درآمدی بر «گفتمان فقه حکومتی»
(تحلیل واژگانی و تبیین فرآیند تاریخی)
مدیر مسئول دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی

مبحث اول :تحلیل واژگان گفتمان فقه حکومتی

«گفتمان فقه حکومتی» از سه واژه گفتمان ،فقه ،حکومت و فقه حکومتی ،ترکیب یافتهه اسهت
این مقاله بر آن است که به تحلیل معنایی و تفسیر واژگانی این واژگان و ترکیب آنها بپردازد
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 1واژه گفتمان ،در اصل از ریشه «گفت» با پسوند «مان» پدیدار گشته است و با واژه گفتگهو
معنایی متفاوت دارد (عمید)2501 :2 ،1831 ،
پسوند «مان» با ملحق شدن ریشه فعلی ،گاهی اسم مصدر میسازد مثهل :زایمهان و سهازمان،
گاهی معنای شباهت را ایفا میکند مثل :سیمان زمانی معنای نسبت دارد؛ مثل :ترکمهان و زمهانی
هم به معنای منش آمده است مانند :شادمان در ههر حهاا از ایهن پسهوند اسهتفادهههای فهراوان
میشود و با آن واژههای گستردهای ساخته شده است (دهخهدا ،واژه مهان) از مملهه «گفتمهان»
است که میتواند به معنای اسم مصدر گفت یا به معنای منش و شباهت را دارا باشد
نخستین بار واژه «گفتمان» برای برگرداندن و ترممه واژهی  discourseبه کهار رفتهه اسهت
 discourseرا در زمان عربی به محادثه ،محاضرة ،خطبة ،حدیث و مقاله و به طهور کلهی سهخن
گفتن ترممه کردهاند (منیر البعلبکی ،المورد) در زبان فارسهی ههم واژهههایی هموهون گفهت و
شنود ،بحث ،خطابه ،گفتار و سخن و از ممله «گفتمان» برای ترممهه ایهن واژه برگییهده شهده
است ولی اکنون واژهی «گفتمان» به عنوان برگردان رواج بسیار فراوانی یافته است ،بهه گونههای
که تفاوت و تمایی معناداری در مفهوم «گفتمان» با واژهههایی هموهون؛ سهخن ،گفتهار و گفتگهو
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مشاهده میشود و در کاربرد رایج فعلی ،نمیتوان آن را معهادا مهکاکره یها گفتگهو تلقهی کهرد،
اگرچه گاهی به خطا یا صواب این معنها و کهاربرد را مشهاهده مهیکنهیم در مفههوم و مصهطل
واژهی «گفتمان» با یک منظومهای از نشانهها ،سخنها و واژهها موامهیم ،بهه گونههای کهه از در
کنار هم قرار گرفتن آنها ،یک معنا و مفهوم واحدی ،اگرچه به صورت یک طیف و امهری مهبهم
و مجمل ،شکل میگیرد و مجموعه معناداری در این رابطه پدید میآید
عناصر مؤلّفه و تشکیل دهنده این مجموعه ،لیوماً در قالب گیارههای زبانی قرار نمهیگیهرد،
بلکه مجموعه طیفمانندی ،از گیارهها و دادههای زبهانی و رفتهاری و نشهانههها و عممهات ،بهه
صورت متنی درمیآیند که نظریهه گفتمهان بهه تحلیهل و ت مهل در آن مهیپهردازد بنهابراین واژه
«گفتمان» در این مفهوم مصطل با واژه گفتگو که به معنای با ههم سهخن گفهتن اسهت ،تفهاوت
اساسی دارد و دو معنا و مفهوم را بیان میکنند
در میان مامعه بشری ،و در عرصه مباحث گوناگون امتماعی و در ابعاد متفهاوت ،سیاسهی،
فرهنگی و اقتصادی ،همواره گفتمانهای فراوانی مشاهده میشود که در رقابهت بها یکهدیگر ،در
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

برابر هم قرار میگیرند و تمش میکنند آن معنا و مقصود مورد نظر خود را بر دیگهری چیرگهی
بخشند و بر آن غلبه کنند و با بهرهگیری از نقها قهوت خهود و شناسهایی و نشهان دادن نقها
ضعف گفتمانهای مقابل ،به عنوان گفتمان مسلّط در مامعه پکیرفته شوند و افکار عمومی را بهه
سمت رأی و دیدگاه گفتمانی خویش دعوت کنند
 2واژه «فقه» در ریشه لغوی در زبان عرب ،به معنای فههم و در عمیهق آمهده اسهت و در
قرون اولیهی اسمم در میان مسلمانان بر اساس آیهی شریفهی« :فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ ُلن ف فِرةَنمِ مِنم طَْ َِاةِفَنم

لِيَتَفَقَّ طوا فِي الدِّيِْ وَلِيطمذِرطوا ةَوْمَ طَْ إِذَا رَجَعطوا إِلَيْ َِْ لَعَلَّ طَْ يَحْذَرطونَ» (توبه )122 :به معنهای فههم عمیهق دیهن
اسممی مصطل گردید
ولیکن با گکشت زمان و به تدریج واژه «فقه» در معنایی متفاوت ،نام رشتهای از دانهشههای
اسممی قرار گرفت که به کار استنبا و اکتشاف احکام شرعی از منابع اسممی هموهون کتهاب
و سنت میپردازد در تعریف این دانش معموالً میگویند« :العلم باألحکام الشرعیه الفرعیّهة عهن
ادلّتها التفصیلیة» (زینالدین22 :1830 ،؛ زحیلی)85 :1 ،1113 ،
دانش فقه از همان دههای نخستین اسممی ،و پس از نیوا قهرآن و بیهان شهریعت در قالهب
سیره و سیرت نبی مکرّم اسمم(ص) و پس از ایشان توسط امامان اهلبیت(ع) پدیهدار گشهت و
در طوا تاریخ همهواره در سهیر تکهاملی خهویش حرکهت نمهود و در پرتهو کتهاب و سهنت و
بهرهگیری از منهج و شیوه صحی امتهاد و استنبا و استکشاف احکام شرعی ،بهه پاسهخگویی
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نیازهای مسلمانان پرداخت و به آنان مسئولیتها و حقوقشان و شهیوه رابطهه و تعامهلشهان بها
دیگران را آموخت و احکام شرعی گوناگون تکلیفی و وضعی ،و احکام اولیه و ثانویهه و احکهام
حکومتی ،احکام ثابت و احکام متغیر را بیهان کهرد و در پرتهو آنهها بهه تنظهیم روابهط فهردی و
امتماعی ،و سبک زندگی و چگونگی رابطهی با خداوند سهبحان و عبهادت او و نحهوه زنهدگی
شخصی و چگونگی رابطه خانوادگی و امتماعی و اقتصادی و سیاسهی و قاهایی و فرهنگهی و
شیوهی مجازات و کیفر و غیره را در پرتو تعالیم حکیمانهی کتاب و سنت پرداخت
موضوع دانهش فقهه :رفتهار اختیهاری و ارادی فهردی و امتمهاعی مکلّفهان اسهت و تمهامی
رفتارهای موارحی و موانحی را در تمامی ابعاد شخصی و غیرشخصی شامل مهیشهود دانهش
فقه آنچنان گستره قلمروی دارد که تمام مراحل حیات انسانی ،را از پیش از والدت تها پهس از
رهسپار شدن به مهان دیگر زیر پوشش قرار میدهد
فقه در این معنا و مفهوم مصطل مهورد تومهه و عنایهت مجموعهه دسهتانهدرکاران مجلّهه
گفتمان فقه حکومتی قرار دارد
 8واژه «حکومتی» از اضافه شدن پسوند «ی» به حکومت پدید میآید منظهور از حکومهت،
قدرت و نظام سیاسی حاکم بهر سهرزمین اسهت و بهه مجموعهه سهاختار و سیسهتم و سهازمان
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دستاندرکار و متولّی امور کمن مامعه و شئون اساسی و مهم آن گفته میشود بنهابراین منظهور
از حکومتی ،چییی است که به حکومت نسبت داده میشود ،و حکومت منسوبالیهه آن اسهت
بنابراین که به حکومت نسبت داده می شود ،متفهاوت خواههد بهود مثهل :امهر حکهومتی ،حکهم
حکومتی ،اقتدار حکومتی و مانند آن
طبق این تحلیل واژگانی ،آشکار میشود که منظور از فقه حکومتی ،آن فقههی اسهت کهه بهه
حکومت اسناد داده میشود و منسوب به حکومت است در بنهد پهنجم ترکیهب فقهه حکومهت
بیشتر مورد واکاوی و ت مّل قرار میگیرد
 1واژه «فقه» در تعامل و ترکیب با واژگان دیگر ،به دو شهکل و دو گونهه ترکیهب گردیهده
است در مواردی واژه فقه با واژگان دیگر ترکیب اضافی را تشکیل میدهد ،مثل فقهه اقتصهادی،
فقه سیاسی ،فقه عبادی و فقه قاایی در این قبیل ترکیبات که اصطمحاً از آنها به «فقهه ماهاف»
تعبیر میشود ،واژه «فقه» به عنوان مااف ،به واژه دیگر اضافه مهیشهود و بهر اثهر آن ،بخهش و
حصّهای از دانش فقه مورد نظر گوینده قرار میگیرد مثمً منظور از فقهه اقتصهادی ،آن بخهش و
حصّه از احکام فقهی است که اختصاصاً ،تنها به احکام ویژه اقتصادی اسمم میپهردازد و حکهم
موضوعات گوناگون اقتصادی را از منهابع اسهممی اسهتنبا مهیکنهد ،همونهین منظهور از فقهه
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سیاسی ،آن فقهی است که به کار استکشاف و امتهاد در احکام ویژه سیاسی مثل مههاد ،امهر بهه
معروف و نهی از منکر ،والیت بر شئون مامعه ،امراء حدود و قصاص و ماننهد آن مهیپهردازد
بنابراین در اصطمح فقه مااف ،تنها یک بخش یا قسمت از مجموعه فقه و حصّهه و پهارهای از
آن در حیطه کار فقیه قرار میگیرد
در زبان عربی برای آنکه ترکیب ،اضافی باشد ،لیوماً مااف به صورت نکره و بدون الهف و
الم ،و ماافالیه به صورت معرفه و با الف و الم به کار میرود مثمً مهیگوینهد :فقهه االقتصهاد،
فقه السیاسه ،فقه األسْرة ،فقه الجیاء ،فقه القااء ،فقه العبادة و مانند آن این ترکیب ،که ماهاف و
ماافالیه در حکم یک واژه و کلمه واحدهای تلقی میشود ،تنها به صورت مسندالیه مهیتوانهد،
در ترکیب با واژهای دیگر یک ممله کامل را تشکیل دهد ،مملهای که معنای تامّ داشته باشهد و
سکوت در برابر آن روا باشد و به اصطمح مملههای باشهد کهه (یصّه السهکوت علیهه) ،ولهی
نمیتوان با تفکیک ماافالیه از مااف یک مملهی کامل داشت
در زبان فارسی هم ،نمیتوان ترکیب مااف و ماافالیه را از هم تفکیک کرد و با آنها یهک
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
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مملهی کامل ساخت مثمً ترکیب درِ باغ ،کتابِ زید ،نمیتواند به یک مملهه تبهدیل شهود بهه
خمف ترکیب وصفی هموون گلِ سرخ ،و کبوترِ سهفید ،کهه مهیتهوان ترکیهب وصهفی را بهه
صورت ترکیب اسنادی درآورد و یک ممله کامل با آن ساخت؛ مثمً بگوییم :گل سرخ اسهت و
کبوتر سفید است
 0امّا گونه دوم از ترکیب فقه با واژگان دیگر ،ترکیب وصفی است ،به گونههای کهه فقهه بهه
صورت موصوف و واژهی ترکیب یافتهه بها آن وصهف و صهفت او قهرار مهیگیهرد مثهل :فقهه
اهلبیت(ع) ،در برابر فقه مکاهب اسممی دیگر؛ هموون فقه حنبلی و شهافعی در ایهن ترکیهب،
صفت نقش توضی و شرح برای موصوف را ایفا میکند و نوعی از فقهه را نشهان مهیدههد در
مواردی که گوینده بخواهد؛ گونهای از فقه را که از مههت روش ،یها از مههت رویکهرد ،یها از
مهت نگاه و یا از مهت مبانی متفاوت است ،از سایر انواع متمایی کند ،این نوع ترکیهب وصهفی
را به کار میگیرد مثمً در ترکیباتی هموون فقه م ثور ،فقه مقارن ،فقه استداللی ،ترکیهب وصهفی
است و نشانگر رویکردی خاص به فقه است مثمً :فقه مه ثور؛ آن فقههی اسهت کهه احکهام آن
برگرفته از متن روایات است و به اصطمح دیگر فقه أثَری است ،در مقابهل فقهه اسهتداللی ،کهه
رویکرد و شیوهی کار فقیه ،ذکر حکم شهرعی همهراه بها ارا هه دلیهل و اسهتدالا بهر آن اسهت
همونین فقه مقارن ،رویکردی از فقه است که در آن بیان یک حکم فقهی همراه بها آراء و انظهار
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مکاهب مختلف فقهی انجام میپکیرد و میان فتاوی و آراء مهکاهب گونهاگون مقارنهه و مقایسهه
انجام میشود
در این قسم از ترکیبات که واژهی فقه با واژهی دیگر ترکیب وصهفی تشهکیل مهیدههد ،در
زبان فارسی ،میتوان آن وصف را مسند در ممله قرار داد و خود فقه را مسندالیه آن گکاشهت و
با آن یک ممله کامل را بازگو کرد
در زبان عربی هم ترکیب باید در هر دو واژهی فقه و وصف آن همهراه الهف و الم بهه کهار
رود چون صفت تابع موصوف است مثمً الفقه المقارن یا الفقه الم ثور
 6اکنون که آشکار گردید ،واژه «فقه» از ترکیب با دیگر واژهها ،گاهی ترکیب اضهافی پدیهد
میآید و گاهی ترکیب وصفی میتوان نتیجه گرفت که فقه حکهومتی ترکیبهی وصهفی اسهت و
نشانگر رویکردی به فقه است که در برابر فقه فردی ،فقه را ناظر به حکومت و امتماع مشهاهده
میکند و در مقام استنبا و استکشاف حکم شرعی از ادله ،به امراء حکم در مهتن مامعهه و بهه
پیاده کردن آن هم ناظر است
از اینرو میان فقه حکومتی با فقه سیاسی یا فقه دولت ،تمایی ومود دارد ،فقه سیاسی یا فقهه
السیاسة و فقه دولت یا فقه الدولة ،فقه مااف است و به حصّهه و بخشهی از احکهام فقهه نهاظر
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است که مرتبط با دولت میباشد و احکام شرعی سیاسی مثل مهاد و امر بهه معهروف و نههی از
منکر ،و قصاص و حدود به طور کلی امور والیی و حکومی را استنبا میکنهد و در برابهر فقهه
اقتصادی و فقه عبادی و فقه خانواده و مانند آن قرار میگیرد اما فقه حکهومتی ،ترکیهب وصهفی
است و رویکرد فقه را در مقام استنبا و امتهاد نشان میدهد که از ابتهداء فقهه تها پایهان آن ،از
مباحث طهارت تا مباحث قصاص و دیات ،نگاهی هم به شهیوهی امهراء و چگهونگی تنفیهک و
پیاده کردن حکم شرعی دارد
اینجاست که نباید فقه حکومتی را با فقه سیاسی خلط کرد ،بلکه یکی ناظر به رویکرد فقههی
در تمامی ابواب فقه است و دیگری ناظر به احکام مرتبط با سیاست و دولهت اسهت و تنهها بهه
بخشی از احکام که منبهی سیاسی دارد میپردازد
مبحث دوم :فرایند تاریخی گفتمان فقه حکومتی

 1فقه حکومتی تاریخی به درازای تاریخ اسمم و شریعت اسهممی دارد والدت شهریعت و
پیدایش دانش فقه بر اساس آن ،در قالب تومه ویژه به فقه حکومتی و در قالب امهراء احکهام و
قوانین شریعت در متن مامعه بوده است بیرگ پیهامبر الههی ،رحمهة للعهالمین (انبیهاء )153 :و
شخصیت عظیمی که به عنوان گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاده شده «يَا أَيُّ َنا المَِِّنيُّ إِنَّنا
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أَرْسَلمَاكَ شَاهِدًا وَمطَِشفرًا وَنَذِيرًا» (احیاب )10 :و او نقش سهراج منیهر و چهراغ روشهنبخهش را در
دعوت و هدایت مامعه به سمت خداوند و حارت حق و صرا مستقیم به اذن و فرمان إلههی
ایفاء میکند «وَدَاعِيًا إِلَى اهللِ بِإِذنِهِ وَسِرَاجًا مطمِيرًا» (احیاب)16 :
این ومود بیمثیل ،از همان أوان بعثت شریعت اسممی را در قالب تومه ویژه بهه مامعهه و
تدبیر و مدیریّت و حاکمیت مامعه بر طبهق شهریعت اسهممی و قهوانین و مقهرّرات فطهری آن
استوار نمود و معماری کرد
نماز که ستون اسمم و در صدر فرامین اسممی و از ارکان دین است ،مهمترین فلسفهی ایهن
ب
عبادت و مناسک این است که انسهان در مقهام منامهات بها مبهدء آفهرینش و پروردگهار و ر ّ
خویش قرار گرفته و از تمامی ماسوی اهلل مدا میشود ایهن فریاهه نیهی ماننهد سهایر فهرا

،

تشریع اولیهاش در قالب مماعت و امتماع بوده است نه نماز فرادا پیامبر اعظم(ص) بهه همهراه
نخستین زن و مرد مسلمان ،حارت خدیجه(س) و امیرالمؤمنین(ع) در برابهر دیهدگان مشهرکان
قریش ،قامت میبست و نماز را در قالب مماعت و امتماع هرچند کوچک برگیار میکرد
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

اسمم یگانه آ ینی است که بنیان فقه و احکام و مقرّرات خویش را بر امتمهاع نههاده و آن را
با صراحت ندا داده است و شریعت اسممی امتمهاع را در ههیش شه نی و سهاحتی از سهاحات،
بیبرنامه رها نکرده است برای آشکار شدن این حقیقت ،میتوان تومّه به این معنها داشهت کهه:
اوّالً در این اندیشه کنیم که؛ دامنهی رفتارهای اختیاری انسهان بسهیار متنهوع و گسهترده اسهت و
نمی توان آنها را شمارش و یا حتی به راحتی دسته بندی کرد ثانیاً بر این بیندیشیم که ،شهریعت
و فقه اسممی ،تمامی آنها را برشمرده و به تمامی آنها احاطه داشته و برای تک تک آنهها (حتهی
کارهای بسیار خرد و نادر) برنامه و حکم و قانون داشته و آنها را مدیریت کهرده اسهت ثالثهاً بهه
این حقیقت تومه کنیم که؛ تمامی این احکام را ،در قالبهای امتماعی ریخته است و بهر بنیهان
مامعه و مدیریت آن پایهرییی نموده است ،اینجاست که آدمی اقرار و اعتهراف مهیکنهد اسهمم
روح امتماع را در قالب حکومت اسممی و حاکمیت شهریعت ،در نهایهت درمههی امکهان در
کالبد احکامش ،به مریان انداخته است (ر  :طباطبایی)155 :1 ،1818 ،
چنین حقیقتی در هیش دین و آ ین دیگری قابل مشاهده نیست نخسهتین نهدایی کهه از مکهه
برخاست و بشر را نسبت به اهمیت امر امتماع تومه داد و مامعه را مورد اهتمام ویژه قهرار داد،
ندای خاتم پیامبران(ص) بهود ،آنگهاه کهه اعهمن کهرد« :وَاعْتَصِنُطوا بِحَِْن ِ اهللِ جَُِيعًنا وَفََفَرَّةلنوا»

(آاعمران )158 :همگی به ریسمان الهی و هر آنوه کهه وسهیله وحهدت الههی اسهت هموهون
حاکمیت و والیت الهیه پیامبر رحمت(ص) چنگ زنید و پراکنده نشوید و برای رسیدن بهه ایهن
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وحدت دینی و حفظ مامعه از تفرقه و انشعاب ،بایهد از میهان مامعهه ،گروههی بسهیج شهوند،
دعوت به نیکی و امر به معروف و بازداشت از بدی و منکر کنند «وَلتَكلْ مِمكلَْ ألمَّنم يَندْعطونَ إِلَنى

الخَيْرِ وَيَأمطرلونَ بِالَُعْرلوفِ وَيَم َوْنَ عَْ الُطمكَرِ» (آاعمران)151 :
آیات فراوان و بسیار دیگری که دعوت به اتحاد و پرهیی از تفرقه میکند و آیاتی که فرمهان
میدهد به تشکیل مامعهی اسممی بر اساس اتفاق و وحدت و بهرهمند شدن از میایای بیشهمار
مادّی و معنوی این موهبت الهی (ر  :طباطبایی ،همهان )151 :سهرّ اهتمهام ویهژهی اندیشههی
اسممی به مامعه از آن روست که؛ افراد انسانی بها تمهامی کثهرت و فراوانهی ،در حقیقهت یهک
انسان میباشند و رفتار ایشان با همهی گستردگی که یهک آب اسهت ولهی در ظهروف مختلهف
ریخته میشود ،متعدّد میگردد پس این آبها که از مهت عدد بسیارند و هر کدام اثر و خاصهیت
ویژهای دارد ،وقتی تمامی آنها در یک ما ممع شوند ،قوت و عظمتی غیر قابهل وصهف پیهدا
میکنند ،انسانها هم چنینند «وَهطوَ الَّذِي خَلَقَ مِْ الَُاءِ بَشَرًا فَجَعَلَنهط نَََنًِا وَهِن ْرًا»( ،فرقهان ،)01:او
کسی است که از آب انسانی آفرید و همان یک بشهر را از طریهق نسهب و سهبب گسهترش داد
همه را به هم وابسته ساخت (ر  :همان)152 :
و بر این اساس در اندیشه اسممی برای مامعه ،شخصیت و هویت مستقل مشاهده میشود،
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که هموون افراد انسانی ،دارای حیات معین و سجل و عمر مشخص ،کتاب ویژه ،شعور و فههم
و عمل و اطاعت و معصیت ،میباشد
علّت این اهتمام نیی کاممً واض است چون آن هنگهام تربیهت و رشهد اخمقهی در یهک فهرد
انسان را که هسته اولیهی پیدایش امتماع است ،مؤثر میافتد که موّ عمومی مامعهه ،بها آن تربیهت
به مقابله و هجوم برنخیید وگرنه قدرت مامعه ،فرد را در درون خود مسهتهلک مهیکنهد ،مثهل آن
است که بخواهیم ماهی قیاآال را در آب شور تربیت کنهیم ،کهه اگهر در همهان روزههای نخسهت
ماهی کوچولو از بین نرود ،ولی مراقبت و نگهداری و تربیت ما ،به اندازهای کهه در برابهر زحمهات
به کار رفته ارزشی داشته باشد ،مؤثر واقع نمیگردد (موسوی همدانی)101 :1 ،1833 ،
از این روست که اسمم مهمترین احکام و شرایع خود؛ هموون حج ،نماز ،مههاد و انفهاق و
به طور کلی ،تقوای دینی را بر اساس مامعه قرار داده است و به گفتههی عممهه طباطبهایی(ره)،
میتوان مدعی شد« :االسمم امتماعی بجمیع شئونه و یهدا علهی ذلهک قولهه تعهالی؛ «وَهَنابِرلوا

وَرَابِطلوا وَاََّقلوا اهللَ لَعَلَّكلَْ َلفلِحطنونَ» (همهان )181 :اسهمم تمهامی شهئون و سهاحاتش بهه صهورت
یکپارچه امتماعی است آیات فراوانی ،بر این حقیقت گواهی میدهند ،از ممه آیه شهریفه 255
سوره آا عمران که گروندگان  628و اهل ایمان را نخست در برابر مشکمت و هوسها دعهوت
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به استقامت و پایداری میکند (إصْبِرُوا) و سپس به آنها فرمان پایداری همگانی را اعمم مهیکنهد
(صَابِرُوا) و آنگاه در مرحله سوم با فرمان (رَابِطُوا) مراقبت و هشیاری نسبت به مرزههای ایمهانی
را یادآور میشود و در پایان با تککر نسبت به مراعات تقوای الههی ،ایهن همهه را مسهیری بهرای
رسیدن به رستگاری و سعادت ماودانه برمی شمرد البتهه بایهد تومهه داشهت کهه رعایهت ایهن
ویژگی در هر مورد ،برای اینکه نتیجهبخش باشد و به همان هدف اصهلی و ته ثیر عمیهق مهورد
نظر برسد ،متناسب با شرایط مقتایات همان مورد است
از اینرو ،هم نوع امتمهاعی بهودن احکهام و قهوانین متفهاوت اسهت و ههم نهوع احکهام و
دستورات گوناگون است
در نتیجه در مورد امتماعی بودن شریعت اسممی این دو مهت باید مورد تومه باشد؛
نخست آنکه امتماعی بودن احکام انواع گونهاگونی دارد مهثمً در فریاههی دفهاع و مههاد
امتماعی بودن به طور مستقیم در ماهیت و هویّت این فریاه نهفته است ولی در فریاهای مثهل
روزه و حج ،امتماعی و ممعی بودن به طور مستقیم در تشریع آنها ومود نهدارد ولهی الزمههی
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

آنهاست ،چون در امتماع بیرگ روزهداران و حجّاج ،در مسامد و مشاعر شرکت مهیکنهد و در
پایان در روز عید فطر و عید قربان ،به اوج شکوه امتماعی خود میرسد ،همونهین در نمازههای
فریاهی یومیه ،مماعت مستحب است ولی برای حاور نماز ممعه با شرایط فقههی گونهاگون
و رعایت فاصلهای که دارد ،امتماع را وامب گردانیده است
امّا مهت دوم ،تفاوت دو نوع تشریع و قانونگکاری فقهی است ،در مواردی وموب ممعی بهه
طور مستقیم است و در مواردی ،چون وامب شدن آن ممکن نبوده ،به عنوان امهر مسهتحب ،قهرار
داده شده است تا مومب حرج و مشقت برای عموم مامعهه نباشهد مهثمً نمهاز مماعهت وامهب
نیست ولی به قدری بر آن ت کید و سفارش شده است که در روایات بسیاری بر آن پافشهاری شهده
است تا مایی که پیامبر اعظم(صلی اهلل علیه و آله) ،در برابر کسانی که تهر نمهاز مماعهت کهرده
بودند ،هشدار داد ،چییی نمانده آنان که نماز در مسجد را رها کردهاند ،دستور دههم ،هیهیم بیاورنهد
و بر درب خانههایشان ریخته و آن را آتش بینند (ر  :همان ،ص  181و )180
خمصه آنکه ت مل و بررسی این دو مهت پیشگفته و اندیشه در ماهیهت احکهام شهرعی و
تنوع و گسترهی آنها ،امتماعی بودن ،شالودهی اصهلی و زیربنها و معمهاری فقاههت اسهممی را
تومه به مامعه و تربیت عمومی و هدایت و رشد امتماعی تشکیل میدهد
 2اکنون که آشکار گردید شالوده فقه و شریعت امتماعی است ،در مورد ضهمانت امرایهی
شریعت و تحقق این احکام و شرایع؛
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اوّالً حکومت اسممی و قوا و نظام و ساختار و توانمندیهای آن را ،برای حفظ شعا ر دینهی
و رعایت اطراف و موانب حدود آن قرار داده است ،ثانیاً فریاهی دعهوت بهه خیهر و امهر بهه
معروف و نهی از منکر را بر آحاد مامعه فرض و تکلیهف کهرده اسهت البتهه در کنهار ایهن دو،
تعیین سعادت حقیقی و تقرّب الهی نیی به عنوان هدف مشتر تعیین شده اسهت تها بهه عنهوان
یک نیروی ویژه برای مراقبت باطنی حتی در اعماا باطنی و آن مایی کهه حکومهت اسهممی و
م موران آن حاور هم ندارند ،اقدام شود
در نتیجه میتوان به وضوح از سیره و سیرت پیامبر اکرم(ص) و از آموزههای کتاب و سهنت
این حقیقت را استشمام کرد که اسمم اوالً به امتماع و مامعه نگاهی ویهژه و اساسهی دارد ثانیهاً
ضمانت امرایی آن را هم حکومت و امر به معروف و نهی از منکر امتماعی قهرار داده اسهت و
از این رو ،تحقق امر به معروف و نهی از منکر واقعی هم بهه ویهژه در مرتبهه عملهی و امرایهی
کاممً وابسته به حاکمیت و سیاستهای کلّی دولت و نظام سیاسی است
بر این اساس است که سکّاندار و احیاگر گفتمهان فقهه حکهومتی در دوران معاصهر؛ معتقهد
است« :االسمم هو الحکومة بشئونها واالحکام قوانین االسمم وهی ش ن من شئونها بهل األحکهام
مطلوبات بالعرض وامور آلیة المرا ها وبسط العدالة» (امام خمینی)13 :2 ،1121 ،
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طبق این دیدگاه و گفتمان ،اسمم همان حکومت به همراه تمامی شئون ویهژهی آن اسهت و
شریعت و احکام اسممی نیی ش نی از شئون آن به حساب میآیند که خود آنهها مهورد ههدف و
غرض اصلی نمیباشند ،بلکه وسیله و واسطهای برای تحقق حکومت اسهممی و ههدف اصهلی
آن که گسترش عدالت است ،میباشد
 8نکته مهمی که در بحث حکومت اسممی و فقه حکومتی حا ی اهمیت اسهت اینکهه اگرچهه
والیت امر مامعه اسممی به تصری قرآن کریم در عصر پیدایش و معماری شهریعت اسهممی بهه
دست باکفایت پیامبر گرامی(ص) است« :المَِِّيُّ أَوْلَى بِالُطؤمِمِيَْ مِْ أَنفلَِ َِْ» (احیاب)6 :
و مردم موظف به اطاعت مطلقه از ایشان میباشند «أَِِيعطنوا اهللَ وَأَِِيعطنوا الرَّسطنو َ» (تغهابن:
 )12و بسیاری از آیات دیگر که شئون والیی و مدیریت امتماعی آن حارت را بیان مهیکنهد و
سیره و سنت آن حارت نیی بر اساس آن استوار گشته است ،با این ومود نکتهی حا ی اهمیهت
در گفتمان حکومتی شریعت اسممی آن است کهه؛ تمهامی آیهات قرآنهی کهه متاهمّن اقامههی
فریاهای از افرا

میباشد و دستور میدهد و الهیام مهیکنهد بهرای تحقهق بخشهیدن و مهثمً

اقامهی عبادات یا قیام برای مهاد و یا به امراء گکاردن احکام حدود و قصاص و به طهور کلهی
اقامهی دین؛ خطاب را متومه عموم مؤمنان میکند و نه ولیّ امر مامعه به تنهایی؛
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(وَأَةِيُطوا الصَّالةَ)( .سورهي نَاء ( / )4آيهي )77
(وَجَاهِدطوا فِي سَِِيلِهِ)( .سورهي ماةده ( / )5آيهي )55
(وَالََّارِقل وَالََّارِةَمل فَاةطَعطوا أَيْدِيَ طَُا)( .سورهي ماةده ( / )4آيهي )53
(أَن أَةِيُطوا الدِّيَْ وَف ََتَفَرَّةلوا فِيهِ)( .سورهي شوري ( / )44آيهي )35

و بسیاری دیگر از آیات قرآنی که از آنها برداشت مهیشهود کهه دیهن یهک صهبغه و روش
امتماعی است و خداوند متعاا مردم را بر پکیرش و حمل آن وادار کرده و می این رنهگ الههی
و اسممی را خداوند برای مامعه نمیپسندد
(هِِْغَمَ اهللِ وَمَْ أَحََْْل مِْ اهللِ هِِْغَمً وَنَحْْل لَهط عَابِدطونَ)( .سورهي بقره ( / )4آيهي )353

بنابراین اگرچه پیامبر اعظم(صلی اهلل علیه و آله) از طرف حارت حق ملّهت عظمتهه ،بایهد
قیام به ش ن امت کند و والیت و سرپرستی و امامت آنها را بر دوش کشد ،ولهی اقامههی دیهن و
فرا

و تحقق شریعت اسممی در متن مامعهه ،موکهوا بهه تهودهههای مامعهه اسهت کهه در

صحنهی امتماعی حاور یابند و با اطاعت و تبعیت با ولیّ امر ،سکاندار حکومهت اسهممی را
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

در تحقق کلیّت و دین در مامعه ،یاری کنند
 1از آنوه از ابتداء مبحث دوم تا اینجا بیان شد ،آشکار میگهردد کهه شهالودهی دیهن اسهمم و
شریعت اسممی بر اساس فقه حکومتی نهاده شده است ،چراکهه قالهب اصهلی احکهام و مقهررات
اسممی متومه مامعه و امتماع بشری است و آن را محور کار خهویش ،بهرای تربیهت و ههدایت
آدمیان قرار میدهد امّا ضمانت امرایی این احکام ،حکومت اسممی و نظام سیاسی اسممی است
شبههای که در این میان مطرح است اینکه اگر این فقهه وشهریعت ،دارای ضهمانت امرایهی
مناسبی بود چرا در طوا چهارده قرن گکشته ،به می سهااههای نختسهین اسهمم ،نتوانسهت بهه
حیات خود ادامه دهد و مای خود را به نظامهای استبدادی قیصر مسلک و کسری منش سپرد؟
ولیکن امماالً در پاسخ این سؤاا باید گفت پیروزی و شکست سنتهای مختلف دینی و غیهر
دینی و نظامهای گوناگون و به تعبیر رساتر گفتمانهای مختلف سیاسی امتماعی ،از واقعیهتههای
تاریخی است که خود میء سنتهای الهی و تغییرناپکیر است (وَلَْ ََجِدَ لَِطمَّمِ اهللِ ََِْدِيالً).

سنت الهی آن است که تغییرات موامع و سنتها از سنت حسن بر شایسته به سنت قبهی و
سیّئی و ناشایست ،به ارادهی مردم مامعه و اقدام آن موکوا است «إِنَّ اهللَ فيطغَيِّنرل مَنا بِقَنوْحِ حَتَّنى

يطغَيِّرلوا مَا بِأَنفلَِ َِْ» (رعد )11 :تغییر سرنوشت اقدام و موامع موکهوا بهه آن اسهت کهه آنوهه در
مومود خودشان است ،تغییر یابد
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بنابراین گفتمان حکومتی پیامبر اکرم(ص) که به صورت نهالی نوپا در مدینة النبهی و مییهرة
العرب شکل گرفت ،در همان اوان ثمردهی خود ،بر اثر نافرمانی و فتنهها و حیلهها و چهرهههای
نفاق درون مامعه اسممی ،نتوانست به حیاب طیبهی خویش ادامه دهد و برای چهارده قرن ایهن
گفتمان فقه امتماعی به سمت گفتمان فقهه فهردی و تعیهین وظیفههی انسهانی مکلّهف در زمهان
حاکمیت و فسق و مور و طاغوت نازا یافت
 0همانگونه که بیان شد ،اساس شریعت اسممی که در مکه مکرمه توسط پیامبر اعظهم(ص)
نهادینه و اعمن گردیهد ،در چهارچوب گفتمهانی سیاسهی-امتمهاعی و در مقابلهه و مخالفهت و
مجاهدت در برابر گفتمان غالب بر قوانین و آداب و شهیوه روابهط امتمهاعی حهاکم بهر مکهه و
تمامی مییرة العرب آن روزگار قرار گرفت و از همینرو ،مخالفتها ،سرکوبهها ،شهکنجههها،
محاصرهها و تمشها در مهت خفه کردن ایهن گفتمهان در نطفهه ،از همهان روزههای نخسهت
آشکار و به صورت بسیار خصمانه و بیرحمانه شکل گرفت
این گفتمان در دومین مرحله از حیات خود ،در مدینه النبی ،علیهرغم تمهامی فشهارها از ناحیهه
گفتمان غالب و حاکم بر معادالت سیاسی-امتماعی ،به صورت گفتمانی پیروز ،موفهق بهه تشهکیل
حکومت گردید و حدود یک دهه تا زمان ارتحاا پیامبر اکرم(ص) به تنظیم روابهط میهان مامعهه و
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حاکمیت و میان آحاد مامعه اسممی ،عموه بر رابطه انسان با خدای متعاا و با خودش ،پرداخت
با اتفاقاتی که در مدینه النبی پس از عروج رسوا گرامی اسمم(ص) افتاد ،گفتمان پیهامبر اکرمبها
تغییر مسیر و نوعی از انحراف و التقا به صورت گفتمان مدرسه خلفاء ،به حیات خود در مییهرة
العرب ادامه داد و سپس بر بسیاری از سرزمینهای آبهاد آن زمهان ،از مملهه ایهران و روم ،مسهلط
گردید و قرنها به عنوان گفتمان غالب بر تنظیم روابط سیاسی-امتماعی به کنشگری پرداخت
 6اما گفتمان شریعت اسممی به صورت ناب و خالص و به دور از هرگونه التقا و انحهراف،
در مدرسه اهلبیت(ع) ،در قالب مریانی غیر غالب و به دور از حاکمیت ،با مجاهدتی طاقهتفرسها
و تقدیم صدها و هیاران قربانی و تحمل زندان و شکنجه و به صورت تقیه و مخفیانهه ،حهدود دو
قرن و نیم تا عصر غیبتِ آخرین ذخیره الهی به اوج تعالی و کماا وحیانی خویش رسید
این گفتمان هر چند بر محور والیت و برای مهدیریت حیهات فهردی و امتمهاعی انسهان و
تربیت مامعه و اقامه قسط و عدا در روابط امتماعی استوار بود ،ولهی بهه مهی ایهامی محهدود،
نتوانست به صورت گفتمان غالب به تنظیم روابط مامعه اسممی بپردازد
 3با انتقاا مامعه به شرایط مدید و شروع عصهر غیبهت ولهی اعظهم الههی(عج) گفتمهان
شریعت اسممی با سیراب شدن از سرچشهمه الیهیاا معهارف وحیهانی اههلبیهت عصهمت و
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طهارت(ع) در قالب گیارههای روایت شده از آن خاندان پا (ع) به صورت گفتمان فقه مدرسهه
اهلبیت(ع) و بر اساس امتهاد فروع از اصوا و تفریع قواعد کلی و امّههات رخ نمهود نخسهت
گیاره های روایت شده در قالب اصهوا اربعما هة ،و سهپس بها تنظیمهی مدیهد در قالهب متهون
حدیثی ،از ممله کتابهای چهارگانهی کافی ،من الیحاره الفقیه ،تهکیب و استبصار در آمهد ،و
سپس توسط رادمردانی هموون شیخ مفید و سید مرتای و شیخ طوسی(ره) در قالهب گفتمهان
فقه م ثور و تنظیم احکام و مقررات فقهی در چارچوب نصوص و گیارههای مسهتخرج از زبهان
ا مه(ع) تا عصر ابنادریس و محقق حلی به مامعه اسممی عرضه گردید
 3با تشکیل مدرسه حله ،از اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجهری ،رویهش چههرهههای
بینظیری هموون محقق و عممه حلی و نگارش کتاب گرانسنگ شهرا ع االسهمم ،گفتمهان فقهه
اهلبیت(ع) در لباس نو تبویب گردید؛ و با ورود به عرصه استدالا و تنظیم ادله و براهین عقلهی و
نقلی و اصوا و قواعد کلی ،به تدریج هویت علمی و استقملی خهود را از فقهه و اصهوا مدرسهه
صحابه  -که گفتمان غالب بود -رسماً اعمم کرد و در ادامه با تولد مدرسهة مبهل عامهل و شهام و
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

تربیت قلههایی هموون شهید اوا و ثانی در قالب فقهی متقن و بر اساس امتههاد متکهی بهه منهابع
کتاب و سنت پیامبر و اهلبیت(ع) به تمامی منبههای فردی تکلیف انسان در برابهر خهالق و خلهق
پرداخت و شرایط زیست مؤمنانه را در زیر سلطه گفتمان مدرسه فقهه صهحابه و حاکمیهت تقیهه و
خوف ،بر طبق گفتمان فقه اهلبیت(ع) تنظیم و تقدیم پیروان خاندان عصمت و طهارت(ع) نمود
 1با استقرار دولت صفوی (قرن دهم هجری) سیل مهامرت عالمان فرهیختهه دیهار شهام و
لبنان به همراه محقق ثانی (کرکی) به خطهی ایرانزمین ،گفتمان فقه اههلبیهت(ع) بها خهروج از
شرایط تقیه و فشار حاکمیت گفتمان مدرسه صحابه ،حداقل در نواحی سهرزمین پهنهاور ایهران،
عموه بر مبارزه با تحجر و ارتجاع علمی و دفاع عالمانهه از حرکهت عقلهی و اصهولی در برابهر
گفتمان اخباری که میرفت به صورت گفتمان غالب در مامعه پیرو اهلبیت(ع) درآیهد ،توسهط
استاد الکل وحید بهبهانی (م1250ق) ،اوالً بر کمهاابخشهی و پیشهرفت و تعهالی و حرکهت بهه
سمت امتهاد معمّق ،بویژه توسط شیخ انصاری و تولیهد دا هرة المعهارفههایی هموهون مفتهاح
الکرامه و مواهر اکمم و تولید علم در علوم اقماری فقه ،هموون حهدیث ،اصهوا فقهه ،رمهاا،
قواعد فقهیه و پرداخت ،و ثانیاً به تدریج با برونرفت این گفتمان از ال ههراس و تقیهه وارد
عرصههایی مدید در تنظیم روابط سیاسی-امتماعی گردید و ظهور و بروز خویش را به عنهوان
گفتمانی در حاا رشد ،شرایط و زمینههای مدید را برای شرح و تبیین خویش مغتنم شمرد
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در این دوران اگرچه گفتمان فقه اهلبیت(ع) را نمیتوان صددرصد در ایران عهد صفوی بهه
عنوان گفتمان غالب و در تراز فقه مطلهوب تلقهی کهرد ،ولهی در بسهیاری از روابهط امتمهاعی،
خانوادگی ،اقتصادی و حتی قاایی ،عموه بر آیین و مناسک مکهبی و عبادی ،این گفتمان معیهار
و مرمعیت فراوانی یافت و به عنوان تجربهای نوپیهدا ،وارد افقههای گفتمهانی مدیهد شهد و در
بسیاری از امور سیاسی هموون اقامه نماز ممعه ،تحلیهل و بررسهی حکهم خهراج و مقاسهمه،
مهاد و مبارزه با هجوم بیگانگان روس توسط فقیهانی هموون کاشهفالغطهاء و نراقهی و بهروز
عملی والیت فقیه در تنظیم روابط مختلف امتماعی ،سیاسی ،امور حسبیه  ،تولیت اوقاف عامهه،
اخک و توزیع وموهات شرعی ،داوری میان متخاصمین ،تنظیم قبالههای نکاحیهه ،وصهایا ،بیهع و
شراء ،اماره و سایر عقود معاملی و ایقاعات به نقشآفرینی فعاا دست یازید
 15حکم تحهریم تنبهاکو (1851ق) توسهط میهرزای شهیرازی و مبهارزه عالمهان بهیرگ در
شهرهای مختلف اصفهان ،تهران ،تبریی و

با استبداد داخلی و استعمار خارمی نشانهههایی نهو

از حرکت گفتمانی اهلبیت(ع) تلقی میشود
با پیدایش گفتمان عدالت طلبانه عصر مشروطه ،گفتمان فقه اههلبیهت(ع) عهموه بهر ادامهه
حرکتهای گکشته خویش در زمینه گسترش و تعمیق فقه فهردی و تنظهیم روابهط اقتصهادی و
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امتماعی ،ورود به عرصههای گفتمانی حرکت مدید خود را تجربهه مهیکنهد نهاهت عهدالت
طلبانه که بر اساس گفتمان فقهی عالمان دینی ،بویژه مایگاه فقیه در نقشآفرینهی سیاسهی پدیهد
آمده بود ،اگرچه با غلبهی گفتمهان مشهروطیت و ورود عناصهرال یک و وابسهته در نهایهت بهه
انحراف کشیده شد ،ولی از مهت حرکت گفتمانی و ورود چهرههایی تابنها هموهون آخونهد
خراسانی (م1821ق) و محقق نا ینی (م1800ق) گامی رو به ملو ،در مسهیر کهنش امتمهاعی و
شکلدهندی حرکتهای مردمی محسهوب میشهود ههر چنهد بها سهیطرهی امانهب و کودتهای
انگلیسی رضاخان و کودتای آمریکایی  23مرداد و حرکت روشهنفکران بیگانههپرسهت ،گفتمهان
فقهی مدرسه اهلبیت(ع) با چالشهای مدی روبرو گشت ،تها آنجها کهه بهه حهد ممنوعیهت و
حصر و زندان و شهادت رسید ،ولی نقش رادمردانی هموهون شههید شهیخ فاهل اهلل نهوری و
شهید مدرس و مرمعیت بیرگان نجف هموون سید ابوالحسن اصفهانی و بویژه تاسیس حهوزه
علمیه قم به دسهت پربرکهت و کفایهت شهیخ عبهدالکریم حها ری یهیدی و تهداوم آن در عههد
مرمعیت آیتاهلل سید حسین برومردی و نقش فدا یان اسهمم و دخالهت بیرگهان در تحقهق و
رهبری نهات ملی شدن نفت و سایر کنشهای سیاسی و امتماعی زعیمهان پرچمهدار فقاههت
شیعه ،حرکت تکاملی و گفتمانی فقه اهلبیت(ع) کاممً برمسته و پرتأللؤ است
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 11آخرین حلقه از حرکت گفتمانی فقه اهلبیت(ع) در عصر مدید ،با نهاهت  10خهرداد
و قیام معمار کبیر انقمب اسممی از دهه چهلم شمسی آغاز میکردد
امام روحاهلل خمینی(ره) که احیاگر آیین اسهمم نهاب محمهدی در عصهر حاصهر محسهوب
میشود ،خهالق شهگفتیهاسهت و از مملهه شهگفتیههای کارآمهد او ،خلهق مفهاهیم مدیهد و
پرچمداری گفتمانهای مهم امتمهاعی-سیاسهی اسهت عهموه بهر گفتمهان انقهمب اسهممی و
ممهوری اسممی که شاهبیت حرکت او محسوب مهیشهود ،راهانهدازی گفتمهانههای عهدالت،
استقما ،عیتطلبی ،معنویت ،خداطلبی ،استکبارستییی ،حرکت مهانی مستاعفان ،مقابلهه فقهر
و غنا ،شیطان بیرگ بودن آمریکا ،اسهمم آمریکهایی و اسهمم نهاب محمهدی(ص) ،فلسهطین و
مبارزه با صهیونیست ،و مفاهیم و گیارهها و گفتمانههای ریهی و درشهت دیگهری کهه در مقهام
احصاء و استقراء تمهامی آنهها نیسهتیم ،مملگهی مجموعههای معنهادار را در سهپهر کهنشههای
امتماعی-سیاسی در سط ایران ،منطقه و حتی در معیار مهانی پدید آورده و میآورد
از مهمترین کارهای حارت امام(ره) قبل از پیروزی انقمب اسهممی ،طهرح گفتمهان «فقهه
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

حکومتی» است اگرچه بنیان فقه و شریعت اسممی چنانوه گکشهت از اسهاس بهرای مهدیریت
مامعه اسممی بهوده اسهت ،ولهی بها فهراز و فرودههای ههیار و چهارصهد سهاله گفتمهان فقهه
اهلبیت(ع) ،به می برخی از استثناهای نادر ،موفق به غلبه مطلق و تاسیس حکومهت بهر اسهاس
گیارههای گفتمان خویش نگردید
حارت امهام(ره) بها طهرح مسهئله ضهرورت تاسهیس حکومهت اسهممی بهر مبنهای فقهه
اهلبیت(ع) و تبیین مایگاه والیت فقیه در این عرصه گفتمان فقهه حکهومتی را بهه عنهوان یهک
ضرورت امتنابناپکیر و به عنوان بدیل نظام سلطنت و گفتمان مشروطه از دهه چهل بر مامعهه
عرضه و آن را پیشنهاد نمود و در محافل علمی و آکادمیک و مکهبی و روشهنفکری و در حهوزه
و دانشگاه و مراید و رسانهها ،مورد تومه و محطّ انظهار موافهق و مخالفهت قهرار گرفهت و در
نهایت با استقباا شدید مردمی ،طیّ تظاهرات و راهپیما یهای سااههای  06و  03و بهاالخره در
رفراندوم  12فروردین  1803و رأی حدود  11درصدی مامعه ،این گفتمان به عنهوان نقشهه راه
حرکت سیاسی-امتماعی مامعه ایرانی مورد قبوا و تدیید قرار گرفت
لیکن پکیرش این گفتمان از سوی آحاد ملت ایران به ایهن معنها نبهود کهه صهب فهردای آن
امکان تحقق و به فعلیت رسیدن این آرمان فراهم شود؛ چرا که فرآینهد گفتمهانی ،امهری فهوری
نیست که در لحظه اتفاق بیافتد ،بلکه امری تهدریجی ،زمهانبهر و فراینهدی اسهت کهه در قالهب
پروسه و بازههای زمانیِ ویژه با مجاهدت خستگیناپکیر و ته مین زیرسهاختههای مختلهف آن
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دست یافتنی خواهد بود بنابراین اگرچه طرح این گفتمان در دهه چهل اتفاق افتهاد و در اواخهر
دهه پنجاه با رأی قاطبه مردم پکیرفته شد ،ولی این پکیرش به معنهای شهروع حرکتهی در مسهیر
تحقق گفتمان فقه حکومتی تلقی میشود که نیازمند تحوا حاکمیت و سیستمهها و سهاختارها و
نظامهای متفاوت آن از سیستم ال ی ک و سهکوالر و وابسهته بهه سیسهتم آرمهانی مهورد نظهر در
گفتمان فقه حکومتی و حاکمیت قوانین و مقررات اسممی است
 12در این نگاه احکام شرعی و مقررات فقهی مملگی ابیار و وسیلهای در دست حاکمیهت
اسممی قرار میگیرند تا بوسیله آنها و در چارچوب حفظ مصال به آرمانهای اسممی هموهون
بسط عدالت و قسط و نشر معارف اسممی و تحقق تعلیم و تربیت وحیانی دست یابد
بدیهی است که چارچوب گفتمانی برای «فقه حکهومتی» بهه عنهوان یهک پروسهه علمهی و
فرآیند تدریجی ،یک ضرورت امتنابناپکیر است تا در پرتو آن و با طرح اراء و افکهار مختلهف
و گاه متقابل ،راه برای رسیدن به مقصود هموار گردد
در برابر آنان که به دنباا آماا و آرزوهای الحادی سکوالرییاسیون مهیباشهند و مسهیر آن را
دموکراتییاسیون تعریف میکنند ،مسیر حرکت انقمبهی مومنهان همهوار کهردن راه بهرای تحقهق
گفتمان فقه حکومتی و امتماعی است به عبارت دیگهر ،بهرای نیهل بهه اههداف واالی انقهمب
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اسممی و رسیدن به مردمساالری دینی و حاکمیت قهوانین اسهممی ،تقهدیم رضها و خشهنودی
حکیم علیاالطمق و آنوه را که ربالعالمین برای سعادت انسان در دنیا و آخهرت مهیپسهندد،
حرکت در مسیر تحقق غلبه و گسترش گفتمان فقه حکومتی الزم و ضروری است
گفتمان فقه اهلبیت(ع) که طی چند قرن حرکت سختکهوش و مههاد و امتههاد مسهتمر،
ظرفیتهای خویش را برای تبیین زندگی مومنانه در شرایط حاکمیت مور و غلبهه ظلهم و سهتم
به فعلیهت نیدیهک کهرده اسهت ،در حرکهت گفتمهانی مدیهد خهویش بایهد بها اسهتفاده از آن
ظرفیتهای الییاا که بر معارف وحیانی و چشمههای موشان علوم اهلبیت(ع) اسهتوار اسهت،
وارد عرصههای مدید گردد و به عنوان گفتمان غالب به سمت کسهب رضهای الههی در شهئون
حکومت با نظر به مجموعه ابواب فقهی از طهارت تا دیات ،با نگرش حاکمیتی و ممحظه تهاثیر
هر حکم و فرع فقهی در نظام اسممی و تشکیل مامعهه نمونهه و تحقهق حیهات طیبهه اسهممی
حرکت نماید بدیهی است که ایهن حرکهت نیهی هموهون گکشهته نیازمنهد مههادی مسهتمر و
امتهادی مواهری و عمیق بر پایه آنوه سلف صال در تراث بیبدیل خویش برای آینهدگان بهه
ودیعت گکاشتهاند ،میباشد
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 18در مجله «گفتمان فقه حکومتی» هدف آن است که «فقه حکهومتی» بهه مثابهه یهک امهر
گفتمانی که به ویژه از عصر مشروطیت به بعد ،در ایران مطرح شهده اسهت و در عصهر انقهمب
اسممی و پس از پیروزی آن و استقرار نظهام ممههوری اسهممی توسهط معمهار کبیهر آن امهام
خمینی(ره) به صورت یک گفتمان غالب در مامعهی ایرانی واقع شده است و مورد اقباا عمهوم
ایرانیان قرار گرفته است ،مورد تجییه و تحلیل و نقد و نظر قرار گیرد و اکنون که این گفتمان بهه
طور ویژه در مطم انظار و افکار خاص و عام ،فرهیختگان و حوزویان و دانشهگاهیان و اربهاب
زبان و بیان و قلم و قدم و رسانه و منبر و بلندگو و تریبون ،قهرار گرفتهه اسهت ،بهیش از پهیش
مورد بررسی عمیق گفتمانی قرار گیرد و با طرح و بررسی گفتمانههای دیگهر هموهون گفتمهان
سکوالرییاسیون و گفتمان لیبرالییم و غربگرایی و گفتمان فقه فردی و فقهه غیهر امتمهاعی بهه
تعمیق بیش از پیش مباحث تحلیلی این گفتمان ،امداد رساند و فرضهیهههای رقیهب را در درون
چالش گفتمانی خویش ،خردمندانه به چالش کشاند و در مقابل؛ گفتمانههای همسهو ،هموهون
گفتمان عدالت ،گفتمان آزادی و حرّیت ،گفتمان توحید و عبودیت و بندگی ،گفتمان اسهتکبار و
درآمدی بر
گفتمان فقه حکومتی
)تحلیل واژگانی و تبیین
فرآیند تاریخی)

ظلمستییی ،گفتمان صل و ارزشهای انسانی ،گفتمان مهان عاری از خشونت و سمح کشهتار
ممعی ،که در راستای گفتمان فقه حکومتی قرار دارند ،مورد تحلیل مدّی و ویژه قهرار گیرنهد و
علمکرد هر یک به روشنی و شفافیت آشکار گردد
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