «: گويد ا كه صاحبش اجازه نداده اثبات كند ميخواهد جواز معامله مالي ر هنگامي كه مي
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فرض اينكه مثل فروختن و خريدن و بستن قرارداد تصرف در مال غير باشد، اين نوع 
  تصرفات به حكم قطعي عقل جايز است، نظير استفاده از نور يا آتش ديگري بدون اجازه

  )128: 1ق، ج1415انصار(. »وي
ثبوت نيابت فقها در امور «اي نائيني در مسئله همچنين اساس و پايه استدالل ميرز

شيخ انصاري نيز براي حرام  )46: 1361، نائيني(. ضرورت عقلي حفظ نظام و بيضه است» حسبه
. جويد بودن حفظ كتب ضالل، به حكم عقل بر وجوب ريشه كن كردن فساد تمسك مي

مت احتكار، به حكم عقل صاحب جواهر در استدالل بر حر همچنين ) 215: 1ج ،ق1415، انصاري(
  )481: 22، ج1392نجفي، ق( .كند استدالل مي

ترين مسئله فقه سياسي يعني ايجاد حكومت را  بر همين اساس است كه امام خميني مهم
فإنّ لزوم الحكومه لبسط العداله و التعليم و التربيه «: فرمايد كنند و مي بر اساس عقل اثبات مي

د الثغور و المنع عن التجاوز األجانب من اوضح احكام العقول و حفظ النظم و رفع الظلم و س
. »من غير فرق بين عصر و عصر او مصر و مصر و مع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي ايضاً

  )462: 2ج تابيامام خميني، (
  مصلحت با رويكردي جديد. 3

همچنين در . ستاحكام شرعي تابع مصالح و مفاسد ا) اماميه ـ معتزله(بنابر نظر عدليه 
بنابراين . فقه شيعه احكام حكومتي نيز در راستاي تأمين مصالح جامعه اسالمي است

. در فقه اسالمي، در مقام فتوا و حكم حكومتي از جايگاه مهمي برخوردار است» مصلحت«
اي به اين عنصر نيازمند است و لذا در  به صورت گسترده» فقه حكومتي«بر همين اساس 
  .د جايگاه مصلحت در فقه حكومتي مشخص شوداين قسمت باي

كاربرد مصلحت در احكام فقهي در عصر پيامبر و ائمه نيز قابل : پيشينه مصلحت در فقه
مشاهده است، چه اينكه در روايات گوناگون در موارد بسياري مصلحت براي نيازها و 

جنگ با هايي كه طي  مقتضيات زمان به كار رفته است؛ از جمله صرف درآمد زمين
عليهم به  كافران به دست مسلمانان افتاده در مصالح مسلمين، لزوم رعايت مصالح موقوف

وسيله متولّي وقف، لزوم رعايت مصالح يتيم به وسيله سرپرستان او، رعايت مصلحت در 
فقهاي شيعه نيز ... ارتباط با نوع رفتار با اسيران جنگي، رعايت مصلحت در اخذ جزيه و

  :گردد اند كه اينك به برخي اشاره مي سخن گفته پيرامون مصلحت
سلطان « :نويسد شيخ مفيد در بحث بيع با اشاره به حوزه كاري و دامنه اختيار حاكم مي

... تواند احتكار كننده را وادارد كه غله خود را بيرون آورد و در بازار مسلمانان بفروشد مي
  )616: 1371مفيد،  شيخ(. »تواند با صالحديد خود، بر آن قيمت نهد و مي
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الخروج «: صاحب جواهر نيز در فلسفه اجبار محتكر به فروش جنس خود معتقد است
عن قاعده عدم جبر المسلم باقتضاء المصلحه العامه و السياسه ذلك في كثير من االزمنه و 

  )458: 22، ج1392نجفي، ( »االمكنه
ه وانداشتن مسلمان است بر خارج شدن از قاعد) اجبار محتكر به فروش جنس(اين كار 

ها و  چنين كاري در بسياري از زمان. كاري كه برابر مصلحت عمومي و سياست است
صاحب جواهر در بحث آباد كردن زمين موات نيز نقش مصلحت را . ها شايسته است مكان

مدنظر قرار داده و آن را مورد تأييد فقهاي بزرگي چون شيخ طوسي و عالمه حلي و 
اين فقها علت و : نويسند در ميان علت آن از منظر فقهاي ياد شده ميو  داند شهيدين مي

اند كه  دليل حكم ياد شده را ناشايست بودن موات گذاردن و آباد نكردن زميني دانسته
  )59: 38، ج1392نجفي، (. آباداني آن سود اسالم است

حاكم  :نويسد مياند،  هايي كه با جنگ به دست آمده شيخ طوسي نيز در بحث از زمين
. تواند عمل نمايد داند، مي اسالمي، در اين گونه زمينها، آن گونه كه مصلحت مسلمانان مي

  )235: 1ج ،ق1387شيخ طوسي(
هاي اجتماعي و حكومتي بر  بازشناسي مصلحت: هاي آن مرجع تشخيص مصلحت و مالك

يا ولي فقيه تنها  اي حاكم اسالمي اعم از معصوم عهده حكومت اسالمي است و در هر دوره
تواند مصلحت را تشخيص دهد و بر اساس آن تشخيص حكم صادر  مرجعي است كه مي

: 17حر عاملي، ج(بن جندب  ةنمايد؛ از جمله مانند دستور پيامبر بر قطع درخت خرماي سمر
حرعاملي، (، ازدواج موقت در جنگ خيبر )269: 2حويزي، ج(، ويران كردن مسجد ضرار )376
و باز داشتن مردم از شكار  )101: 6بيهقي، ج( هاي غيرمجاز ، خراب كردن ساختمان)441: 14ج

  )208: 2عسقالني، ج(. حيوانات
  : البته حاكم اسالمي بايد در تشخيص مصلحت مالحظاتي را رعايت كند؛ از جمله 
هايي باشد كه در اسالم براي اداره  مصالح بايد مطابق با اهداف و انگيزه گيري ـ جهت1
  .معه در نظر گرفته استجا

  .ـ عدم مخالفت مصالح با احكام كلي شرعي2
  .ـ رعايت اصل اهم و مهم در تشخيص مصلحت3
  .ـ استفاده از كارشناسان و خبرگان در هر موضوع4

  گيري بندي و نتيجه جمع
دوري فقها از مسائل اجتماعي موجب شده تا فقه از واقعيات در عرصه سياسي به دور 

براي آنكه فقه به عنوان يك برنامه زندگي . چوب مسائل فردي محدود بمانددر چار افتد و
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فقه با موضوعاتي كه ارتباط مستقيم داشته از رشد . ارائه شود بايد درگير مسائل عيني گردد
و بالندگي بيشتري برخوردار بوده است؛ چنانچه در مسائل مربوط به عبادات اين موضوع 

ت مسئله اصلي عموم مسلمانان بوده و مردم در اين زمينه به از آنجا كه عبادا. مشهود است
اگر چه در   اند، هاي عميق در اين زمينه پرداخته كردند، آنها به كاوش فقها بسيار رجوع مي
ي فردي آن پرداخته شده و ابعاد حكومتي، سياسي و فقط به جنبه ،بحث عبادات هم

زمينه مسائل سياسي و حكومتي كه احساس واقع شده است، اما در   اجتماعي عبادات مغفول
  .هاي فقهي بسيار اندك است شده، استنباط نياز نمي

فقيه در . عدم توجه به موضوعات جديد، فقه را از پويايي و سرزندگي بازداشته است
مسائل مستحدثه و غور در متون، براي پيدا كردن احكام مربوط به آنها، با برخورد 

اما به جهت فقدان حكومت اسالمي در . آورد ه را فراهم ميهاي رشد و تحرك فق زمينه
هاي مختلف حيات اجتماعي، و نوع نگاه فقها به دين و  قرون گذشته و دوري فقه از عرصه

كاركردهاي آن، برخورد فقه با مسائل نو كم بوده است و نگاه به فقه بيشتر فردي و جزئي 
مند داشته  هاي اسالمي بايد فقيه نگرش نظام امبراي ارائه نظ. بوده تا اجتماعي و نظام يافته

باشد و با توجه به اهداف و اصول اسالم، احكام الهي را براي اداره يك جامعه نه يك فرد 
  .بما هو فرد استنباط كند

امروز فقه داعيه اداره جامعه را دارد . شرايط امروز با شرايط ديروز كامالً متفاوت است
مي شكل گرفته و به مرحله عمل رسيده است و با توجه به اساس حكومت اسال و بر همين

اي وجود مسائل و موضوعات جديد و بدون پاسخ دور از انتظار  نوپيدا بودن چنين مقوله
هاي مسائل الينحل را درنوردد  نيست و اين وظيفه فقه است كه با بالندگي و پويايي عرصه

اگر در گذشته مسائل فردي و . دازدو به كمك حكومت اسالمي در عرصه تدبير جامعه بپر
گويي به جزئيات مسائل صوم و  داد و فقيه در صدد پاسخ عبادي دغدغه فقها را تشكيل مي

و موارد مشابه بود، امروز با حفظ اين گونه مسائل، موضوعات و مسائل جديد رخ  ةصال
ومت، حدود گوي مسائلي نظير نقش مردم در مشروعيت حك نمايانده است و فقيه بايد پاسخ

و ثغور آزادي از منظر دين، حدود و اختيارات حاكم اسالمي، دايره نفوذ حكم حاكم، نقش 
عبادات و تأثير آنها در سياسات و حكومت، و تعريف حكومت ديني و اسالمي باشد و به 

هاست  عبارت ديگر فقيه امروز بايد فقه بماهو فقه كه ناظر به افعال مكلفين در همه عرصه
را ارائه دهد كه متولي اداره   نظر حكومتي مورد دقت و بررسي قرار دهد و فقهيرا از م

  ترديد چنين رويكردي مستلزم رعايت شرايط و ضوابط بي. جامعه و تدبير حكومت باشد
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  :باشد ذيل به عنوان دستاوردهاي مقاله مي
عبارت ديگر  تغيير زوايه ديد فقيه از نگاه فردي به فقه به رويكرد فقه حكومتي؛ به. 1

  .فقيه بايد به اين يقين و اعتقاد نائل آيد كه فقه، امروزه متولي جامعه است
شناخت و مشخص كردن مسائل مبتالبه كه بدان پرداخته نشده و مورد نياز و . 2

بندي در مسائل مورد مبتالبه  ضرورت جامعه امروز است، چه اينكه با اين رويكرد، اولويت
  .انجام خواهد شد

عين حال كه فقيه در عرصه فقه حكومتي متعهد به فقه جواهري است و مقيد به  در. 3
باشد، بايد نگاه سومي به شيوه استنباط، تحول در موضوعات و توجه به  فقه سنتي مي

كارگيري ادله اربعه در استنباط احكام، اين ادله را از  اقتضائات زمانه خود داشته باشد و در به
هاي جديد نيازمند ادله و منابعي  زيرا ورود به عرصه. ظه قرار دهدمنظر جديدي مورد مالح

بنابراين اوالً، تجديد نظر در مسير فقه شيعه و تغيير آن از . هاي جديد است منطبق با عرصه
فردمحوري به جامعه محوري ضروري است؛ ثانيا،ً فقه بتمامه و كماله اين توان و قدرت را 

حكومتي ورود نمايد؛ ثالثاً، اگر فقه امروز به اين وظيفه هاي جديد و  دارد كه در عرصه
دچار انزوا و قهقرا خواهد شد كه دور از جايگاه  ناگزير تاريخي خود پاسخ درخور ندهد به

  .واقعي آن است
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسه النشر  ،)لميرزا النايينيتقرير االبحاث االستاد االعظم ا( المكاسب و البيعتقي،  آملي، محمد .1
  .االسالمي

  .ق1415 :قم انتشارات كنگره شيخ، چاپ اول، المكاسب، مرتضي بن محمد امين، انصاري، .2
  ش1370 .انتشارات انصاريان چاپ اول، قم، ،دين و سياست در دوره صفوي ،جعفريان، رسول .3
  .ش1379ر اسراء، نش :واليت فقاهت و عدالت، قم واليت فقيه، عبداهللا، جوادي آملي، .4
  تابي .، دارالحياء التراث العربيوسائل الشيعه، ، محمد بن حسنحرعاملي .5
 :قم سسه اسماعيليان،ؤم چاپ دوم، شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، محقق، حلي، .6

  .ق1408
   تابي .، قم، نشر اسماعيليانتفسير نورالثقلينويزي، شيخ عبدعلي، ح .7
  .27/3/63، انات مقام معظم رهبري در جمع طالب و روحانيونبي، اي، سيدعلي خامنه .8

 ش1363
، بيانات مقام معظم رهبري در مراسم هشتمين سالگرد ارتحال حضرت امام ،ـــــــــــــــ  .9
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