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  ی، چگونگیی، چرایستیچ ؛یومتکفقه ح
  **/ سیدمهدي سیدیان *يمحمد ذوالفقار

  دهيكچ
ـ بر د ينگر و مبتنلك يباشد، نگرشيم فقه فلسفة ةدر حوز ياز مباحث اصل يكيه ك »يومتكفقه ح« دگاه ي

رود يم در مقابل فقه فردمحور به شمار ردكيروش و رو كيمثابه ، بهيومتكن است. فقه حياز د يثركحدا
 ي، اجرايام شرعكه در مقام استنباط احيه فقكن معنا يبد ؛ابواب فقه است يم بر تمامكعام و حا يو وصف

ـ ا ياصل پرسش دهد.يم جامعه، مدنظر قرار ةعنوان نهاد اداررا به ياسالم يومتكام در بستر نظام حكاح ن ي
. شـود يم نييتب ي، ماهيت فقه حكومتيستياست. در چ يومتكفقه ح» يچگونگ و يي، چرايستيچ«، نوشتار
ـ به آن بررسـي خواه  يابيند دستيروش و فرا ،يو در چگونگ ،ي، ضرورت فقه حكومتييدر چرا  .شـد د ن

 مينـي امـام خ همچون  نيهايفق يآرا ازگيري تا ضمن بهرهكند مي تالش يليتحل يردكيبا رو حاضر ةمقال
فقـه   لـي بعـد عم  يبـر مبنـا   مياسـال  يجمهور گذاربنيان و ،يبعد نظر در حكومتي فقه ةنندكاياحـ كه 
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  مقدمه
خ فقـه  یه در طـول تـار  کـ شـود  یمـ  انیت نماین واقعیعه، ایش يفقها یفقه ياهتابک گذرا در یاوشکبا 
ـ  ه ازکنگاه،  کی رد به فقه وجود داشته است. درکیعه، دو نوع رویش  ریـ تعب» يفقـه فـرد  « ردکـ یرو هآن ب
ف افـراد  یالکـ ت اً، صـرف ینـ یام دکـ ه منابع استنباط احدرصدد است تا با رجوع ب يبا فردنگره یشود، فقیم

  .ندکن یشان معيت فردیرا با در نظر گرفتن هومسلمان 
ه کـ شـان،  يت فـرد یـ هو لفان بجـز که مکشه ین اندیا بر یوجود دارد مبتن يگریرد دکیمقابل، رو در

ه تحـت  کـ باشـند  یم زیبا عنوان جامعه ن یت جمعیهو کی ةدهندلیکام است، تشکاز اح یموضوع برخ
قـرار   اتواند متعلَـق و موضـوع فتـو   یم یت جمعیومت و هوکح رند.یگیم قرار ینیومت دکت حیمکحا
ضـمن شـناخت موضـوع    ، یابـواب فقهـ   همـۀ ه در تمام مراحل استنباط و در یرد، فقکین رویا رد. دریگ

و  یت جمعـ یـ ه هوکچرا ؛به موضوعات خواهد داشت ومتکالن و ناظر به حکو  نگرلک ی، نگاهيفرد
مسـائل   یو حتـ  یابـد مـی  واحد فرد به اجتماع ارتقا ،درکین رویستند. با اتخاذ ایهرگز جدا از هم ن يفرد
  م.ینکیم ریتعب» یومتکفقه ح«با عنوان  ،رد دومکینند. از روکیم دایپ یومتکح ۀجنب، يفرد

، ی، اجتمـاع ي، اقتصـاد یاسـ ین الگوهـا و نظامـات س  یتـدو  اًعمـدت  ،کارکرد و رسالت فقه حکـومتی 
  آن است. یرامونیپ پرسشبه  ییگوپاسخ و ،و... یاسالم یپلماسیرامون دی، مسائل پیفرهنگ

. کنـیم مـی اسـتناد   ياز مقام معظم رهبر یالمکز به یق نیت و ضرورت موضوع تحقیدر جهت اهم
و  ،ومـت کح کیـ شئون  ۀدر هم یام الهکو استخراج اح یومتکآوردن به فقه ح يرو«ند: یفرمایم شانیا

 ۀل جامعـ یکام در تشکاز اح یمکهر ح ریثأت ۀظمالح یعنیـ  یومتکبا نگرش ح یام فقهکاح ۀنظر به هم
 افـزار نـرم ( ».اسـت  یفقـه اسـالم   ةدر حوز یاز واجبات اساس یکیمروز اـ   یاسالم ۀبیات طینمونه و ح

  )1371 ،انقالب يهاهیآ
ه از بـاب  کـ  يامـا نوشـتار   ،اندنگاشته یمقاالت و هاباتکپژوهان فقه، یومتکموضوع فقه ح اگرچه در

افـت  یپرداخته باشد،  یومتکفقه ح» یچگونگ و یی، چرایستیچ«به موضوع  یلینحو تفصفقه و به ۀفلسف
علمـا   از یکـ ی ان نظـر یـ بـه ب  اًاجمال و صرف بهسنده یه نوکنوشته شده  يامقاله ن عنوانی. البته با همنشد

  )1390، پرور( پرداخته است.
امـام   نظـرات  د بـر یـ کبـا تأ  ،ل فقهـا و ضمن استناد به اقوا یلیتحل يردکیبر آن است تا با روه نگارند

  د.کنن بییت و يوکار مهم را واسیاموضوع باین » یچگونگ و یی، چرایستیچ«ـ  ینیخم
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  ياز فقه حكومتينشيپ ؛ي، چگونگيي، چرايستيچ
از  ،یطـور کلـ   رد. بهیمورد دقت قرار گ آن باید يازهاینشیپ، یمبان ،يمباد ،یش از ورود به فقه حکومتیپ

 فقـه بحـث   ۀدر فلسـف  یفقه حکومت» ییچرا« و» یستیچ«، »یچگونگ و یی، چرایستیچ« یسه بحث اصل
و  ،ی، ضرورت فقه حکـومت ییدر چرا .ردیگیم ياصول جا ۀفلسف ۀرمجموعیز آن» یچگونگ«شود و یم

 رو،از ایـن بـه آن.   یابینـد دسـت  یفراروش و  ،یگـردد و در چگـونگ  یم نییتب ی، حکم حکومتیستیدر چ
مقـدم بـر    ،ضـرورت فقـه  چراکـه   ؛باشدیم اصول ۀفلسف مقدم بر یش از فقه و حتیفقه، پ ۀگاه فلسفیجا

 از یومتکـ ، پرداختن بـه فقـه ح  یومتکفقه ح یح مباحث مبانی. پس گام اول در تنقاست ضرورت اصول
 ۀبـه مباحـث فلسـف   باید  فقه، ۀح مباحث فلسفیاز تنق بعد )الف 1390، يرباقریم(باشد.یم فقه ۀفلسف منظر

ت یـ بحـث ماه و  ،یبـه فقـه حکـومت    یابیستناد، الزامـات دسـت  ا ،اجتهاد، یستیحث چابم .اصول وارد شد
  .انداصول ۀآن، متعلق به فلسف یرساختیز یبانت و میحج

 یگـر علـوم  یاز دبرگرفتـه   یستند؛ بلکه مفروضات و مبـان یآغاز بحث نۀ نقط ،فقه ۀالبته مباحث فلسف
علـوم   يبنـد طبقـه براي نمونه، نخسـتین گـام بایـد    ند. یآیم شماره به فق ۀفلسف يهافرضشیپ دارند که

  کرد. يبندن علم را دستهیا يو مباد یتا بتوان مبان شود نیآن مع یدست نسبت به فقه و علوم باال
 گرفتـه  یشناسـ و جامعـه  یشناسـ کـالم، معرفـت   یِطور عمده از سه علم باالدستبه ،فقه ۀفلسف یمبان

بـه  » فـرد « ازواحـد مطالعـه    ي، ارتقـا یومتکـ فقـه ح  یشناسـ جامعه یاساس یمبان ۀجملاز  مثالً ؛شودیم
افـت.  یدسـت   یاز فقـه حکـومت   درسـت  يتوان به تصـور ینم ،ح نشودین بحث تنقیتا ا .است» جامعه«

  )1388میرباقري، ( است.» فقه االجتماع«، یفقه حکومت يازهاینشیاز پ یکی ،نیابنابر
الم مـورد  کـ ل در یتفصـ ه بـه کومت است کز بحث امامت و حین یتومکه حفق یالمک یاز جمله مبان

از  ،یسب معرفت فقهـ کز روش ین یومتکفقه ح یشناسمعرفت ی. در مبانردیگیو استدالل قرار م یبررس
 .)الـف 1390، (میربـاقري  شـود یمق اجتهاد اثبات یاز طرو  تاب، سنت، عقل و اجماع)ک( منابع چهارگانه

م تـا  یردکـ اشاره  ییهابه نمونه ه صرفاًکبل ؛میستین یو مبان ين مبادیختن به اا درصدد پردانجیالبته ما در ا
  م.ینکازها را گوشزد ینشیت پیاهم

  يو مفهوم شناس يستيچ
  فقه

 کـی معناي فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یـا فقـه در  فقه در لغت به
هـاي  معناي عام فقه شامل تمام عرصه .م و یک معناي خاص داردفقه یک معناي عا« .استتر عمیق
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بـه   علـم فقـه   ج دریـ خاص فقه، همان اصطالح را يعملکردي انسان است و معنا ةاعتقادي و حوز
اجتهـاد   ۀکـ ق ملیـ آنهـا و از طر  یلیتفصـ  ۀبا استناد به ادلـ  یفرع یام شرعکق به احیمفهوم علم عم

  )1390 ان،یگرج( ».است

  يومتكفقه ح
در مقـام   یام شـرع کـ اح االمـر ، وصف واقع و نفـس »یومتکفقه ح«در اصطالح » یومتکح«صف و

ه کن معنا یبد )1390 فر،یائیض( فقه در مقام اثبات است.ناجتهاد و  ةویه وصف شکبل نیست؛ثبوت 
ند و کجامعه و مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ  ةومت، ادارک، حیام شرعکه در مقام استنباط احیفق

 جامعـه، مـدنظر قـرار دهـد.     ةعنـوان نهـاد ادار  هرا بـ  یاسـالم  یومتکام در بستر نظام حکاح يااجر
ه کـ است  یام فقهکروش استنباط اح ةه دربارینظر کیرد و کیرو کیمثابه به یومتکفقه ح بنابراین،

 نگر و نـاظر لک ینگرش ،یومتکفقه ح رد.یگیام قرار مکاستنباط اح يرد فردکیدر مقابل روش و رو
مسائل  ، تمام ابواب وشودیبحث م یومتکه در فقه حک ياگستره ،رونیاتمام ابواب فقه است. از هب

عملـی فقـه در    ۀجنب ةدهندومت نشانکحن نگاه، ی) در ا1390، يسبزوار یانکمش( فقه خواهد بود.
در فقـه  [ اسـت. هـدف اساسـی   نظـامی و فرهنگـی    ،سیاسی ،برخورد با تمامی معضالت اجتماعی

نـیم  کم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کخواهیم اصول محه ما چگونه میکاست ن یا ]یومتکح
) مقـام معظـم   21، ج1367، صـحیفه امـام   افـزار نـرم ( و بتوانیم براي معضالت جواب داشته باشیم.

ملت  کخواهد یه میکومتی ... آن فقهی است کفقه اجتماعی و فقه ح«(دام ظله) معتقدند:  يرهبر
شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هـر نیـازي را    ؛ندکها را اداره ها و ملتعظیمی از انسان ۀیا مجموع

مسـائلِ   ۀهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و همـ تواند در زمینهو نمی ؛در هنگام آن نیاز، به آن بدهد
دو  )14/3/1376، يانـات مقـام معظـم رهبـر    یهمـان، ب  (».پاسخ بگـذارد اي را بیزندگی مردم، نقطه

دارنـد و اصـطالح    یومتکـ با اصطالح فقه ح ییمعنا یقرابت ،»یفقه اجتماع«و  ،»مکفقه حا«اصطالح 
کـه معـارف   اسـت   یدانش یومتک) فقه ح1376، يزی: مهركر.(باشد.  يتواند فقه فردیمقابل آنها م

اسـتخراج   ینـ یمنـابع د جامعـه را از   ةادار ياز برایمورد ن يهاا آموزهی یاجتماع يهامربوط به نظام
  )1390، رپرو»(.شودیاد میاالداره ا فقهیها عنوان فقه نظامگاه به ،یاز فقه حکومت لذا«؛ کندیم

  فقه فلسفة
 یسـت یچ یبررسـ  ،رونیـ رود. ازایبـه شـمار مـ    یومتکـ فقه ح یح مبانیفقه، گام اول در تنق ۀفلسف نیتدو
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ف را از یـ ن تعریـ تـوان ا یمـ  ،اجمالد. بهینمایم يضرور ،ن موضوعیورود به ا ۀعنوان مقدمفقه به ۀفلسف
 يهـا فقه از نوع فلسـفه  فلسفۀ رد:کقن اخذ یجامع و قدر متتعریف عنوان به ،ف صورت گرفتهیان تعاریم

ـ یه به علم فقه اضافه شده است و با نگاه فرانگرانه و بکمضاف است  دو بـه علـم    ۀو نگـرش درجـ   یرون
ازمنـد  ین ،ر بـوده یـ ف فراگیـ ن تعریالبته ا» .دهدیم علم پاسخ کیو شامل  یرونیاالت بؤپردازد و به سیم

  )ب1390 ،يرباقریم( .است يشتریق بیتدق

  گريج ديم رايبا مفاه يومتكفقه ح يزشناسيتما
ات آنها بـا مفهـوم   کا اشترایزات یر آنها، به تماکه ما ضمن ذکع شده است یشا یاصطالحات ،ن حوزهیدر ا

  م پرداخت.یخواه یومتکفقه ح

  يبا فقه فرد يومتكفقه ح اتزيتما
ن یـ ادر در مـوارد متعـدد    ،ن تفـاوت یـ کـه ا ازآنجا .اسـت  ي، فقه فـرد یومتکمقابل فقه ح ، نقطۀدر واقع
  م.یپردازیم نآبه  يشتریل بی، با تفصاست ها قرار گرفتهیابیارز كمال پژوهش

ل قابـل  یـ ذ يمحورهـا  در ،يرازیش ینین حسیرالدیمندیس از منظر ،يبا فقه فرد یتفاوت فقه حکومت
  است: یبررس

، مسـتقل و  ثابـت ه کـ اسـت   یا عنوان کلـ یک مفهوم یشه یهم ،يموضوع احکام فرد :موضوعاز منظر  .1
 مسـئلۀ ک یـ ک مصـداق،  یشه ی، همیومتکاما موضوع احکام ح ؛است مشابه وق متعدد یمصاد يدارا
  ت.کلّ اس ،گریر دیو به تعب ،هجیخار ۀیک قضیا ین یمع

م که عمـل بـه   یرو هستهن روبااز مکلف یمختلف يهاشه ما با دستهیهم ،ياحکام فرد در :از لحاظ مکلف .2
در آن  کـم دسـت ـ    یاحکام حکـومت  اما در ؛ک گروه از آنهاستی ۀفیتنها وظ ،نیک از احکام دیهر 

ـ کمـ   شوندیمربوط م یاسالم ۀکلّ جامع یکه به سرپرست یدسته از احکام حکومت  ۀحکـم، همـ   فلَ
  ه.یفق یاطاعت از ول مثل ؛و... هستند اعم از زن و مرد ،مسلمانان

گـران  یف دیـ ن مشـابه تکل یف هر فـرد، مسـتقل و همچنـ   ی، تکليدر احکام فرد: فیاز لحاظ تکل. 3
و مشاع  یف جمعیک تکلی ،دیآیافراد م ةعهدبه که  یفیتکل ،اوالً ،یاما در احکام حکومت ؛است

 يافـراد در ادا  ۀهمـ  ۀفـ یوظ، ایثان ؛هم گره خورده استآن به راد در انجام ه سرنوشت افکاست 
ش، یهـا یت و سطح آگـاه یتناسب قدرت، موقعبه يبلکه هر فرد ؛ستیف، مشابه هم نین تکلیا

  .کندیدا میپ یفیتکل
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تتبـع   يمعنـا فقاهت به، ک رکن دارد و آنیفقط  يتوان گفت که فقه فردیم :ارکان و مقوماتث یحاز . 4
ع بر فقاهـت و تتبـ   افزوندو رکن است و  يدارا یاست. در مقابل، فقه حکومت ینیدر علوم معارف د

ز یـ ن یو تجربـ  ینـ یبر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطالعـات ع  یشناس، به موضوعینیدر منابع د
  .انجامدیم يفردبا فقه  یحکم در فقه حکومت صدوراجتهاد و ند یافر ن امر به تفاوتیا ه دارد.یتک

اسـتوار شـود و    یاصول فقه حکومت ۀید بر پایبا یمعنا که فقه حکومت نیبه ا :و مقدمات يمباد ثیحاز . 5
ج یـ . در فقـه را ردیـ بگ بهره يترو... به شکل گسترده ینیت دیریو مد یشناساز اصول و قواعد جامعه

  د.دا نکنیپنیاز گر ید يا مبادی یشناسه به جامعهی، ممکن است فقيفرد
 یشـت یو مع يمختلف عباد يهانهیدر زم را فرد یف شرعیف و وظایتکال ،يفقه فرد: از لحاظ محصول. 6

ف یـ ن تکلییجامعه و تع ةادار ةویش ۀنیشرع در زم یام قطعکان احیبه ب یاما فقه حکومت ؛کندین مییتع
  )1390پرور، ( پردازد.یم یموضوعات حکومت

  ومۀ و فقه الخالفۀکقه الحف، ياسيبا فقه س يومتكز فقه حيتما
 ،یاسـالم ( یومتکـ ام حکـ ا فقـه اح یاز فقه  یبخش يمعنااند، بهپنداشته یه برخک، چنانیومتکفقه ح
ط بـر تمـام   یمح یم و وصفکحا یه نگاهکبل ؛ستین )1389، یزدهیا( یاسیا فقه سی )24ص ،1378

، یاسیه فقه سکیدرحال ؛استات و مسائل مستحدثه یاز طهارت تا د )1376، يزیمهر، (مباحث فقه
ق یتوانـد مصـاد  یه مـ کـ از فقه است  یجزئ یه تنها بخشکابواب فقه، بل همۀنگاه به  کیعنوان نه به
ه کـ  هـم  ی، مسـائل یو مدن یبر مسائل اجتماع رو، افزونازاین ؛ز داشته باشدین یومتکرحیو غ يفرد

 ،رنـد یگیقرار مـ  يام فردکاح ۀر دستز دین یابواب فقه يبندند و در دستهینمایم يدر بدو امر، فرد
معـانی  باشـد.   یاسیتواند موضوع فقه سیاما فرد نم اند؛یومتکلف، موضوع فقه حکم کیمثل نماز 

 يهانها، بخشی. اصطالحات مقابل ااندنزدیک به هم ومۀکالح، فقه الخالفۀ ، فقهیاسیفقه س ةسه واژ
ـ ا ،رونی. ازااست قالسوا فقهی ي، و فقه عبادی، فقه مدنییچون فقه جنا ،گر فقهید ن اصـطالحات  ی
امـروز در قلمـرو سیاسـت و     ،شـک بـی ) 1390نـژاد،  ییبـا یز( د.نندار یومتکبا فقه ح یچ تناسبیه

مطرح شده است که احکام کلی فقه باید  موضوعات فراوانی ،المللحکومت و دولت در روابط بین
فقـه سیاسـی    ،پـردازد فقه که به این مباحث میگوي نظر اسالم دربارة آنها باشد، آن بخش از پاسخ

جهـاد و حقـوق    ،سیاست خارجی ،حکومت ،شود. فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبهنامیده می
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، يفقـه (عبـاد   يهـا بخـش  یتمـام  يط بـرا یر و محیفراگ یوصف ،یومتکپردازد. فقه حالملل میبین
: كر.( عت اسـتوار اسـت.  ین و شـر یـ دخاص از  یه بر برداشت و تلقکو...) است  ي، فردیاجتماع

  )1390 عبداللهی،

  ايبا فقه پو يومتكز فقه حيتما
 يروزیـ پـس از پ  يهاه در سالکداست ینوپ یرود، اصطالحیم ارکبه  یه در برابر فقه سنتکا یفقه پو ةواژ

 ایـ  یسـنت  ،اظهارنظرهـا  یاساس برخ بر یول ؛نشده است ارائه از آن یف روشنیانقالب مطرح شد و تعر
ه وصـف  کنینه فقه. حاصل ا ،ت فقاهت و اجتهاد استیمتطور بودن، دو خاص ،ر بهتریا بودن، و به تعبیپو
فقـه   ییایـ مثبـت اصـطالح پو   ياست. معنا یو سنت یگو بودن اجتهاد شرعو پاسخ فعال يمعنابه ،ییایپو

عت یام شـر کـ حو اسـتنباط ا  ،ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه ره بیعبارت است از ضرورت اشراف فق
  ل و معتبر.یو متقن از منابع اص یعناصر علم ۀلیوسبه

ان آن یـ ه نسـبت م کـ بل ؛سـت ین یومتکا مرادف فقه حیه فقه پوکجه گرفت ینت چنین توانیم بنابراین،
خـواه بـا نگـاه     ؛داستید و نوپیگو به مسائل جدا پاسخیرا فقه پویز ؛وجه استمنو خصوص دو، عموم 

همـۀ  ه کـ انـد  ردهکـ ح یا تصریاز مفسران فقه پو یه برخکآن است نیز ن امر یهد اشا .یجمع ، خواهيفرد
  اند.د پاسخ گفتهیبه مسائل جد یعنی ؛اندن بودهیه چنیامام يفقها

 ؛اسـت  مـدنظر  ییگوه نوع پاسخکبل ؛ستین ییگوصرف پاسخ و گر استید ینگاه یومتکاما فقه ح
د و یـ بـه مسـائل جد   ییگـو نوع پاسخ یومتکدر فقه ح ،نیهنه. بنابراک ، خواهمستحدث باشد مسئلهخواه 

 ییهـا روشو ن قواعـد  یازمنـد تـدو  ین ،ومتکح یام شرعکن احییتب يه براکن معنا یدب .هنه مراد استک
  )1390 ،نژادییبایز( م.یموجود هست يهاقواعد و روش یدر برخ يا بازنگری ،دیجد

  يبا فقه سنت يومتكز فقه حيتما
و  يبـر روش اجتهـاد   یبا هـم ندارنـد و هـر دو مبتنـ     یتفاوت يث ماهوی، از حیسنتو فقه  یومتکفقه ح

ـ متفـاوت  گریدکـ یبا  ،، هم در گستره و هم در نوع نگاهيفرد یو فقه سنت یومتکاما فقه ح اند؛یتفقه د. ان
ـ آلـف بـا   که فـرد م کـ را  یبر آن است تا تنها مسـائل  يفرد یفقه سنت  امالًکـ  یبـا نگـاه   ،روسـت هن روب

 یگر تفـاوت یشمول با همـد  در گستره و ،یومتکگرا و فقه حاجتماع یاما فقه سنت کند؛تنباط انه اسیرافردگ
ن یـ در ا کـه  رسـد یم نوع نگاه به مسائل است. به نظر ،ندکیم زیگر متماین دو را از همدیندارند و آنچه ا

 ا اسـتنباط یـ  تیـ آن را تقو یو اجتمـاع  یاسیانه به فقه، مسائل سیفردگرا یه همچنان با نگاهیفق ،ردکیرو
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 ياعنوان مجموعـه ه جامعه بهکبل ؛نظر ندارد یومت اسالمکه و بستر حعنوان جامعبه ،و به جامعه کندیم
  .  اوستمدنظر  ،ل از افرادکمتش

نگـرش   ،هـا تیـ بـه اولو  یتوجهیب، از مسائل مستحدثه يدور، یگسترش ناموزون مباحث فقه
و سـاخت مجتمـع    ینـ ید يسـاز بـه نظـام   توجهیفقه، بیبه ومت کو خارج از چارچوب ح يفرد

هـدف قـرار دادن و قـرار     را لـف کالذمـه شـدن م  ءيصرفاً برو  هیبه مصالح عالتوجهی بی ،یاسالم
ب، یـ ن معایـ ر اکـ نفـس ذ  اسـت.  یب فقه سـنت ی، از معایاسیۀ قدرت و نظام سیگرفتن فقه در حاش

  .خواهد بود یومتکفقه ح ياینشانگر مزا

 يومتكحفقه  يعلل انزوا

 يهـا اسـت یاز جملـه س  ،عهیدر انـزوا قـرار دادن شـ    :عهیش یاجتماع يو انزوااز قدرت  يدور .الف
ـ ی، شـ یخیتـار  يهـا دورهبیشـتر   دررو، . ازایـن جور بوده است يهاومتکح یشگیهم  وجـود  اعه ب

در  فقهاي شـیعه، . «استنداشته  یومتکو حت بوده یدر اقل یتیو جمع ییایث جغرافیت، از حیحقان
ومـت  کاند. براي آنها، این مسائل مطـرح نبـوده اسـت. شـیعه، ح    ردهکاین مورد تقصیر یا قصوري ن

انقـالب،   يهـا هیـ آ افـزار نرم( ».تب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردي بودکلذا فقه شیعه و  ؛نداشته است
  )14/3/1376، يانات مقام معظم رهبریب

زیـرا   هاي علمیـه اثـر سـوء گذاشـت؛    در حوزه ،تبارمرار دةاین پدی« است:ین از سید ییجدار کب. تف
خبـر  رد و آنهـا را از تحـوالت دنیـاي خـارج بـی     کـ محـدود   ل ذهنی دینـی ئعلماي دین را صرفاً به مسا

منـزوي و   - ومتی کـ فقـه ح  ،ومـت و خالصـه  کیل حکمثل جهاد و تشـ  - ل اصلی فقه ئمسا ..داشت.نگه
هـم زنـدگی،   ئل مور از حـوادث و مسـا  د اًو غالبـ  ،الفرععل فرعی و فرئمنسیا شد و به مساو نسیاً كمترو

  )29/9/1368همان، (».توجه بیشتري گردید

  يومتكو ضرورت فقه ح ييچرا
سـت؟ چـرا فقـه و    یچ یس فقه حکـومت یل ضرورت تأسیه دلک یمن پرسش مواجهیبا ا ،ییدر بحث چرا

، فقـه  يفقـه اقتصـاد   یعنـ ی ،آن متنـوع  يهاو شاخه ه استامروز رواج داشته از گذشته تا به ک يردکیرو
مسـلمانان،   يازهـا یهـا و ن به عموم مسائل، ضـرورت  ییگوو مانند آن، قادر به پاسخ یی، فقه قضایاسیس

ش از یپـ  س شود؟یتأس یبه نام فقه حکومت يگرید علم دیبا اًستند و ضرورتین یومت اسالمکه و حجامع
  م.ینک یرا بررسومت کد نسبت فقه و حیابتدا با ،ن بحثیوارد شدن به ا
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  وجود دارد: نهین زمیدر ا هینظر سه ،یلکطور هب
ان یـ گرايمـاد  یگروه اند:دو دسته با دو نگاه متفاوت معتقدان به این تفکر ومت:کار نسبت فقه و حکان .1

دار عهـده  اًصرف ومت راکه حکهستند  یشمندان مسلمانیاند ،اما گروه دومند. اعتیاصل شر انرکو من
 ينظـر  یمـاع و اجت یومتکـ اگر فقـه در امـور ح  «. دانندیم دار سعادتعهده را صرفاً قهو ف ،شتیمع

ه از جـنس  کـ سـخن گفتـه اسـت     ینظر بالعرض است و در واقع از موضـوع ن اظهاریداشته باشد، ا
 )1378سروش، (ر.ك: ».ستیخودش ن

 ومـت را کتباط فقه و حاگرچه اصل ار ،هین نظریبه ان قائال ومت:کان فقه و حیم یرش نسبت حداقلیپذ .2
ن یـ ا بـر ا داننـد. آنهـ  یمـ  یخنثـ  ی، نقشیشتیو مع یومتکح يزیررند، اما نقش فقه را در برنامهیپذیم

ه انسـان بـا   کـ ت؛ بلیریو مـد  يزیرو برنامه یدهبرنامه ۀدارد، نه جنب ینظارت ۀفقه فقط جنب«ه کباورند 
توانـد  یمـ  ،يقـل، تجربـه، حـس و خـردورز    از جمله ع ،ردهکه خدا به او عطا ک ییهاییمدد از توانا

ـ یه بـا نگـاه فردگرا  ک زیاز فقها ن یبرخ )1376 ،يمجتهد شبستر(ر.ك:  ».ندکشت خود را اداره یمع  ۀان
  رند.یگیم يدوم جا ۀن دستیدر ا ینوعاند، بهستهیصرف به فقه نگر

بـر سـعادت    ونافـز  ه رسالت فقـه، کشان معتقدند یاومت: کن فقه و حیب يثرکرش نسبت حدایپذ. 3
و فقـه بـه نحـو     ،ن بـه نحـو عمـوم   یـ د«ه کشت است. معتقدند یامل معکو ت ی، سرپرستياخرو

 )168، ص2، جق1421، یزنجاندیـ عم( ».دهنـد یل میکومت را تشکح یخصوص، قانون اساس
لمـات امـام   که در کـ اسـت   »اسـت ین و سیوحدت د« ترعام ۀینظر متأثر از ،نسبتن یارش یپذ

 (موسـوي  ».شئون سیاسـت  ۀبا هم ،اسالم دین سیاست است«ه فرمودند: ک هافتیتبلور  ینیخم
 )234ص ،ق1392، ینیخم

  يومتكضرورت فقه ح
  املكرمز ت .۱

کند. انسان آمده اسـت  یاست که انسان را از مالئکه برتر م ینیهمان کار بال ،مبارزه با انواع استعمار
 ین جنـگ را فقـه حکـومت   یـ بجنگـد. آداب ا  يو فرد ی، اجتماعیاسی، سيتا با انواع مفاسد اقتصاد

ن فقه بودند کـه  یشود. مالئکه فاقد اینوشته م یبا فقه حکومت ،ن کاریۀ ایکند و رسالۀ عملین مییتب
امـن و   يس در جـا یح و تقدینه دور بودن از مفاسد. تسب، مبارزة با مفاسد است ،یبدانند عامل ترق
  )1390، يرازیش يحائر(کجا؟  س در خط مقدم جبههیح و تقدیامان کجا و تسب
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  فقه   يعمل فلسفة ،ومتكح. ۲

م الکـ ن یـ ا )3/12/1367، 21انقالب، صحیفه امـام، ج  يهاهیآ افزارنرم( .است فقه یعمل فلسفۀ ،ومتکح
محدودشـده در قالـب    يدانـش نظـر   کیـ  د صرفاًیه فقه را نباکمهم است  ۀتکن نیانگر ایب ینیامام خم

  .است یومت اسالمکح کردن زهیند تئوریه فقه، فراکبل ؛ستینگر ياذهان و عمل فرد
  ياسالم ةالن جامعكو  يامن حفظ مصالح عمومض ،يومتكفقه ح. ۳

فـرد، اعلـم در علـوم     کیـ ، اگـر  اسـت  معاصـر  ةدر دور یومتکانگذار فقه حیه بنک ینیاز منظر امام خم
 یاجتمـاع  ۀنـ یدر زم یلکطور هص دهد و بینتواند مصلحت جامعه را تشخ یول ،ها هم باشدمعهود حوزه

سـت.  یمجتهـد ن  یومتکـ ن فرد در مسائل حیباشد، ا يریگمیح و قدرت تصمینش صحی، فاقد بیاسیو س
اگـر مقـرون بـه مصـلحت      ،ومـت کاقـدامات ح  .اسـت » یحفظ مصالح عموم«ومت، کل حیکتش ۀفلسف

ام کـ اح گانـه در پـنج  ينـد بمیه تقسـ کجه گرفت یتوان نتین مقدمه میست. با ایمشروع ن ،نباشد یاجتماع
سـخن از   ،ياس فـرد یـ شـود. اگـر در مق  یل مـ یگانه تبدم سهیبه تقس یومتکاس حی، در مقيفرد یفیلکت

 يزیـ رن ضابطه در برنامـه یتوان با استناد به اینم یومتکاس حید، در مقیآیان میسنن به م ۀتساهل در ادل
در صـورت وجـود    ،، واجب»ملزمه مصلحت«ومت در صورت وجود کح ۀ. مداخلکردتساهل  یاجتماع

ا یـ ملزمـه   ةمفسـد  يو در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارا ،، راجح»مصلحت راجحه«
  األخص باشد. یو چه از موارد مباح بالمعنباشد غالبه 

ه، وضـع  یـ ام اولکـ بـرخالف اح  یومتکـ ام حکـ ، مصـلحت جامعـه اسـت. اح   یومتکام حکاح كمال
تابع مصـلحت جامعـه    ،یومتکام حکردائم باشد. احیا غیتواند ثابت یم و ،ومت است، نه وضع شارعکح

ه یـ ام اولکـ تواننـد بـر اح  یم زیراضطرار نیدر مواقع غ ،هیام ثانوکرو، برخالف احنیازا ؛است، نه ضرورت
بـه مـوارد اسـتثنا و زمـان بحـران       یومتکـ م حاکـ حا بنـابراین،  .داشته باشـند  یدائم يهاجنبه ،مقدم بوده

و انـد  یر نظامات و امـور اجتمـاع  یس و تدبیتأس يمتعارف و معمول برا یامکه احکبل ؛دننداراختصاص 
امور جامعـه بـر اسـاس مصـلحت      ةت در اداریمسئول يفایا ياها برومتکارات حیبرخاسته از اخت اساساً

صـرفاً   ياما مصلحت را امر ،مدار استگرچه مصلحت ،یومتکالبته فقه ح )1390آرمین، ( جامعه هستند.
  )1390نژاد، ییبایز( داند.یم ینیحات دیرا عبارت از ترج آنه کداند؛ بلینم ییو عقال یفعر

  ر)ين ثابت و متغياز به قواني(ن ناكات زمان و ميمتناسب با مقتض ،يومتكفقه ح .۴

از  هسـتم و غفلـت   يو اجتهاد جواهر یجانب معتقد به فقه سنتنیا« نه معتقدند:ین زمیدر ا ینیامام خم
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ا یـ ه فقـه اسـالم پو  کـ ست ین بدان معنا نیا یح است؛ ولیصح کدانم. اجتهاد به همان سبینم زیآن را جا
بـوده   یمـ کح يم دارایه در قـد ک ياننده در اجتهاد هستند. مسئلهکنییدو عنصر تع ،انکن و م. زماستین

 يهـا هیـ آ افزارنرم( ».باشدد به مسائل زمان خود احاطه داشته یند. مجتهد باکیم دایپ يدیم جدکاست، ح
  )3/12/1367، 21انقالب، صحیفه امام، ج

  يالن و راهبردكن در نگاه يابزار تحقق د ،يومتكفقه ح .۵

ومـت  کرد حکـ منـد شـدن عمل  ه قاعـده کـ ن اسـت  یافت ایتوان دریات فوق مکه از مجموع نک ياجهینت
بتواند مصـلحت را از نگـاه شـرع و در    ه کاست  يازمند ابزارین ،اسالم یدر خدمت اهداف متعال یاسالم

بـه رونـد   نسـبت  ؛نـد کل یـ هـا را تحل هـا و مجموعـه  آثار مترتب بر سـاختار  نماید؛الن مالحظه کاس یمق
در  ینـ یابـزار تحقـق د   یومتکـ فقـه ح  .ن محدود نسازدید ين را به بعد رفتاریتد ؛دینما يتحوالت داور

  است. ينگاه راهبرد

  يومتكفقه ح و مشخصات هايژگيو
از آنهـا اشـاره    ینجا به برخـ یه در اکدارد  یلزاماتستمشخصات و ا ،شدهگفته يمعنابه یومتکفقه ح

  شود.یم
عه، یشـ  یاسـ یالم سکـ اسـاس   است بـر  یومتکه، مصداق تبلور و مظهر فقه حیت مطلقۀ فقیۀ والی. نظر1

 ئمــۀ، اشــانیپـس از ا  ،یه بــه اذن الهــکـ بل ؛افتـه اســت یخاتمــه ن ت حضـرت محمــد یــن والشـأ 
 یامت اسالم یت و سرپرستین والط از شأیالشراهان جامعی، فقيبرکبت یغ ، و در دورةنیمعصوم

 یت الهـ یقرار دارد و از مشـروع  یت الهیه در امتداد و طول والیت فقیوال ،نیشوند. بنابرایم مندبهره
 نـدارد  وجـود  هیفق قدرت اعمال يبرا یخاص محدودة اسالم، یاسیس فلسفۀ نظر از«برخوردار است. 

 معصـوم  امام هک یاراتیاخت تمام دهد لیکتش ومتکح هک است دیالمبسوط، معصوم امام مثل ناًیع او و
 يگـر ید سک چیه... داشت خواهد زین هیفق دارد، جامعه النک تیریمد حوزة و جامعه ةادار ةحوز در

 مقــررات ياجــرا حــق نــه و دارد يگــذارقــانون حــق نــه ،هیــفق اذن بــدون و مســتقالً و ماًیمســتق
    )110و119، ص2، جصحیفه امام ،انقالب يهاهیآ افزارنرم(.»یدولت

ده یـ ز مقیـ ه نیت فقینگاهش به وال باشد، ينگرد به فرد و جزءیه نگاهش به فقه مقک یهیفق ،دیتردیب
بـه   یومتکـ نگـر و ح النکـ  یه با نگرشک یهیاما فق ؛ومت خواهد بودکتر از حار نازلیو در سطح بس

  ه، مطلقه خواهد بود.یت فقی، نگاهش به والیطور منطقنگرد، بهیم فقه

۶۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

. از کنـد  دیـ تول الن خـود را در درون خـود  کـ شرفت یپ يه بتواند الگوکرود یم انتظار یاز نظام اسالم. 2
 يراهبـرد  ين و الگوهـا ین قـوان یآن در تـدو  يو محور يدیلک، نقش یومتکمهم فقه ح يهایژگیو

  است. ینظام اسالم یپلماسیو د ی، فرهنگی، اجتماعي، اقتصادیاسین سالک يهاتوسعه در عرصه
از ، ن اسـالم ین مبـ یـ د يهـا منطبق بـا آمـوزه   يالن و راهبردکن اسناد یتدوو  يسازنظاممستلزم  ،ن امریا

قه از وجه منفعـل  ف ،صورتنیدر ا .است یو فن یارشناسان علمکاز  يریگو بهره ،یام فقهکجمله اح
 يرگـذار یثأنقـش و ت  يفـا ی، بـه ا یتیمکحاگاه یاز جا يو با برخوردار یابدمیفعال تبدل خود به وجه 

  پردازد.می یومتکح يهايسازمیتصم در یاساس
دارنـد،   يثرؤات جامعـه نقـش مـ   یان، مصـلحت مقتضـ  کعنصر زمان، م اًچون اساس ،یومتکدر فقه ح. 3

اجـرا شـدن    ۀنیو عدم زم طیر شراییه با تغکلب ؛ستندیدوام و ثبات برخوردار ن یژگیو از ام معموالًکاح
و  اًغالبـ  ،شـوند یم صادر يرد فقه فردکیه با روک یامکاح ،رند. در مقابلیپذیم ز تحولیام نکنها، احآ

  دارند.از ثبات برخور معموالً
 يرفتارهـا  بیشـتر شوند و در داخـل جامعـه،   یم ومت و جامعه صادرکناظر به ح ،یومتکفقه ح امکاح .4

 ؛شـوند یمـ  دها) تصـور یو نبا هادیو با ين هنجاری(قوانیا عدم قانونی یدر دو قالب قانون ،دانشهرون
ه کـ ن اسـت  یـ ان نـدارد. اصـل بـر ا   یـ جر غالبـاً  یومتکدر فقه ح ،اطیاصل اباحه و اصل احت ،نیبنابرا

 (حرمـت  رملزمـه یا غیـ دها) یبا -  در چارچوب مصالح ملزمه (واجب ،ارگزارنکف شهروندان و یلکت
  دها) مشخص شوند.ینبا - 

ان یـ ن جرید یو اخالق یدر خطابات معرفت ،ت و مباحث باب انسدادیحج ۀ، ادلیاصول يدر نگاه فقها .5
در ومـت  که حکـ م یرید اسـت. اگـر بپـذ   یـ در معـرض ترد  یومتکـ در فقه ح ،ن سخنیابد؛ اما ایینم

د یـ چـه مف گـر  ،اسـالم  ياعتقاد يهامند است، گزارهفهیمردم وظ يو اعتقاد یاخالق يارتقا خصوص
ج یبـه تـرو  نسبت ،ومتکح یت عملیها بر رفتار و مسئولر نگرشیلحاظ تأثبه ،ت نباشندیقطع به واقع
ـ  کـ مم ،ن صورتیساز باشند و در افیلکتوانند تیمفاد آنها م ر یلحـاظ تـأث  بـه  ،تیـ حج ۀن اسـت ادل

  )1390نژاد، ییبایز( ابد.یان یدر مورد آنها جر یعمل

  يومتكفقه ح يسوت بهكتحول و حرسازوكارهاي ارها و كراه، يچگونگ
. بحـث از  است از آن يریگس و بهرهین علم و تأسیبه ا یابیتدس ةویش ،یفقه حکومت یمقصود از چگونگ

 ،نظـران صـاحب  از کیـ ه هر ک ايگونهبه ؛آن است یستیو چ ییمتأثر و متناسب از بحث چرا ،یچگونگ
افتن بـه  یـ دسـت   يرا برا ییهاشنهادی، پاندداشته یفقه حکومت ییو چرا یستیکه از چ یبرداشتمتناسب با 



   ۶۱ ي، چگونگيي، چرايستيچ ؛يومتكفقه ح

صـورت  بـه ـ    آنهـا  یا نادرسـت یـ درستی  فارغ از ،لیبه علت عدم مجال تفصـ ه  کاند ن علم ارائه کردهیا
  د:یآیم لیوار در ذفهرست

ق یـ از طر .2؛ )یآملـ  ياهللا جـواد تیـ آگاه آن در اجتهـاد ( یت جایعقل و تقو يایق احیاز طر .1
 و )یف اهللا صــرامی، ســدوســتیعلــ ابوالقاســم( عتیعنــوان مصــلحت و مقاصــد شــر ره بــیــتک
ق یـ از طر .4 ؛رشـاد)  یبـر صـادق  کایعلـ (ابتنـا   ۀیـ در چارچوب نظر .3 ؛)نیالدشمس يمحمدمهد(

. تکامـل معرفـت   6 ؛)يهـادو  يمهـد ( يساز. نظام5 ؛)یواسطد یعبدالحم(ن یبه د یستمینگرش س
عت یک شــریــ. قــبض و بســط تئور9 ؛)ي(محمــد شبســترک یــ. هرمنوت8 ؛)ییصــفا ی(علــ ینــید

  )1390(پرور،  ).م سروشی(عبدالکر
  برشمرد: یومتکفقه ح يسوتحول به يارهاکراه منزلۀل را به یات ذکتوان نی، میلکطور به
ه علـم اصـول در حـال    کـ  یتیوضـع ، دیـ تردبی در اصول فقه: یومتکن قواعد فقه حی. ضرورت تدو1

ه بـر علـم   کـ اسـت   يگـر ید يرادهایگذشته از ا ،ن امریل گرفته است. اکش يبا نگرش فرد ،اضر داردح
 اهللابیـ رزاحبیمدرس  بـارة ه درکـ چنـان  ؛دهیفامکاز مسائل  یهمچون متورم شدن بعض ؛اصول وارد است

 ینجفـ ( د.یشکیم ششصد سال طول ،س آن مرحومیبرحسب تدر ،اصول ةه دورکنقل شده است  یرشت
فقاهـت اسـت، قابـل     يبـرا  يگـاه ابـزار  یجا يچـون دارا  ،دانش اصول )184- 183، ص1362، یقوچان
بـا   آن خلـط شـدن   ،ص علـم اصـول  یانقـ از  یکیاست.  یومتکرد فقه حکید و اصالح منطبق با رویتجد

 سـوي  از ؛ن را معقد ساختهافته و آیدر آن رسوخ  یفلسف يهامناهج بحث ،رونیاست. ازا الم و فلسفهک
، ق1417 ن،یالـد شمس( ت شده است.یده و خود غایاز ابزار بودن خارج گرد ،الم و فلسفهکبسان  ،گرید

فقـه حکـومتی مسـبوق بـه قواعـد و      « نند:کیم نه اظهارین زمیا در زین یملآ ياهللا جوادتیآ )16- 15ص
. فقـه  اصول فقه حکومتی است که اگر قواعد مدون نداشته باشیم، فقـه حکـومتی هـم نخـواهیم داشـت     

ـ ابتـدا با . االت را در اختیار فقه حکومتی قرار دهد تا مشکالت حل شـود ؤتواند پاسخ به سمی قواعـد   دی
د تا چگونگی حجت بـودن اخـذ   ندرستی تدوین و عرضه شوبه اصول، قواعد فقه و قواعد فقه حکومتی

  )1390 آملی،جوادي(»تبیین شود. ،آرا
گـر از  ید یکـ ی ،شف آن در علـم اصـول  کعت و راه یشر توجه به مقاصد عت:یتوجه به مقاصد شر. 2

 اسـت.  دیـ جد یزنـدگ  و مسـائل مسـتحدثۀ  الت کمشـ  بـه  یعیفقه شـ  ییگوپاسخ ۀا در عرصهضرورت
ن یع قـوان یتشـر  ةویمتفاوت از شـ  ياوهیبا ش ،عبادات د در نظامیبا« معتقد است: نیالدشمس يمحمدمهد

را در یـ ز ؛مگر خالف آن ثابت شود ؛ردکبرخورد  یالمللنیبدر فقه عام و فقه االمه و فقه مجتمع و روابط 
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نجـا  یدر ا .وجـود نـدارد   يتعبـد  ،، [فقه] خانواده و جامعهي، اقتصادیاسیفقه س یعنیباب معامالت عام، 
 یشخصـ  ئلۀمسـ  در ،از بـاب مثـال   )22، صق1417ن، یالدشمس. (»عت مالحظه گرددید مقاصد شریبا

مند نبـودن ظـواهر،   ضابطه ن در موضوعیهمچن و ت اماراتیتبار و حجبودن آن در اع یا نوعیبودن ظن 
شـود. در  یمـ  یبـدان منتهـ   یفقه يهااز اختالف یبخش شود،یم ص آن قائم به فردیه تشخکنیبه علت ا

  .ردیقرار گ كعت مالیمقاصد شر، دیرد باان مویا
ـ ضـرورت اح ) و محوری(اجتهاد مدنو روش تفقه  يرد اجتهادکیضرورت تحول در رو. 3 اي عنصـر  ی

 یه آغازگر فقه است و بر تمـام کمبحث اجتهاد  :نگر)(اجتهاد مصلحت رة عقالیس يعقل و مصلحت بر مبنا
  ند.کیم داین موضوع پیق با ایوث ارتباط ،اشراف دارد یمباحث فقه

 ریـ درگ یومتکـ فقـه ح  ئلۀبا مسـ  نبهج از چند ،شودیم ه اطالقیار فقکوه و یه به شکاجتهاد و فقاهت 
  )1376، يزیمهر (ر.ك: .شودیم

مجتهـد را   يالزم بـرا  يهـا دانش ،الرسائل در امام خمینی :مجتهد يالزم برا يهاعلوم و دانش )الف
 ی؛و فهـم موضـوعات عرفـ    یمحـاورات عرفـ   انس بـا  ؛دانستن فنون زبان عرب« :است ن برشمردهیچن

 فحـص و  ؛ع فـروع بـر اصـول   یار تفررکت ؛تاب و سنتکشناخت  ؛رجال علم ؛اصول فقه ؛منطق دانستن
روشـن   )99- 96، ص2، جق1385، ینـ یخم (موسوي ».عامه يفحص از فتاوا ؛لمات فقهاکجو از جست
اجتهـاد   ینیخمامام ازمند است. یگر هم نید يهانها، به شناختی، بجز ایومتکح ه مجتهد در فقهکاست 

 یافکـ ت جامعـه  یریمـد  يا بـرا ر یخـاص فقهـ   يمعنـا ت بـه یـ اعلمز یـ نو  ،اجتمـاع  ةدر حـوز مصطلح 
نفـع  بتواند بـه  یه بر اساس آن، نظام اسالمکومت و جامعه است کمهم، شناخت درست ح«. دانستندینم

ه اجتهـاد مصـطلح در   کـ جاسـت  نیاست. همـ  يه و علم ضروریند و وحدت روک يزیرمسلمانان برنامه
ـ  ،ها هم باشـد فرد، اعلم در علوم معهود حوزه کیه اگر کبل ت؛سین یافکها حوزه نتوانـد مصـلحت    یول

ح و قـدرت  ینش صـح یـ فاقـد ب  یاسـ یو س یاجتمـاع  ۀنـ یدر زم ،یلـ کطـور  ص دهد و بهیجامعه را تشخ
انقـالب، صـحیفه امـام،     يهاهیآ افزارنرم( ».ستیمجتهد ن یومتکن فرد در مسائل حیباشد، ا يریگمیتصم

  )10/8/1367، 21ج
 -  مـورد اخـتالف اسـت    و البتـه ـ    شودیم رکمجتهد ذ يه براک یطیاز شرا یکی :ط مجتهدیشرا )ب

اد قـوه  یت با ازدیاعلم ،نگاه کیدر «. دون دو نگاه، متفاوت خواهد بیت با ایر اعلمیباشد. تفسیم تیاعلم
- 363، صق1412، يلنگـرود  يمرتضـو ؛ (»شودیم محقق یام فقهکشتر احیا دانستن بیاستنباط  ۀکو مل
 یزنـدگ  يهـا تیـ واقع، ام، موضـوعات کـ اعلم در اح«فراتر دارد:  ییت معنایگر اعلمید ،اما در نگاه )359
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قـانون   يبـازنگر  يرات شـورا کصورت مشـروح مـذا  ( ».  و... ی، شناخت مصالح و مفاسد اجتماعیجمع
  )1254- 1255، 1251، ص 3و ج  663، 656، 646، ص 2ران، ج یا یاسالم يجمهور یاساس

 یموضوعات و مسـائل زنـدگ   یدگیچیو پ یمباحث فقه ۀگسترش دامن :ییا شورای یجمع اجتهاد )ج
 ینـ یخم یمصـطف د یشـه  نظـر  .ردیصـورت پـذ   یو گروهـ  یصورت جمعـ ه اجتهاد بهکند کیم جابیا

شـت... تبـادل نظـر و    دا یت علمـ کتوجـه تـام بـه مشـار     دیدردوران ما با«ت: باره جالب توجه اسنیدرا
ن یـ نشوند... بـر ا  یا مردم گرفتار اختالف و مفاسد واقعد داد تیفراوان با يبها را یفقه يت در آراکمشار

 از تبـادل  يت و دورکن عدم مشاریال است. به سبب همکهان معاصر دچار اشیفق يت فتوایحج، اساس
ـ ا دارنـد. بـر   يأل رش چقدر تبدیخو یعلم یاز فقها در طول زندگان یه برخکم ینیبیم ،نظر ن اسـاس،  ی

عصـر مـا و    یعلمـ  التکبـا وجـود مشـ    ،يفـرد  يهاشهیاساس اند برنج خانه و فتوا دادن کنشستن در 
  )524، ص2، ج1376، ینیخم( ».ستین ییعقال یار، روشیبس یمعضالت فن

ـ ي(در معارف اعتقاد ینیومت دکابعاد ح ۀافتن اجتهاد در همیان ی. ضرورت جر4 ـ یلکو ت ی، اخالق  ):یف
، ياعتقـاد  يارتقـا  يبـرا  يسازنهیابد، زمییت نظام به آن تحقق میه اسالمکومت کت حین مسئولیترمهم

 ،قـت یه در حقیـ ت فقیوال ،است. در نگاه ما یت مطالبات عمومیو هدا یاسالم ۀجامع يو رفتار یاخالق
نـه   ؛شـود یر مـ یط تدبیالشراق مجتهد جامعیه از طرکش بر شئون جامعه است یت خویلکن در یت دیوال
ر یـ سـازد. بـه تعب   يجار یآن شناخته و در مناسبات اجتماع یفقه ۀین را صرفاً از زاویه دک یهیت فقیوال

فقـه  «اس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن ین در مقید ۀومت، توسعکح ۀفیه وظکرفت یتوان پذینم ،گرید
ه کـ افـت  یتـوان در ینجـا مـ  ین اسـت. از ا یـ د يهااز جنبه یه صرفاً ناظر به بخشکباشد » أخص يمعنابه
 ،گـر ید ياسـت. از سـو   یفـ یلکو ت ی، اخالقـ يافتن اجتهاد در معارف اعتقـاد یان ین نگاه، جریاز اینشیپ

، ینـ ید يهـا هـا بـا آمـوزه   ن و برنامـه یقـوان  کتکبر مطابقت ت افزونه کبه آن است شده یادن هدف یتأم
 ین مقاصد شـرع یها در خدمت تأمها و برنامهاستیس یبیکت تریثیها و ح، ساختاریلک يهايریگجهت
اعـم از   ،ینـ ید يهامورد نظر اسالم، تمام گزاره يهاباشد. در شناخت مصلحت یمصالح اجتماعن یو تأم
اعتقـادات و اخـالق    ةازمند اجتهاد در حـوز ین ،رونی. ازاشودیقرار م یبررس ،يو رفتار ی، ارزشیفیتوص

  )1390نژاد، ییبایز( م.یهم هست
را یـ ز د؛گـذار یم آن اثر ةرید و دایر تقلب ،یومتکح باور به فقه ):یبه قانون يدیتقل ۀد (تبدل وجهی. تقل5

 يدهایـ ز تقلیتجودر صورت عنوان قانون در جامعه اجرا شود، د و بهیعمل درآ ۀبه صحن ین فقهیاگر چن
هـد. او  دیمـ  ارائـه  ياوهیشـ  ،ین تعارضـ یحل چنـ  يبرا د صدریشه. انجامدمیتعارض  یبه نوع ،متعدد
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شـود  یمـ  قانون از آن اخذ یعنی ؛است يگذارمصدر قانون یعت اسالمیشر ۀ،نین زمیه در اکمعتقد است 
ه از کـ ثابـت   یام شـرع کـ اح اوالً هکوه ین شیبا ا گردد،می میاساس آن تنظ بر یاسالم ين جمهوریو قوان

ش از چنـد اجتهـاد   یبه ک یمکدر هر ح ،اًیثان ؛وضوح مطلق برخوردار است، جزء ثابت قانون خواهد بود
نـام  » بـدائل متعـدده  « ةن بخـش، حـوز  یـ ند. ایتهادها را برگزاز آن اج یکیتواند یم مقننه ةوجود دارد، قو

(البتـه   )18، صق1399صـدر،  ( ومـت اسـت.  کح ياز فتواها بـرا  کی ار هریز اختیتجو ،ن سخنیدارد. ا
د در آن یـ ردن، تقلکـ دا یـ پ یقـانون  ۀوجهـ ت خواهد بـود). در صـورت   یاولو در ،هیفق یول يار فتاوایاخت
  ند.کیدا میپ یحقوق ۀه جنبکبل ؛هد بودمعنا خوایها بنهیزم

ـ کاح دیگر بر یومت و مصالح اسالمک. تقدم حفظ ح6 ه در کـ  ،بـه فقـه   یومتکـ نش حیـ در ب :یام فقه
حفـظ   ئلۀمس«از اوجب واجبات است.  یحفظ نظام اسالم ،افتهیتبلور   ینیامام خمامثال  یرات فقهکتف

از نـد و  که هیچ چیز به آن مزاحمت نمیکاست هم واجبات عقلی و شرعی از امی... نظام جمهوري اسال
، 19انقـالب، صـحیفه امـام، ج    يهـا هیآ افزارنرم( ».استمنجز  عقالً ،ه احتمال خلل در آنکاست اموري 

ران در طـول هشـت سـال    یـ ا یاسـالم  يجانبه از جمهـور به دفاع همه ینیامام خم يفتوا )22/11/1363
  است. یومتکن نگاه حیهم از ثرأمت زین یلیجنگ تحم

 يبرخورد فقه فـرد  يهاگر از گسترهید یکی :یومتکرد حکیفقه در رو یگاه برتر مباحث اجتماعی. جا7
تـب  کالع دارنـد، در میـان   ه اهل فـن اطـ  کهمچنان« است. یمباحث اجتماع ۀحذف و اضاف ،یومتکو ح

حسـبه و   ئلۀومـت، مسـ  کح ئلۀمثـل مسـ  ـ    شـورند ک ةه مربوط بـه ادار کیاري از مباحثی فقهی شیعه، بس
ه جایشـان  کـ چند قرن است ـ  ندکارهاي جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا میکه با کچیزهایی 

قرار نگرفته است؛ مثـل همـین    ضتب فقهی شیعه، مورد تعرکل هم در خالی است. بعضی از آنها، از اوای
ـ     که از کچند قرن است  ،جهاد ئلۀومت. بعضی مسائل مثل مسکح ئلۀمس ه تـب فقهـی اسـتداللی شـیعه، ب

ت هـم  ، مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. علـ     تب فقهی استداللیکنار گذاشته شده و در اغلب کتدریج 
اند. براي آنها، این مسـائل مطـرح نبـوده    ردهکمعلوم است. فقهاي شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوري ن

) 14/3/1376، يانات مقام معظـم رهبـر  یانقالب، ب يهاهیآ افزارنرم» (ومت نداشته است.کاست. شیعه، ح
هـا  ومـت کتـر، ح درسـت ر یـ به تعب ایاند شده کیومت نزدکهان به حیه فقک ییهادر دوره به همین دلیل،
ه کـ م یشـو یمـ  مواجـه  یاسـ یفقها به مباحث فقـه س  ةاند، با اقبال گستردساخته کیهان نزدیخود را به فق

ران یـ ا یاسـالم  يت جمهـور یـ مکحا عصر ه ویقاجار ه،یت صفویمکحا ةتوان در دوریم راآن  يهانمونه
  د.کر مشاهده
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به فقـه،   یومتکدر نگرش ح :یقواعد فقه یاستنباط و گسترش قلمرو استفاده از برخ ةویتفاوت در ش .8
و آن را  نمایـد مـی اط افر استنبکفرد  کیلمان با فرد مس کی ۀفراتر از رابط» لیسب ینف« ةاز قاعد ه مثالًیفق

نـد.  کیمـ  اظهـارنظر دربـارة آن  دهد و یم گانه ارتقایب يهاومتکبا ح یومت اسالمکبه رابطه در سطح ح
ن دو نگاه بـه فقـه   یو بروز ا یتجل يبرا ياتواند عرصهیم ان آن،یو ب یام از منابع شرعکاستنباط اح ةویش

ـ انـد. ا ز دانستهیرا جا ه در ربالیح از فقها یبرخ ،ربا ۀمسئلدر  ،نمونه براي .باشد ن اسـت در  کـ مـر مم ن ای
ه بـه احتمـال فـراوان    کـ لـه در ربـا را   یتـوان ح یم ای، آیومتکاما با نگرش فقه ح ؛ز باشدیجا يسطح فرد

  ز دانست؟یجا ،شودیم در جامعه يموجب اختالالت اقتصاد
رد کـ یبـر اسـاس رو   افتـاو  يقرابا است :یاطیبه وجوب و حرمت) بر نگاه احت ا(فتو ي. غلبه نگاه هنجار9

فـراوان   يهـا اطیـ ز احتیه تجوکواضح است م. پریهست اریبس يهااطیوع احتیثرت و شک، شاهد يفقه فرد
 انجامیـد. جامعـه خواهـد    يهـا استیها و سيسازمیتصم جاد خلل دریبه ا ،ومتکو ح جامعه ۀدر عرص

نتـرل  ک ؛رنـد: مـواد مخـدر   یگیمـ  متفـاوت  يهـا پاسخ ،دگاهین دو دیر ایثأر تحت تیمسائل ز ،نمونه رايب
هـا  نـه یشـف دف ک ؛ وهان بردن جنگلیندن درختان و از بک ؛ستیط زیحفظ مح ؛تیم و تربیتعل ؛تیجمع
 ،صـورت نیـ ه در اکـ  ندوم به جواز باشکمحاین امور ن است کمم ،انهیدر نگاه فردگرا .یشخص کدر مل

 ؛دنا واجـب باشـ  یـ ن است حرام کمم یومتکرد حکیا رواما ب ؛م بودیآثار سوء آن بر جامعه را شاهد خواه
ه کـ شـد   الن جامعه، متقاعد خواهـد کسطح  ن امور دریا جوانب، ابعاد و آثار جواز مل درأه با تیه فقکچرا

  ن امور را دارد.یمنع ا ياقتضا ن مصالح جامعه،یمأت
 یه برخـ کـ  - در فقه  یاشترسئلهو م يسازسئلهم ز بر فروع:کتمر يجابه ،يز بر مسائل ضرورک. تمر10

نـان  یگـر، ا یر دیاست. به تعب ير فقه فردکظهور تف يهاگر از عرصهید یکی -  اندهان به دام آن افتادهیاز فق
ن امـر  یـ شـانده و ا ک يزیگرنان را به واقعیا ،يزیگراند. اجتماعع فروع نپرداختهیبه تفر ،یبا نگرش اجتماع

ه در کـ  ياریبسـ  يهـا فـرض  ؛مسائل موهوم شـده اسـت   ةرق دربایو تحق یرد به مسائل فرضکیسبب رو
  )1370 ،يزدی :كر.( ... وجود دارد.و ء،اح عبد و اماک، نیدادن، ارث خنث ریمسائل ش

ب از جامعـه و متناسـ  یـ به مسائل مورد ن ییوگد پاسخیه، بایفق يجد ۀدغدغ ،یومتکرد حکیاما در رو
الت کحـل مشـ   ی، در پـ یرد اجتماعکیه با رویفقرو، نباشد. ازایجامعه  ۀیان و مصالح متعالکبا زمان و م

ـ   ی، فرهنگـ ي، اقتصـاد ی، اجتماعیاسیالن سکجامعه در سطح  یو اساس یاصل  و... یالمللـ نیو مسـائل ب
  نشان خواهد داد. افتاو ثار خود را درآ ،ردکین رویو ا است

ز یـ ن یابـواب فقهـ   يبنددسته بر ،ن دو نگاهیا :یابواب فقه يبندبر دسته یومتکرد فقه حکیر روی. تاث11
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 انـد صورت گرفتـه  يبرحسب نگرش فرد ،یتب فقهکموجود در  يهايبندمیتقسبیشتر است. بوده مؤثر 
نـه برحسـب   ین زمیـ در ا یه تحولکدارد  تضروررو، ازاینباشند. یم یاسیفقه س نندةکهیتوج ،ثرکو حدا

 شود.جاد یا یومتکنگرش فقه ح

  يريگجهيتن
ه کـ بـود   پـژوهش ن یـ مهـم ا  ۀو دغدغ ی، رسالت اصلیومتکفقه ح» یو چگونگ ییرا، چیستیچ«ن ییتب

موضوع تـا حـد    يایزوا ،ینیامام خمویژه به ،عهیهان شیعلما و فق يهاشهیاز اند يمندتالش شد با بهره
 یمبـان  ۀجـ ی، نتیومتکـ رد فقـه ح کـ یه روکشد روشن  ،ن نوشتاریا . درشودان و وسع نوشتار روشن کام

ه فقـه  کـ ن معلوم شد ی. همچناست فقه فلسفۀ و سیشناجامعه ،یشناسالم، معرفتکاز جمله  ،یفقهبرون
 ؛و... اسـت  یو سـنت  ي، فقه فردیاسیز از فقه سیمتما یاصطالح -  ع استیبرخالف آنچه شا -  یومتکح

قـه  و نـاظر بـر تمـام ابـواب ف     ،نیـ از د يثرکدگاه حدایبر د ینگر و مبتنلک ی، نگرشیومتکفقه حه کچرا
ن اجتمـاع را شـامل   ئوشـ  ۀهمـ  ،ردیـ گیمـ  مورد بحث قرار یومتکه در فقه حک يارو گسترهنیاست. ازا

ل گرفتـه  که شـ یـ ت فقیـ بر وال یمبتن ینظام فقه ۀیپا ران بریا یاسالم يجمهور شورکه کشود. امروزه یم
ن یـ ه با طرح اک است دیشود. امیم ش از گذشته احساسیب ،عهیدر فقه ش یومتکرد حکیاز به رویاست، ن

  م.یبرداشته باش یاسالم يعه و نظام جمهوریفقه ش ییایدر جهت پو یمباحث، گام
  



   ۶۷ ي، چگونگيي، چرايستيچ ؛يومتكفقه ح

  منابع
 .ی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیومتکاصول فقه ح، )1378( ، رضایاسالم

صـفحه   ،56ش ،یومـت اسـالم  کح )،1389تابستان ( »یاسیرامون فقه سیپ يااهللا خامنهتیآ يهادگاهیاز د یبرداشت«، سجاد، یزدهیا
 .112ـ69

  زتاب اندیشه.ا، ب)17/9/1390(، »ماهیت حکم حکومتی«، محسن، نیآرم
 .www.foeac.ir 10/11/90 ،ی، چـگونگـیسـتی، چییچــرال، یاسماع ،پرور

 .jamejamonline.ir 10/11/90، ین سال ارتحال آخوند خراسانیصدمکینگره که یدر اختتام یسخنرانعبداهللا، آملی، جوادي
 .22/9/90، يدفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبر یگاه اطالع رسانین، پایالدی، محيرازیش يحائر
 .ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ ۀسسؤتهران، م ،االصول یرات فیتحر، )1376( یمصطفسید، ینیخم

دفتر حفـظ و نشـر آثـار     یرسانگاه اطالعی، پاخانوادهدر حوزه  يو برنامه راهبرد یومتکفقه ح، )18/10/1390( نژاد، محمدرضاییبایز
 .يااهللا خامنهتیحضرت آ
 ، تهران، صراط.تیریمدارا و مد، )1378( میرکسروش، عبدال

 .ۀیر للدراسات االسالمیالغد نا،بی ، چ دوم،اةیوالحاالجتهاد ، )ق1417( يمحمدمهد ،نیالدشمس
 .نابی روت،ی، باةیالحقود یاالسالم ، )ق1399( محمدباقرسیدصدر، 

 .31- 7ص ،53، شیاسیعلوم س )،1390بهار( »در فقه یومتکرد حکیرو«د، یفر، سعیائیض
 .Management total site ،29/3/90ت.یریت جامع مدیسا ،یومتکعبداللهی، محمدهادي، مفهوم فقه ح

 .ریبکریام ،تهران چهارم، چ ،یاسیفقه س، )ق1421( ی، عباسعلیدزنجانیعم
 .jamejamonline.ir )،10/11/90( ،ترفقه حکومتی نیازمند تالش گسترده، يمدمهدان، محیگرج

  ، تهران، طرح نو.يمان و آزادیا، )1376( ، محمديمجتهد شبستر
 ان.یقم، انصار ،دیالدر النض، )ق1412( ، محمدحسنيلنگرود يمرتضو

 ص، 60، شیومـت اسـالم  کح )،90زییپـا » (يرهبـر  دگاه مقام معظـم یاز د یومتکبر فقه ح يدرآمد« ،یعباسعل ،يسبزوار یانکمش
 .184ـ158
 .ینیامام خم م و نشر آثاریتنظ ۀسسؤ، تهران، مفه نوریصح، )1379( اهللاروحسید، ینیخم موسوي

 نجف، اداب.، تحریرالوسیله، )ق1390( ـــــ
 ان.یلیقم، اسماع، رسائل، )ق1385( ـــــ
 .165- 141ص، 12ش ،ظرنقد ون )،1376( ،»یومتکفقه ح«، ي، مهديزیمهر

  .www.foeac.ir، )الف29/9/90( ،یومتکاز فقه حینشی؛ پیومتکفقه ح یو مبان يمباد، يمحمدمهدسید، يرباقریم
  .www.foeac.ir )،5/10/90( ،یومتکح مباحث فقه حیفلسفه فقه، گام اول در تنق، ـــــ

 www.Foeac.ir 21/11/88میرباقري، سیدمحمدمهدي، بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه، 
  .يدانشنامه جامع امام و رهبر، انقالب يهاهیآ افزارنرم
 .ریبکریام تهران، ،دومچ ، احت شرقیس، )1362( یمحمدتق ،یقوچان ینجف

  .انیلی، قم، اسماعیالعروة الوثق، )1370( اظمک، محمديزدی


