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  يفقه حكومت هاييژگيو و تيماه

*سجاد ايزدهيسيد 13/6/99:تأييد 30/2/99: دريافت

**زادهصديقه صديق تقيو 

    چكيده
به جهت اداره مطلوب حكومت  ،در استنباط احكام يفقه يكردرويكه به  »يفقه حكومت«

ا فقه مرتبط ب در يتخصص ايعنوان رشتهه ب »ياسيفقه س«چون  يمعنا شده و نسبت به واژگان
ـ يخاص از فقـه س  بخشي مثابه به» فقه حكومت«و  ياسيموضوعات و مسائل س كـه بـه    ياس

ـ  ياسـت، در راسـتا   زيمتمـا  پردازد،يم تموضوعات مرتبط با نهاد حكوم ـ أمس  ،يله حكمران
هت به ج ه،يقرار داده و فق شيرا مد نظر خو يفقه هايآموزه واسطه اداره مطلوب به يچگونگ

ـ پـردازد. ا يم ياداره مطلوب و كارآمد جامعه، به استنباط احكام فقه مانيسا به  كـرد روي ني
 برخوردار اسـت  هايييژگيمتفاوت است، از و ط،در استنبا زين يفقه فرد كردرويكه با  يفقه

 توانينم هايژگيوِ ناي واسطه وجود دارد، لكن جز به زين يها در فقه فرداز آن يكه گرچه برخ
ـ بـاور بـه جامع  «چون  يبه امور توانيم هايژگيو نيسخن راند. از جمله ا يحكومت از فقه تي 

 ،ياز فقه فـرد  ترعيوس ايگستره« ،»حكومتدر عرصه  ازهايبه همه ن ييگوو امكان پاسخ نيد
ـ مورد ن يكشور و همه مباحث فقه كيمشتمل بر همه شهروندان جامعه، همه مناطق  اداره  ازي

 ليبددر استنباط، امكان ت راتيواره، لحاظ ثابتات و متغمكان استنباط نظاما«، »مطلوب جامعه
در اداره جامعـه و   يكارآمـد  كـرد روي«و  »يحقوق تيبه شخص فيفقه به قانون و امكان تكل

    .اشاره كرد» اجتهاد بر اساس اقتضائات اداره مطلوب جامعه

  واژگان كليدي
  دي نظام سياسي، حكمراني مطلوب، فقه فردي، كارآميفقه حكومت ،ياسيفقه س

                                                                                

و انديشـه اسـالمي:   گـاه فرهنـگ   و عضـو هيـأت علمـي پـژوهش     قم هيآموخته حوزه علمدانش *
sajjadizady@yahoo.com. 

  قرآن و حديث.دانشجوي دكتري دانشگاه  **
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  مقدمه
 »فقـه سياسـي  «در كنـار واژه  از جمله واژگان پربسامدي كه امـروزه در گسـتره فقـه،    

، 1376انگاشـته شـده (مهريـزي،    با فقه سياسـي مـرادف    شده و از سوي برخي،استعمال 
ت      اسـت  »فقه حكومتي« واژهمركب ،)141- 142ص، 12ش كـه در ظـرف تحقّـق حاكميـ

بر بسط يد فقيهان در اداره جامعه، ظهور يافته و غرض از آن، اداره جامعه كالن  مطلوب و
فقـه اهـل سـنّت در     كهنياضوابط و قوانين شريعت است. بر اين اساس، با وجود  اساس

مذهب، نگاشته شده و غرض از فقـه اهـل سـنّت، در    ظرف تحقّق حكومت حاكمان سنّي
بلكه مشتمل بر احكام فقهي نـاظر   ،، محدود نشدهنانمؤمپاسخ به نيازهاي فردي مكلّفان و 

فقه شيعه در ظرف تقيه از حاكمان جـائر و در   .به نظام اداره جامعه و حكومت بوده است
 مؤمنانهمكلفان نگاشته شده و غرض از آن، نظام اداره زندگي  مؤمنانههاي پاسخ به پرسش

يعه در پاسـخ بـه نيازهـاي جامعـه     كرد تاريخي، فقه شـ شيعيان بوده است. مطابق اين روي
بلكه به خاطر قبض  ،مدار جامعه نگاشته نشدهكالن شيعي و در راستاي نظام اداره شريعت

مذهب بـر اداره كـالن   يد فقيهان، عدم تحقّق حكومت شيعي مبتني بر اقتدار سالطين شيعه
 ؛لذا فقـه شـيعه  فقيهان قرار نگرفته و  مسألهبلكه  ،جامعه، فقه حكومتي موضوعيتي نداشته

كرد فقه حكـومتي نيافتـه اسـت. بـا ايـن      چه در زمان تأسيس و چه در ادوار تحول، روي
و برآمـده از   كرد فقه حكومتي در عصر حاضر را نبايد امري عرفـي، حقـوقي  وجود، روي

كـرد فقـه   ي تحقّـق جمهـوري اسـالمي در كشـور ايـران دانسـت، بلكـه روي       هاضرورت
كـارگيري آن، در ادوار  عدم به و مستند است :بيتسيره اهل حكومتي به مباني ديني و 

گذشته فقه، نه به خاطر عدم جواز اين نگرش در فرايند استنباط يا فقدان دليـل بـراي آن،   
خاطر اقتضاي شرايط زمان غالب عصر غيبت، همـواره   روست كه فقه شيعه بهبلكه از آن 

حكومـت مطلـوب شـيعي قـرار      در فضـاي گـاه  در حالت تقيه قرار داشته و فقيهان هـيچ 
بلكـه   ،ي خويش، اداره مطلوب حكومت را مد نظر قرار ندادههااستنباطلذا در  .نداشتند

را مد نظـر   شانمؤمنانهدر خصوص زندگي  مكلّفاني هاپرسشي خويش، هااستنباطدر 
  .خورديمي فردي مؤمنان رقم هاپرسشدر پاسخ به  هاآنرو، اجتهاد قرار داده و ازاين



7 

 

 

يماه
 ت

يو و
يژگ

اي
ه

 
ومت

حك
قه 

ف
 / ي

ي 
ده

ايز
اد 

سج
يد

س
صد

و 
ي

 قه
هادزيتق قيصد

، شـرايط  كنديمهاي گذشته متمايز كرد استنباطي فقه شيعه را نسبت به زمانچه رويآن
هاي فقه شيعه و رهبري مجتهد موجود جامعه اسالمي و تحقّق نظام اسالمي بر اساس آموزه

زيـرا فـارغ از   ؛ ) در پيامد پيروزي انقالب اسالمي استهيفق تيوالط (در قالب ئالشراجامع 
كه تحقّق انقالب اسالمي در كشور ايران، زمينه تقيه را از بين بـرده و امكـان پرسـش از    اين

مسائل فقه حكومتي را هموار كرده است، استقرار نظام اسالمي با محوريت فقه شيعه و اداره 
اي است كه به فقه شـيعه و  گونهبه ؛گذاري نظام اسالميمطلوب آن، مستلزم عنايت به قانون

مستند باشد، هويت جامعه اسالمي را مد نظر قرار داده و بـر اسـاس نگـرش اداره     مباني آن
  مدار اين جامعه وسيع (كشور اسالمي) به استنباط بپردازد.مطلوب و شريعت

بر اين اساس، فقه شيعه كه در تمامي ادوار عصر غيبت تا قبـل از پيـروزي انقـالب    
در زندگي مؤمنانه يك انسـان  ب با اداره متناسپاسخ به سؤاالتي ي در كردروياسالمي، 

گـري كـه   مثابه مؤمنـان پرسـش   جامعه خويش داشت و در اين راستا، نيازهاي افراد (به
داد؛ در عصر حاضر و را محور استنباط قرار مي مكلف به اطاعت از احكام شرع هستند)

استنباط  ي ازكردرويمتناسب با اقتضاي وجود حكومت اسالمي با محوريت فقه شيعه، 
بايست مد نظر قرار گيرد كه بر اساس آن، فقيهان در استنباط خويش، هويت جامعـه  مي

و نيازهاي آن را مد نظـر   موجود در جامعه) مؤمنمثابه امري متمايز از افراد  اسالمي (به
شخصيت حقـوقي را بـه رسـميت شـناخته و      به مثابهبلكه حكومت اسالمي  ،قرار داده

شـهروندان   و تضائات آن را در فرايند اجتهـاد، مـورد مالحظـه قـرار دهنـد     الزامات و اق
بـا   هـا آنافرادي كه در جامعه اسالمي زيست كـرده، زنـدگي    به مثابهجامعه اسالمي را 

ساير شهروندان گره خورده و داراي حقوق و تكـاليفي نسـبت بـه جامعـه و حكومـت      
شـهروندان جامعـه    به مثابهرا  هاآن و نيازهاي هاپرسشهستند، مورد لحاظ قرار داده و 

  اسالمي، مورد استنباط قرار دهند.
شناسي مبتني بر فلسـفه مضـاف و بـا نگـاه درجـه دوم و      اين مقاله، بر اساس روش

 كـرد رويهاي ايـن  صدد فهم ماهيت و ويژگي متناسب با توصيف، تحليل و تجويز، در
، اداره فقيهانه جامعه اسالمي منانمؤفقهي است كه فراتر از سطح بررسي احكام زندگي 

 ،مثابـه فـردي جـدا از جامعـه    را نه به مؤمنانرا مد نظر قرار داده و احكام فقهي زندگي 
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عنوان شهروند جامعه اسالمي ارائه نمايد. طبيعتاً فقه حكومتي در اين راسـتا بـر    بلكه به
ـ     غـرض نظـام اداره    هماهيتي فراگير در فقه اشاره دارد كه بر اسـتنباط احكـام شـرعي ب

هـايي  حكمراني در فقه اشاره دارد و اين امر، مستلزم ويژگـي  مسألهجانبه جامعه و همه
  كند. فقهي خواهد بود كه آن را از فقه غير حكومتي متمايز مي كردرويبراي اين 

  شناسي فقه حكومتيمفهوم
ر شيعيان در حضو«فردمحور در فقه شيعه كه معلول اموري چون  كردرويبا گذر از 

فقـدان رسـميت مـذهب    «، »تقيه فقيهان از حاكمان جائر«، »اقليت مذهبي به مثابهجامعه 
 بـود » عدم پرسش از فقيهان در خصـوص مسـائل حكـومتي   «و » شيعه در كشور مستقل

اي پربسـامد در عصـر حاضـر    ، به واژه»فقه حكومتي« ،)58، ص64ش ،1391ايزدهي، (
ت سياسـي اسـت   تبديل شد كه البته مرهون ح از و ضور فقه و فقيهان در عرصه حاكميـ 

خاطر دوري فقه و فقيهان شيعه در عصر غيبت، مورد استفاده قرار  كه اين واژه به جاآن
كه فقـه حكـومتي در ارتبـاط وثيـق فقـه و حكومـت معنـا        لذا با وجود اين ،گرفتنمي
كرده باشـند، وجـود نـدارد.     بر آن توافق شمندانيانديابد، اما هنوز تعريف دقيقي كه مي

 ،اسـت  ارائه قابلتعريف مطلوب براي فقه حكومتي، در اين تحقيق،  به مثابهچه لكن آن
و  مسألهفردي از فقه معنا كرده و  كردرويتعريفي است كه فقه حكومتي را در تقابل با 

يكـي از   بـه مثابـه  دغدغه خويش را پاسخ به نيازهاي حكومـت دانسـته و حكومـت را    
كند. لذا فقه حكومتي، در نقطه مقابل شناسانه موضوع احكام لحاظ ميغيرهاي موضوعمت

بخشي از فقه كـه   به منزلة» هفقه الحكوم«واژه، با بلكه اين مركب ،فقه سياسي معنا نشده
  دهد نيز متفاوت است.تنها موضوعات حكومتي را مورد بحث و استنباط قرار مي

نگرشي در فقه دانست كه با بسط يد و اقتـدار   به مثابهرا » فقه حكومتي«توان لذا مي
فقيهان در جامعه مالزم است. بر اين اساس، هرچند ممكـن اسـت فقيهـان متناسـب بـا      

شان به غرض اداره مطلوب جامعه، بـه اسـتنباط مبـادرت ورزنـد، لكـن      اقتدار اجتماعي
ي در عصر غيبـت  فقه حكومتي، عمدتاً متناسب با تحقّق حاكميت مطلوب شيع كردروي

است و فقيهان همزمان با اداره نظام ديني جامعه، در استنباط مسـائل فقهـي، اقتضـائات    
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 ،حاكميت سياسي شيعه و اداره مطلوب جامعه ديني را در نظر گرفته و در استنباط خود
كه به رفع نيازهاي حكومت عنايت دارد، نيازهاي فردي مؤمنـان و مكلّفـان را   ضمن اين
ازها و شرايط كالن جامعه قرار داده و در استنباط خويش، هويت كـالن نظـام   نيز ذيل ني

در . مطـابق ايـن نگـرش،    دنـ دهيمسياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... را مورد لحاظ قرار 
فـردي از افـراد   عنـوان   هـا بـه  نامباحث فقهي و بيان افعال مكلفان، انس ،بررسي احكام
و حكومت  بريده از اجتماع افرادي جدا وعنوان  و بهگرفته شده در نظر  كشور اسالمي

به معناي نگرش و بينش حـاكم بـر كـل     ،فقه حكومتي. لذا رنديگينممورد عنايت قرار 
با اين  ؛اي همانند فقه غير حكومتي، مشتمل بر تمامي گستره ابواب فقه داردگستره ،فقه

مـدار  طلـوب و شـريعت  ماداره در فقه حكومتي، به غرض فقهي  يهااستنباطتفاوت كه 
 نـاظر بـه اداره كشـور   اي كـه  گونـه  را بـه تمامي ابواب فقه استنباط و سياسي بوده نظام 

  .)44ص ،1392ايزدهي، ( دهد، مورد لحاظ قرار ميباشداسالمي 
زيرا ايشان ؛ ي نيز مشاهده كرداخامنهاهللا ةيآدر نگرش  توانيمفقهي را  كردروياين 

 شؤوناستخراج احكام الهي در همه «و  نگرش حكومتي به فقه به مثابهاز فقه حكومتي 
يعنـي مالحظـه تـأثير هـر      ؛يك حكومت و نظر به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي

ــه اســالمي   ــات طيب ــه و حي ــه نمون ــام در تشــكيل جامع ــه( »حكمــي از احك اي، خامن
  .اندكرده) ياد 24/8/1371

، نه مباحث سياسـي  رديگيمبحث قرار اي كه در فقه حكومتي مورد رو، گسترهازاين
زيـرا اداره  ؛ يا حكومتي در گستره فقه، بلكه تمامي ابـواب و مسـائل فقـه خواهـد بـود     

مختلـف   شـؤون گذاري مناسب، منسـجم و كارآمـد در   مطلوب حكومت، مستلزم قانون
بايست در راستاي تدوين قـوانين مناسـب بـراي    زندگي مردم و جامعه است و فقيه مي

امعه، همه اقتضائات حكومت اسالمي و نيازهاي آن را مورد بررسي قـرار دهـد.   اداره ج
نظامي و انتظامي، خانواده،  تيامنلذا مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياست، حقوق، 

  بلكه تمامي فقه، گستره فقه حكومتي را تشكيل خواهد داد. ،احواالت شخصيه و ...
ي از احكـام كـه تـدبير    اگونـه رت تحقّـق  تعريف از فقه حكومتي و ضـرو  گونهنيا

ي متفاوت نسـبت بـه شـناخت    كردروي، مستلزم دهديممطلوب جامعه را مد نظر قرار 
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بلكه روش استنباط خواهد بود كه مالحظات زمان و مكـان را در   ،موضوعات استنباطي
راد استنباط، مورد عنايت قرار داده مصلحت حفظ و اداره مطلوب جامعه را بـر مصـالح افـ   

كـرد  كـه روي كرد در اسـتنباط، عـالوه بـر ايـن    . بديهي است اين رويدارديممقدم  مؤمن
، دهـد يممحور شهروندان سوق فقاهت را به مقوله تدبير مطلوب حكومت و اداره سعادت

  كند.احكام متناسب با مؤمنان و احواالت شخصيه آنان را هم با تحول مواجه مي
 جـور  كيـ  :مورد مطالعه و مالحظه قرار داد شودياحكام فقهي را دو جور م

اين فرد در كجـاي عـالم    كهنياحكام فقهي مربوط به اداره يك فرد، منهاي ا
عنـوان   وقت همين حكم فقهي را بـه  عنوان يك فرد. يك ، بهكنديزندگي م

ها با هـم  . اينكندييك بخشي از چگونگي اداره يك جامعه، انسان بررسي م
، ديآيبه وجود م ييهاحتي در استنباط حكم فقهي هم تفاوت متفاوت است.

 .)13/2/1376اي، (خامنه طهارت و نجاست، حتي مسائل شخصي مسألهحتي 
از فقه كه مبتني و مترتّب بر تحقّق حكومتي ديني در خارج، يـا   كردرويگرچه اين 
ت، بنا بر اقتضائات بلكه ناظر به اقتدار فقيهان در عرصه اداره جامعه اس ،امكان آن است

زمان گذشته و فقدان تحقّق حكومت اسالمي و ديدگاه فقيهان بر امتناع عادي حكومـت  
غالـب فقيهـان در اسـتنباط     كردرويبلكه  ،مطلوب اسالمي در عصر غيبت، تحقّق نيافته

انـداز تحقّـق   بود، لكـن بـا بـروز چشـم     مؤمنانفقه اداره زندگي فردي  كردروياحكام، 
 1مي در كشور ايران، بلكه در ساليان استقرار اين حكومت، امام خمينـي حكومت اسال

حال، حاكمي كه بـه نيازهـاي زمانـه    و در عين  عنوان فقيهي صاحب سبك و روزآمد به
فقه حكـومتي را مـورد عنايـت قـرار داده و      كردروي ،واقف است، به فراست ضرورت

فقـه   مقوله را فـراهم آورده و عمـالً  فقيهان ديگر به اين  كردرويموجبات اين تحول و 
 شيعه را بدين سمت سوق داده است.

  تمايز فقه حكومتي با فقه سياسي
تعريف دقيق يك واژه در گرو تمايز آن با واژگان مشابه يا رقيب است، لذا با لحـاظ  

هماني بين ها، رابطه اينكه در برخي قرائتو اين تشابه اوليه فقه سياسي با فقه حكومتي
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ه حكومتي و فقه سياسي برقرار شده است، برخي از مواردي كه موجب تمـايز ميـان   فق
  گذرد:از نظر مي رشود، به اختصانسبت به هم مي واژهمركّباين دو 

فقهي تخصصي كه مسائل و موضوعات سياسي  به مثابهخالف فقه سياسي  بر الف)
كنـد، در  ي حذر مـي اسيس ريغث رو، از طرح مباحدهد و از اين را مد نظر خويش قرار مي

كرد فقه حكـومتي، همـه مباحـث و موضـوعات فقـه (اعـم از موضـوعات سياسـي،         روي
كردي كه متناسـب بـا اداره   البته با روي ؛بلكه اخالقي) و اقتصادي، فرهنگي، نظامي، انتظامي

  .)141- 142ص، 12ش ،1376دهد (مهريزي، را مورد استنباط قرار مي حكومت ديني باشد
ي كالن داشته و نيازها و الزامات جامعـه و  كردرويخالف فقه حكومتي كه  بر ب)

اي كه حتّي مسائل گونهداند (بهنظام سياسي را در استنباط موضوعات خويش دخيل مي
كه ممكن است در اداره جامعه دخيل باشد، مـورد اسـتنباط قـرار    فردي هم با لحاظ اين

فردي داشته و اداره  كردرويفقيه،  دي قبضزمان  گيرد)، فقه سياسي، ممكن است درمي
هاي سياسي را مد نظر قرار دهـد و ممكـن اسـت همـين     منانه مكلفان در حوزهؤامور م

خالف فقه سياسي كـه قابـل    كالن، مورد عنايت قرار دهد. لذا بر كردرويمباحث را در 
فردي قرار  كردرويفردي و حكومتي است، فقه حكومتي، در برابر  كردروياستنباط در 

  فردي استنباط شود. كردرويبر اساس  تواندينمداشته و 
اجتماعي  خالف فقه حكومتي كه به زمان حاكميت سياسي فقيهان يا اقتدار سياسي ـ  بر ج)

فقيهان و لحاظ جامعه شيعه  دي قبضآنان در جامعه خويش، اختصاص دارد و در زمان 
از فقه حكومتي ياد كرد، فقه سياسـي نسـبت بـه زمـان      توانينماقليت مذهبي،  به مثابه
خالف فقه حكـومتي كـه تنهـا در     فقيهان، قابل تحقّق بوده و لذا بر دي بسطو  دي قبض
توان از فقه حكومتي ياد كرد، فقه سياسي، همـواره  هاي خاصي از عصر غيبت، ميزمان

بـه  ت، فقه سياسـي نيـز   قرين فقه بوده و در هر زماني كه فقه در جامعه وجود داشته اس
  .استبخشي از فقه وجود داشته  نزلهم

مثل جهاد، بغات، مخالفان و محاربان كـه   ؛يربا وجود اشتمال فقه سياسي به امو د)
مثابـه   گيرند، فقه سياسي در زمان قبض يد فقيهان، جامعه (بهذيل امور عمومي جاي مي

بلكه مخاطب فقه سياسـي   ،ار ندادهامري مجزّا از افراد جامعه) را مخاطب اين احكام قر
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 مؤمنانـه ان به شريعت بوده و لذا در فقه سياسي، زنـدگي  مؤمندر اين امور نيز مكلفان و 
گيـرد، لكـن   (ولو در امور عمومي)، مـورد بحـث قـرار مـي     هاآنمكلفان و احكام ديني 

عـه و  بلكه مشتمل بر جام ،مخاطبان فقه حكومتي، اختصاص به مكلفان و مؤمنان نداشته
شهروندان جامعه اسالمي (اعم از مؤمنان، مخالفان و معارضان) خواهـد بـود (ايزدهـي،    

اي رقم بخـورد  گونه بايست بهرو، احكام فقه حكومتي ميازاين .)53، ص64ش ،1391
ت الـزام بـراي غيـر مؤمنـان و         كه با تبديل ريـ غشدن به قـانون فراگيـر حكـومتي، قابليـ 
  دان جامعه اسالمي نيز داشته باشد.مثابه شهرون به مسلمانان

توان رابطه ميان ايـن دو  واژه برشمرده شده ميمطابق تمايزاتي كه بين اين دو مركب
كه فقه حكومتي، مشتمل بـر   زيرا در حالي؛ را رابطه عام و خاص من وجه ارزيابي كرد

قط بـه  همه مباحث فقهي است (سياست، اقتصاد، فرهنگ، عبادات و ...) و فقه سياسي ف
 كـرد رويتوانـد ذيـل   مباحث سياسي، اختصاص دارد، از سوي ديگر، فقه سياسـي مـي  

فردي و حكومتي قرار داشته باشد، ايـن در حـالي اسـت كـه فقـه حكـومتي، فقـط ذيـل         
توان از مباحـث فقـه   كه (در وجه افتراق) ميچنان گيرد. لذا همكرد حكومتي قرار ميروي

چنين مباحث سياسي غير حكومتي را مورد اشاره قـرار  مي ياد كرد و هاسيس ريغحكومتي 
  كرد حكومتي براي مباحث فقه سياسي ياد كرد.توان (در وجه اجتماع) از رويداد، مي

  هتمايز فقه حكومتي با فقه الحكوم
واژه فقه حكومتي، مفهومي متمايز از فقه سياسي دارد، بايـد بـين   كه مركّبچنان هم

  زيرا:؛ (فقه حكومت) نيز تمايز قائل شد هالحكومواژه و فقه اين مركّب
هاي حيات كه مشتمل بر همه عرصه خالف فقه حكومتي (الفقه الحكومي) بر الف)
كالن حكـومتي اسـت و    كردرويمثل اقتصاد، سياست، فرهنگ، عبادات و ... با  ؛انساني
محـدود   بلكه به مباحث سياسـت نيـز   ،فقط اختصاصي به مباحث حكومت نداردلذا نه 
، به مباحث مورد ابتال در خصوص حكومت (ماننـد مشـروعيت   هشود، فقه الحكومنمي

اختصـاص   حكومت، ساختار حكومت، شكل حكومت، مسائل و موضوعات حكومت)
  دارد.
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فقه حكومتي (الفقه الحكومي) كـه رابطـه دو عنصـر فقـه و      كردرويخالف  بر ب)
وصـف فقـه بـه    » بـودن حكـومتي « عنوان موصوف و صفت است و حكومت در آن، به

، رابطه ميان دو واژه فقه و »هفقه الحكوم«واژه معناي مصدري (فقاهت) است، در مركّب
نـاظر بـه   » هفقـه الحكومـ  «صورت،  حكومت، به گونه مضاف و مضاف اليه است. بدين

  پردازد.مباحثي از فقه (احكام) است كه به موضوع حكومت مي
تمايز ميان فقه سياسي و فقه حكـومتي بيـان شـد،    همه مباحثي كه در خصوص  ج)

بخشي از فقه سياسي) نيـز برقـرار    به مثابه( هنسبت به تمايز فقه حكومتي با فقه الحكوم
  .)116-117ص ،1393است (نصرتي، 

  ماهيت فقه حكومتي
در خصوص ماهيت فقه حكومتي، تـوافقي ميـان انديشـمندان وجـود نـدارد و هـر       

فقهـي دارنـد، لكـن شـايد بتـوان ماهيـت فقـه         كـرد روياز اين  ي، تلقّي متفاوتيانحله
حكومتي را در گرو نسبت بين دو عنصر فقه و حكومت قرار داد. در اين مقالـه، چهـار   

گيرد و بررسي اين در خصوص نسبت ميان اين دو عنصر، مورد اشاره قرار مي كردروي
  انجامد:تواند به دركي مناسب از ماهيت فقه حكومتي بيموارد، مي

  موضوع فقه به مثابهعنايت به حكومت 
 كردي مضيق نسبت به فقه سياسي داشـته و بـر  اين تفسير از ماهيت فقه حكومتي، روي

، در فقه حكـومتي،  پردازديمخالف فقه سياسي كه به موضوعات و مسائل عرصه سياست 
گيرد. بر ار ميتنها بخشي از مباحث فقه سياسي، محدود به مسائل حكومتي، موضوع فقه قر

در  و اين اساس، فقه حكومتي، پاسخي به موضوعات مورد ابتال در گستره حكومت اسـت 
وجود نـدارد. لـذا ايـن     ،كه حكومت از مصاديق عادل يا جائر باشداين ميان، فرقي بين اين

 ،تفسير از فقه حكومتي، به زمان اقتدار فقه و فقيهان در عرصه حكومت، اختصـاص نـدارد  
بـر   فقيهان) خواهد بود. دي بسطو  دي قبضند فقه سياسي، مشتمل بر هر دو زمان (بلكه مان

ي هـا حكومـت كه ديدگاه فقيهان مقبوض اليد گذشته در خصـوص  چنان همين اساس، هم
هاي نظامي و انتظامي و ...، ذيـل ايـن   ، امنيتهايدادخواهمانند حدود،  ؛هاآنجائر و مسائل 
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، ديـدگاه فقيهـان مبسـوط اليـد حاضـر در خصـوص       رديگيمتفسير از فقه حكومتي جاي 
  حكومت عادل و موضوعات مورد نياز حكومت نيز از مصاديق فقه حكومتي خواهد بود.

پـردازد  از احكام مـي  ايطبق اين ديدگاه، فقه حكومتي بابي از فقه است كه به دسته
  .)12، ص12ش ،1381است (رشاد، كه اجراي آن بر عهده حكومت 

  فقه مسأله به مثابهبه حكومت عنايت 
موضوعي از  به مثابهسابق نسبت به فقه حكومتي كه حكومت را  كردرويخالف  بر

فقهـي، اداره حكومـت بـه گونـه      كـرد روي، ايـن  داديمـ موضوعات فقهي مد نظر قرار 
 نزلهبه مشناسي ناظر به مالحظه حكومت مطلوب و بر اساس ضوابط فقه شيعه و روش

 بسـط كه در زمان  كردروي. بر اساس اين دهديمقه را مورد عنايت قرار فلسفه عملي ف
، رديـ گيمـ حاكمان يا مرتبطان با عرصه حاكميت شكل  به مثابه هاآنفقيهان و لحاظ  دي

شـهروندمداري،   كـرد رويمحوري و عنايت بـه  مالحظه مكلف كردرويفقيهان فارغ از 
رد عنايت قـرار داده و اداره مطلـوب آن و   جامعه و حكومت مستقلّ و نيازهاي آن را مو

  .)146-147ص، 12ش ،1376(مهريزي،  كننديمشهروندان را در فرايند استنباط ارائه 
است، مالحظه اقتضائات حكومـت   مؤثر، مهم و كردرويچه در اين بديهي است آن

ـ   ر در زندگي مؤمنان، اداره حكومت ديني بر اساس ضوابط فقهي و تدبير امور جامعـه ب
، روشـي از اجتهـاد   كردرويمشروعيت و كارآمدي است و طبيعتاً در اين  دوگانهاساس 

مد نظر خواهد بود كه بتواند از اقتضائات فردمحوري، گذر كرده و توانايي اداره مطلوب 
  بگيرد. بر عهدهي كالن را اجامعه

  صدور احكام حكومتي به مثابهعنايت به حكومت 
فسير از فقه حكومتي، فقيه، از روش فقاهت و اجتهاد بـراي  كه در اين توجود اين با

فلسـفه   به مثابهاداره امور جامعه استفاده كرده و در اجتهاد خويش بر مالحظه حكومت 
بلكـه   ،، لكن در اين تفسير، به استنباط و ارائـه ديـدگاه اكتفـا نشـده    كنديماحكام تأكيد 

 از و كنـد يمـ در جامعه نيـز دخالـت   حاكم اسالمي (فقيه حاكم) در مقام اجراي احكام 
و تزاحمـاتي در مرحلـه عمـل مواجـه شـده و اداره       هاچالشكه اداره حكومت با  جاآن
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ي فقهي) و هاآموزهمطلوب و كارآمد حكومت، مستلزم اعمال مصلحت (مبتني بر فقه و 
بـراي  عالوه بر اسـتنباط فقهـي    ستيبايم ،فقيه حاكم نزلهبه مفقيه تدبير است، لذا ولي 

كـار  اداره جامعه، جهت حلّ تزاحمات در مسير تحقّق غايات فقه نيـز ورود كـرده و راه  
   .)472ص، 19ج ، 1378خميني، امام از معضالت را ارائه نمايد ( رفتبرونمناسب در 

  ايجاد حكم در منطقه الفراغ به مثابهحكومت  كردروي
فقيهـان   كردروياط بر اساس كه بر استنباز فقه حكومتي، ضمن اين كردرويدر اين 

ي از اختيارات براي امحدوده، دشويممبسوط اليد و مالحظه حكومت در استنباط تأكيد 
شود كه به محدوده منطقه الفراغ (منطقه مباحات عامه كه احكام ثابت و فقيه رقم زده مي

 الزامي براي آن از سوي شارع ارائه نشده و تعيـين تكليـف در آن خصـوص بـه عهـده     
 توانـد يمـ حاكم اسالمي نهاده شده است) محدود شده و فقيه تنهـا در همـان محـدوده    
چنـد   هر ؛اعمال واليت نمايد. بديهي است احكام صادرشده از سوي حاكم در اين امور

و  هـا ضـرورت در حوزه امور فردي، ذيل مباحات قرار دارد، لكن الزام حاكم (مبتني بر 
، ق1410صـدر،  شـهيد  ( كنديماي شهروندان الزامي شرايط جامعه) آن حكم مباح را بر

  .)443-445ص ،ق1417و همو،  42-56ص

  تحليل و بررسي
ي تفصيلي نسبت بـه ايـن تفسـيرهاي چهارگانـه از فقـه      هايبررسفارغ از تحليل و 

و در راستاي تعيين مراد نسبت به معناي مورد نظر اين تحقيق از فقه حكومتي  حكومتي
و از آن بـه  اسـت ( سير اول كه در حقيقت، بخشي از فقه سياسي خالف تف بايد گفت بر

 بـه مثابـه  شود)، هـر سـه تفسـير متـأخر كـه از فقـه حكـومتي        تعبير مي» هفقه الحكوم«
 كردروي، اندكردهي در تمامي ابواب فقه در راستاي اداره مطلوب جامعه، تعبير كردروي

وجود اشتراك هر سه  و با انددهيبرگزصحيحي نسبت به فقه حكومتي (الفقه الحكومي) 
، شـود يم كردرويچه موجب تمايز بين اين سه حكومتي از فقه، آن كردرويتفسير، در 

در تفسير متفاوت از فقه حكومتي، بلكه تمايز اختيـارات فقيـه حـاكم در     هاآننه تمايز 
دوم،  زيرا با وجود اشتراك هر سه تفسير، ذيل فقه حكومتي، قرائـت ؛ نظام سياسي است
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زنـد،  ي از اختيارات در محدوده نظريه واليت عامه فقيه را براي فقيـه رقـم مـي   اگستره
قرائت سوم، گستره اختيارات حاكم را در محدوده نظريه واليت مطلقـه فقيـه دانسـته و    

  .كنديمالفراغ تأكيد  هفقيه، بر اساس نظريه منطق قرائت آخر، بر گستره اختيارات ولي
بخشـي   به مثابهكه معادل فقه سياسي نيست، فقه حكومتي، ضمن اين بر اين اساس،

) نيز به 24ص ،1387عنوان احكام حكومتي صادره از سوي حاكم (اسالمي،  از فقه و به
ي حاكم بر تمامي ابواب فقـه اسـت كـه اسـتنباط احكـام      كردروي، بلكه رودينمشمار 

نه در راستاي تعيين تكليف احكام مؤمنان، بلكـه در جهـت تـدبير شـرعي،      ،شريعت را
  .رديگيممطلوب و كارآمد دين به كار 

چه در خصوص ماهيت فقـه حكـومتي گذشـت، بايـد تعريـف فقـه       با عنايت به آن
نـه   ،را و در گستره امور حكومـت  حكومتي از سوي برخي، در راستاي تعريف عام فقه

ي هـا قرائـت مبتني بر قرائت نخست از  هكه تعريف فقه الحكومبل ،تعريف فقه حكومتي
فقه حكومتى دانش احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى « چهارگانه پيشين برشمرد:

» كشـور اسـت   ـدر چارچوب يك سازمان متشكل مبتنى بر قدرت حاكم در يك دولت  
  .)131ص، 1391، فر يائيض(

ها نيـز تعبيـري مناسـب و    يا فقه نظام هدارفقه اال بلكه معادل قرار دادن فقه حكومتي، با
نسـبت بـه اداره نظـام    » فقـه حكـومتي  «هاي بلكه تنها واجد بخشي از ظرفيت ،جامع نبوده

ي معرفتي و سـاختاري)  هانظامكرد معرفتي نسبت به (روي هانظامي) و فقه يكرد اجرا(روي
هاي مورد هاي اجتماعي يا آموزهفقه حكومتي دانشي است كه معارف مربوط به نظام« است:

عنـوان   لذا از فقه حكومتي، گـاه بـه   .كندجامعه را از منابع ديني استخراج مي ادارهنياز براي 
  .)192ص، 56- 57ش ،1390(پرور، » شوداالداره ياد مي ها يا فقهفقه نظام
 ،ه اسـت هايي كه در خصوص فقه حكومتي ارائـه شـد  جا كه مالحظه برخي مثالاز آن

رو، برخـي از  كرد فقهـي ارائـه نمايـد. ازايـن    روي تواند دركي مناسب و صحيح از اينمي
كـرد  كردهاي استنباطي در خصوص برخي مسائل فقه حكومتي و تمايز ميان دو رويروي

مرجع تقليد، راهبر نظـام   به مثابهاي اهللا خامنهةيفردي و حكومتي در استنباط، در عبارات آ
  گذرد:مي در اين راستا، از نظر 1شاگردان مكتب فقهي امام خميني اسالمي و از
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اداره يـك جامعـه و    ،بايد ناظر به اداره يك كشور ،فقه ما از طهارت تا ديات
مطلق يـا   ءاداره يك نظام باشد. شما حتي در باب طهارت هم كه راجع به ما

از  جـا كيـ در  بايد توجه داشته باشيد كه ايـن  ،ديكنيالحمام فكر مء فرضاً ما
اداره زندگي اين جامعه تأثيري خواهد داشت تا برسد به ابـواب معـامالت و   
ابواب احكام عامه و احوال شخصي و بقيه ابـوابي كـه وجـود دارد. بايسـتي     

ي از مجموعه اداره يك كشور استنباط بكنيم. ايـن  ئعنوان جزها را بههمه اين
ت ژرفي را بـه وجـود خواهـد    در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي تغييرا

  .)31/6/1370اي، (خامنه آورد
فقه حكومتي، استنباط مباحث خمس و زكـات در   كردرويايشان در تبييني ديگر از 

 صـورت كـه بـر   فردي و حكومتي را مورد عنايت قـرار داده اسـت. بـدين     كردرويدو 
عي قابل صـرف  ماليات شر به مثابهتوان از خمس و زكات فردي كه مي كردرويخالف 

ماليات و درآمد كـالن   منزلهبه توان از خمس و زكات ياد كرد، مي مؤمنانهدر امور خُرد 
، تفاوت اساسي از حيث كردرويكه اين دو چنان نظام اسالمي ياد كرد. بديهي است هم

شناسانه دارد، به نتـايج و ثمـرات متفـاوتي    استنباط و موضوع كردرويروش استنباط و 
  توان به گونه مصرف اين ماليات اشاره كرد:هد شد كه از آن ميان ميمنجر خوا

 نظـر قـرار   بايد اين را مـورد  ،كنيمباب مسائل مالي اسالم بحث مي وقتي در
ماليش چگونه بايد بگذرد؟ اگـر   بدهيم كه جامعه اسالمي، نظام اسالمي، امور

نظـام  كنيم، به اين لحـاظ بحـث كنـيم كـه     باب خمس يا زكات بحث مي در
 بگيـرد؟ كمـا   از چه چيزي و براي چه مصرفي بايـد  ،كسي چقدر اسالمي از هر

رُهم و  «باب خمس يا زكات  كه ظاهر آياتي كه دراين قَةً تُطَهـدص هِموالنْ أَمخُذْ م
 )103 :)9(وبهت( »تُزَكِّيهِم بِها و صلِّ علَيهِم إِنَّ صالتَك سكَنٌ لَهم و اللَّه سميع عليم

وا أَنَّمـا   «هـا صـدقه را بگيـر يـا     اين خطاب به حاكم اسالمي است. از لَمـاع و
نْ شَيم تُممغَنهسخُم لَّهفَأَنَّ ل و هاامور مسلمان بحث بر سر ،)41: )8((انفال »ء 

جامعه اسالمي است. بحث يك فرد مسلمان بريده از افراد ديگر نيسـت كـه   
چطور بايـد رفتـار كـنم؟ ايـن يـك       ،پولي كه دارم مشت كين حاال من با اي
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ـيم، ايـن       نيـ درجـه اول ا  مسـأله درجه چندم است.  مسأله اسـت، ايـن مجتمـع عظ
ها با اين درآمد خودشان چگونه بايد انسان با اين نظام، با اين حكومت، اين هاونيليم

رابطه بايـد   اين ؟ خمس درستعمل بكنند؟ درآمد عام و عمومي جامعه اسالمي چي
 .)6/1/1366اي، (خامنه جور نبود در گذشته اين كهي حال . دررديتوجه قرار بگ مورد

  فقه حكومتي هايويژگي
چـه در ماهيـت آن   فقه حكومتي با توجه به تعريفي كه از آن گذشت و بر اساس آن

فردي  فقه كردرويفقط آن را از هايي است كه نه مورد بحث قرار گرفت، داراي ويژگي
هـا بـه دركـي واضـح از ايـن      كند، بلكه دارابودن اين ويژگـي (غير حكومتي) متمايز مي

  زند.فقهي كمك كرده و البته الزاماتي را براي آن رقم مي كردروي
ها توان در نظر گرفت، لذا اين ويژگيهاي متعددي براي فقه حكومتي ميجا كه ويژگياز آن

  گيرد:كرد، مورد عنايت قرار ميستره، روش و رويذيل چهار عنصر اساسي، مباني، گ

  از حيث مباني

  باور به جامعيت دين .1
قانون اداره  به مثابهتحقّق فقه حكومتي در گرو باور به اين نكته است كه فقه شيعه، 

از  تـوان ينمـ ي از اين زنـدگي را  اعرصههاي زندگي بوده و زندگي بشر در همه عرصه
) نسـبت بـه ايـن    اجمال بهبر اين اساس، گرچه همه فقيهان ( شمول فقه خارج دانست.

لكـن بـاور بـه اشـتمال آن نسـبت بـه اداره زنـدگي اجتمـاعي و          ،جامعيت توافق دارند
حكومتي كه در بسياري موارد، مقدم بر زندگي فردي مؤمنان بوده و تأثيري مضاعف در 

ديـد مواجـه شـده اسـت.     مكلفان خواهد داشت، در مرحله عمـل، بـا تر   مؤمنانهزندگي 
هاي فقه شـيعي و ضـرورت   اي كه امروزه و با تحقّق نظام اسالمي مبتني بر آموزهگونهبه

فقهـي،   كـرد رويگويي به نيازهاي كالن حكومتي و اداره مطلوب جامعه بر اساس پاسخ
بسـياري   وارهفقه حكومتي، سكه رايج در استنباط فقيهان نبوده و هم كردرويچنان، هم
سنتي در استنباط احكام فردي مؤمنـان، مشـغول بـوده و اجتهـاد      كردرويقيهان، به از ف

انـد. بـديهي اسـت عـدم     خويش را در راستاي اداره زندگي كالن جامعه، به كار نگرفتـه 
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ورود به اين عرصه (در كنار ضرورت ارائه احكام و قـوانين متناسـب حكـومتي در هـر     
عرصه دين و فقه در اين خصـوص بـوده كـه بـه     بودن اي) به معناي خاليعصر و زمانه

انجامـد. بلكـه بـا    سكوالريسم عملي و تدوين ايـن قـوانين از سـوي غيـر فقيهـان مـي      
ي غير فقيهان در اين عرصه (كه تأثيري اساسـي در فقـه فـردي و زنـدگي     گذاراستيس

 تواند در مسير غير مناسبجامعه هم خواهد داشت)، فقه فردي هم مي در سطح مؤمنانه
  .)5-7، ص59-60ش ،1390خويش قرار گيرد (رودگر، 

  گويي به همه نيازها در عرصه حكومتامكان پاسخ .2
تحقّق فقه حكومتي، در گرو اين مبناست كه فقه قادر است به همه نيازهاي انسـاني  
پاسخ گفته و منعي نسبت به اشتمال نيازهايي متناسـب بـا اداره كـالن جامعـه، در فقـه      

ت و جـاودانگي ديـن اسـالم مسـتند اسـت،         نيست. بر اساس  اين منطق كـه بـه جامعيـ
در جامعـه، فقيـه جـامع     7حكومت در عصر غيبت تعطيل نبوده و با غيبـت معصـوم  

بـه   7فرد به امام در عصر غيبت و فردي كه از جانب امام نيترهيشب به مثابهالشرائط (
در عصـر   7مهـاي معصـو  واليت در جامعه منصوب شده است) قادر اسـت كـارويژه  

 ،2ج، 1379خمينـي،  امـام  غيبت را انجام داده و شـريعت را در جامعـه محقّـق سـازد (    
طبيعتاً با تحقّق حكومت دينـي در جامعـه، نيازهـاي     .)51ص ،ق1423و همو،  417ص

  :متناسب با اداره جامعه نيز بايد مد نظر قرار گرفته و پاسخ گفته شود

  از حيث گستره

  گستره مخاطبان .1
هاي (فعلي و شـأني) مكلفـان را مـد    ردي كه همواره پاسخ به نيازها و پرسشفقه ف

هـاي  دهـد كـه بـه پرسـش    نظر قرار داده و مسائل و موضوعاتي را مورد عنايت قرار مي
رو و با عدم تحقّق حكومت مبتنـي بـر فقـه، در    روزآمد مخاطبانش مستند است و ازاين

گفتـه اسـت، در فـرض    منان را پاسخ ميهاي فردي مكلفان و مؤجامعه، همواره پرسش
بايست گستره مخاطبـان خـويش را   تحقّق حاكميت سياسي مستند به فقه و فقاهت، مي

كـه  نيز از سطح مؤمنان فراتر برده و در راستاي اداره مطلوب جامعه سياسي، ضمن ايـن 
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ا دهد، نيازهـاي آنـان ر  همه شهروندان جامعه اسالمي را مخاطب احكام خويش قرار مي
در استنباط خويش لحاظ كرده و قوانين اداره جامعه را با لحاظ حضـور غيـر مؤمنـان و    

  .)63، ص64ش ،1391غير مسلمانان، استنباط و ارائه نمايد (ايزدهي، 

  گستره مباحث فقهي .2
مانند (فقه سياسـت، فقـه عبـادات، فقـه معـامالت، فقـه        ؛هاي تخصصيخالف فقه بر

خشي از مباحث فقه متناسب با آن تخصـص را مـد نظـر قـرار     تربيت، فقه قضا و ...) كه ب
دهند، گستره فقه حكومتي، به مباحث معيني محدود نشده و مشتمل بر همه ابواب فقه مي

كه اداره كشور اسالمي مستلزم بحـث در  چنان خواهد بود. بديهي است بر اين اساس، هم
باحث اقتصاد است)، مسـتلزم بحـث   اداره كالن اقتصاد آن جامعه است (و لذا مشتمل بر م

صورت كالن نيز خواهـد بـود كـه حكـم بـه      در اداره مطلوب نظامي و انتظامي جامعه به 
اشتمال فقه، نسبت به مباحث امنيتي خواهد داد. بلكه مبـاحثي از قبيـل فرهنـگ، تربيـت،     

ه در بايست ذيل فقـه حكـومتي (البتـ   ، مديريت، سياست و ... نيز ميهايدادخواهآموزش، 
بودن بخشـي از ايـن مباحـث،    خالي و تراز اداره يك جامعه كالن)، مورد بحث قرار بگيرد

توانـد بـه   تواند به خأل در نظم عمومي و فقدان قانون در اين عرصه بيانجامـد كـه مـي   مي
  .منجر شودخوردن نظام جامعه در اين عرصه همو به مرج و هرجتبعاتي از قبيل 

  گستره جغرافيايي .3
ي كالن در سطح نظام اسالمي (حكومـت) را مـد   اجامعهه حكومتي كه اداره مطلوب فق

خود را در محدوده جغرافيايي مؤمنان، محدود كرده و نيازهـاي   تواندينمدهد، نظر قرار مي
 بلكه احكام خُرد عرصه اقتصاد، حقوق ،شخصي آنان در عرصه احواالت شخصيه و عبادات

بايسـت بـا لحـاظ گسـتره شـمول خـود در داخـل        ر دهد. بلكه ميو خانواده را مد نظر قرا
سو، مباحث نظام اداره كشور در اين گستره جغرافيايي را مد نظر مرزهاي جغرافيايي، از يك

كرد كالن در مباحث، متناسب با اداره مطلوب جامعه و شهروندان را قرار دهد و طبيعتاً روي
ررسي مسائل داخلي اين نظام، ارتباط آن با ساير در استنباط خويش لحاظ كند. بلكه ضمن ب

  .)177ص ،4ج، 1378خميني، امام ها را نيز مورد بررسي قرار دهد (نظام
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  شناسياز حيث روش
ي فقهـي، مسـتلزم اسـتنباط بـر اسـاس روش      كردروي به مثابهگرچه فقه حكومتي، 

ز حـاكم خواهـد   رو، ضوابط عام استنباط، نسبت به فقه حكومتي نيـ فقهي است و ازاين
ي متمـايز از فقـه فـردي (كـه عمـده      كـرد روي به مثابهفقه حكومتي  كردرويبود، لكن 

شناسي اجتهاد، مطابق اقتضائات فقه فردي، بر اساس آن تنظـيم شـده اسـت)، بـا     روش
شناسـي متمـايزي   گيـرد، مسـتلزم روش  كه از ضوابط عام، اسـتنباط بهـره مـي   وجود اين

  گذرد:ها از نظر ميبرخي از آن كه فقهي است كردرويمتناسب با اين 

  وارگينظام .1
، مشـتمل بـر مجموعـه مفصـلي از     دارهـدف نظامي منسـجم،   به مثابهنظام سياسي، 

و فراگيـر بشـري،    جانبـه همـه مباحث مورد نياز براي اداره جامعه، متناسب با نيازهـاي  
ي متناسـب بـا اداره نظـام    و فراگير نسـبت بـه نيازهـا    دارهدفنيازمند قوانيني منسجم، 

اي فراگيـر از  فقط مشتمل بر مجموعهسياسي است. بر اين اساس، حكومت اسالمي، نه 
موضوعات مورد ابتال براي اداره جامعه است، بلكه اين موضـوعات و مسـائل كـه اداره    

بايست در نظمي منطقي مي ،دهدهدفمند و منسجم اداره نظام سياسي را مد نظر قرار مي
اي كه گونه به ؛در قالب اجزاي نظام واحد لحاظ شوند ،صورت منسجم در كنار هم و به

حكم بخشي از جامعه، با بخش ديگر آن در تنافي نبوده و از اجتماع دو گونه حكـم در  
لذا  .)19-22، ص84ش ،1396هاي مختلف جامعه، اشكالي ايجاد نشود (ايزدهي، بخش

وار نسـبت بـه ديگـران،    نيـاز بـه ارتبـاط منظومـه    خاطر عدم  خالف فقه فردي كه به بر
 بايسـت بـه  وارگي وجود ندارد، استنباط احكام در فقه حكومتي، ميضرورتي براي نظام

اي كـه مـثالً حكمـي    گونه گيري كند. به، هدفي واحد را پيمجموع دراي باشد كه گونه
كـه  ه نبوده يا اينفقهي در عرصه سياست، با مشكالت اقتصادي براي نظام و مردم همرا

 كـرد روياحكام اقتصادي، مشكالت سياسي ـ امنيتي به همراه نياورد. بر اين اساس، در  
وارگـي در  نظـام  كردرويبايست هاي نظام، ميفقه حكومتي، عالوه بر مالحظه ضرورت

امـام  ، 187ص ،1ج، ق1422 استنباط احكام مورد عنايت قـرار بگيـرد (كاشـف الغطـاء،    
  .)277ص ،1ج، ق1421خميني، امام  و 665ص ،2ج، 1379خميني، 
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  درنظرگرفتن ثابتات و متغيرات در استنباط .2
بايسـت ثابتـات   سو مـي  خاطر اقتضائات اداره مطلوب جامعه، از يك ها بهحكومت

هاي خـويش لحـاظ كـرده و از سـوي     هنجاري نظام سياسي را در تصميمات و سياست
هاي الزم را مد نظـر قـرار   حلّ صحيح آن، انعطافبايد در مواجهه با مشكالت و  ،ديگر
اي خاطر اقتضائات الزم جهت اداره مطلوب جامعه د. بر اين اساس، فقه حكومتي بهنده

هاي الزم جهت تـدبير مناسـب در   بايست ضمن عنايت به ثابتات فقه، انعطافكالن، مي
بگيرند كه از آن جمله ها و معضالت، در نظر از بحران رفتبرونمواقع لزوم و به جهت 

توان به مراعات مصلحت، مراعات اقتضائات زمان و مكان در فرايند استنباط روزآمد مي
 .)289ص ،21ج، 1378خميني، امام و صدور احكام حكومتي اشاره كرد (

  كردروياز حيث 

  كارآمدي كردروي. 1
ت و   خالف روي بر اسـتناد آن   كرد فقه فردي در استنباط احكام فقهي كـه تنهـا حجيـ

حكم به شارع و انجام آن از سوي مكلفين مد نظر قرار گرفته و تأثير آن عمل در جامعـه،  
، مد نظر استنباط فقيه نيست، احكامي كـه در راسـتاي فقـه حكـومتي     بخشجهينتبه گونه 

بايسـت  سو، ايـن حكـم مـي   گيرد. از يك شود، از دو سو مورد عنايت قرار مياستنباط مي
اي گونه شرعي باشد (داراي حجيت باشد) و از سوي ديگر، اين حكم بايد به ادلهمستند به 

فقط ضرري به نظم عمومي و مصالح عامه جامعه نداشته باشد كه جريان آن در جامعه، نه 
باشد، بلكه بايد كاركرد مناسبي در جامعـه داشـته و فراينـد شـهروندي را تسـهيل نمايـد       

هـاي متعـدد بـراي    رو، حكـم بـه احتيـاط   ازايـن  .)13ص ،1ج، ق1425مازندراني،  (سيفي
كه در فرايند شهروندي قرار ندارد، ها انجاميده و ضمن اينكه به حرج و ضرر آنشهروندان 
تحريم مسائل مستحدثه با  مثالًآورد. يا ي را براي توده مردم به ارمغان ميزيگرنيدموجبات 

زيرا احكـام شـارع در   ؛ ناد به شارع، قابل قبول نيستها با توجيه استوجود نياز جامعه به آن
بلكـه   ،كرد ديني جعل نشـده كردن رويگزيني و كمعرصه امور حكومتي، به غرض ناراضي

احكام شرع، از مسير جامعه گذشته و با لحاظ مصلحت مـردم، در راسـتاي همراهـي تـوده     
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ومت و تمدن را پذيرفت و در توان اصل جامعه، حكمردم قرار دارد. بر اين اساس، مثالً نمي
هـاي حكـومتي، حقـوق    هايي چون بانك، تلوزيون، بيمه، اتومبيل، ماليـات حال، پديدهعين 

گمركي و ... را به اين دليل كه سندي از سوي شارع براي شرعيت اين امور وجـود نـدارد،   
بايست بـر  ، ميبلكه مواجهه با اين امور، عالوه بر حجيت و امكان استناد به شارع ،نپذيرفت

  .)218ص ،21ج، 1378خميني، امام اساس منطق كارآمدي نظام سياسي باشد (

  (مراعات اقتضائات نظام) يمحورحكومت كردروي .2
اي است كه عالوه بر تضـمين اداره  گونه فقه حكومتي به كردرويفرايند استنباط در 

سوي شهروندان، مد نظـر  مطلوب نظام اسالمي، تحقّق غايات شارع در متن جامعه و از 
هاي كالن جامعه، بلكـه رفتارهـاي   ها و سياستفقط تصميم نه ،قرار گيرد. بديهي است

فردي شهروندان نيز بايد در راستاي منافع جمعي قرار داشته و مصلحت آنـان را ضـايع   
فردي، مصرف آب به  كردرويمثالً گرچه در  ؛)550ص ،ق1425نكند (مكارم شيرازي، 

سقف محدودي نداشته و استفاده از حجم زياد از آب، ضـرري بـه غسـل     جهت غسل،
ت آبـي جامعـه را تهديـد      زند، اما هرگاه اين مصرف بينمي رويه (در سطح كالن) امنيـ

رويه از  نمايد، طبيعتاً صحت اين غسل، محلّ تأمل قرار خواهد گرفت. بلكه استفاده بي
ي خانگي (به اين بهانه كه هـر شخصـي   گاز خانگي يا صرف آب شهري براي استخرها

امنيت آبي ـ گازي شهروندان را تهديد كرده و در   كه يصورت در ،پردازد)مبلغ آن را مي
گازي در جامعه منجر شده و از اين طريق، به خطري بـراي  ي و كمآبكمسطح كالن، به 

 بـه آب و گـاز  طبيعتاً در اين زمان، فقيه، حكم به عدم جواز مصرف  ،جامعه تبديل شود
دهـد يـا   مي كنندگانمصرف گونهنيابخواه كرده، بلكه حكم به قطع آب و گاز دل اندازه

  گيرد.سازي مصرف، در نظر ميجرائمي را براي آنان در راستاي تعادل

  تبديل احكام به قانون كردروي .3
بان خـويش  مخاط به مثابهجا كه فقه حكومتي، شهروندان جامعه (و نه مكلفان) را از آن
ها احكام خويش را در راسـتاي الـزام بـه انجـام از     و از سوي ديگر، حكومت كندلحاظ مي

لذا فقه  ،)131، ص1ش ،1389يي، زالك ( دكننسوي شهروندان، به قانوني الزامي تبديل مي
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 آورالـزام حكومتي در راستاي تدبير اداره امور جامعه بايد بتواند احكام فقهي را بـه قـوانين   
ي همه شهروندان تبديل كند. گرچه بايد اين مالحظه را نيز داشت كه فقه، با قانون عرفي برا

شـدن و  متفاوت بوده و فارغ از ضرورت تبديل فقه، بـه قـانون فراگيـر، فقـه در دام عرفـي     
  نيفتد. ،كنداي كه فقه را از ذاتيات خودش تهي ميهاي عصري و زمانهضرورت

  حقوقي (نظام سياسي) تكليف به شخصيت  كردروي .4
اداره نظام سياسي، محدود به ارائه قانون در خصوص رفتار كارگزاران يا شـهروندان  

هـاي مـورد اسـتفاده در    نظامنيست. بلكه اين امر، عالوه بر طراحي نظام سياسي و خرده
بـر  في را يهاي مختلف)، ترسيم ساختار حكومت، حقوق و وظانظام سياسي (در عرصه

شخصـيت حقـوقي) قـرار دهـد. بـر ايـن        به مثابهها و نهادهاي حكومتي (سازمان عهده
تواند احكام فقهي خود را به اشخاص حقيقي (اعم از مكلفـان  اساس، فقه حكومتي نمي

هـاي حقـوقي را نيـز    بايست شخصيتبه شريعت و شهروندان)، محدود نمايد. بلكه مي
  .)65-71، ص16ش ،1375متعلّق حقوق و تكاليف قرار دهد (هادوي تهراني، 

  گيرينتيجه
هاي زمانـه خـويش،   فقه شيعه همواره فرزند زمانه خويش بوده و به نيازها و پرسش

پاسخ داده و ديدگاه شارع در خصوص موضوعات مـورد ابـتالي هـر عصـر را از مـتن      
هـاي عصـر   كه در عمده زمانهاي اصيل شيعه استنباط كرده است. با عنايت به اينآموزه

خـاطر غلبـه حاكمـان جـائر      شيعه و فقيهان آن، از اقتدار برخوردار نبـوده و بـه  غيبت، 
(شيعي يا سني) از بسط يد نسبت به امور اجتماعي و قدرت سياسي برخوردار نبودند، لذا 

شده از آنان، مسائل مرتبط با امور شخصـي و احـواالت شخصـيه    هاي مطرحعمده پرسش
فقيهان نيز در استنباط احكام شرع، حكم شرعي آنان را  منانه مكلفان بود و از همين رو،ؤم

كنند يا اين حكم، چـه تـأثيري در جامعـه آنـان     اي زندگي ميكه در چه جامعهفارغ از اين
ت   كند، صادر ميايجاد مي كردند، لكن با بسط يد فقيهان و تحقّق نظام اسالمي بـا محوريـ

مدار جامعه بر عهده فقيهان قرار گرفت كه اداره مطلوب و شريعتفقيهان شيعه، ضمن اين
دار شـوند، از سـوي تـوده    بايست بر اساس موازين فقهي، اداره جامعه را عهـده و آنان مي
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اي فراخ شهروندان (و نه مكلفان) مورد پرسش قرار گرفته و نوع پرسش از آنان نيز گستره

در راســتاي  بــه وســعت ســرزمين اســالمي و اقتضــائات اداره آن يافــت. لــذا فقــه شــيعه
كردي روزآمد پيشه كـرده  جانبه شهروندان جامعه خويش، رويگويي به نيازهاي همهپاسخ

اي از استنباط را مد نظر قرار داده و در ظرف تحقّق نظام اسالمي و اداره مطلوب آن، گونه
نظام اسالمي را اداره نمايد، بلكـه در خصـوص    ،گونه مطلوب و كارآمد است كه بتواند به

كام مرتبط با احواالت شخصيه مكلفان نيز مالحظه وجود آنان در يـك نظـام وسـيع و    اح
كرد بـه  شود. رويتأثير و تأثرّ در احكام فردي آنان در جامعه، در فرايند استنباط، لحاظ مي

فقه حكومتي، مطابق اقتضائات عصر حاضر، نه امـري مطلـوب و شايسـته، بلكـه الزامـي      
ي  بلكه ويژگي ،كرد فقهي رقم زدهايز براي اين رويبايسته است كه هويتي متم هاي خاصـ

گيرد. بديهي است كه ايـن الزامـات، از اقتضـائات اداره مطلـوب و     را براي آن در نظر مي
بلكـه   ،منزله شهروند جامعـه اسـالمي   به ،و مكلفان مؤمنانكارآمد نظام سياسي و مالحظه 

  نسبت به قوانين نظام اسالمي خواهد بود.) مؤمنخطاب و الزام به ساير شهروندان (غير 

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم . 1
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