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چکیده

این مقاله بخش اول از متنِ قلمی شدة خارج فقه مبانی فقه حکومتی استاد میرباقری است ،که در دو
بخش تنظیم شده است« :مراحل سیر بحث از مبانی فقه حکومتی» و «بررسی رویکردهاای مختلاد در
تعرید فقه حکومتی» .در بخش اول در قالب پنج مرحله از قرار ذیل خواهد بود :بیان تعریاد و رارور
فقه حکومتی؛ طرح و طبقهبندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی؛ طرح رویکردهای مثبت و منفی در
دست یابی به فقه حکومتی؛ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلد در مبانی فقه حکومتی و طرح نظریه
جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی .بخش دوم نیز پس از تعرید اجماالی فقاه و حکومات باه اار
دیدگاه در تعرید فقه حکومتی اشاره خواهد داشت :دیدگاه اول :فقه حکومتی ،فق ی که به احکام مبتالبه
حکومت میپردازد؛ دیدگاه دوم :فقه حکومتی ،فق ی که با رویکرد حکومتی استنباط شاده باشاد؛ دیادگاه
سوم :فقه حکومتی ،فقه ناظر به اجراء و حل تزاحما احکام؛ دیدگاه ارم :فقه حکومتی ،به معنای فقاه
احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ .ادامه بحث دیدگاهها و تعرید مختار به شماره پسینی این مقالاه ددر
شمارههای بعدی گفتمان فقه حکومتی) واگذار شده است.
واژگان کلیدی :فقه حکومتی ،مبانی ،رویکردها ،تعارید
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مقدمه :مراحل سیر بحث از مبانی فقه حکومتی

در این بحث ،قصد بر این است که فقه حکومتی را از یک سلسله بنیاانهاا و زیربناهاا ازااز
کنیم نه از روبناها .ف رست اجمالی و مراحل این بحث ،از این قرار است:
مرحله  :3بیان تعريف و ضرورت فقه حکومتی

در این مرحله باید گفت که مقصود از فقه حکومتی یست .و تعارید و رویکردهای رایج فقه
حکومتی و حکم حکومتی بررسی و مقایسه شود تا به یک تعرید قابل قبول برسیم و هم ناین،
بگوییم که فقه حکومتی ،ه ررورتی دارد و رارور یینای تحاول و پیتارفت فقاه در حاوزه
مباحث اجتمایی یست؟ مگر در در حوزه استنباط دینی و تفقه دینی کناونی اه خال ای وجاود
دارد که ما برای پر کردن ان خالء باید وارد یک یرصه جدیدی از تفقاه و فقاهات باه ناام فقاه
حکومتی شویم .اگر این خالء و کمبود را خوب تصویر کنیم ،راحتتر میتوانیم قضاو کنیم کاه
کدام نظریه این خأل را تأمین میکند؟
مرحله  :2طرح و طبقهبندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی
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فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از ان ا قبل از ورود باه فقاه حکاومتی،
ررور دارد؛ و به تعبیری ،تبیین و تنقیح و بسط مبانی ،پیش نیاز ورود به بحاث فقاه حکاومتی
است .این مبانی ،یکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانشهای مختلد هستند البتاه برخای از
این مبانی ،مباانی یاام و مباانی مطلاه فقاه و برخای دیگار ،مباانی فقاه حکاومتی هساتند1.
یکی از کسانی که در بین متأخرین ،بحاث حکومات دینای و نظاام ساازی اساالمی و فقاه
نظاما را یمیهتر از دیگران تعقیب کردهاند ،مرحوم ش ید صدر; هستند .ایتان قبال از انقاالب
اسالمی یمدتاً به نظام اقتصادی اسالمی پرداختند و پس از انقالب هام ،در زمیناه تادوین نظاام
سیا سی اسالمی تالش کردند .ایتان در طراحی ساختار قدر در جامعه اسالمی ،از مثال مقبولاه
«یمر بن حنظله» شروع نمیکنند .دهر ند که این موارد هم محترم است و در جای خاودش در
این بحث ،باید مورد استفاده واقع شود و به کار گرفته شود) بلکه بحث نظریاه خالفات و نظریاه
ش اد و استت اد را مطرح میکند؛ به این صور که فق ا شاهدند و مردم خلیفاه ا هساتند و
لذا نویی حکومت مطرح میشود که در ان ،برای مردم ،حه خالفت و برای فق ا مقاام استتا اد
ددر طول مقام انبیاء و مقام ا مه ):قا ل میشویم و باید بین این طبقه شاهد و نظام خالفت جماع
کنیم و یک نظام سیاسی طراحی کنیم.
در بین منتقدین نظریه والیت فقیه و فقه حکومتی هم کسانی هستند کاه مایخواهناد ابتادا
مبانی بحث حل و فصل شود و از همان مدخل ،سراغ حالجی مستندا قرانای و روایای نظریاه
والیت فقیه و فقه حکومتی بروند .به ینوان مثال ،دکتر م دی حا ری از یک طرف ،از این بحاث
میکند که موروع حکمت و فلسفه« ،هستی» است ،اما موروع داناش« ،اساتی» دنسابت باین
واقعیا ) است؛ یعنی بحث هلیا بسیطه و هلیا مرکبه ،و بحث مایکنناد از اینکاه «هساتی و
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استی مقدور» ،مربوط به حکمت یمل و «هستی و استی زیرمقادور» ،مرباوط باه حکمات نظار
است .ایتان میگویند :معیار صحت حکمت یملی و حکمت نظری دایم از فلسفهها و داناشهاا)
به ررور منطقی و ررور ریاری برمی گاردد ناه باه تبعیات از شارع و اساتناد باه وحای .و
نتیجهگیری میکنند که دانشهایی که مبنای اداره جامعه هستند ،هیچ استنادی به شارع ندارند و
انسان ان ا را براساس محاسبا نظری و با روش تجربی به دسات مایاورد .وقتای داناش اداره،
مستند به دین نبود ،طبیعتاً ربطی به فقاهت پیدا نمیکناد و دساتگاه فقاهات ،موراوییتی بارای
منصب تصدیگری نخواهد داشت! از طرف دیگر ،ایتان براساس نظریا جامعهشناسی مادرن و
مطالعااا باسااتانشناساای زاارب ،پیاادایش جامعااه انسااانی را بااه راارور رفااع راارور هااا و
نیازمندیهای انسانی ،مادی و طبیعی بر میگردانند که بتر در این فرایند ،بادون هادایت انبیااء،
ارام ارام و با روش ازمون و خطا و همافزایی با تجاارب گذشاته تااریخی ،داناشهاای فلسافی،
اجتمایی و تجربی که ی دهدار برنامهریزی اجتمایی هستند را به وجود اورده است .از این منظار
هم ،پیدایش و تکامل جامعه و دانشهای مورد نیاز برای جامعهپردازی ،مورویی نیست که دیان
درست کرده و تحت تعلیم انبیای ال ی شکل گرفته باشد .بر این اساس ،حکومات باه یاک امار
یرفی زمینی تبدیل میشود که حقانیت و معیار صحت ان ،باه حاه حاکمیات طبیعای و متااع
انسان بر محیط زیست بر میگردد که ان را از طریه «توکیل» ،که یک قرارداد و ایتبار اجتمایی
است ،ایمال میکنند .پس از ان مبانی ،حکومت دینی و والیت فقیه و فقه حکومتی در نمیایاد.
لذاست که او مدیی میشود که والیت فقیه ،مجاز اندر مجاز اندر مجاز است!
اما در مقابل ،ما والیت فقیه را شعبهای از والیت نبی اکرمدص) و والیات نبای اکارمدص) را
ناشی از والیت ا تبارک و تعالی میدانیم و معتقدیم فقه حکومتی باید ناظر به نظاما و قوانین
اجتمایی دایم از قانون اساسی و قانون یادی و حتی ا ین نامههای اجرایی) باشد که مایخواهاد
در سیاستگذاری ،برنامهریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد ،و باه طاور خالصاه ،مایخواهاد
تنظیما امور اجتمایی را ی دهدار شود .طبیعی است که رسیدن به نین فق ای ،نیازمناد تبیاین
یک سلسله مبانی است .اگر از این مبانی بحث کرده باشیم ،میتوانیم ریته بسایاری از اخاتالف
اقوال و انظار در مباحث فقه حکومتی را در این مبانی جستجو کرده و از انجا حل و فصل کنایم.
این مبانی را میتوان به ند دسته و طبقه ،تقسیم کرد:
 .1مباني کالمي و فلسفه دين

بعضی از مبانی فقه حکومتی ،در حوزه یلم کالم باید مطرح شود .ما اگر بخواهیم ساحت فقه
را به یرصه تکامل اجتمایی و مقوله حکومت ،ارتقاء بختیم ،بایاد اندیتاههای کالمای را ارتقااء
دهیم .اگر ظرفیت کالمی ما ارتقاء پیدا نکند ،ارتقاء ظرفیت فقه ،ممکن نیست؛ را که اهداف فقه
در کالم ارتقاء پیدا میکند .به تعبیر دیگر ،ظرفیت فقه را در خود فقاه بحاث نمیکنناد بلکاه در
کالم بحث میکنند .به ینوان مثال ،نگاه رایج این است که امام ،7مجری قوانین اسات ،از ایان
نگاه ،والیت دینی و مدیریت اجتمایی در نمیاید .این امامت ،یک امامت حداقلی است و در حاد
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«زیار جامعه کبیره» نیست .جامعهای که به خالفت ال ی و والیت حقه در مقیاس جامعه کبیره
ایتقاد دارد ،در حیا اجتمایی هم از امام و ولیّ خود تبعیت میکند و مناسک ان را دنبال میکند
و گر نه نقش امام و ولیّ ،مثل نقتی که «قطب» در تصوف دارد ،به حوزه خصوصی تنازل پیادا
می کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالی حیا اجتمایی نخواهد داشت.
بعد از ر نسانس در زرب وقتی می خواستند نقش دین را به حوزه خصوصای کااهش دهناد و
رابطه جدیدی بین توسعه مادی و سعاد اخروی تعرید کنند ،مباحث فلسفه دین و کالم جدیاد
را مطرح کردند و سپس به فرهنگسازی اجتمایی پرداختند« .لوتر» که یک کتایش پروتساتان
بود در واقع ،تحلیل جدیدی از مبانی ایتقادی دین ارا ه داد که با توسعه مادی سازگار باشد .ان اا
«دین» را ی ده دار حوزه خصوصی ،و «حکومت» را ی اده دار توساعه اجتماایی پایادار معرفای
کردند و به تدریج «دولت مدرن» را شکل دادند .در فضای دولت مدرن ،دیان ،حاداقلی و دولات،
حداکثری و توسعه یاب است 2.از این رو ،باید توجه کرد که ان مسئله مستحدثه اصلی که اماروز
با ان روبرو هستیم ،صرفاً تکنولوژی یا مورویا خُرد و حتی صارفاً مسائله نظاماا اقتصاادی
نیست ،مسئله مواج ه اسالم و تجدد در موروع دولت مدرن اسات کاه دولات مادیریت توساعه
پایدار در مقیاس جامعه ج انی است 3.به تعبیر دیگر ،مسا ل مستحدثه قبلی تغییر کرده و منحال
در مسئله حادث بزرگ و جدیدی شده است .مسئله مستحدثه امروز ،فقط بانک یاا نظاام اقتصااد
سرمایه داری نیست ،بلکه یک نظام شامل است که لیبرالیسم سیاسی ،فرهنگای اقتصاادی را باه
یک ساختار اجتمایی تبدیل میکند .امروزه ،ج ت کلی دانش مدرن به این سامت مای رود کاه
مدیریت زربی را منسجمتر ،و فراگیرتر و یمیه تر کند و این ،یعنی وارد کاردن تفکار ماادی در
ایماق جامعه ،فراگیری نسبت به همه یرصههاای سیاسای ،فرهنگای و اقتصاادی ،و انساجام و
تبدیل ان ا به حلقا مکمل یک جور ین بزرگ اجتمایی .انچه ما امروز به ینوان فقه حکاومتی
و مبانی فقه حکومت ،با ان مواجه هستیم ،مسا ل پیچیدهای از این دست است.
در مقابل ،یکی از این مبانی کالمی اسالمی ،مبانی حکومت دینی و بحث پرستش اجتماایی
و بحث اصل دین است .ما هم باید سه ینصر دین ،حکومت و پرستش اجتمایی را به هام پیوناد
بزنیم و ان ا را در بستر تکامل یلم کالم و فلسفه دین ،به یک سنخ و از نو ،تعریاد و بازشناسای
کنیم تا بتوانیم به یرصه فقه حکومتی وارد شویم .انچه در دین امده ،فراتر از ان حدی است کاه
در یلم کالم گذشته بوده و مبنای دین داری و رفتار یام اجتمایی متدینین ما قرار گرفتاه اسات.
نباید دین را به یک سلسله گزارههای اخالقی و تکلیفی و توصیفی ،تنزل داد و یک دین حاداقلی
تعرید کرد .سرّ دین ،الوهیت و باطن ان ،والیت و ظاهر ان ،شاریعت اسات و دیناداری ،تألاه و
تولی و یمل به شریعت دبه ینوان مناسک تولی) است .باید رویکرد جدیدی به پرستش اجتمایی
و مبحث «ثواب و یقاب متاع» داشته باشیم تا نسبت روشنی بین دین و فقه با جامعه و حکومت
برقرار شود و ایمان اجتمایی و رهبری ال ی ،حضاور مارثرتری در میادان داشاته باشاد .در ایان
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صور  ،مأموریت حکومت دینی باید به جای معطوف بودن به توسعه ،معطوف به تکامل پرستش
و ایجاد تعالی در همه یرصههای حیا خواهد بود.
 .2مباني جامعهشناختي
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در مبانی جامعه شناختی یا فلسفه جامعه باید بحث شود که ایا جامعه ذاتاً سکوالر و زیردینای
است یا اینکه جامعه به «دینی و زیردینی» تقسیم میشود و میتواند مستند به اهواء دبار محاور
خط فراینه) یا مستند به بندگی دبر محور خط انبیاء) باشد که دا مااً در طاول تااریخ باا یکادیگر
درگیر بودهاند؟ ایا پیدایش و تکامل جامعه و مدیریت اجتمایی ،ناشی از نیازهای طبیعی انساان و
برای حل و فصل ان است دکه از زارها شروع شده و کاملتر شده است) و طبیعتاً ربطی باه دیان
ندارد یا اینکه میتواند معطوف باه حال نظاام نیازمنادیهاای دینای انساان باشاد؟ اصاوالً ایاا
نیازمندیهای دینی و زیردینی را میتوان از هم تفکیک کرد یا اینکه نیازمندیهای دینی انساان
باید نیازمندیهای شامل نسبت به سایر نیازها گردد و همه نیازهای انسان تحت پرستش خادای
متعال قرار گیرد؟
اساساً ایا جامعه ،ایتباری است یا حقیقی؟ و ایا میتوان مکلفی به نام «جامعه» داشت و باین
مکلد در فقه حکومت و فقه نظاما با مکلد در فقه مورویا  ،فرق گذاشت؟ انچه امروز جازو
مبانی فقه مصطلح و ارتکازا فق ی ماست این است کاه مکلاد ،فارد مختاار اسات و تکلیاد،
[یمدتاً] ناظر به احاد افراد است نه ناظر به جمع و معطوف به نظام جامعه؛ یعنی هر کسی تکلید
خاص خود و ثواب و یقاب خاص خود را دارد؛ نه ثواب و یقاب متاع و اجتمایی .ولی مکلاد در
فقه حکومت ،واحد جامعه است که دارای تکلید متاع است؛ یعنی ان جامعه ،مکلد باه تکلیاد
اجتمایی و مکلد به ایجاد یک نظام افعال و یک فعل بزرگ و نتیجه بزرگ است؛ مثل لتاکری
که با هم فتح کرده اند و به ثواب متاع میرسند و اگر هم کوتااهی کردناد در یقوبات یکادیگر
شریکند .در این صور  ،این گونه نیست که همه در تکلید اجتمایی به شاکل یکساان ،مکلاد
باشند ،بلکه جامعه ،مکلد به تکلید کُلّ است که اجزا و تناسباتی دارد و منحل به افراد نمیشود،
بلکه منحل به اجزای یک کُلّ میشود4.
 .3مباني معرفتشناختي

در مبانی معرفتشناختی ،سرال این است که ایا معرفتهایی که در اداره جامعه به کاار بارده
میشوند ،دارای معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر اینگونه باشد دانشهاای متکفال اداره
جامعه ،ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی ،موروییتی در ایان یرصاه پیادا نخواهاد
کرد ،اما نانچه این دانشها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحتشان به دین برگاردد،
مثالً باید به مرحله تولید یلوم انسانی و اجتمایی اساالمی ،کاه از یلاوم مارتبط باا اداره جامعاه
اسالمی هستند ،نیز برسیم [و فقه حکومتی باید بتواند این یلوم را هم پتتیبانی کند].
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 .4مباني فلسفه فقهي

مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه فقه ،به بحث از یستی فقه حکاومتی و حکام حکاومتی
و ...میپردازد .ایا فقه حکومتی ،زیر از فقه مورویا و احکام است که امروز در اختیاار ماسات؟
ایا می توان فقه حکومتی را از فقه موجود استنباط کرد و یا اینکه نیاز به بساط دساتگاه فق ای و
رسیدن به یک نظام واره جدید فق ی داریم؟
 .5مباني فلسفه اصولي

برخی دیگر از مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه یلم اصول مطرح میشوند .اگر یلمای باه
نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم ،استنباط ان با ه روشی انجام میشاود؛ ایاا باا هماین
روشی که احکام مورویا را از منابع دینی استنباط میکنیم یا خیر؟ اگر گفته شد که به روش یا
قوانین اصولی کاملتری احتیاج داریم ،حجیت ان ا به کجا بر میگاردد؟ باه یباار دیگار ،اگار
خواستیم یلم اصول را توسعه دهیم حتماً باید از پایگاه حجیت این تکامل یلم اصول بحث کنایم
و در مبنای حجیت یلم اصول هم ارتقاء ایجاد کنیم.
مرحله  :1طرح رويکردهای مثبت و منفی در دستيابی به فقه حکومتی

بحث سوم ،شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقاه و در دساتیابی باه فقاه
حکومتی است .در حوزه امروز ،طیفی از نظریا وجاود دارد .نظریاه اول ،نظریاه مرحاوم شا ید
صدر; است .نظریه دوم ،نظریه مرحوم یالمه طباطبایی; و شاگردشان ش ید مط ری; اسات کاه
بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح میکنند .همچنین نظریه توسعه کارکرد یقل در یلم اصول که
نظریه حضر ایت ا جوادی املی است .نظریه دیگر ،ناظر به توساعه فقاه از طریاه مالحظاه
مصلحت و نظام زایا  ،که بعضی از محققین متأخر یرره کردهاند .برخی دیگر از محققین مثال
جناب استاد رشاد به دنبال تکامل یلم اصول و با این رویکرد ،در پی تکامل فقه هستند .در کناار
این نظریا  ،نظریا روشن فکاری هام وجاود دارد کاه از طریاه گساترش بنااء یقاال یاا باا
رویکردهای جدید معرفتشناسانه و هرمنوتیکی میخواهند مسائله فقاه اداره و حکومات و نظاام
معرفت دینی در باب حکومتداری را حل و فصل کرده و منطه استنباط مدرن ارا ه کنند .برخای
دیگر هم اخیراً بحث حاکمیت اخالق بر فقه را مطرح کردهاند کاه در برخای از فضااهای روشان
فکری ،مورد حمایت قرار گرفته است.
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مرحله  :1دسته بندی منطقی رويکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی

در ادامه باید از بررسی اقوال و نظریا  ،یبور کنیم و به بررسی رویکردها و جریانها برسیم و
به جریانشناسی و طبقه بندی منطقی اقوال محققین در زمینه تحول و ارتقااء فقاه بپاردازیم .در
واقع ،بعد از انکه هر کدام از این ا را جداجدا مورد بررسی قرار میدهیم ،بستری فراهم میایاد تاا
این ا به شکل منطقی [و مدلمند] شناسایی شود و مثالً به سه جریان فکری در تحول و تکامال
فقه اشاره گردد .سپس ،محاسن و معایب ان ا را مطرح میکنیم.
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مرحله  :1طرح نظريه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی

بعد از این مراحل ،نوبت به طرح نظریه مختار میرساد .در نظریاه مختاار ،نگااه ماا در بااب
تعرید حکومت و مبانی ان مطرح و جمعبندی میشود و اینکه در باب ساز و کار دستیابی به فقه
حکومتی ،ه پیتن ادی را میدهیم .ایا میخواهیم با تحول در یلم اصول این کار را دنبال کنیم،
یا اینکه با فقه زایا و با توجه به زایا فقه ،میخواهیم ان را تکامل ببختیم ،و یا اینکاه یاک
نظریه جامع ترکیبی ارا ه میشود؛ یعنی هم رویکرد نوین معرفتشناساانه دکاه انفعاال در مقابال
معرفتشناسی مدرن و تحوال مدرن نداشته باشد) ،هم رویکرد تکامل یلم اصول و هم رویکرد
توجه به زایا فقه در ان وجود دارد5.
بررسی رويکردهای مختلف در تعريف «فقه حکومتی»

نانکه گذشت برخی از مبانی فقه حکومتی به مربوط به فلسفه مضاف باه فقاه اسات؛ مثال
بحث از تعرید و ررور فقه حکومتی .در اداماه ابتادا اشاارهای اجماالی باه معناای «فقاه» و
«حکومت» می کنیم سپس به بررسی برخی از رویکردها در تعرید فقه حکومتی پرداخته میشود.
 .3تعريف اجمالی «فقه» و «حکومت»
مبانی
فقه حکومتی ()3
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ابتدا باید اصطالح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعرید کارد تاا از ترکیاب ایان دو ،فقاه
حکومتی معنا شود؛ در تعرید رایج« ،فقه» یبار است از «یلم به احکام شریی فریای» کاه از
طریه ادله تفصیلی اثبا میشود؛ یعنی در فقه ،از ادلاه اساتناد احکاام فریای باه شاارع بحاث
میشود .طبه این تعرید ،احکام ایتقادی و احکام اخالقی از دایره فقه خارج میشود؛ دالفقاه هاو
العلم باالحکام الترییة الفرییة ین ادلّت ا التفصیلیه) .این احکام ،در یک تقسایمبنادی یاام ،باه
احکام ورعیه و تکلیفیه تقسیم میشوند .تبویبی هم که برای احکاام فق یاه شاکل گرفتاه یاک
تدریج تاریخی داشته است و از م مترین ان ا ،تبویب صاحب شرایع اسات کاه فقاه را باه اار
دسته «یبادا  ،یقود ،ایقایا و احکام» تقسیم کردهاند .از متأخرین نیز شا ید صادر فقاه را باه
ار باب «یبادا  ،اموال ،سلوک و اداب شخصی ،سلوک و اداب یماومی و حکاومتی» تقسایم
کردهاند.
«حکومت» در تلقی رایج ،جزو مورویا مستحدثه شارع به حساب نمیاید لذا تعرید ان را
در فقه مطالبه جستجو نمیکنناد .جازو موراویا یرفای هام نیسات ،بلکاه جازو موراویا
تخصصی است که به کارشناس واگذار میشود .طباه تلقای رایاج ،حکومات یاک نظاام قادر
اجتمایی است که دارای مأموریت محدود دمثل حفا امنیات داخلای و خاارجی و حفا نظام و
امنیت و فصل خصوما و منازیا ) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریاد مای
کنند؛ دمثل مدیریت توسعه اجتمایی).

 .2رويکردهای مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعريف فقه حکومتی)

اگر حکومت دارای یک مأموریت یقالیی باشد و ربطی به دین نداشته باشد« ،فقه حکومتی»
معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت ،من سوب به دین خواهد شد و نه قاوانینی کاه رفتاار حکومات را
متخص می کند احکام فق ی خواهند بود .ولی اگر حکومت ،مربوط به دین باشد ،فقاه حکاومتی،
تتریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فق ی است که رفتار حاکمیت را تعرید و تنظیم میکند.
در این یرصه ،تعارید و نگاههای مختلفی وجود دارد که [با توجه به میزان ایجاد پیوند بین فقه و
مقام اجراء] گام به گام ان ا را طرح و بررسی میکنیم تا در ن ایت روشن شود کاه اه تعریاد و
ه درکی از فقه حکومتی ،صحیحتر است.
ديدگاه اول :فقه حکومتي ،فقه احکام مبتالبه حکومت

در دیدگاه اول ،فقه حکومتی یعنی بختی از فقه دهمچون احکام دیاا  ،حادود و قصااص و
قضاء و ج اد و )...که اجرای ان بر ی ده حکومت است .برای اجرایای شادن بختای از فقاه باه
حاکمیت نیاز است و حکومت دینی ان حکومتی است که این دسته از احکام فق ی را اجرا نماید و
مأموریتی جز اجرای احکام فق ی ندارد .البته حکومت برای تحقه و اجرای احکام فق ی ،به یاک
سلسله اییننامه ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتمایی احتیاج دارد که الزاماا اجارای حکام
هستند و منت ی به اجرای احکام فق ی داولی یا ثانوی) میشوند 6.باید توجه کرد که اجرای برخی
از احکام مثل صال و صوم و زکا و ...وظیفه حکومت نیست ،بلکه «یمل» باه ان بار ی اده
مکلفین است؛ هر ند «اقامه» این احکام یا «امر به معروف» نسابت باه ان اا ،وظیفاه حکومات
است .اجرای برخی از احکام هم بر ی ده حکومت است و احاد جامعه حه ندارند ان ا را اجرا کنند؛
مثل احکام باب دیا و قضا .در این دیدگاه« ،اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا ،یملیااتی
کردن فقه است و مأموریتهای حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر مایکناد،
ربطی به فقه پیدا نمیکند .بنابراین طبه این دیدگاه ،فقه حکومتی ،بابی از فقه اسات کاه باه ان
دسته از احکام می پردازد که اجرای ان بر ی ده حکومت میباشد7.
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ديدگاه دوم :فقه حکومتي ،فقه استنباط شده با رويکرد حکومتي

برخی از محققین گفتهاند که فقه حکومتی ،دایرهای از همین فقه موجود است منت اا مساا ل
ان میبایست با نگاه و «رویکرد حکومتی» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکارد
حکومتی استنباط ن تود استناد ان تمام نخواهد بود .طبه این رویکرد در فقه حکومتی بایاد فقیاه
به ینوان حاکم و از منظر مجری به مسا ل فق ی نگاه کند و با رویکرد حکومتی ،استنباط نماید و
به تعبیر دیگر ،مقدورا و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد مالحظه قارار دهاد و نگااه
نظری صرف نداشته باشد.
برخی از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرمودهاند که فقه حکومتی ،محدود به مورویاتی که
اجرای ان بری ده حکومت است ،نمیباشد ،بلکه ناظر به همه ابواب فقه است .یعنی رویکرد ما در
مقام استنباط حتی در احکام یبادا و دیگر احکام معامال نیاز بایاد حکاومتی باشاد؛ ماثالً در
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مسأله «نماز» رویکرد حکومتی میتواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای باه اهال تسانن
و ...تأثیرگذار باشد .مثالً در بحث از وجوب نماز جمعاه ،باه تاأثیر نمااز جمعاه در حفا و اقتادار
حکومت توجه کنیم ،نه اینکه صرفاً وظیفه فردی مکلد را ببینیم و یا اگر بحث «حه مالکیت» را
از منظر حاکمیت نگاه کنیم ،نگاه ما به حکم تغییر میکند.
ضرورت قاعدهمند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی

مبانی
فقه حکومتی ()3

به نظر میرسد این دیدگاه ،ناظر به یک بحث «روشی» اسات و بایاد باه تفااو موراوع و
روش توجه کرد .این رویکرد ،نویی تغییر روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» اسات،
هر ند موروع ان ،همان مورویا ابواب فق ی موجود است .البته قا لین به ایان دیادگاه ،ایان
«رویکرد حاکمیتی» را «قایدهمند» نکردهاند و از قواید اصولی ان ،بحث نکردهاند .حقیقات ایان
است که این رویکرد باید به قواید اصولی قابل اساتناد تبادیل شاود تاا قابال ایماال گاردد ،در
اینصور فقیه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط ریایت کند و فقه مقنن حکاومتی شاکل
گیرد .اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم میبایست گفت باید «کارامدی» در مقام اجارا ،جازو
قیود استنباط قرار داده شود ،در زیر اینصور صرف این که بگوییم فقه ،باید با رویکرد حکومتی
استنباط شود ،یزی تغییر نمیکند .به یبار دیگر ،صرف توصیه به «رویکرد حکاومتی» ،زباان
تخصصی فقی انه و یالمانه نخواهد بود.
تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفیسازی فقه

مالحظه م م دیگر ذیل این رویکرد این است که تفقه دینی در یین حال که میبایست قیاد
«کارامدی» را لحاظ کند ،نباید منفعل از اقتضا ا مقام اجرا شود .فقاه بایاد بار حاکمیات تاأثیر
بگذارد نه حاکمیت بر فقه .فقه نقته راه حاکمیت و یینیت را معین میکند نه این که حاکمیات و
یینیت ،به فقه دستور دهد که ه کار کند؛ ون این به معنای تحمیل شرایط بر استناد و از باین
رفتن حجیت استناد خواهد بود .اگر یینیت ،فقه را به تبع خود تغییر دهد ،نتیجهاش همان رویکرد
تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه ،تابع شرایط و معرفت های زمانه تغییار خواهاد
کرد و فقه یرفی شکل می گیرد .به یبار دیگر ،نباید اصال کارامادی ،ابازاری بارای یرفای و
سکوالر کردن فقه شود .رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که ن اد حاکمیت با اتکااء باه
یلم سکوالر ،تتخیص دهد که هرکجا فقه با رویکرد دانش سکوالر ،ناسازگار بود ،فقاه را تغییار
دهیم و سکوالریزه کنیم .به یبار دیگر هم دست برداشتن از احکام شریی به دلیل تعاار باا
دانش سکوالر باطل است ا مثل تعار حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایهداری ا و هام تأکیاد بار
احکام شریی بدون لحاظ کارامدی نامطلوب است ا مثل اینکه به ب اناه اجارای احکاام شاریی
سعی کنیم بانک ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کتور را مختال کنایم ا  .بناابراین حجیات
فقاهت ،بدون التزام به کارامدی تمام نمیشود و البته این کارامادی ،کارامادی در ج ات تمادن
مادی و تخصص سکوالر و توسعه زربی نخواهد بود .امر ،مخیر بین این دو نیست بلکه باید باین
این دو ،گام برداریم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پیچیدگی تغییر شرایط باه سامت
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مطلوب را مالحظه کنیم .در معنای صحیح رویکرد حکومتی به فقه ،فقه باید کارامدی در ج ات
تحقه و اقتدار اسالم دنه در مسیر تحقه تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دین ختم شود؛ یعنی
کارامدی در مقام اقامه دین ،جزو شرایط صحت فقه می شود .به یبار دیگر همانطاور کاه در
مقام استناد« ،تعبد به شرع» از ارکان حجیت است« ،کارامادی» اجرایای هام از ارکاان حجیات
است؛ 8نه به این معنا که فقه ،شیوههای مدرن را توجیه و امضاء کند ،بلکه فقاه بایاد در یرصاه
یینیت ،قابلیت تغییر یینیت به نفع اسالم را داشته و در هر شرایطی کارامد باشاد و مسایر یباور
جامعه و حاکمیت را به سمت تحقه و اقامه دین هموار سازد .در اینصور رویکارد حکاومتی باه
فقه ،میتواند معنای موج ی داشته باشد.
البته پیداست که اگر فقی ی بخواهد کارامدی فقه در شرایط یینی را لحاظ کناد بایاد دساتی
نسبت به شرایط اجرا و یینیت هم داشته باشد در زیراینصور نمیتواند به ان التفا پیادا کناد.
در واقع ،سخن دیگر این است که کارامدی را گونه احراز میکنیم و فقیاه بارای اینکاه بتواناد
رکن کارامدی را در استنباط خود احراز کند ه صالحیتهایی باید داشته باشد9.
ديدگاه سوم :فقه حکومتي ،فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام

برخی دیگر ،یک گام به پیش میروند و در تحقه فقه در جامعه قید دیگری را میافزایناد؛ و
ان اینکه فقه حکومت ،فقه «حل تزاحما در مقام اجرای فقه» نیز هست .را که وقتی در مقاام
اجرای فقه هستیم یک سلسله تزاحماتی پیدا میشود که درک و حل ان ،کار فقی انه میطلباد و
باید بر ی ده فقیه قرار گیرد .پس فقه حکومتی ،زیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است،
میبایست برای حل تزاحما پیش امده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فق ی ارا اه دهاد .باه
ینوان مثال ،در مقام اجرای احکام فق ی در ش رسازی و توسعه ش ری ،ممکن است کاه حادود
اختیارا و مالکیت ش روندان را محدود کنیم؛ اینکه توساعه شا ری اهام اسات یاا حفا حاه
مالکیت ش روندان؟ تتخیص این مطلب و پاسخ به این سرال بر ی ده فقه حکومتی است.
در این دیدگاه ،این گونه نیست که فقیه ،صرفاً به منصب افتاء حکام کلای بپاردازد و منصاب
حاکمیت و اجرا را به کارشناس واگذار کند ،بلکه مقام اجرا و حل تزاحما این مقام هم صور -
مسئلهای فقی انه است .همچنین اینطور نیسات کاه کارشاناس ،تزاحماا را تتاخیص دهاد و
مبتنی بر روابط فق ی ان را رفع نماید ،بلکه او اساساً قدر تتخیص و التفا به این تزاحماا
را ندارد و خود فقیه در مقام اجرای فقه میکوشد که با نگاه فقی اناه ،یناصار متزاحماه را حال و
فصل کند .این دیدگاه ،برخالف دو دیدگاه سابه است ،که صرفاً در مقام «استنباط» بود و به حل
تزاحم در مقام «اجرای فقه» اشاره نداشتند10.
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ديدگاه چهارم :فقه حکومتي ،به معنای فقه احکام الزامي حاکم در منطقه الفراغ

در ادامه ،برخی دیگر از بزرگواران گفتهاند که در منطقهالفراغ ،که دایره مباحا است و احکام
ثابت الزامی برای ان جعل نتده ا نه اینکه دین ،نظر نداشته باشد ا ،به حاکم ،حه انتااء حکام
دادهاند و او میتواند در ار وب روابط کلی ،احکام الزامی جعل کند و بر جامعه واجب است که
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این حکم را به ینوان یک قانون شرییِ دارای ثواب و یقاب ،ریایت کند .در واقع ،این منطقاه از
منظر فردی در حوزه مباحا است ولی از منظر حکومتی ،حاکم حاه دارد براسااس قوایاد کلای
شرع و مصلحت جامعه مسلمین ،احکام الزامیه برای ان جعل کند 11و این احکام الزامیاه ممکان
است به تبع شرایط ،تغییر کند 12.هم نان که در زمان وجاود مقادس رساول ا دص) ایتاان از
شأن والیی خود در این منطقه ،ایمال والیت کرده و احکام خاصی را تتریع میکردند.
ط به این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قاانون اساسای و اهاداف کلای
شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم ،در اینصور ورع قانون در حوزه منطقاهالفاراغ ،نیازمناد فقاه
حکومتی است ،راکه فقیه و حاکم شرع در این یرصه ،کار فقی انه میکناد و مالحظاا فق ای
دارد ؛ نه اینکه فقط مالحظا کارشناسانه داشته باشد .طبه این دیدگاه ،فقاه حکاومتی نااظر باه
احکام تتریعیهای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقهالفراغ جعال مایشاوند؛ باه یباار
دیگر ،فقه احکام منطقهالفراغ است که حاکم ان ا را انتاء میکند13.
انچه مطرح شد ،گام اول در تبیین رویکردهای مختلد به تعرید فقه حکومتی بود ،انتاء ا
در مباحث بعدی به تکمیل تعارید پرداخته تا به تعرید مختار نزدیک شویم.

مبانی
فقه حکومتی ()3

 .1علوم ،یک سلسله مبانی و مفروضاتی دارند که باید در علوم شاملتر بحث شوند و نمیتووان نناوا را محودود
به «رئوس ثمانیه» دانست.
 .2مدیریت با تصدي گري فرق دارد .دولت مدرن در عین اینکوه از تصوديگوري خوود کاسوت اموا کوارکرد و
مدیریت و سرپرستی خود بر جامعه را به حداکثر رساند.
 .3از عصر مشروطه ،به خاطر مواجه بین اسالم و تجدد ،سنخ جدیدي از مسائل مستحدثه پوی روي فقاواي موا قورار
گرفت و نن این بود که نظر اسالم درباره نظام سیاسی چیست و حضور دین در ساختار قودر چگونوه بایود باشود .اسوالم،
سلطنت مشروطه را قبول دارد یا سلطنت مشروعه را ،و یا حرف جدید میزند؟ حاکم باید یک نفور باشود یوا موردم باشوند؟
اگر حاکم باید مردم باشند جایگاه «فقیه» چیست؟ و ...ایناا همان درگیري اسوت کوه مرحووم نوائینی وارد نن شوده و هوم
موفق بوده و هم اینکه در جاهایی به خاطر پیچیده بودن فرهنگ طورف مقابول ،نثواري هوم از نن طورف در بیانوا ایشوان
وجود دارد .مسئله امروز انقالب اسالمی هم این است که غرب همه دنیا را می خواهد بگیرد .نیا اسالم نسبت به ایون چنوگ
اندازي غرب ،حرف دارد یا ندارد؟ امام; فرمودند که اسالم باید قلههاي کلیدي عوالم را فوتک کنودذ لورا فورق اموام; بوا سوایر
کسانی که در طول تاریخ قائل به والیت مطلقه بودند در نگاه ایشان به مأموریت فقیه است .نن بزرگواران ،مأموریوت فقیوه را
در امور حسبیه میدیدند ولو به والیت مطلقه قائل بودند اما امام; ،مأموریت فقیوه را در عصور غیبوت ،در حود بوه هوم زدن
نظام مادي جاان و ایجاد یک درگیري تمدنی و بسترسازي براي ظاور میدانند.
 .4در نینده بحث خواهد شد کوه حکوم حکوومتی از منظور سونخ «مکلو « ،حکوم»« ،متعلوق»« ،موضوو »،
«امتثال» و «ثواب و عقاب» با حکم فردي تفاو دارد.
 .5باید توجه کرد که بحث فقه حکومتی ،در عین این که در یکی دو دهه اخیر ،به صور جودي مطورش شوده
است ،اما هنوز طرفداران زیادي ندارد و در نغاز راه است .نو این نظریا  ،معموالً خیلی پختوه نیسوتند و پیداسوت
که با نظریا و نراء فقای که در طول هزار سال گرشوته بور روي نناوا کوار شوده اسوت از لحوا پختگوی ،کوامالً
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متفاوتند .به همین جات ،نیاز دارد که بزرگان و اساتید کمک کنند تا انشاء اهلل این بحث ،با یک پختگی و به شکل
جامعی پی رود.
 .6در فقه ،عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسیم میشوند.
« .7به عبارتی علم فقه در حقیقت پژوه در دین استذ واژه حکومتی به معناي نن مسوائلی اسوت کوه بعود از تشوکیل
حکومت اسالمی به عنوان موضوعا نوپدید با نن مواجه شدهایمذ در عرصه پزشکی ،سیاسوت خوارجی ،فرهنگوی ،ورزشوی و...
که مسائلی هستند که قبل از انقالب نبودند و بعد از انقالب که حکومت تشکیل شد بوا ایون مسوائل مواجوه شودیم ... .مسوائل
مستحدثه امام خمینی; نمونه بارز این مسئله است که در نن مسائل سرقفلی ،بیمه و ...مطرش میشود( ».سوید احمود خواتمی،
گفتگو با خبرگزاري قرننی ایکنا ،اسفند .)1931
«این نظام یک فقه حکومتی هم میخواهد .فقه حکومتی مسبوق به قواعد فقای حکومتی است (یوک) مسوبوق بوه اصوول
حکومتی است (دو) تا ما اصول حکومتیِ مدوّن نداشته باشیم ،قواعد فقای مدوّن نداشته باشویم ،حکوومتی مودوّن نداشوته
باشیم ،فقه حکومتی هم نخواهیم داشت .رأي مردم چقدر حجّت است؟ اکثریّت یعنوی چوه؟ شووراي عموومی یعنوی چوه؟
منطقه فراغ شورا کجاست؟ منطقه ممنوعه شورا کجاست؟  ....این را باید فقه حکومتی مدوّن کند توا بدهود بوه حکوموت توا
دستمایهاي داشته باشد و مشکال روز حل بشود .رأي مردم تا کجا حجّت است؟ تا چه اندازه حجّوت اسوت؟ چطووري رأي
گرفتن حجّت است؟ چطوري رأي خواندن حجّت است؟ نیا رأي را به هر وسیله تادیود و تطمیوه هوم میشوود گرفوت یوا
نمیشود گرفت؟ ایناا را حوزههاي علمیه باید عرضه کند یعنی در اصوول (اوالً) در قواعود فقاوی (ثانیواً) در فقوه حکوومتی
(ثالثاً) تا نظام بتواند بر اساس نناا عمل کند( .عبداهلل جووادي نملوی ،سوخنرانی در کنگوره بزرگداشوت یکصودمین سوالگرد
رحلت مرحوم نخوند خراسانی ،سایت اینترنتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء).
«این فقه سیاسی و اجتماعی است که مظان «حوواد واقعوه» اسوت و اجتاواد میطلبود .دیریسوت کوه در فقوه فوردي و
عبادا  ،راه پیموده و کوبیده طی میکنیم .تدریس باب طاار و صال کار دشواري نیسوت .نن قودر گفتهانود و نوشوتهاند
که تدریس و تحقیق در ننها چندان پژوه و صرف وقت و حتی توان علمی نمیطلبدذ عالوه برنن که مسوائل مسوتحد
نوعاً در حوزه اجتماعیا و سیاسیا و معامال و عقود و ایقاعا واقه میشود .در باب طاار و صوم و صوال  ،هور چنود
سال ،مگر چند مورد ممکن است مسأله و موضو جدید پیدا شود؟ امّا اگر مثالً به حوزه معامال نظور بیفکنویم ،مویبینیم،
مسائل نوظاور پیچیده و موضوعا جدید فراوانی با تعاری خاص خود ،امروز در دنیا ظاور کرده که فقوه موا اصوالً بودانها
نپرداخته است .نگویید چنین مسائلی چه ربطی به زندگی مسلمانان دارد؟ زیرا اکنون اگر در نن سووي کوره زموین تحوولی
در سیاست و اقتصاد و معوامال اتفواق بیفتود ،زنودگی موا از نن متوأثر میشوود .مسوائلنو و بیپیشوینه در اجتماعیوا و
سیاسیا و اقتصادیا بسیار است و اینها ،مصوادیق «مسوائل مسوتحدثه» و «حوواد واقعوه» هسوتند .فقوه سیاسوت و
حکومت ،فقه قدر  ،مشارکت و مردم ساالري ،پارلمان ،ارزش افکار عمومی ،ارزش نراي توودهاي ،تحوزب ،نافرموانی مودنی،
حقوق اقلیت مغلوب یا مخالفت درانتخابا  ،بغی و برانداز و حوزهها و موضوعا سیاسی بسویار دیگور از ایون دسوت ،نیازمنود
تفقه و اجتاادي در خور است .ماندسی زاد و ولد ،ژنتیک ،اصوالش نوژاد ،مشوابه سوازي انسوان ،تغییور جنسویت ،انن در دنیوا
مسائل بسیار پیچیدهاي را پدید نورده است .فقه روابط بینالملل ،سازمانها و کنوانسیونهاي جاوانی ،فقوه دیپلماسوی و روابوط
خارجی و معاهدا جاانی ،سازمان ملل ،شوراي امنیت ،مجامه جاانی ،مرزهاي مدرن ،کشور و کشورداري مبتنوی بور «دولوت
و ملت» ...امروز محارب به چه معناست؟ و ذمی به چه معناست؟ معاهد به چه معناسوت؟ کوافران بویطورف مقویم کشوورهاي
دیگر چه حکمی دارند؟ این مباحث به عنوان مباحث زنده و محل چال باید وارد حوزههاي درسی و بحثی موا بشوود( ».علوی
اکبر رشاد ،اجتااد موجود و اجتااد مطلوب ،پژوه و حوزه ،زمستان ،1931ش)12
«فقه فردي گاهی به نحوهاي از مسائل فقای که موضو نن تک تک مکلفین است اطوالق موی شوود در برابور فقوه
اجتماعی که به مسایلی که موضو نناا همه یا بخشی از جامعه هستند اطالق می شوود .اطوالق دیگور دربواره واژه
گان فقه فردي یعنی استنباط فقای با رویکرد فردگرایانه به مسایل در برابور فقوه اجتمواعی کوه اسوتنباط فقاوی بوا
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رویکرد اجتماعی است .در فقه فردي به این اصطالش مجتاد در استنباط احکام متکلفین هر کدام را توک توک موورد توجوه
قرار میدهد و به استلزاما اجتماعی فتوا ،رابطه مکل با دیگر مکلفین ،رابطه نناا با جامعه نمیپوردازد .در برابور موراد فقوه
اجتماعی استنباط گزاره هاي فقای با رویکرد اجتماعی و توجه به وظای دیگرِ مکل و وظای دیگور مکلفوین و توجوه بوه
نظاموارگی مجموعه گزاره هاي فتوایی است .با این تعری محدوده فقه فردي واجتماعی از جاوت موضوو مویتوانود هموه
موضوعا فقای را در برگیرد( ».قاضیزاده ،نشست فقه اجتماعی ،سایت موسسه فایم).
 .3در نینده به تفصیل خواهیم گفت که «تعبد ،قاعدهمندي و کارنمدي در جات حق» ،سوه رکون حجیوت در
استنباط احکام هستند.
« .3مقصود از فقه حکومتی ،فقای جداي از فقه سنتی نیست ،بلکه گاهی احکامی را بیان میکنیم که ناظر بور
وجود حکومت است و فقه حکومتی نام دارد .گاهی نیز احکامی که صادر میشود ،بوا قطوه نظور از وجوود یوا عودم
وجود حکومت است که فقه فردي نام دارد ... .بنابراین اگر حکمی بوهتناایی ارتبواط بوا جامعوه نودارد و هرجومورج
ایجاد نمیکند ،فقه فردي نام دارد ،اما حکمی که در صور اجرا باعث هرجومرج در جامعه میشود و نظوم جامعوه
را به هم میریزد ،حق ندارید این حکم را اجرا کنید ،مگر اینکه حکم حکومتی و فقه حکومتی نن را صادر کند .بوه
بیان دیگر ،احکامی که ناظر بر وجود یک حکومت است ،احکام فقه حکومتی است و احکوامی کوه نواظر بور وجوود
حکومت نیست ،احکام فقه فردي است( ».احمد عابدي ،مصاحبه با پایگاه اطوال رسوانی دفتور حفون و نشور نثوار
حضر نیت اهلل خامنهاي).
«فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط براي تمامی بخ هواي فقوه (عبوادي ،اجتمواعی ،فوردي و )..اسوت ،کوه بور
برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانههایی از ایون قبیول شوناخته موی شوود .1 :حکوموت
میتواند بدون مشقت نن را در هر عصر و زمان به اجرا درنورد .2 .مصالک تمامی افوراد جامعوه در نن منظوور شوده
است .9 .تخصیص و استثناء در احکام وقوانین اندک است .4 .با تحوال زندگی انطباق و هماهنگی دارد .5 .توسول
به احکام ثانوي یگانه راه انطباق با تحوال زندگی در ان نیست .6 .و اجراي نن به تحقوق عودالت اجتمواعی کوه از
هدفهاي عالی دین است میانجامد( .مادي ماریزي ،فقه حکومتی ،نقد و نظر ،سال سوم ،شماره چاارم ،ص-146
.)147
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« .تعری کامل فقه حکومتی تعریفی است که ناظر بر ساحت اجرا نیز باشد .به گمان من فقیه در این عرصه
اساساً باید دو استنباط داشته باشدذ در استنباط اول فقیه با همان نگواه اجتمواعی و حکوومتی ،احکوام ایون فقوه را
استنباط میکند .در استنباط دوم -که امروز براي ما نامأنوس است -فقیه به اجراي این حکم اسوتنباط شوده نظور
میکند و در مواقه تزاحم بین دو حکم فقای حکومتی ،حکم میدهد که کدامیوک ارجوک اسوت و بایود نن را اجورا
کرد .یعنی وقتی دستگاههاي حکومتی با دو مقولهي وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه میشووند کوه بوا
هم تزاحم دارد ،باید به کدامیک عمل کنند؟ برخی گمان میکنند که تشخیص این تزاحم ،یک کوار کارشناسوانهي
مدیریتی و خارج از استنباط است.
 ...در فقه حکومتی عمدهترین کار فقیه همانا استنباط مقام اجرا اسوت .در فقوه حکوومتی موا یوک چاوارچوب و یوک ابوزار
تعری میکنیم و در این راه اوالً باید بپریریم که مرحلهي اجرا به خودي خود استنباط مویخواهود و البتوه ایون کوار ،کوار
فقیاان است و نه مدیران ،زیرا نیاز به اطالعا گسترده از نظر شار مقودس و نصووص دینوی دارد .موثالً موا ایون حکوم را
داریم که ورود دولت یا هر نااد دیگري به حریم خصوصی دیگران حرام اسوت .حوال اگور ایون حکوم توزاحم پیودا کنود بوا
وظیفهي دولت براي تأمین امنیت شار و اینکه مثالً فردي در درون خانهاي براي بر هم زدن امنیت مردم نماده میشوود و
تدارک میبیند ،نیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ اینجا توزاحم پوی موینیود و فقوه حکوومتی بایود
پاسخ چنین احکامی را داشته باشد و لرا فقه حکوومتی در مسوائل اجرایوی احکوام هوم بایود ورود کنود( ».ابوالقاسوم علوی
دوست ،چاارگام براي پویایی فقه حکومتی.)http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=18099 ،
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«وظیفه فقیه عادل نسبت به بخ اجرایی اسالم ،عبار از نن است که چون قوانین اسوالم بوراي توأمین سوعاد
دنیا و نخر مردم تنظیم شد و تناا راجه به عباد هواي روحوی نظیور پرسوت فرشوتگان نیسوت ،قاوراً تمواس
مستقیمی با عالم طبیعت و قلمرو ماده و حرکت دارد و هرچه در محدوده طبیعت راه یافت ،بودون توزاحم نخواهود
بود و اگر چاره درستی براي رفه مزاحمتاا پی بینی شده باشد ،محروري به بار نمینیود و ننکوه موظو بوه رفوه
تزاحم است ،باید حدود همه احکام را کامالً شناسایی کرده باشدذ تا باترین کیفیت رفه تزاحم را که تقدیم اهوم بور
مام است ،در خصوص مورد تزاحم اِعمال نماید .پس وظیفه فقیه بعد از شناسایی کامل نسبت به احکام الای یعنی
از راه اجتااد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقدیم راجک بر مرجوش در خصوص محور
تزاحم ،نن هم در مرتبه اجراءذ نه افتاء که مرز هر یک کوامالً از دیگوري جداسوت .هموانطوري کوه هور فوردي در
محدوده اعمال جزئی خود هنگام عسر و حرج و ضرر و ...مسئول حل تزاحم احکام است به این نحو کوه اهوم را بور
مام مقدم بدارد و راه تشخیص اهم و مام را با اجتااد یا تقلید طی کنود فقیوه عوادل نیوز در محوور نظوام وسویه
اسالمی مسئول رفه تزاحم احکام است ،لیکن تناا راه تشخیص راجک و مرجوش نسبت به وي ،همانا اجتاواد مطلوق
اوست( ».عبداهلل جوادي نملی ،سرچشمه اندیشه جلد  4صفحه .)461-453
«فقه حکومتی در برابر فقه غیرحکومتی قرار میگیرد که اختالف نناا بوه خواطر اخوتالف مسوائل اسوت ،اموا عامول
اختالف تناا همین مسأله نیست ،چرا که در این صور مشکل خاصی براي تبیین نن نبوود و نیوازي بوه برگوزاري همای هوا
و تحقیقهاي جداگانهاي احساس نمیشد ،بلکه عاملی بوالعرض نیوز سوبخ اخوتالف ایون بخو از فقوه بوا فقوه غیرحکوومتی
میشود ...احکام ثانویه در فقه غیرحکومتی نیز وجود دارد که فقیه با توجه به احکام کلی شور  ،مووارد نن را مشوخص میکنود
و فتوا میدهد ،اما در فقه حکومتی عناوین ثانویه بیشتر است ،چرا که تزاحما زیوادي بوین مصوالک فوردي و اجتمواعی شوکل
میگیرد و ائمه معصومین :به عنوان مدیران جامعوه ،در ایون مووارد حکوم میدهنود و نوه فتووا ،و اگور فقیاوی نیوز در مسوند
مدیریت جامعه قرار گرفت ،همین امتیاز و اختیار را دارد( ».مصباش یزدي ،همای «ظرفیتهاي فقوه جوواهري در قلمورو فقوه
حکومتی» چاارم خردادماه سال  ،1931پایگاه اطال رسانی نثار عالمه مصباش یزدي).
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 .11انشاء این احکام ،ممکن است از طریق ناادهاي قانونگراري باشدذ مثل قوانون هوایی مصووب مجلوس کوه
الزاماتی را در محدوده مباحا ایجاد میکند.
 .12البته برخی با این دیدگاه ،به شد مخالفند .به عنوان مثال ،یکی از علل مخالفوت مرحووم شویخ فضولاهلل
نوري با مشروطه همین بود که میگفت نناا در مقام قانون گراري در دایره مباحا  ،الزام درست میکننود و کسوی
حق ندارد در دایره مباحا  ،الزام ایجاد کندذ زیرا ایجاد الزام در دایره مباحا  ،بدعت اسوت( .ر.ک :شویخ فضول اهلل
نوري ،رساله حرمت مشروطیت).

« .19أنّ اإلسالم قادر على قيادة الحياة وتنظيمها ضمن اطره الحيّرد داامراذل لرّ أنّ ااق اراد اإلسرالّل تم ّلر
أحكام اإلسالم فل ال هوة ،وهذ األحكام تش مل على قسمين ّن العناصره أحرههما العناصره ال اة رد وهرل األحكرام
المناوصد فل الك اب والسنّد فل ّا ي ّال ةالحياة ااق ااديد .واآلخه العناصه المهند والم حهّكرد وهرل تلرّ العناصره
ال ل تس مهّ -على ضوء طبيعد المهحلد فل كلّ ظهفٍّ -ن المؤشّهات اإلسالّيد العاّد ال ل ترهخل فرل نقرال العناصره
ال اة د .فهناك إ ن فل العناصه ال اة د ّا يقوم ةهور ّؤشِّّهاتٍ عاّّدٍ تُعْ َمَه كاسس ل حهيه العناصه المهنرد والم حهّكرد ال رل
ت قلّبها طبيعد المهحلد .وا يس كمل ااق ااد اإلسالّل -أو اق ااد المج مع اإلسالّل ة عبيرهٍ خخره -صرورت الكاّلرد
إلّاةانهّاج العناصه الم حهّكد ّع العناصه ال اة د فل تهكيبٍ واحهٍ تسود روح واحهة وأههاف ّشر هكد .وعمليرد اسر نبا
العناصه الم حهّكد ّن المؤشّهات اإلسالّيد العاّد ت قلّرب أولذرا فهمراذ إسرالّياذ واعيراذ للعناصره ال اة رد وإدراكراذ ّعمّقراذ
لمؤشّهاتها ودااتها العاّد .ثانياذ اس يعاةاذ شاّلذا لقبيعد المهحلد وشرهوطها ااق اراديد ،ودراسردذ دقيقردذ لفهرهاف ال رل
21

تحهّدها المؤشّهات العاّد ولفساليب ال ل ت كفّل ة حقيقها .ثال اذ فهماذ فقهياذ قانونياذ لحهود صرالحيات الحراكا الشرهعل-
ولل األّه -والحاول على صيغٍ تشهيعيدٍ تجسِّّه تلّ العناصه الم حهّكد فل إطار صالحيات الحراكا الشرهعل وحرهود
واي الممنوحد ل  .وّن هنا كان ال خقيط للحياة ااق اراديد فرل المج مرع اإلسرالّل ّهمّردذ يجرب أن ي عراون فيهرا
ّفكّهون إسالّيّون واعون -ويكونون فل نفس الوقر فقهراء ّبرهِّعين -وعلمراء اق اراديّون ّحرهثون( ».شهيهسريه
ّحمهةاقه صهر ،ااسالم يقود الحيا  -ص 24الل .)65
«أنّ نوعيّد ال شهيعات ال ل ّف النبلّ صلى اهلل علي و خل ةها ّنققد الفهاغ ّن المذهب ةوصف وللّ األّره ليسر أحكاّراذ
دااميّد ةقبيع هال ألنّها لا تاهر ّن النبلّ ةوصف ّبلّغاذ لفحكام العاّّد ال اة د ،ةل ةاع بار حاكمراذ و وليّراذ للمسرلمين .فهرل
إ ن ا تع به جزءاذ ثاة اذ ّن المذهب ااق اادي فل اإلسالم ،ولكنّها تلقل ضوءاذ إلى حهّ كبيه علرى عمليّرد ّرلء الفرهاغ
ال ل يجب أن تمارس فل كلّ حين وفقاذ للظهوف ،وتيسّه فها األههاف األساسيّد ال ل توخّاها النبلّ صلى اهلل علير و خلر
فل سياس ااق ااديّد ،األّه الذي يساعه على َّلء ّنققد الفهاغ دااماذ فل ضوء تلّ األههاف( ».شهيهسريه ّحمرهةاقه
صهر ،اق اادنا -الك اب ال انل -ص 224الل .)226
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