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With the aim of explaining an up-to-date and efficient approach to
government jurisprudence and its requirements, this article seeks to
respond to the necessity and requirements of the system in the
jurisprudence approach. In response to the above question, a kind of
systematization in government jurisprudence in accordance with the
comprehensiveness, coherence, and purposefulness appropriate to the
efficient administration of religious government has been considered.
The analysis and the principles of jurisprudence have been described
by using a method appropriate to the philosophy of philosophy,
influenced by the second-degree view of jurisprudence. Accordingly,
while explaining the system in governmental jurisprudence approach,
the necessities of the system of jurisprudence in accordance with the
system of religion and the requirements of the system, the elements
and internal chapters of the field of jurisprudence have been
considered; among them, we can mention such requirements
appropriate to the management of the political system and the
requirements appropriate to the legislative system of the political
system. In the methodological requirements of systematization, such
things as scrutiny and systemic attitude, consideration of the effect of
rulings on the governance of society, consideration of the efficiency of
the political system, and consideration of rulings in theological
principles are mentioned.
Keywords: System, Systematization,
Government Jurisprudence, Methodology.
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فقه شیعه در عرصه های متنووعی ووون سیاسوت ،اقت،واد ،پزشوکی ،ق واوت ،احووا ت
شخ،یه ،عبادات و غیره پاسخگوی نیازهای مردم در همه شئون زندگی و اداره امور جامعه
در حوزه های فردی و اجتماعی است .درحالیکه این عرصههوای فقهوی ،وه آمووزههوای
شریعت مستند وده و در استنباط احکام آنها از روش اجتهاد ،هره میگیرد ،رخی از ایون
عرصهها ویژگیهایی دارند که آنها را از سایر عرصهها متمایز میکند .رخی از این ا واب،
ه حوزه عبادات و تعبّدیات ،اخت،اص داشته و فهم آنها هواسطه عقل ،میسور نبوده و ادلّه
اعتبار آنها ن یز مح،ور در تعبّد ه آیوات و روایوات اسوت ،رخوی دیگور در عرصوه اموور
اجتماعی قرار گرفته و از اساس ،ماهیتی اجتماعی و حکومتی دارند که جز در سایه نظامی
سیاسی ،محقق نخواهند شد.
در این میان ،گستره امور سیاسی ا داشتن ویژگویهوایی ووون «اسوتااده حوداق ی از
تعبّدیات»« ،ورود حداکثری عقل و نای عقال هعنوان ادلّه شرعی»« ،معناداری سیاری از
آموزههای آن ذیل اجتماع»« ،تحقق عمده آنها ذیل نظام سیاسوی»« ،ضورورت تأسوی
نظام سیاسی در فع یت خشویدن وه سویاری از ایون آمووزههوا» و « وه خودمتگیوری
گستره های دیگر فقه در راستای تد یر کالن ،مط وب و شوریعتمحوور اموور جامعوه» ،از
عرصههای دیگر فقه متمایز میشود.
فقه (در رویکردهای فردی و حکومتی) از منطق پیشینی ،انسجام درونی و نظم روشی
پیروی میکند؛ لذا احکام فقهی ر اساس منطق اجتهاد همثا ه روشوی من وبو و کارآمود
استنباط میشوند؛ فقه ا رویکرد غیرحکومتی هم ر نظام معرفتی مشخ،ی مبتنی است و
تنها افرادی قادر ه استنباط احکام فقهی هستند که ا روش اجتهاد و منا ع فقهی آشونایی
و ممارست داشته اشند؛ لکن ین رویکرد نظامواره وه فقوه در رویکورد غیرحکوومتی وا
نظام وارگی در فقوه حکوومتی تاواوت وجوود دارد؛ ودینصوورت کوه ،ورخال رویکورد
غیرحکومتی که نظاموارگی در آن ،رویکرد معرفتی داشته و نظام اداره کشور فارغ از نسبت
و مناسووبت حکووم شوورعی در نظووام اداره کشوراسووت ،امووا در رویکوورد حکووومتی از فقووه،
نظاموارگی عالوه ر نظام معرفتی حاکم ر فقه (نظوام فقوه) وه تناسوت اسوتنباط وا اداره
حکومت (فقه نظام) نیز توجه دارد.
ارتقاء و توسعه فقه هعنوان نرمافوزار اداره حکوموت دینوی در گورو دو امور اسوت؛ از
یک سو ،نظام سیاسی مست زم نظاموارگی ،ضا طهمندی ،هود داری و کارآمودی قووانین،
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ساختارها و رفتارهای ناظر ه حکومت دینی است ،لذا فقه شیعه هعنوان محوور شوریعت-
مدار تد یر امور نظام سیاسی ،ضمن پرهیز از تجمیع گوزارههوای پراکنوده ،غیرمنسوجم و
غیرهدفمند در قالت آموزههای نظام سیاسی ،می ایست واجد خ،وصیاتی متناست ا نظام
سیاسی مانند نظاموارگی ،ضا طهمندی ،هد داری و انسجام ساختاری اشد .فقه در ظر
اداره نظام سیاسی ،نمیتواند فارغ از نظاموارگی در راستای اداره مط وب و کارآمود جامعوه
دینی اشد.
از سوی دیگر ،ازآنجاکه نظام سیاسی ،تنها درصورتی در جامعه محقق خواهد شد کوه
واجد ارکان و اجزایی متناست ا اداره امور جامعه وده و توأمینکننوده راهکارهوایی ووون
امنیت نظامی و انتظامی ،عدالت ،سعادت و رفواه ورای موردم اشود ،وهگونوهای کوه وه
کارآمدی در اداره جامعه منجور شوود .ازایونروی ،فقوه سیاسوی وهعنووان محوور تود یر
شریعتمدار جامعه عالوه ر انسجام و انتظام ساختار درونی ،می ایست واجد منظوموهای از
اجزاء و ارکان متناست ا این کارکرد وده و عهدهدار تد یر نیازها و مشکالت نظام سیاسی
و پاسخگوی مسائل اساسی و مؤثر نظام در عرصههای مخت ف امور جامعه اشد.
ر این اساس ،شاید توان فقه مشتمل ر نظام معرفتی درون فقهی و الزامات ساختاری
آن را در ظر تحقق نظام سیاسی ضرورتی نامید که رویکردی نظامواره در تراز اداره نظام
سیاسی دینی ه فقه می خشد .نا راین ،در پاسخ ه پرسشی در اره «وگونگی نظاموارگی
فقه شیعه جهت تبدیل ه نرمافزار اداره کالن نظام سیاسی» پرسشهوای فرعوی زیوادی
ایجاد میشود که پاسخ ه آنها میتواند در فهم نظاموارگی فقه در رویکرد فقوه حکوومتی
مؤثر اشد .رخی از این پرسشها از قبیل موارد ذیل است:
 3و نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی ه وه معناست؟
 1و مستندات دروندینی و درونفقهی نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی کدامند؟
 1و نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی وه ویژگیهایی دارد؟
 4و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی درخ،وص تقنین و تد یر امور کوالن
جامعه ویست؟
 5و نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی از وه الزامات روششناسانهای رخوردار است؟
منا ع ،ادله و شیوه های استنباط در همه رویکردهای فقهی و شئون آن مشترک ووده
و ه نوعی نظام مندی معرفتی فقوه منتهوی شوده اسوت ،وا وجوود نظواموارگوی در فقوه
غیرحکومتی ،این مقاله درصدد است فارغ از نظاممندی در رویکورد غیرحکوومتی از فقوه،
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نظام که در لغت ه معنای آراستن ،نظم دادن ،مرتت کردن و ه معنای حکومت و ارتوش
آمده است (معین ،3173 ،ج ،4ص .)4744 .ه نخی گاته میشود که هواسوطه آن ،دانوههوای
مروارید در یک ردیف جمع شده و ه نظم درمیآیند ،که ه شعری که در قالت نظم ارائه
میشود و درّی که ه نظم درآمده و منظّم شده است نیز ،نظام اطوال مویشوود (حسوینی
ز یدی ، 3434 ،ج ،37 ،ص« .)941 .النظام :الخيط الذّى ينظم به اللؤلؤ .و كلّ خيطٍ ينظم به
لؤلوء أو غيره فهو نظامٌ»(ا ن منظور3117 ،م ،ج ،31ص .)574 .نظام :نخی است که هواسوطه
آن لؤلؤ ه نظم درآورده میشود؛ و هر نخی که ه واسطه آن لؤلؤ یا ویوز دیگور وه نظوم
درآورده میشود ،نظام نامیده میشود.
در اصطالح ع وم اجتماعی ،نظام ه مجموعهای از عناصر و متغیرهای مرتبو ا هوم،
در تالش رای تحقق یک هد  ،هگونهای که نقش اجزاء در راستای قای کل معنا شده
و اخالل یک جزء ،ه اخالل در متغیرهای دیگر میانجامد ،تعریوف شوده اسوت (واسوطی،
 ، 3414ص111 .؛ ورومن ،3171 ،ص .)55 .ر این اساس ،اجوزای یوک موجوود مرکّوت کوه
دارای انسجام درونی ،هد یرونی و کارکرد مشخص اسوت نبایود وهصوورت مجموعوه
جزایری مستقل (ولو در تناست ا هم) در نظرگرفته شوند ،که اید نسبت نظاموارهای ین
اجزاء رقرار کرده تا توانند کارکردی واحد رای موجود مرکّوت ایجواد نمووده و آن را وه
هد مورد نظر رسانند.
لذا نظام یا سیستم ،ه مجموع عناصری اطال میشود که در تعامل و ارتباط متقا ل ا
یکدیگر وده و در راستای تأمین اهدا مشخ،ی سامان مییا نود .رخوی از نویسوندگان
معاصر در تعریف نظام اینگونه اظهار داشتهاند که «یک نظام ،عبارت از مجموعه معینی از
متغیرها است که در یکدیگر مؤثرند» (پالمر ،اشترن و گایل ،3171،ص .)14 .لذا هر نظام ،دارای
کارکردهایی مشخص و مشتمل ر مجموعه عوام ی است که رای رسویدن وه اهودا و
آرمانهایی معیّن ا یکدیگر در تعاملاند« .نظام ه مجموعهای از واحدها یا عناصر مرتبو وه
هم اشاره دارد که ه منظور تأمین اهدا از پیش تعیین شوده در ارتبواط و تعامول وا یکودیگر
فعالیت میکنند» (توک ی ،3141 ،ص.)44 .
این نظام ،دارای کارکردهای مشخ،ی وده و در ردارنده مجموعه عووام ی اسوت کوه
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رای رسیدن ه اهدا و آرمانهای سیاسی در تعاملاند؛ این مجموعوه عناصور و عوامول
اعم از مجموعه نهادها ،مراکز و قوانین مرتبو ا حاکمیت سیاسی است که ک یت واحودی
را تشکیل می دهند .در روایات شیعی نیز نظام و یی ،الگویی همبسوته از اجوزای مورتبو
در جهت مدیریت کالن ،هدایت و نظمیا ی اموور اموت و جامعوه اسوالمی معرفوی شوده
است:
«فَرَضَ اللَّهُ ...الْأَمَامةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةَ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةَ (نهجالبالغوه ،حکموت .)151
خدا امامت را دین جهت جعل کرد که نظام امت پایدار اشد و فرمان رداری را نیوز ورای
تعظیم امام ر مردم واجت کرد ».ر اساس آنچه آمده ،نظاموارگی را اید رویکردی جوامع
نسبت ه مجموعهای از عناصر دانست که مسائل آن ،از انسجام درونی رخوردار ووده ،از
هد و غایت واحدی پیروی میکنند و همه مسائل عرصه خویش را در ر میگیرند.
ر این اساس ،دین را دین جهت میتووان یوک نظوامواره دانسوت کوه مشوتمل ور
مجموعهای از دستورها و رنامه های منسجم و در تناست ا یکدیگر و هماهنوگ وا هوم
است و عناصر ینشی ،ارزشی و روشی آن در رویکردی سوازگار و وا سوته وه یکودیگر و
مشتمل ر غایت و هدفی واحد است .از همین روی ،در نگاه اسوالمی هستی(مشوتمل ور
امور مادّی و غیرمادّی) مجموعهای منسجم از پدیدههاست که در تناست ا یکدیگر وده و
هد و غایت واحدی را دنبال میکنند.
فقه از آن روی نظامواره ت قی میشود که مشتمل ر مجموعوهای از ا وواب در هموه
شئون زندگی انسان است؛ در تناست ا عقاید و اخال  ،در عود خرورد نیوز ،هودایت رفتوار
مؤمنانه مک اان ه شریعت را عهدهدار وده و در عد کالن ،متکاّول اداره مط ووب جامعوه
انسانی و هدایت آن هسوی صالح است .آنچه همثا ه نظاموارگی در حوزه دانش در ایون
تحقیق مدّنظر قرارگرفته است ،مجموعهای از آموزههای دینی مشتمل ر مبوانی ،اهودا ،
موضوعات و مسائ ی است که در نظمی منطقی و هصورت منسجم کنار هم قرارگرفتوه و
هدفی واحد را پیگیری می کنند .ر این اساس ،همچنان که فقه مشوتمل ور آمووزههوای
متعددی است که هصورت منسجم گرد هم جمع شده و تحقق هدفی مشخّص را مودّنظر
قرار میدهد ،سایر عرصههای ع وم اسالمی نیز رویکردی نظامواره متناست ا همان دانش
داشته و وه سا همه این ع وم اید هگونهای مورد تح یل و ررسی قرار گیرند که خشی
از کالن نظام دین وده و در راستای تحقق اهدا شارع قرار میگیرند.
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ا گذر از رویکرد فردمحور در فقه شیعه که مع ول اموری وون «ح ور شیعیان در جامعوه
همثا ه اق یت مذهبی»« ،تقیه فقیهان از حاکمان جائر»« ،فقدان رسمیت مذهت شویعه در
کشور مستقل» و «عدم پرسش از فقیهان درخ،وص مسائل حکومتی» ود؛ این واژه وه
دلیل دوری فقه و فقیهان شیعه از حاکمیت در ع،ر غیبت مورد استااده قرار نمویگرفوت.
در ع،ر حاضر« ،فقه حکومتی» ه واژهای پر سامد تبدیل شده که البته مرهون ح ور فقه
و فقیهان در عرصه حاکمیت سیاسی است.
آنچه همثا ه تعریف مط وب از فقه حکومتی قا ل ارائه است ،تعریای اسوت کوه فقوه
حکومتی را در تقا ل ا رویکرد فردی از فقوه معنوا کورده و دغدغوه خوویش را پاسوخ وه
نیازهای حکومت دانسته و حکومت را همثا ه یکی از متغیرهای موضووعشناسوانه احکوام
لحاظ کرده است؛ لذا فقه حکومتی نقطه مقا ل فقه سیاسی(که ه موضووعات سیاسوی در
ساحت فقه می پردازد) معنا نشده ،که این مرکتواژه ،ا «فقه الحکومة» همثا ه خشوی
از فقه که تنها موضوعات عرصه حکومت (مشتمل ر گونههوا ،سواختار ،کوارگزار ،شوکل،
مشروعیت و  )...را مورد حث و استنباط قرار داده نیز متااوت است:
مراد از فقه حکومتی نگرشی است که فقیه ر اساس آن ،حاکمیت سیاسی شویعه را در نظور
میگیرد و در استنباط خود ه رفع نیازهوای حکوموت توجوه دارد .مطوا ق ایون نگورش ،در
ررسی احکام ،مباحث فقهی و یان افعال مک اان ،اید انسانهوا وهعنووان فوردی از افوراد
حکومت اسالمی در نظر گرفته شوند ،نه ه عنوان مک ای جدا و ریده از اجتماع و حکوموت؛
لذا فقه حکومتی نه ه عنوان خشی از فقه ،که ه معنای نگرش و ینش حاکم ر کل فقه
است و ر اساس آن ،استنباطهای فقهی اید ر مبنای فقه اداره نظام سیاسی اشد و تمامی
ا واب فقه ناظر ه اداره کشور اشد (ایزدهی ،3111 ،ص.)44 .
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این تعریف از فقه حکومتی ،در عبارات آیتاهلل خامنهای ،نمود داشوته و ایشوان نیوز از
فقه حکومتی همثا ه نگرش حکومتی ه فقه «استخراج احکام الهی در همه شوئون یوک
حکومت و نظر ه همه احکام فقهی ا نگرش حکومتی یعنی مالحظه تأثیر هر حکموی از
احک وام در تشووکیل جامعووه نمونووه و حیووات طیبووه اسووالمی» (خامنووهای/14 ،آ ووان)3173/
تعبیر کردهاند.
اینگونه تعریف از فقه حکومتی و ضرورت تحقق گونهای از احکام که تود یر مط ووب
جامعه را مدّنظر قرار می دهد ،مسوت زم رویکورد متاواوتی نسوبت وه شوناخت موضووعات

استنباطی عالوه ر روش استنباط خواهد ود که مالحظوات زموان و مکوان را در اسوتنباط
مورد عنایت قرار داده ،م ،حت حاظ و اداره مط وب جامعه را ر م،الح افراد مؤمن مقدم
میدارد .این رویکرد در استنباط ،عالوه ر اینکه رویکرد فقاهت را ه مقوله تد یر مط ووب
حکومت و اداره سعادتمحور شهروندان سوو مویدهود ،احکوام متناسوت وا مؤمنوان و
احوا ت شخ،یه آنان را هم متحول میکند.
احکام فقهی را دو جور میشود مورد مطالعه و مالحظه قرار داد .یکجور احکام فقهی مر وط
ه اداره یک فرد ،منهای اینکه این فرد در کجای عالم زندگی میکند ،هعنوان یوک فورد.
یکوقت همین حکم فقهی را هعنوان یک خشوی از وگوونگی اداره یوک جامعوه ،انسوان
ررسی میکند .این ها ا هم متااوت است .حتی در استنباط حکم فقهی هم تااوتهایی وه
وجود می آیود ،حتوی مسوئ ه طهوارت و نجاسوت ،حتوی مسوائل شخ،وی (خامنوهای/31 ،
اردیبهشت.)3179/

 3ـ ضرورت نظاموارگی فقه
الف ـ نظاموارگی فقهی بهمثابه بخشی از کالننظام دین

ازآنجاکه فقه خشی از معار دین ت قی میشود ،لذا نظاموارگی در فقه نیز ایود توا عی از
نظام وارگی در دین ه شمار آید .دیهی است این امر مست زم اولویت پژوهش درخ،ووص
نظاموارگی فقه ه مثا ه خشی از دین مشتمل ر عقاید ،شریعت و اخوال اسوت (ایزدهوی،
 ،3117ص)15 .؛ زیرا تاکیک عرصههای ع وم دینی در سه عرصه عقاید ،شریعت و اخوال
و واگذاری هر کدام از این عرصهها ه متخ،،ان همان رشته ،میتواند ه فهم نواقص از
دین منجر شود .ه طور طبیعی ،هرگاه متاکر ع وم اسالمی ا عنایت ه نگاهی درونی ،وه
مباحث عرصه ع وم تخ،،ی خود نگریسته و ا تنای این ع وم نسبت وه ع ووم پیشوینی
(پیشوند) و الزامات آن نسبت ه ع وم پسینی (پسوند) که در تناسوت وا ع ووم هومتوراز

ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی

لذا در تعریف فقه حکومتی میتوان آن را نه هعنوان خشی از فقه کوه وه ررسوی و
استنباط یکی از مباحث عرصه سیاست یعنی حکومت میپوردازد ،کوه رویکوردی فقهوی
دانست که در همه ا واب فقهی مشتمل ر سیاست ،اقت،اد ،فرهنوگ ،تر یوت ،عبوادات و
غیره استنباط و فقاهت را در راستای پاسخ ه مسائل عرصه حکمرانی ،ه کار گرفته اسوت
و حتّی در پاسخ ه مباحث عرصه احوا ت شخ،یه ،فرد مک ف را هعنوان یکی از اع ای
جامعه لحاظ کرده و در حکم فقهی مک این ،تأثیر رفتار آنان در جامعوه را موورد مالحظوه
قرار میدهد.
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(هموند) را مدّنظر قرار ندهد ،فهم وی از آن ع م و مسائل آن نیز از جامعیت و واقعنموایی
کامل رخوردار نخواهد ود.
این درحالی است که اسالم دینی واحد ،مبتنی ر نظام معرفتی و انسجام درونی است
و تمام این سه عرصه کالن اسالم ،در نظمی متناست ا هم قورار داشوته و تحقوق نظوام
واحدی را پیگیری کرده و رای تأمین غرض واحدی جعل شدهاند؛ لوذا ایون سوه عرصوه
کالن دین را نمیتوان همثا ه جزایری مستقل و غیر مرتبو ا یکدیگر دانست ،که ایود
نسبت و تناسبی را میان این سه عرصه کالن رقرار کرده و هریک را هعنووان جزئوی از
کالن نظام دین مورد توجه قرار داد.
دیهی است نگرش کالن ،مجموعی و نظامواره ه این سه عرصوه نیازمنود پولهوای
ارتباطی و گرایشهای ینارشتهای در ترا و میان این عرصهها است؛ لذا ،همچنان کوه در
فهم عرصه های مخت ف دین اید از روششناسی متناست ا همان عرصه هوره گرفتوه و
نمیتوان از روش شناسی مشترکی در فهم دیدگاه اسالم درخ،ووص سوه عرصوه کوالن
مبانی (عقاید) ،شریعت (فقه) و اخال حاکم استااده کرد ،که اید فهم آن عرصه از دین
را در دایره کالن نظام معرفتی دین و اقت ائات آن مورد توجه قورار داد .ور ایون اسواس،
همچنانکه فهم آموزههای دینی را نمیتوان ه غیر از منا ع معرفتی دین مستند کرد ،وه
فهم غیرمستند از روششناسی معتبر و مستند ه آموزههای دینی نیز نمیتوان اعتماد کرد.
ا وجود توسعه دانش ها متناست ا تحول جامعه ،پیچیودگیهوای موضووعات جامعوه،
نیازهای روزآمد و ضرورت های ناظر ر تخ،،ی شودن ع ووم ،در رخوی مووارد رویکورد
تخ،،ی ه ع وم ،در تغایر ا نگاه کلنگر و جامع وده است .هعنووان نمونوه ،وا وجوود
اینکه تحقق نظام جمهوری اسالمی ایران و ضرورتهای مبتنی ر اداره مط وب و کارآمد
عرصه های مخت ف ،مستدعی رویکرد تخ،،ی در ع وم اسوت ،لکون رویکورد تخ،،وی
نباید نافی رویکرد منسجم و نظامواره ه دین جهت اداره مط وب و نظاممند کالن جامعوه
اشد .دیهی است الزامات اداره مط وب نظام سیاسی ،مست زم فهوم نظواممنود ،منسوجم،
یکپاروه و هدفمند دین و ع وم دینی است .گروه در زموانهوای گذشوته و فقودان نظوام
سیاسی اسالمی حاکم ر جامعه ،این رویکرد تخ،،ی ،در مقا ل ضرورت رویکرد کالن و
جامع ه دین نبوده است.
ر این اساس ،فقه همثا ه خشی از دین و نرمافوزار اداره زنودگی فوردی و اجتمواعی
انسانها مانند اساس دین ،اید از یک سو واجد انسجام و پیوستگی درونی وده و منطقوی

ب ـ نظاموارگی در رویکرد کالن فقهی

در تد یر یک موجود مرکّت و دارای اجزاء ،عالوه ر اینکه اید انسجام و تعادل ین اجوزاء
آن مورد توجه قرار گیرد ،اید کارکردی رای این ع وو مرکّوت ایجواد شوود کوه ضومن
استقالل اع اء نسبت ه اع ای دیگر و کارکردی مستقل رای هر ع و ،تعامل اع اء ا
یکدیگر هگونه ای اشد که ضمن تحقق کمال خویش ،اع وای دیگور را نیوز وه کموال
رساند؛ هعبارت دیگر ،یک موجود مرکّت نه تنها ایود وهصوورتی هماهنوگ و در قالوت
سیستم و نظامی هدفمند و مشتمل ر خردهنظامها اشد ،که ترکیت این خردهنظامها هم
عالوه ر اینکه از کارکرد مشخ،ی رخوردار اشد ،اید تواند نظام کالن را نیوز در مسویر
حرکت و کمال ه شک ی روزآمد قرار دهد.
هعنوان نمونه ،دن انسان همثا ه یک سیستم و نظام کالن ،مشتمل ر خردهنظامها و
سیستم هایی مانند اع،اب ،ماهیچه ،گوارش ،تونا  ،ینوایی ،شونوایی ،ق وت ،خوون و ...
است .عالوه ر اینکه هر کدام از این سیستمها دارای اجزاء ،نظم مشخص و اهدا معینی
هستند ،اید هگونهای در ترا و ا سایر سیستمهای دن اشند که درنهایت ،حیات ،امنیت،
سالمت و آسایش انسان را ت مین نمایند .طبیعی است اگر هر کدام از این نظامهای خررد

ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی

جهت دار و هدفمند ر آن حاکم اشد و از سوی دیگر ،جامعیوت آن نسوبت وه اداره هموه
شئون انسانها و جامعه ،مستدعی اجزاء و ابهوایی اشود کوه در قالوت نظوامی واحود و
هماهنگ ،ضمن تحقق روزآمدی نسبت ه نیازهای نوپدید انسان و جامعوه ،اداره مط ووب
انسان و جامعه هگونه شایسته در ع،ر غیبت را در راستای تحقق خالفت الهی ،رعهوده
گیرد .مطا ق این منطق ،ا واب و اجزای فقه را نمیتوان همثا ه جزیرههای مخت اوی کوه
منطق واحدی رای آن وجود ندارد ،فرض کرد؛ که این ا واب و مسائل می ایست نسبتی
منطقی ا یکدیگر داشته و همثا ه جزئی از کل ،دارای نظام و پشتوانه معرفتی واحد اشند.
دیهی است که نظام کالن اداره دینی جامعه مشتمل ر عرصههوای مخت وف ع موی،
همثا ه خردهنظامهای آن کالننظام اید هگونهای از نسبت و تناست و ترا و جزء و کول
قرار داشته اشند ،تا ضمن تحقق اهدا و غایات خردهنظامهای معرفتی ،ه پیادهسازی آن
کالن نظام در جامعه ینجامند .هطوریکه ،در راستای تحقق کارویژههوای کوالن دیون،
سالمت و کارآمدی نظام کالن فقه را ت مین نمووده و اداره مط ووب ،روزآمود و کارآمود
جامعه همثا ه یک کل و شهروندان جامعه همنزله یک جزء را در راستای نرمافزار وصوول
ه قرب الهی ،سعادت و کمال عهدهدار شوند.
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دن انسانی ،وجود نداشته اشند یا فاقد کارکرد مناست اشند ،جسم انسان از وین خواهود
رفت یا ا از ین رفتن کارکردهای آن ع و ،انسان ،مع ول ،معیوب و ناقص خواهود شود.
دیهی است خ قت انسان ه عنوان نظام احسن که جزئوی از نظوام احسون خ قوت اسوت،
نمایووانگر حکمووت الهووی در خ قووت ایوون موجووود ،کووه سووایر موجووودات عووالم اسووت.
سید نطاووس نظم موجود ر جهان را نشانه حکمت الهی دانسته ،اظهار میدارد:
نظام دقیق آفرینش و شگاتیهای آن و را طه سراسر جهان هستی ا یکدیگر و پیوند فوایود
و وجود اطنی و ظاهری آن ها اهم ،نشانه حکمت ،ع م ،قدرت ،عظمت و کموال پروردگوار
است» (ا نطاووس ، 3175 ،ص.)73 .
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واضح است که وجود تمایز میان امور تکوینی ( ا همه ویژگیهایشان) و امور تشوریعی
و ناهمسویی و ناهمگونی ین این دو و لزوم اقت ائات مناست ا هر کدام ه عودم تبعیّوت
امور تشریعی از امور تکوینی میانجامد ،اما ه لحاظ حکمت و ع م الهی نمیتوان آنچه را
که ه خداوند و فعل الهی مستند است (در خ قت ،تشریع یا تد یر) فارغ از عناصری ووون
تناست اع اء ،انسجام درونی و هدفمندی در نظر گرفت؛ کوه مقت وای خ قوت احسون،
جامعیت ،کمال و هد داری دین ه حکمت ،ع م و لطف خداوند مستند است و نمیشوود
امور مستند ه خداوند فاقد نظم درونی ،تناست و انسجام اع واء و ارکوان و هدفمنودی و
غایتمندی یرونی اشد؛ لذا حکمت الهی در نظاموارگی ه تکوین محدود نشده و ا وجود
عدم ترتّت تد یر و تشریع ر تکوین ،مشتمل ر نظاموارگی دیون و آمووزههوای آن ،کوه
تد یر آن هم میشود .گروه ا وجود اینکه نظاموارگی در تکوین ،مستدعی مالحظه ثبات
ارکان و اجزای عالم است ،نظاموارگی در دین در حوزه تشریع و تود یر وه معنوای ثبوات
آموزه ها نبوده ،که مستدعی نگرشی است که ثا تات و تحو ت آن وهصوورت نظوامواره
مدّنظر قرار گیرد.
ر این اساس ،اوجود اینکه امور معرفتی همثا ه ثا تات دیون ،در نسوبتی مونظم،
متناست ،منسجم و هدفمند نسبت ه یکدیگر وده و حتی این امر در امور عبادی فقه
نیز وجود دارد ،درخ،وص امور غیرعبادی (سیاسی ،اجتماعی ،اقت،ادی) فقه ،ا وجود
تغییر و تحول در موضوعات و نوپدید ودن آنها در طول زمان ،استنباط احکام آنها اید
ذیل نظام حاکم ر دین و فقه که خردهنظام حواکم ور فقوههوای تخ،،وی (فقوه
سیاست ،فقه اجتماعی ،فقه اقت،ادی و غیره) استنباط شده و در فرایند استنباط احکام
این امور ،عالوه ر ادله اخت،اصی آنها ،ایود وا مالحظوه الزاموات نظوامهوای کوالن
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پشتیبان و پیشینی ،صورت پذیرد.
ر همین منوال ،حکمت ،ع م و لطف الهی مقت ی است که فقه همثا ه نظام قوانونی
کالن جامعه و نرمافزار اداره زندگی فردی و اجتماعی انسانها مورد لحواظ قورار گرفتوه و
هعنوان قوانینی الهی و رآمده از حکمت خداوندی ،از انسجام و یکپاروگی ناشی از منطق
معرفتی واحد رخوردار وده و از آن پیروی نماید .همچنین ،فقه همثا ه یک کل فراگیر که
دارای اجزای فراوان متناست ا شئون انسان و کارکردهای فقهی وده و در راسوتای اداره
زندگی همه جانبه انسان و جامعه انسانی است ،اید هگونهای استنباط شود که اجورای آن
در هماهنگی ا یکدیگر اشد و درنهایت ،غایات مدّنظر از فقه همثا ه یک کول منسوجم،
هدفمند و رآمده از حکمت الهی را در راستای تحقق خالفت الهی در زمین ت مین نماید.
جامعیت فقه شیعه ،ه معنای ارائه دیدگاههای شارع درخ،وص همه نیازهوا و شوئون
زندگی افراد ،ه معنای مجموعههای جدا از هم و فاقد ارتباط ا یکدیگر نیست ،که شارع
حکیم ،ر اساس حکمت الهی و در جهت تحقق غایات دین ،منطق و نظام واحدی ورای
این آموزهها ارائه کرده است .ا توجه ه این معنا ،آموزههای الهی خاصه آموزههای فقهی،
همثا ه احکام پراکنده فاقد ترا و ا یکدیگر نبوده ،که غرضی واحد را دنبوال مویکننود.
دیهی است اجتهاد فقیهان فارغ از اینکه ه ادلّوه معینوی مسوتند اسوت ،موی ایسوت در
راستای این نظام معرفتی اشد .هعنوان نمونه ،درحالیکه رخی فقیهان در فراینود اثبوات
و یت عامه فقیهان (و یت سیاسی و اجتماعی فراگیر فقیهان ه نیا ت از مع،وم در ع،ر
غیبت) ،رویکردی جزءنگر داشته و ادله آن را (اجماع ،قرآن ،عقل و روایت) هصورت مجزا
مورد حث قرار داده اند؛ درنهایت ،ا ناکافی دانستن این ادله ورای اثبوات ایون گسوتره از
و یتفقیه ،حکم ه و یتفقیه در محدودهای م یّق و محودود (متناسوت وا اداره اموور
زندگی مؤمنان در محدوده حسبه) دادهاند(خویی ، 3435 ،ص 431 .و  .)415اموام خمینوی وا
و
نگرشی جامع و ا عنایت ه ا تنای و یتفقیه ه و یت امام مع،ووم و پیوامبر
اینکه و یت فقیه جهت تحقق عینی دین و شریعت در جامعه وده و اجرایی شدن فقه در
جامعه دون این و یت و سرپرستی عمالً میسّر نخواهد ود ،حکم ه و یت فراگیر فقیوه
همثا ه نایبان امام مع،وم داده و درعینحال ،ادله مشهور و یتفقیه را همنزله تأیید ایون
حکم فرض کرده است(خمینی«3171( ،الف») .ج ،1ص.)917 .
لذا ،فقه عالوه ر اینکه ر نظامی معرفتی مبتنی است و ا وواب آن در راسوتای هموان
نظام معرفتی قرار دارند ،رویکردی ذهنی ه معار و احکام الهی نیز نداشته که ،ناظر ه
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تحقق آن ذیل نظام عینی و خارجی است؛ نا راین ،سیاری از آموزههای فقهی یا خودامور
حکومتی هستند یا جز در ذیل حکومت محقق نمیشوند .ر این اسواس ،فقوه در رویکورد
حکومتی نیز اید ناظر ه اداره مط وب حکومت و نظام اداره کارآمد جامعه استنباط شوده و
هرکدام از ا واب فقه همثا ه خشی از نرمافزار اداره جامعه مورد لحاظ قرار گیرند.
فقه ما از طهارت تا دیات ،اید ناظر ه اداره یک کشور ،اداره یک جامعوه و اداره یوک نظوام
اشد ...ایستی همه اینها را ه عنوان جزئی از مجموعه اداره یک کشور استنباط کنیم .این
در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را ه وجود خواهد آورد(خامنوهای/13 ،
شهریور.)3175/
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ر همین اساس ،در روایات ،امامت و و یت همثا ه نخ تسبیح یوک مجموعوه مرکّوت
(نظام) فرض شده و کارکرد معیّن ،منسوجم و هدفمنود امّوت را درگورو اماموت و و یوت
( همثا ه جانشین و نماد خالفت الهی) قرار داده است (نهجالبالغه ،حکمت .)151
ا عنایت ه و یت الهی و تاویض ر و یّت الهی ه جانشینان خداوند در زمین ،سعادت
فراگیر مردم و جامعه می ایست در سایه خالفت جانشینان خداونود محقوق شوود .در ایون
منطق ،احکام شریعت اید ر اساس رویکرد نظامواره ،ناظر ه اداره نظام سیاسی وده و در
راستای نقشه راه کالن دین در هدایت خرد و کالن جامعه از سوی اموام جامعوه اسوتنباط
شوند؛ لذا ،احکام فقهی در زمان سو ید فقیهان و حاکمیت جانشوینان خداونود در زموین،
می ایست همثا ه نرمافزار اداره جامعه مورد مالحظه و استنباط قرار گیرد .امام خمینی ذیل
روایت ا یحمزه و معرفی فقیهان هعنوان حافظان دین و دژهای یک شهر ،ر این رویکرد
از حکومت تأکید میکند:
اإلسالم هو الحکومة شؤونها واألحکام قوانین ا سالم و هی شأن من شؤونها ل األحکوام
مط و ووات ووالعرض و إمور لیووه إلجرائهووا و سووو العدالووه(خمینی«3171( ،الووف») .ج،1
ص)495 .؛ اسالم همان حکومت ا همه شوئون آن اسوت و احکوام هوم قووانین اسوالم و
حکومت هم شأنی از شئون قوانین است .که احکام مط و ات عرضی وده و ا زاری جهوت
اجرای حکومت و توسعه عدالت هستند .ماهیت و کیایت این قووانین مویرسواند کوه ورای
تکوین یک دولت و رای ادارۀ سیاسی و اقت،ادی و فرهنگی جامعوه تشوریع گشوته اسوت:
او ً ،احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی اسوت کوه یوک نظوام ک وی اجتمواعی را
میسازد .در این نظام حقوقی هروه شر نیاز دارد فوراهم آموده اسوت :از اموور خ،وصوی و
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زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مر وط ه جنگ و ص ح و مراوده ا سایر م ول ....ثانیواً :وا

دقت در ماهیت و کیایت احکام شرع در مییا یم اجرای آنهوا و عمول وه آنهوا مسوت زم
تشکیل حکومت است و دون تأسی

یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره ،نمیتوان ه

وظیاة اجرای احکام الهی عمل کرد( خمینی«3171( ،ب») .صص 15 .و .)14

ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی

رویکرد نظامواره ه دین و فقه نمیتواند نیازهوای فوردی انسوان را فوارغ از مالحظوه
نیازهای اجتماعی انسان ،مدّنظر قرار داده و تنها ه احکام احووا ت شخ،ویه یوا عبوادات
مؤمنان اکتاا کرده و از مباحث مرتبو ا اصول و قوانین حاکم ر زندگی آنها غافل اشد.
از آنجا که اصول حاکم ر زندگی اجتماعی مردم در زنودگی فوردی و احووا ت شخ،ویه
مردم نیز تأثیرگذار است ،فقیه نمی تواند فارغ از تأثیر و تأثرات حاکم ر این ترا طات ،حکم
کرده و احکام شارع را فارغ از نیازهای اساسی انسان ( هصورت منظومهای) مورد مالحظه
قرار دهد.
در این راستا ،ر و یّت تشریعی خداوند هعنوان مهمترین عن،ر در حث قووانین الهوی
مستدعی لحاظ همه عناصر معرفتی اسالم (و هتبع احکام شرعی) همثا ه توا عی از نظوام
هدایت و سعادت الهی است که اید در رویکرد «نظام همهجانبه نیازهای انسانی» و ذیول
حکومت اسالمی تنظیم شود؛ زیرا حکومت در منطق اسالم( ،فارغ از الزامات تحقق آن در
جامعه هواسطه جانشینان خداوند و همنزله امتداد ر و یّت الهی) ،در راستای تأمین نیازهای
همه جانبه انسان وده و ه امور عمومی و ف،ل خ،ومات و تد یر اداره جامعوه در سواحت
امور مادی اخت،اص ندارد؛ که غرض عمده از تحقق حکومت اسالمی ،عالوه ر کارویژه-
های ثا ت و عمومی همه حکومتها ،تحقق حاکمیت الهی در همه شئون زندگی انسوانی
است؛ لذا حکومت اسالمی از یکسو اید شریعت را همثا وه نورمافوزار اداره جامعوه موورد
مالحظه قرار دهد و از سوی دیگر ،ه تحقق اورهای اصیل در راستای تحقق و یت الهی
و خروج از و یت شیاطین و طواغیت نیز توجه کند؛ تحقق اخالقیات را نیز در کنار تحقق
سایر عرصههای دین ،مورد توجه قرار دهد.
طبیعی است استنباط فقیه در ظر نظام سیاسی در این وارووب معنا مییا د .ر ایون
اساس ،فقیهان اید این رویکرد را در فهم امور کالن جامعه و احکام مر وط وه احووا ت
شخ،یه مردم مورد عنایت قرار دهند و ا مالحظه ترا و زندگی فردی و جمعی انسانها و
اینکه افراد ،همثا ه خشی از جامعه که رفتارهای آنها جدا و مناک از سوایرین نخواهود
ود ،هگونهای استنباط نمایند تا در نهایت جامعه ه سوی سعادت گرایش یافته و خالفوت
الهی در زمین تحقق یا د.
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ر این اساس ،ا واب و اجزای فقه را نمیتوان همنزله ابهای مخت ای در نظر گرفت
که فارغ از منطق واحد موجود ر آن ،فقو در کنار یکدیگر قرار گرفته اشند؛ که ا واب و
مسائل فقهی می ایست در نسبتی منطقی ا یکدیگر و متناست ا منطق پشتیبان کالموی
فقه و ناظر ه حکمت و ع م الهی در کنار هم قرارگرفته و نقاط خالی یک پوازل از پویش
تعیینشده را پر کرده و همثا ه نظامی منسجم ،کالن و هدفمند ،اداره کالن جامعوه را ور
عهده گیرد .نا راین ،ا واب عبادات در فقه نیز خارج از مقت ای سیاست و حکومت نیست،
همچنان که ا واب اقت،اد را نیز اید در ترا و ا مباحث دیگور و در راسوتای نظوام کوالن
اداره همهجانبه شئون انسان و جامعه ارزیا ی کرد.
 3ـ الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی
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گروه فقه حکومتی ،همثا ه رویکردی فقهی ،مست زم اسوتنباط ور اسواس روش اسوتنباط
فقهی است و ازاین روی ،ضوا و عام استنباط ر فقه حکومتی نیز ر آن حاکم خواهد وود،
لکن رویکرد فقه حکومتی همثا ه رویکردی متمایز از فقه فردی  -که عمده روششناسی
اجتهاد ،مطا ق اقت ائات فقه فردی ور اسواس آن تنظویم شوده اسوت -از ضووا و عوام
استنباطی هره می گیرد ،اما مست زم لحاظ نمودن رویکردهای متمایزی متناست ا رویکرد
اداره نظام سیاسی است که اداره حکومت را هگونه مط وب ،شرعی و کارآمد موورد توجوه
قرار میدهد .ر این اساس ،میتوان از الزامات رویکرد استنباطی درخ،وص فقه یاد کورد
که آن را در تراز نرمافزار اداره نظام سیاسی قرار میدهد.
الف ـ الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی

فقه شیعه مبتنی ر مبانی مشخ،ی است کوه از ادلّوه معینوی پیوروی مویکنود؛ از حیوث
روششناسی ،تا ع روش اجتهادی وده و همواره رویکردی نظامواره داشته است؛ ور ایون
اساس ،فقه فردی نیز که مبتنی ر مبانی مشخ،ی وده ،مشتمل ر مسائ ی جامع نیازهای
فردی مؤمنان و متناست ا زندگی مومنانه آنوان اسوت و هود مشخ،وی در نظوام اداره
زنوودگی مومنانووه مک اووان دارد ،از روششناسووی معینووی در اسووتنباط احکووام هووره
می گیرد؛رویکردی نظامواره دارد؛ گروه ازاینجهت نظاموارگی فقه فردی و فقه حکوومتی
متمایز از یکدیگرند؛ از یک جهت فقه فردی ،مشتمل ر حوزه عبادات است و عدم کوار رد
حوزه عقل در حوزه احوا ت شخ،یه مؤمنان ،ه رویکردی نص سند انجامیوده و ممکون
است در عرصه عمل ه فتاوایی غیرمتناست ا هم ینجامد.
از سوی دیگر ،ازآنجا که در فقه فردی ،فرد مک ف هعنوان فردی از افراد جامعه موورد

ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی

توجه قرار نمی گیرد ،لذا احکام در تراز اداره جامعه که مسوت زم تناسوت و همگوونی اسوت
استنباط نمیشود؛ نا راین ،رویکرد نظاموارگی در فقه فردی ا عنایت وه اقت وائات فقوه
فردی ،ه از شدن اب قیاس در استنباط احکام در مقایسه یوک حکوم نسوبت وه حکوم
دیگری نمی انجامد .این درحالی است که فقه حکوومتی ،مسوتدعی رویکوردی اسوتنباطی
متناست ا تراز اداره کالن جامعه است.
ر این اساس ،گروه در این عرصه هم اب قیاس مسودود اسوت ،لکون ازآنجاکوه در
عمده مباحث ناظر ه عرصه سیاست ،اجتماع و حکومت ،عقل امکان دسترسی وه موالک
احکام را دارد ،لذا میتواند ا فهم مالک ،آن را نسبت ه سایر موارد مشا ه نیز تسرّی دهد.
دیهی است قیاس ممنوع ،گونهای از قیاس است که فارغ از فهم دلیل قطعوی ،حکوم وه
سرایت یک حکم نسبت ه مورد مشا ه می دهد ،رخال تسرّی حکم ه مورد مشا ه کوه
ه مالک قیاس من،وصالع ّه یا مستنبوالع ّه یا تنقیح مناط صوورت مویپوذیرد .ور ایون
اساس ،پیروزی جمهوری اسالمی و اداره نظام سیاسی ا محوریت فقوه شویعه ،مسوتدعی
گونهای نظامواره مناست ا اداره نظام سیاسی در رویکرد فقه حکومتی است؛ گرووه فهوم
رویکرد نظامواره مطا ق اقت ائات اداره نظام سیاسی ،نیازمند وازفهم ویژگویهوای نظوام
سیاسی است.
نظام سیاسی ،همثا ه نظامی منسوجم ،هود دار ،مشوتمل ور مجموعوهای ما،ول و
پیچیده از مباحث مورد نیاز رای اداره جامعه است که متناست وا نیازهوای هموهجانبوه و
فراگیر شری ،نیازمند قوانینی منسجم ،هد دار و فراگیر نسبت وه نیازهوای متناسوت وا
ضرورت های اداره نظام سیاسی است .ر این اسواس ،ازآنجاکوه قووانین اداره هور جامعوه،
مبتنی ر هنجارها و ارزش های غالت و حاکم همان جامعه است ،لذا همچنوان کوه سوایر
جوامع از هنجارهای مرسوم و غالت خویش در تدوین قووانین هوره مویگیرنود ،در نظوام
اسالمی مبتنی ر معار شیعی نیز از یکسو قوانین اداره کالن جامعه اید مبتنی ر مبانی
فقهی اشد ،از سوی دیگر ،احکام شرعی در تراز اداره کالن جامعه وهمثا وه مجموعوهای
فراگیر از موضوعات مورد ا تال در تد یر امور جامعه ایود وهگونوهای اسوتنباط شووند کوه
موضوعات و مسائل نظام اسالمی را در نظمی منطقوی و وهصوورت منسوجم و در قالوت
اجزای نظام واحد قرار دهند که حکم خشی از جامعه ،ا خش دیگر آن در تنافی نبوده و
اجتماع دوگونه حکم در خشهای مخت ف جامعه ،اختاللی در جامعه ایجاد نکند.
لذا ،رخال فقه فردی که ا وجود نظاموارگی ذاتی فقه ،حکوم افوراد را وا مالحظوه

77

سال بیست و سوم /شماره نود و دوم /زمستان 7911

77

نسبت ه سایر شهروندان و جایگاه وی در جامعه و اقت ائات و شورایو حواکم ور جامعوه
استنباط نمیکند و ه دلیل عدم نیاز ه ارتباط منظوموهوار نسوبت وه سوایر شوهروندان و
ح ور در زیست محیو جامعه ،ضرورتی رای نظاموارگی متناست وا اداره نظوام سیاسوی
وجود ندارد ،استنباط احکام در فقه حکومتی می ایست هگونهای اشد که درمجموع ،هد
معینی را در راستای اداره نظام سیاسی تأمین کند؛ هگونهای کوه موثالً حکموی فقهوی در
عرصه سیاست ،مشکالت اقت،ادی رای نظوام و موردم ایجواد نکنود یوا ایونکوه احکوام
اقت،ادی ه مشکالت سیاسی ،امنیتی منجر نشود .ر این اساس ،در رویکرد فقه حکومتی،
عالوه ر رویکرد نظاموارگی متناست ا ذات فقه و مالحظه ضرورتهوای حواکم ور نظوام
سیاسی ،اید رویکردی نظامواره متناست ا اداره نظام سیاسی در استنباط احکام مورد توجه
قرار گیرد (کاشف الغطاء ،3145 ،ج ،3ص347 .؛ خمینی«3171( ،الوف») .ج ،1ص955 .؛ («3171ب»).
صص 15 .و .)14
هطور طبیعی ،حکوموتهوا درخ،ووص اقت وائات اداره مط ووب جامعوه ،از یوکسوو
می ایست ثا تات هنجاری نظام سیاسی را در ت،میمات و سیاستهای خویش لحاظ کرده
و از سوی دیگر ،اید در مواجهه ا مشکالت و حل صحیح آن ،انعطا های زم را موورد
توجه قرار دهند .ر این اساس ،فقه حکومتی ا توجه وه اقت وائات زم در اداره مط ووب
جامعهای کالن ،می ایست ضمن توجه ه ثا تات فقوه ،از انعطوا پوذیری زم در اتخواذ
تدا یر مناست در مواقع لزوم و رونرفت از حرانها و مع الت رخوردار اشد که از جم ه
این موارد می توان ه مراعات م ،حت ،مراعات اقت ائات زمان و مکان در فرایند استنباط
روزآمد و صدور احکام حکومتی اشاره کرد.
ب ـ الزامات تقنینی اداره نظام

از آنجا که فقه حکومتی ،شهروندان جامعه (و نه مک اان) را همثا ه مخاطبان خویش لحاظ
میکند (ایزدهوی ،3114 ،ص ،)351 .حکومتها نیز احکام خویش و الزام ه انجام آن از سوی
شهروندان را ه قانونی الزامی تبدیل میکنند؛ لذا فقه حکومتی در تد یر اداره امور جامعوه،
اید تواند احکام فقهی را ه قوانین الزامآوری رای همه شهروندان تبدیل کند .گروه اید
این مالحظه را نیز در نظر داشت که فقه ا قانون عرفی متااوت وده و فوارغ از ضورورت
تبدیل فقه ه قانون فراگیر ،فقه در ورطه عرفی شدن و ضرورتهای ع،وری و زمانوهای
که فقه را از ذاتیات خویش تهی میکند ،نیاتد.
زم ه ذکر است ،اداره نظام سیاسی و رویکورد کوالن وه قوانونگوذاری مبتنوی ور

شریعت ،اخت،اص ه ارائه قانون درخ،وص رفتار کارگزاران و شهروندان ندارد ،که ایون
امر ،عالوه ر طراحی نظام سیاسی و خردهنظامهوای موورد اسوتااده در نظوام سیاسوی (در
عرصههای مخت ف) ،مست زم ترسیم ساختار حکومت و یان حقوو و وظوایای ور عهوده
سازمانها و نهادهای حکومتی ( همثا ه شخ،یت حقوقی) است .در این اره ،فقه حکوومتی
عالوه ر اینکه فقه را در تراز قانون اداره کشور استنباط میکند ،احکام فقهی خود را نیز ه
اشخاص حقیقی (اعم از مک اان ه شریعت و شهروندان) و شخ،یّتهای حقوقی تسورّی
میدهد (میر اقری ،3115 ،ص.)77 .
ج ـ الزامات روششناسانه نظاموارگی

ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی

رویکرد نظاموارگی در فهم دین و شریعت ،مست زم رویکرد روششناسی نظامواره و کلنگر
است .اور ه رویکرد نظامواره ه دین و هتبع آن ،نگاه منظومهای ه فقوه ،مسوتدعی آن
است که روششناسی فهم دیدگاههای شارع ،مبتنی ر رویکرد نظاموارهای است .ر اساس
این نگرش ،رخال روشی که صحّت در سند و د لت روایت را دلیول ور جوواز و حتوی
وجوب اخذ ه آن روایت گرفتوه و مطوا ق آن حکوم کورده و فتووا مویدهود ،در رویکورد
منظومهای و نظامواره ه ک مات شارع ،ه مجموعه ک مات و دیدگاههای وی توجه شده و
ا ک مات سایر افراد متااوت است و میتوان ه اطال و
ا وجود اینکه کالم مع،وم
عمومات آن استناد کرد ،لکن ازآنجاکه در رخی موارد ،شارع در مقام یوان نبووده ،رخوی
عبارات روایات در شمار ق ایای شخ،یّه وده  -که ناظر ه مسائ ی خارجی و معیّن ووده
ناظر ه ک موات
است -در رخی موارد ،شارع در ف ای تقیه وده و گاهی ،کالم امام
پیشین خود یا امام سا ق ر خویش وده است ،یا کالم امام از قرائنی در زمان و مکان
رخوردار وده ،یا ممکن است روایتی از سوی مخالاین جعل شده اشد؛ لذا همچنوان کوه
نمیتوان ه خشی از کالم فردی در فهم مراد وی در یک روایت یا سخنرانی استناد کرد،
که می ایست این کالم را در مجموعه آن سخنرانی و در مجموعه گاتموان فکوری وی
یوا
را نیز می ایست ا عنایت ه مجموعه سخنان اموام
ارزیا ی کرد ،ک مات امام
ارزیا ی کرد؛ زیرا ر اساس منطوق عقول
یا گاتمان فکری ثا ت ائمه
سایر ائمه
را خارج از گاتمان ثا ت و مس ّم شیعه مورد ارزیا ی قرار داد.
نمیتوان کالم یک امام
این رویکرد که از سوی رخی ه «روش ان مامی» در را ر «روش انارادی» از فهم
احکام (ضیائیفر ،3145 ،ص )71 .یاد شده ،در رویکرد اموام خمینوی در مووارد زیوادی موورد
استااده قرار گرفته است؛ هگونهای که ایشان و یتفقیه را فارغ از ادلوه روایوی و درگیور
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شدن در مقت ای سند و د لت روایات و ا توجه ه مبانی عق ی و مبتنی ر مبانی کالمی
اثبات کرده و درعین حال ،ضمن اعالم همسویی روایات ا آن مبانی ،از روایات وهعنووان
تأیید مدعای و یتفقیه ر جامعه استااده کرده است:
فوالية الفقيه ليست امر ًا نظري ًا يحتاج إلي برايا و و ميل ليّ لّيت عليهيا واييا
(خمینی«3171( ،الف») .ج  ،1ص)917 .؛ و یتفقیه امر نظری که نیاز ه رهان و استد ل
داشته اشد نیست؛ اما درعینحال روایاتی ر آن د لت میکند.
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در مورد دیگر ،ایشان ا وجود صحّت سند و د لت ،روایاتی که جواز فروش انگوور وه
تولیدکنندگان شراب را ه عدم نیّت این کار از سوی فروشنده موکول کوردهانود و فوروش
انگور ه شرابسازان ا همین قید را ه امام مع،وم نیز مستند نمودهاند ،حکم ه ردّ و
نای این روایات کرده و ا استناد ه رویکرد حاکم ر سیره اموام  ،ایونگونوه اسوتد ل
می کند که این روایات ،مخالف کتاب و سنت مسوتایض ،حکوم عقول و روایوات امور وه
معرو و نهی از منکر ،که مخالف اصول مذهت و قداست سواحت مع،وومین هسوتند.
خرمای خود را ه کسانی میفروختند که کوار آنهوا
(ظاهر روایات این است که ائمه
شراب سازی ود و خرمای خویش را ه دیگران نمیفروختند) و این مسئ ه ،از اموری است
که ا مبانی شیعه امامیه سازگاری ندارد که اگر این عمل از افراد معموولی صوادر شوود ،از
جانت مردم نیز ناپسند وده است ( .ماند که مس مانان خاصه شویعیان ،ایون کوار را قبویح
میشمرند و ه این کار مبادرت نمی ورزند) لوذا ایون روایوت ،وا وجوود سوند و د لوتش،
صادر شده اشد( .خمینی ،3171 ،ج  ،3صص 347 .و )349
نمیتواند از جانت مع،وم
همین رویکرد روش شناسانه مبتنی ر اهدا شارع در فهم روایات ،در حکم حی ههای
منجر ه ت،حیح ر ا نیز از سوی ایشان مورد استااده قرار گرفته است و ایشان ضمن حکم
ر اساس مبانی حاکم ر فقه و رفتار اهل یت  ،این روایات را مردود دانسته و احتموال
ه مجعول ودن آن داده است:
الأسييتدعأ أ تکييو تلييّ الروايييا مييا ين المخييالفيا لتئييويه سييمعة ا ميية
الطييااريا(خمینووی«3171( ،الووف» ).ج  ،5ص)513 .؛ عیوود نیسووت کووه ایوون روایووات از
دسیسههای مخالاین اهل یت اشد که درصدد تخریت وهره ائمه اطهار ودند.
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این رویکرد روششناختی که از آن ه روش کلگرایی یا نظاموارگی نیز تعبیر میشود
را میتوان در ک مات فقیهان سا ق نیز ردیا ی کرد؛ هعنوان نمونوه ،مویتووان از رویکورد
عالمه کاشف الغطاء در این خ،وص یاد کرد که رویکرد مجموعی ه ادله را در فهم یوک

معنا کارساز دانسته و البته این امر را ه رویکرد فهم عقل ،منبعث از حواس پنجگانه مستند
کرده است:
راه پی ردن ه مراد مو  ،روشی است که در ذهن مجتهد در نتیجه جستجو در منا ع و ادله
همراه ا ذو س یم و درک صحیح نقش می ندد ،هگونهای که از مجموع ادله [نه تکتوک
آنها] مط بی را میفهمد .این فهم همانند فهم از ن،وص معتبر است ،وورا کوه عقول هوم
مانند ح  ،ذائقه ،مسه ،سامعه ،شامه و ناطقه دارد و مطوالبی کوه در موواردی وا حوواس
ظاهری قا ل ادراک نیست ،ه واسطه این حواس [حواس واطنی] ادراک مویشوود (کاشوف
الغطاء ،3145 ،ج  ،3صص 344 .و .)347

ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی

گروه میتوان همین رویکرد جامعنگر و نظوامواره را وهگونوهای دیگور وه ماوروض
فقیهان در اجتهاد (استاراغ وسع) مستند کرد؛ دین صورت که ،فقیهان نیز در مواجهوه وا
یک روایت ،حکم ه ق یهای خاص نمیدهند ،که خود را موظف میدانند تالش خویش
را م،رو دارند تا در کل ا واب فقه ،موارد مخّ،ص ،مقیّد ،ناسخ و معارض این روایت را
یافته و ا مالحظه همه مواردی که میتواند در فهم د لت این روایت مؤثر اشد ،حکم ه
ق یهای نمایند .لکن اید توجه داشت رویکرد نظامواره ه ا واب فقه و روایات آن محودود
نشده ،که وون فقه هم همثا ه خشی از دین وده و جزیرهای جداگانه در ساحت دیدگاه
شارع ه شمار نمیرود ،لذا در حالی میتوان ه ق یهای حکم کرد که این حکم در راستای
مراد شارع (و نه مجموعه ا واب فقه) قرار داشته و در تنافی ا مبانی اعتقادی شارع نباشد.
دیهی است این ق یه اقت ا میکند فقیهان عالوه ر مباحث فقهی ،ه عقاید و اخالقیوات
اسالم نیز آگاهی مناست داشته و در فهم دیودگاه فقهوی ،تناسوت آن وا عقایود و مبوانی
کالمی و اصول اخالقی را مدّنظر داشته اشند.
نتیجه

ا وجود اینکه فقه در طول زمانهای گذشته همواره از روش استنباطی هره گرفته و این
امر ،مست زم نظاممنودی فقوه و خوروج از گسسوتهنگوری در طورح مباحوث ووده اسوت،
ازاینروی ،فقه حتی ا رویکرد غیرحکومتی ،ضمن رخورداری از ان باط روشی ،ا واب فقه
را در تناست ا یکدیگر ،مورد توجه قرار میداد؛ لکن این رویکرد فقهی که در ادوار گذشته
ذیل وارووب کالن فقه غیرحکومتی قرار داشته و نظاممندی موجوود در آن ،در راسوتای
نظام معرفتی وده و ناظر ه عمل در عرصه اداره کالن یک جامعه نبوده است .وا تحقوق
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نظام اسالمی مبتنی ر فقه شیعی ،می ایست از گونهای از نظواموارگوی متناسوت وا فقوه
حکومتی یاد کرد که فقه ،عالوه ر ان باط روشی ،انسجام مباحوث و هدفمنودی در نظوام
معرفتی ،ا توسعه در اهدا و غایات ،حکومت را همثا ه ف ساه عم وی فقوه مودّنظر قورار
داده است.
در استنباط احکام شرعی ،عالوه ر منوا ع دینوی و شورایو مک اوان ،شورایو جامعوه و
اقت ائات حکومت اسالمی و اداره مط وب آن را نیز در موضوع اسوتنباطی دخالوت داده و
فرد را ه مثا ه یکی از شهروندان جامعه اسالمی در نظر گرفته و الزامات و تأثیر این حکوم
در جامعه را نیز در فرایند استنباط لحاظ نموده است .همچنین ،در انسجام احکوام صوادره،
تناست و ترا و احکام را در دایره یک اب فقهی محدود نکرده که وه مجموعوه ا وواب
فقهی توجه شده است؛ ه خ،وص در حوزه استنباط فقه سیاسی ،حکم فقهی را در امتداد
مبانی کالمی و در تناست ا جوانت مخت ف دین ،لحاظ کرده ،هگونهای که حکوم فقهوی
نهتنها نباید در تقا ل ا مبانی کالمی یا اخالقی اشد ،که احکام فقهی اید عالوه ر ترا و
ا احکام شرعی در سایر ا واب مخت ف فقهی نیز هومراسوتا وا مبوانی کالموی و ضووا و
اخالقی ارزیا ی شود.
دیهی است فقه در تراز اداره نظام سیاسی در رویکرد نظاموارگی اید قا یت تبدیل شدن
ه قانون فراگیر جهت اداره کالن جامعه را داشته اشد .ر این اساس ،همچنوان کوه قوانون
اداره کشور اید توانایی تد یر شئون مخت ف جامعه را داشوته اشود ،ضورورت دارد وا اتخواذ
رویکردی منسجم عالوه ر همسویی ا قوانین ا دستی نظام و اورهای کالن آن ،در تخالف
ا قوانین عرصههای مخت ف جامعه (اقت،اد ،سیاست ،فرهنگ ،امنیت ،حقو و غیره) نباشد و
خشی از نقاط خالی پازل یک نظام حقوقی رای اداره مط وب یک کشور را تکمیل نماید.
ه همین تناست ،فقه در تراز اداره کالن جامعه اید از انسجام و ترا و مناسوت در توراز و
ن،اب اداره جامع و کارآمد جامعه رخوردار اشد.
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 خمينى ،ي .)0737( . .المکاسب المحرّمه( .ج .)0م :مؤسسه تنظيم و نئر و ا امام خمينى.
 خوي  ،ي.ا0101( .ق) .التنقيح ف شرح العيروۀ اليو ق  ،اججتهيا و التقلييأ .يم :ا الهيا ى
للمطدوعا .
 ضيا فر ،ي .)0732( ..ژيش ومأح بر مکتبشناس فقه  .م :ژووائيراه عليوم و فرانيگ
اسالم .
 كاشف الیطاء ،ج .)0731( ..كئف الیطاء عا مدهما شريعة الیراء( .ج .)0يم :مکتيب االعيالم
االسالم .
 معيا ،م .)0730( ..فرانگ فا س ( .ج .)1تهرا  :انتئا ا اميركدير.
سال بیست و سوم /شماره نود و دوم /زمستان 7911

17

 ميربا رح ،ي.م .)0792(.فقه حکومت از منظر شهيأ صأ  .اادر فرانگ ،شما ه  ،71ص.33 .
واسط  ،ع0111(.ق ) .نررش سيستم به يا .مئهأ :موسسه تحقيقات  -وموزش انأيئه نو .
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