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Systematization in jurisprudence is one of the serious questions that has been
considered in the last few decades, especially after the Islamic Revolution, and
has aroused many proponents and opponents. Systematization is a methodical
endeavor based on value and normative principles and using intellectual and
narrative resources to build and create a set of software elements and
interconnected ideas that guide the process of exercising power.
systematization, by referring to the sources of each idea, the principles, goals,
rules, ethics, and structure of the political system are considered. This article
tries to follow the approaches and capabilities of Shiite political jurisprudence
in systematization and the hypothesis, it emphasizes that by passing through
the individual approach, political jurisprudence in the maximum systematic
approach has capabilities such as the Ijtihad method, rules and teachings of
governing society in jurisprudence and rational principles that help the jurist
to understand the political system and the perception of human experience.
This is done by the descriptive-analytical method.
Keywords: political jurisprudence, systematization, method of ijtihad,
rational principles, jurisprudential rules.
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چکیده
نظه ،سللهزی در فق یه از پرسللش ههی نهشللهن ۀ ج ی اسلل ک در چم ده
هرد تهج بهد و هافقه و خهلفه
گاشلللت ب ویژ پس از انقیب اسلللی
بسلسهری را برانگسخت اس  .نظه،سهزی تههپهی روشمم ته بر بهن ارزش و
همجهری و به بهر گسری از مهبع عقا و نقا برای سللهخ و ایجهد جمهع ای از
عمهصللر نر،افزاری و ان یش ل ای ب همپسهسللت اس ل ک فرایم اعمهل ق ر را در
جه ع قهنهنمم کم  .در نظه ،سللهزی به رجه ب مهبع هر ان یش ل ب بحث از
بهن اصللهل اه اف احهه ،اخی و سللهختهر تهج شللهد .این قهل تیش
دارد رویهردهه و تهانمم یههی فق سلسهسل شلسع در نظه،سهزی را پسگسری کم و
در فرضلس بر این ا ر تأ کس دارد ک به گار از رویهرد فردی فق سلسهس در رویهرد
حل اکثری نظله ،پردازانل دارای تهانممل ی هلهی لهنمل روش اجتهلهد احهه ،و
آ هز ههی ادارۀ نظه ،سلسهسل در فق و اصلهل عقا -عقیی اس ک فقس را در
کشلف قهصل نظه ،سلسهسل و بهر گسری از تجرب بشری بر ار آ هز ههی دین
راهبری کم  .این هم به روش تهصسف -تحاسا انجه ،ش اس .
واژگان کلیدی :فق سلسهس نظه،سهزی روش اجتههد اصهل عقا -عقیی
احهه ،فقه .
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مقدمه

یکی از مباحث چالشبرانگیز در دهۀ گذشــته ،بحث از توانمند ها فقه و حضــور یا عدم
حضــور آن در گســترۀ نظامســاز بوده اسـ ؛ بحثی که باید زوایا متعدد آن شــکافته و به
پرسـشها نوشـوندۀ آن پاسـخ داده شود؛ بهویژه آنکه نظامی سیاسی بر پایۀ اصول و مبانی
فقهی طراحی شده اس و نمیتوان از کنار مسائل و مشکالت آن بیتوجه گذش .
اگر هر جامعه بر اســاس هنوارها و ارزش ها خاص خود ،در جه ایواد یک نظام
سـیاسی حرک کند ،گامها آغازین نظام اجتماعی متعادل و بومی شکل میگیرد .در نظام
متعادل ،خردهنظامها بر اسـاس ارزشها هماهنگ کل اجتماع شکل میگیرند و در جهتی
واحد حرک میکنند .اکنون بحث آن اس ـ که «آیا فقه میتواند و باید نظامســاز داشــته
باشد؛ یعنی از البهال احکام پراکنده ،نظامی ارائه دهد و نظریهها منسوم و گویایی را در
ابعاد مختل زندگی از قبیل اقتصـاد ،سیاس  ،فرهنگ و ...ارائه کند؟» (مهریز ،2463 ،
ً
ج  )415 :2یا آنکه اصوال فقه و شریع چنین رویکرد ندارد و در پی طراحی آن نیس .
واقعی آن اســ که احکام به ظاهر پراکندۀ فقهی ،دارا یک نظم و نظام وارگیاند و همه در
جهتی معین و برا رســیدن به اهدافی مشــخص ،نقش باز می کنند .لذا دانش فقه به ویژه فقه
ســیاســی توانمند آن را دارد که ســاختارها دنیا جدید یا ســاختارهایی را که در جهان اســالم
موجود اس نقد و ارزیابی کند و با نظامپرداز و طراحی نظام جدید ،گزینۀ بدیل را ارائه دهد.
با این پیشفرض ،این نوشــته در پی بررســی توانمند ها فقه ســیاســی در نظامپرداز
اس و در فرضیه بر این امر تأ کید شده اس که فقه سیاسی در رویکرد حداکثر نظامپرداز
که درون خود دغدغۀ جامعهاندیشی و تشکیل حکوم نیز دارد ،دارا توانمند هایی مانند
روش اجتهـاد ،احکام و آموزه ها برنامه ریز در فقه و اصــول عقلی -عقالیی و پذیرش
عرصهها منطقۀالفراغ اس که میتوان با تکیه بر آنها ،نظامها سیاسی مطلوب را ساخ
و ارائه کرد .روش بررسی این مسئله توصیفی-تحلیلی اس .
دراینباره با همۀ اهمیتی که داشته اس  ،ادبیات الغر وجود دارد که به بحث نظامساز
فقهی میپردازد .در اینوا به برخی کتابها یا مقالههایی اشــاره میشــود که به این بحث به
نحو مســتقیم یا غیرمســتقیم پرداختهاند :کتاب رو یکردهای فقهی :فقه فردی ،فقه نظامهای
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اجتماعی ،فقه حکومتی (واعظی )2437 ،تالش کرده اسـ سهگانۀ مذکور را با هم مقایسه
کند و فقه نظامها را برجسـته سازد؛ همچنین نویسندۀ این سطور در کتاب فقه سیاسی شیعه
(ســیدباقر  ،)2477 ،به برخی ســاح ها و لوازم نظام ســاز پرداخته اســ ؛ در مقالۀ
«ظرفی ها فقه سـیاسی برا نظامساز » (اکبر  )2432 ،نویسنده به ظرفی ها درونی
فقه ،الزامات و نیازها پیش رو و چگونگی سـاخ نظام سیاسی باتوجهبه توربۀ جمهور
اسالمی ایران پرداخته اس ؛ در مقالۀ «درآمد بر نظامساز فقهی با رویکرد علوم عقلی»
(فضــائلی ،)2433 ،تأکید نویســنده بر مؤلفه ها و ویژگیهایی اس ـ که در پرتو والی و
امام  ،فقه اهلبی  را دارا نظامســاز میکند .رویکرد نظاممند در گزاره ها فقهی و
نقد تفکر ســکوالر از دغدغه ها نویســنده اســ ؛ نویســندگان مقالۀ «بازکاو جایگاه
منطقة الفراغ در نظام ســاز فقهی با تأکید بر آرا شــهید صــدر» (علی اکبر بابوکانی و
همکاران )2437 ،باتوجهبه انعطاف در فقه ،بحث منطقةالفراغ را طر کردهاند که ولی امر
آن را پر میکند ،و اینکه حوزۀ منصوص و غیرمنصوص میتواند تضمینکنندۀ پاسخگو یی به
اقتضائات تاریخی و اجتماعی باشد و فقه نظامی کامل ارائه دهد.
اما مقالۀ پیش رو با تأ کید بر تمهید نظر و رو یکرد به فقه نگارش یافته و تالش کرده
اسـ پذیرش و عدم پذیرش نظامسـاز و سـپس ظرفی ها نظامسـاز بر اساس آنها را
بررسـی کند و ناظر به مباحث جدید که در سه سال اخیر دربارۀ ضرورت و عدم ضرورت
نظامســاز فقهی ارائه شــده ،بحث را یک گام به جلو ببرد .همچنین تأ کید بر آن اس ـ که
ممکن اســ فقیهی نگرش حداکثر  ،جامعه اندیش و حکوم اندیش هم به فقه داشــته
باشــد ،اما نگرش نظام ســاز نداشــته باشــد .در این مقاله این نگرش ها نقد ،و ســپس به
توانمند ها فقه برا نظامساز توجه شده اس .
تبیین مفهومی

نظامسهاز ی« :نظام» 1به موموعۀ عناصـر گفته میشـود که میان آنها به شکل معینی پیوند
هس و کلی واحد را بهوجود میآورند (آقابخشی و افشار راد .)762 :2474 ،نظام دارا
1. System.
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چند ویژگی اس  :موموعها واحد و منسوم از اجزاس که به یکدیگر وابستهاند؛ تغییر و
دگرگونی هریک از اجزا بر اجزا دیگر اثر میگذارد و هر جزء نقشی تعری شده برا بقا
کل و اجزا دیگر دارد.
نظام سـیاسـی 1هم در این راسـتا تعری میشـود .گابریل آلموند 2نظام سیاسی را بهعنوان
نظام کنش ها متقابلی تعری می کند که هر جامعه ا از طریق آن ،کارکردها یگانگی و
سـازگار را با بهکارگیر تهدید و اجبار مشروع انوام میدهد .این نظام ،هم شامل قوۀ مقننه،
موریه ،دســتگاهها ادار  ،احزاب و گروهها ذ نفع و هم گروهها طبقاتی و پدیدههایی
مانند شــورشها و تظاهرات میشــود (آلموند و همکاران .)264 :2466 ،در نظام ســیاســی،
موموعها از نقشها اجتماعی متقابل و بههمپیوســته وجود دارد که در جه تحقق هدفی
خاصاند و بهصـورت واحد منسوم درآمدهاند .نظام سیاسی دارا موموعها از روشها و
ابزارها برا ســاماندهی زندگی سـیاسـی اسـ  .بهبیاندیگر ،نظام سـیاسـی به روش و یژۀ هر
جامعه برا زندگی و رفتار سـیاسـی ،ساماندهی آن ،ساختار حکوم و رو قوانین حاکم بر
آن گفته میشود که بر پایۀ ارزشها و هنوارها آن جامعه شکل میگیرد.
منظور از نظامســاز جسـ وجو ،ســاخ  ،ارائه و کشـ مؤلفهها و اجزا هماهنگ،
منســوم و هدفمند اسـ که هریک کارکردها ویژۀ خود را دارند .این موموعه عناصــر
به هم پیوســته از مؤلفه ها نرم افزار را در کنار هم قرار می دهد و با تکاپویی روشــمند و
بهرهگیر از منابع عقلی ،ارزشی و هنوار هر مکتب بهدس میآید .نظامساز با بهره از
منابع هر اندیشـه ،مبانی ،اصـول ،اهداف ،احکام ،اخالق و ساختار نظام آن انوام میشود.
ً
طبعا برخی عناصر آن ثاب و برخی نیز متغیر و دگرگونشونده اس  .بنابراین ،در نظامساز
ً
صـرفا بحث از آن نیسـ که عناصر ،احکام و آموزهها فقهی نظم و ترتیب دارند ،که امر
مفروض اسـ و حتی مخالفان نظامسـاز هم ممکن اسـ به آن باور داشـته باشند ،بلکه
بحث آن اسـ که پس از نظم اجزا ،به هدفدار و امکان کشـ برخی مؤلفهها و ساخ
برخی دیگر از عناصر ساختار مطلوب نیز توجه شود.
1. Political System.
2. Gabriel Almond.
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از دیگر سـو ،شاید گفته شود که کار فقه بیان احکام مکلفان اس  ،نه نظامساز  ،اما در ادامه
خواهد آمد که صرف بیان احکام در تلقی حداقلی معنادار اس  ،اما در نگرۀ حداکثر نظامساز،
فقه میتواند در نگرشی فراگیر ،کلی ساختار سیاسی را به پشتوانۀ قواعد فقهی و آموزهها عقلی
ْ
پیشنهاد دهد و سازند دستورها آن را بر پایۀ حالل و حرام الهی پیشبینی کند.
برخی بر این باورند که شاید به جا «نظامساز » ،تعبیر «نظامپرداز » 1از جهاتی بهتر
باشد؛ زیرا در نظامساز  ،گویی فرض چنین اس که نظامی وجود ندارد و ما میخواهیم آن
را بسازیم؛ حالآنکه این نظام در منابع و اندیشۀ سیاسی اسالم وجود دارد و ما در پی کش
آن هسـتیم .بااینوصـ « ،نظامپرداز » این معنا را بهتر میرسـاند .از دیگر سو ،باید توجه
داش که پردازش نظام نیز کار سادها نیس و بهسادگی نیز نمیتوان ادعا کرد که این نظام
ً
در معارف دینی وجود دارد و پیشبینی شده اس و صرفا باید آن را کش کرد؛ خاصه آنکه
شارع مقدس قصد آن را نداشته اس که همۀ جزئیات زندگی در همۀ زمانها را ذکر کند ،که
امر ناممکن بهنظر میرسد.
«انســان دارا نیازها ثاب و متحول اس ـ و نظام ها اجتماعی و اقتصــاد زمانی
میتوانند استمرار داشته باشند که هم دارا جنبۀ ثاب باشند و هم دارا جنبهها متغیر که
نیازها دگرگونشوندۀ انسان را برآورده سازند .ازاینرو ،معقول نیس که همۀ جزئیات نظام
اجتماعی و اقتصــاد ذکرشــده و ثاب باشــد؛ آنگونه که متغیر بودن همۀ آنها نیز به همان
مقدار نادرسـ و زیانآور اسـ » (صـدر .)443 :2462 ،بنابراین ،میتوان باور داش که
وجود موموعۀ عناصـر و دسـتورها منسـوم به معنا حضور بالفعل نظام در فقه سیاسی
نیس  ،بلکه ساخ آن و دستیابی به آن به تأملورز و کوششها موتهدانه نیاز دارد تا با
در نظر گرفتن کلی و رو شریع و نیازها زمان و مکان ،بتوان نظامی مطلوب و الگویی
عملیـاتی ارائه داد .بااین همه ،به نظر می رســد به حیث ها مختل می توان از واژگان
«نظام ســاز » یا «نظام پرداز » اســتفاده کرد؛ آن گونه که در این نوشــته ،از هر دو ترکیب
استفاده شده اس .
 .1این بحث در حلقۀ «فقه نظام» پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـۀ اسـالمی با جناب اسـتاد رشاد طر شد .ایشان
اصطال «نظامپرداز » را پیشنهاد کردند که شاید بهتر از «نظامساز » باشد.
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فقه سییاسیی :فقه سـیاسـی شـاخها از فقه عمومی اسـ که با تکیه بر روششـناسی
اجتهاد ،در عرصۀ اجتماع و سیاس  ،نحوۀ پیوند شهروندان با دول  ،ارتباط دول اسالمی
با دیگر دول ها ،مســائل نوپدید ،گشـایش مشـکالت ســیاسـی-اجتماعی و ارائۀ الگوها
مطلوب را بررسی میکند (ر .ک .سیدباقر .)13 :2477 ،
تمهید نظری
رویکردهای نظری به فقه سیاسی

در خصــوص نگرش بـه فقـه ،دو رویکرد کلی وجود دارد :رویکرد حداقلی و رویکرد
حداکثر .
 .1رویکرد حداقلی

رویکرد حداقلی را میتوان در دو قلمرو رصد کرد:
الف) رویکرد حداقلی فردی :جوهر رویکرد حداقلی آن اس که فقه را محدود به امور
محدود و خاص میبیند و فقه حضــور و دخالتی محدود و بســته ،آن هم در قلمرو فرد در
امر سـیاسـی-اجتماعی دارد .در این نگره ،فقه دانشی سردرالک اس ؛ بدون دخالتگر در
نظام ســیاســی و بدون آنکه ادعا دخال در برنامهریز و حکوم داشــته باشــد .نهای
کار که انوام میدهد بیان برخی احکام سیاسی برا فرد مکل اس که در حیطۀ زندگی
شخصی خود باید رعای کند ،نه بیش از آن .در این رویکرد ،فقه امتداد سیاسی و حکومتی
ً
و قانونگذار ندارد و فقیه صــرفا دغدغۀ اصــال زندگی فرد را در فهم خود از متون دارد.
ً
این نگاه اصــوال توجهی جامع به امور ســیاس ـ و حکوم و تنظیم قدرت ندارد و حتی به
مسـائل سـیاسی نیز نگرشی محدود و کوتاهبرد دارد؛ یعنی فقیه در این عرصه حتی آنگاه که
ً
دارد به امر سـیاسی مانند حزب یا مشارک میپردازد ،صرفا به فتوایی مکل محور بسنده
میکند و آن را در حیطۀ شــخصــی و تکلیفی تحلیل میکند و گاه که وارد بحثی ســیاســی
میشود ،باز نگاه بسته اس  .حتی در برخی موارد ،نبود نگرۀ جامع اجتماعی ،منور به ستیز
و تقابل با نگرش ها جامع یا جامعه نگر نیز می شــود .برا نمونه ،برخی در مقابل هفتۀ
وحـدت ،بحـث از هفتۀ برائ می کنند و از وحدت به نکب تعبیر می کنند (رســتگار
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جویبار  .)37 :2471 ،پس بحث اصــلی در رویکرد حداقلی فرد  ،ســیطرۀ نگاه فرد و
متحورانـه در امر ســیاســ اســ  .فقه بیشــتر محدود به ابواب خاص عباد و گاه
حسـاسـی برانگیز میشـود و فقیه دغدغۀ تشکیل حکوم  ،نظامساز و نگرش تشکیالتی
ندارد .هرچند اگر از او پرسـیده شـود ،رابطۀ فقه و سـیاس را انکار نمیکند ،پیامد و الزمۀ
فتاوا و تحلیل او فقه حداقلی بدون استمرار سیاسی-حکومتی خواهد بود؛ و گاه که امتداد
سیاسی پیدا میکند ،پیش و بیش از آنکه سازنده باشد ،ویرانگر اس .
امام خمینی که بیشـترین تالش را در عرصـۀ نظر و عمل برا نظامساز انوام دادند،
این نگاه و فقه حداقلی را بهصــورت جد نقد کردند؛ همان باور که قرنها در حوزهها
علمیه جاافتاده و حاکم شــده بود« :حوزهها علمیه یکبعد بود ...و باالتر از آن ،قضــیۀ
دخال در امور سیاسی و کشور عیب بود .نمیتوانس یک آخوند اسم سیاس را ببرد.
میگفتند به شـما چه ربط دارد؟» (ر .ک .موسو خمینی ،2467 ،ج  .)47 :26در گذار از
این تلقی ،ایشـان بر این باور بودند که فقه دارا قوانین و تکالیفی اس و «ماهی و کیفی
این قوانین میرساند که برا تکوین دول و برا ادارۀ سیاسی و اقتصاد و فرهنگی جامعه
تشـریع گشـته اسـ » (موسـو خمینی (17 :2464 ،و همۀ سـاح ها زندگی را شامل
میشود؛
ب) رویکرد حداقلی سههکوالری :ســویۀ دیگر نگرش حداقلی به فقه و دین ،میتواند به
جدایی دین و فقه از امور مربوط به سیاس و حکوم بینوامد که سر از نوعی سکوالریسم
ً
درمیآورد .در این نگرش ،فقه اصــوال از دخال در امر حکوم بازداشــته میشــود یا آن را
ناتوان از نظامساز و تدبیر در این امور میدانند .تفاوت این رویکرد با نگرش قبلی آن اس
که در تلقی حداقلی فرد  ،فقیه به امر سـیاسـ بهصورت فرد و مکل محور میپردازد و
فارغ از بحث نظر توانمند یا ناتوانی ،فقیه دغدغۀ سیاس ورز و نظامپرداز ندارد ،اما
ً
در رویکرد سکوالر  ،امور اینگونه تحلیل میشود که فقه اساسا دارا ظرفی نظامپرداز
نیس و آگاهانه این نقش انکار میشود .بنابراین ،در نگرۀ سکوالر  ،همانگونه که برا فقه
ً
در نظریه پرداز اجتماعی موالی نیس ـ  ،طبعا برا این دانش نمی توان توانایی و ظرفی
ســاخ نظام قائل بود .در این نگاه« ،ســامانبخش ـی ،مش ـکلزدایی و ظراف آفرینی فقه،
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مخصـوص جوامعی سـاده و تشعبنایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک آدمیان را به
یکدیگر پیوند میداد» (سـروش .)47 :2477 ،همچنین گفته میشود که گشودن گره تراکم
خودروها در خیابان ها ،خاموشــی برق و کمبود الکتریســیته و انرژ  ،آلودگی هوا ،هووم
امواج فرهنگســاز رادیوها جهانی و تعلیم و تربی همگانی مگر در توان فقه اسـ ؟ مگر
همۀ دشــوار ها جهان و حیات دشــوار ها حقوقی اســ که حلش را از فقه متوقع
باشیم؟ (همان .)43 :در این نگرش ،علم فقه علمی دنبالهروس ؛ یعنی جامعهساز ،طرا و
برنامهریز نیسـ  ،بلکه وقتی جامعه شناخته شد و شکل و صبغۀ خاصی به خود گرف  ،فقه
ً
احکام آن را صادر میکند (سروش .)12 :2467 ،باورمندان به این نگرش میگویند« :اصوال
نصـوص مورد استناد فتواها و نظریات سیاسی فقها در مقام پاسخگو یی به پرسشها عصر
ما نبودهاند ،بلکه این نصـوص در مقام پاسخگو یی به پرسشهایی بوده که در عصر ورود آن
نصــوص مطر بوده و در صــدد تنظیم عادالنه و اخالقی همان واقعی ها بوده اســ »
(شـبسـتر  .)77 :2463 ،در بیانی دیگر ،شـبستر تأ کید میکند که دین خصلتی فرد و
محدود دارد و نمیتواند و نباید در همۀ حوزهها وارد شود .ارائۀ هر پرسشی به دین بهویژه در
امور اجتماعی و سـیاسـی و چارهخواهی از آن صـحیح نیس  ،و بیشترین کار که میتوان
برعهدۀ آن نهاد ،تنظیم رابطۀ معنو انسـان با خداوند و تبیین مسـائل و امور اخرو اسـ .
بنابراین ،پیامبر اکرم در صــدد تأســیس نظام ویژها در آن ابواب نبوده و به عرف عادالنۀ
زمانۀ خود عمل میکردهاند (همان .)263 :پس ،در این نگرش ،فقه حتی در پاسـخگویی به
مســائل زمانۀ خود نیز با مشــکل روبهرو خواهد بود؛ چه برســد به آنکه بخواهد نظامی ارائه
کند.
 .2رویکرد حداکثری

در رویکرد حداکثر نیز میتوان سـه عرصـه را بازشناخ و از هم تفکیک کرد ،اما این سه
هریک زاویها خاص از این بحث را پوشش میدهد:
الف) رویکرد حداکثری جامعهاندیش :در این رویکرد ،با گذر از نگاه فرد به مســائل،
فقیه نگاهی اجتماعی و حتی سیاسی به آنها دارد و مسائل اجتماعی و گاه لوازم سیاسی آن را
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میپذیرد ،اما این امر به معنا آن نیسـ که فقیه بخواهد گامی فراتر نهد و نظامپرداز کند
یا حکوم تشـکیل دهد .درواقع ،در این نگرش ،فقیه میپذیرد که برخی احکام سـیاسی-
اجتماعی در اسالم وجود دارد و در استنباط خویش نیز تأثیر میدهد ،اما این تلقی فقیه را به
این دغدغه نمیرساند که از میان آن احکام ،بتوان نظامی خاص را بیرون کشید و کش کرد.
بنابراین ،میتوان گف این برداش ـ در عرص ـۀ نظام ســاز تداوم و حضــور ندارد؛ باآنکه
دغدغۀ اجتماعی دارد .نهای آنکه به برخی احکام اجتماعی اســالم آن هم در صــورتها
محدود مانند امربهمعروف و نهیازمنکر توجه میشود ،و برخی برا فراگیر شدن و عملیاتی
شدن آنها در ظرف گروهها محدود و قلمروها کوچک تالش میکنند؛
ب) رویکرد حداکثری حکومتاندیش :در این رویکرد ،فقیه از جامعهاندیشی صرف گذر
می کند و یک گام رو به جلو برمی دارد ،و آن تشــکیل حکوم اســ  .فقیه در این عرصــه
میکوشد بر اساس احکام سیاسی-اجتماعی اسالم ،حکومتی تشکیل دهد و امور جامعه را بر
همان پایه سـامان بخشـد .فقه در عرصهها مختل اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد  ،احکام و
قواعد دارد و با همین قوانین موجود و بهروزشـده متناسـب با مقتضـیات زمان و مکان ،میتوان
حکوم اسـالمی تشـکیل داد و نیاز به کشـ و استنباط نظام سیاسی یا اقتصاد جدید
نداریم .با موموع این فقه موجود میتوان همۀ نیازها بشــر را در باب احکام برطرف کرد (ر.
ک .لنکرانی .)4 :2436 ،پس می توان با اطالقات ،احکام ،ظواهر و قواعد فقهی ،حکوم
اسالمی تشکیل داد و اداره کرد ،بدون آنکه نیاز به نظامپرداز باشد.
در گذار از این تلقی ،همین بس که امام خمینی نیز ظرفی ها حکومتی فقه را تبیین و
تحلیل کردند ،اما در آن متوق

نشـدند .ایشـان مینویسـند« :اإلس المَدینَالسیاسةَبشؤونداَ

ام َِهَالحکومیةَوالس یاس یةَوالجتماعیةَوالقتص ادیه» (موســو
تابرَفیَأحک َِ
یظدرَلمَنَلهَأدنیَ ََّ

خمینی ،2466 ،ج  .)143 :2ایشـان «فقه شـیعه را به سم فقه اجتماعی و فقه حکومتی و
فقهی که میخواهد نظام زندگی مل ها را اداره کند و باید پاسخگو مسائل کوچک و بزرگ
مل ها باشــد[ ...برد] .آن کســی که می خواهد نظام و یک مل یا موموعۀ عظیمی از
انسـانها و مل ها را اداره کند ،بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیاز را در
هنگام آن نیاز به آن بدهد» (بیانات امام خامنها در تاریخ  .)2435/4/23اما مطلب مهم در
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اندیشـۀ امام خمینی ،بســنده نکردن به صــرف نگرش حکومتی بود .لذا زمینه و بســترها
اندیشه برا فهم ،ساخ و کش نظام سیاسی از فقه و شریع را فراهم کردند؛
پ) رویکرد حداکثری نظامساز :در تلقی سوم از رویکرد حداکثر  ،وقتی از فقه سیاسی
صـحب میکنیم ،این پیشفرض وجود دارد که در فقه ،امور مرتبط با سـیاس و تدبیر امور
جامعه و ســاخ نظام را می توان از آموزه ها فقهی انتظار داشــ و می توان از موموعۀ
احکام ،قواعد و قوانین فقهی ،نظام نهادهشده در فقه را فراچنگ آورد و بازساز کرد .در این
نگرش ،فقه ســیاســی توان آن را دارد که برا ادارۀ زندگی شــهروندان و تنظیم روابط دول
اسـالمی قانون گذارد ،برنامه بریزد ،نظام بسـازد و طراحی کند .در این نگرش« ،سیاس به
معنا حقیقی آن عبارت اس ـ از مدیری و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انســان ها در
مسـیر حیات معقول» (جعفر  .)36 :2473 ،بنابراین ،در این سیاس  ،هدایتگر اصال
دارد و قدرت در خدم انسانها و مدیری آنان اس و «سیاس عبارت اس از مدیری
حیات انســان ها ،چه در حال فرد و چه در حال اجتماعی برا وصــول به عالی ترین
هدفها ماد و معنو » (جعفر .)124 :2467 ،
پس ،باتوجهبه مبانی و روش اجتهاد ،میتوان از دین و دانشها برآمده از آن ،بهویژه فقه
انتظار داش که برا ساخ نظام سیاسی ،دارا نقش باشد ،که از آن به فقه نظامساز تعبیر
میشود .این نگره در کنار شرع ،عقل را نیز میپذیرد و از بهرهها آن برا تدبیر امور جامعه
یـار می گیرد .با این توانش ،فقه می تواند بار تدبیر امور جامعه و عرصــه ها فرد و
اجتماعی ،نظامساز و نظامپرداز را برعهده گیرد و بهسو جامعۀ خوب راهبر کند« :در
فقه سـیاسـی شـیعه ،یک چیز جدید اس و آن نظامساز اس  .قبل از امام خمینی کس
دیگر از این ملتقطات فقهی در ابواب مختل  ،یک نظام بهوجود نیاورده بود .اول کسی که
در مقام نظر و در مقام عمل یک نظام ایواد کرد ،امام بود ،که مردم ســاالر دینی و والی
فقیه را مطر کرد» (ر .ک .بیانات امام خامنها در تاریخ .)2435/7/26
در اندیشــۀ برخی فقها مانند محقق کرکی ( )335-772و مالاحمد نراقی (-2132
 )2272و دیگر فقها دورۀ قاجار و پهلو  ،نهای آن بود که می توان بر اســاس فقه ،امور
جامعه را سامان داد.

نظامسازی در فقه سیاسی شیعه :رویکردها و ...ا سیدکاظم سیدباقری (261 / )251-275

بنابراین ،نگاه جامعنگر ،جامعهنگر و واقعبینانه فقه را توانمند و دارا دستگاهی میبیند
که همۀ اجزا آن با یکدیگر ارتباطی ســنویده دارند ،هدفمند و جامع اســ و موموعۀ
دســتورها آن میتواند راهگشــا تبیین زیرســاخ ها و پایهها فکر و چگونگی اعمال
قدرت در نظام سـیاسـی-اجتماعی باشـد .بخشی عمده از این دستگاه را در اندیشۀ سیاسی
اسالم ،فقه انوام میدهد.
تذکر این نکته الزم اس که باور به نظامپرداز فقه ،به معنا آن نیس که در این دانش
برا همۀ مراحل زندگی و ساختار پیچیدۀ شهر  ،اقتصاد و سیاسی برنامها ویژه تنظیم شده
باشد و وارد جزئیات آن امور شده باشد ،که امر نامعقول بهنظر میآید .بهبیاندیگر ،در مسائلی
که از قلمرو فقه خارج اس  ،به ضوابط کالن شرعی ،معیارها و دستورها عقلی-عقالیی توجه
میشود.
گذر از فقه فردی یا حکومتی به فقه نظامساز

یکی از لوازم نظامســاز گذر از فقه فرد و حتی بســنده نکردن به این اس ـ که با احکام
فرعی فقهی موجود میتوان به نظام مطلوب دسـ یاف  .مهم آن اسـ که بتوان از موموع
احکام و قوانین به امر فراتر دس ـ یاف که همانا ارائۀ نظام اس ـ  .فقیهی که در افقها
شـخصـی و محدود بدون لحاظ شـرایط زمان و مکان و شـرایط سـیاسی-اجتماعی زندگی
ً
می کند ،طعبا دغدغۀ نظام پرداز هم ندارد .باتوجه به این نکته ،باید به یاد آورد که «احکام
فقهی را دو جور میشود مورد مطالعه قرار داد :یک جور احکام فقهی مربوط به ادارۀ یک فرد
منها آنکه این فرد در کوا عالم زندگی میکند ،بهعنوان یک فرد؛ یک وق همین حکم
فقهی را بهعنوان بخشـی از چگونگی ادارۀ یک جامعه ،انسـان بررسی میکند» (بیانات امام
خامنها در تاریخ  .)2467/1/24در این رویکرد نظامپردازانه ،فقیه حتی یک شــهروند را با
لحاظ مسائل سیاسی و ادارۀ جامعه در نظر میگیرد.
اما تفطن به این نکته مهم اس که ممکن اس فقیهی از فقه فرد و حکومتی گذر کند،
اما به فقه نظامســاز دسـ نیابد؛ مانند اینکه شــخصــی پندارد بدون نیاز به نظامســاز و بر
اساس فقه موجود ،میتوان جامعه و نظام سیاسی را اداره کرد.
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پس از انقالب اســالمی ،بهتدریج زمینهها گذر از این رویکردها فراهم شــده و گامهایی
جد دراینباره برداشــته شــده اسـ  .شــهید مطهر بر این باور اسـ که اســالم به افراد کار
ندارد ،بلکه حکم را رو حیثیات و عناو ین کلی میبرد ،و این کار نوعی قابلی ایواد میکند.
اسالم که قانون وضع کرده ،به شکل قضایا حقیقیه وضع کرده اس ؛ یعنی طبیع اشیا را در
نظر گرفته و رو طبیع حکمی برده اس (مطهر  .)23 :2467 ،رسیدن به چنین دیدگاهی
و رسـیدن به نظریهها بنیادین سـیاسـی-اجتماعی ،زمانی فراهم میشـود که فقه سـیاسـی از
مکل محور بیرون آید تا بتواند برا جامعۀ امروز  ،دس به نظامساز بزند .فقه میتواند
ضـمن توجه به مقتضـیات زمان که موجب تحول سیاسی و اجتماعی در آن میشود ،افقهایی
درخور اعتنا در جه نظامپرداز نیز بگشـاید .نظامها سیاسی ،اقتصاد  ،تربیتی و حقوقی
که از فقه بهدس میآیند ،میتوانند زمینهساز تحول جامعه شوند ،که آن تحوالت به دنبال خود
ارزشها ،هنوارها و ساختار مطلوب را میطلبند.
در دین ،به مبانی راهبرد اجتماع ،سـیاس و سیاس گذار ها کالن و ارزشی توجه
میشـود .مهم آن اسـ که در فرایند نظامسـاز  ،حرک نظام سـیاسی در راستا آن مبانی
باشـد و از چهارچوب ارزشـی و مسـیر ترسـیمشده توسط آن اصول ،تخطی نشود .فقه برا
اجرایی کردن هریک از آن اصول ،نهتنها گذر از نگاه فرد و رسیدن به نگاه حکومتی را الزم
دارد ،بلکه باید نگرشـی نظامساز نیز وجود داشته باشد؛ زیرا عملیاتی کردن این اصول ،تنها
در قالب نظام ســیاســی ممکن خواهد بود .با نظامپرداز زمینۀ تبدیل فقه به قانون و ســپس
ساختار و نهاد سیاسی فراهم میشود.
توانمندیهای فقه سیاسی در نظامسازی

در دورۀ معاصـر ،نگرش جامعهنگر و جامع به فقه موجب توسـعۀ قلمرو و افقگشایی آن در
عرصــه ها مختل اجتماع شــد؛ به گونه ا که امام خمینی تعریفی متفاوت از فقه ارائه
دادند« :فقه تئور واقعی و کامل ادارۀ انســان و اجتماع از گهواره تا گور اس ـ » (موســو
خمینی ،2473 ،ج  .)173 :12در این نگره ،کار ســیاسـ راهبر جامعه اسـ و این امر
بدون نظامپرداز ذیل نظام سیاسی رخ نمیدهد.
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فقه سـیاســی شــیعه توان بازســاز و روزآمد در خویش با بهره از دســتگاه روشــگانی
اجتهاد را دارد ،و همین روش اسـ که بیشترین ظرفی را در اختیار نظریهپردازان این دانش
میگذارد تا نیاز نظامپرداز را برآورده کنند .مهم آن اس که با بهره از توانمند ها موجود
در فقه ،بتوان به پرسشها نو پاسخ داد.
بر اسـاس الگو اراده و اختیار و خردورز انسـانی ،اصـل آن اسـ که انسان میتواند
برا بهینهسـاز زندگی سیاسی-اجتماعی خود ،برنامهریز کند و در این مسیر ،دین و فقه
راهبر و یاور اوس  .رو واحد ،هدفمند  ،انسوام و هماهنگی آموزهها و سازهها نظام را
میتوان از موموعۀ احکام دین استنباط کرد ،و این مبنایی بنیادین در جه نظامساز اس
که به اجزا چینشی خاص میبخشد.
امام خمینی بر این باور بودند که احکام و قوانین شرعی در خدم گسترش عدال اند:

اإلس المَهوَالحکومةَبش ؤونداَواْلحکامَقوانینَاإلس المَوهیَش أنَمنَش ؤوندا َبلَ
اْلحکام َمطلوبات َبالعرض َوأمور َآل ََّیة َإلجرائدا َوبس َالعااله َ(موس وی َخمینی َ

َ 5831جََ َ.)388َ:2

اساالم همان حکومت با همۀ شائون آن اسات و احکام شرعی قوانین اسالم است که
یکی از شااائون حکومت اسااات ،بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموری ابزاری برای
اجرای حکومت و گسترش عدالت است.

بنابراین ،همۀ امور در خدم گســترش عدال قرار میگیرد و هدف اصــلی اجرا آن
ً
اسـ  .طبعا نظر ایشان این نیس که همۀ جزئیات نظام سیاسی برا اجرا عدال در دین
وارد شده اس  ،بلکه بحث اساسی آن اس که دین اسالم در گذر زمان میتواند قالبها
گوناگون به خود گیرد« :مقصـود از اینکه قوانین حاکم فقط قوانین الهی اس  ،این نیس که
در مورد هر امر جزئی ،حکمی الهی وجود داشــتـه بـاشـــد؛ مقصــود این اســـ کـه
چهارچوبهایی از ناحیۀ وحی الهی تعیین شــده اسـ که تکلی انســان در موارد جزئیتر
میتواند بدانها مستند باشد» (الریوانی)72 :2467 ،؛ آنگونه که قالب جمهور اسالمی
همیشگی نیس  ،بلکه اصال با حفظ قوانین و دستور شریع اس  .بنابراین ،در این نظام،
عقل و توربۀ سیاسی اعتبار دارند.
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در همۀ فعالی ها حیاتی اجتماعی ،تعقل و توربه دو پایۀ اساسی اندیشه و عمل اس
که انسـانها مؤمن در پرتو وحی و قوانین الهی از این دو موهب اسـتفادۀ وافر میبرند (ر.
ک .عمید زنوانی ،2463 ،ج  .)212 :1در ادامه برخی از این توانمند ها بیان میشود.
 .1توانمندی روش اجتهاد در نظامسازی

ً
اصــوال روش ها به دنبال خود مفاهیم و معانی خاصــی می آورند؛ آن ســان که در درون هر
دانش ،روش پژوهش آن نیز وجود دارد ،وگرنه در «دانش» بودن آن شــاخۀ فکر می توان
تردید کرد« .روش الزمۀ دانش اسـ و هیچ دانشـی بدون روش قابل تصــور نیسـ  .اعتبار
دسـتاوردها هر دانش نیز به ایقان روش یا روشهایی وابسـته اس که در آن مورد استفاده
ً
قرار گرفته اسـ » (ســاروخانی ،2467 ،ج  .)17 :2باتوجهبه این امر ،غالبا چنین اسـ که
نظریۀ بومی روش بومی می طلبد و باید بتواند به نحو فراگیر در مطالعات و بررســی ها
اسالمی قابل بهرهگیر باشد؛ امر که در فقه شیعه ،خود را در روش اجتهاد جلوهگر ساخته
اس .
اگر اجتهاد خردورز و زمانآگاه در فقه ،حضــور فعال داشــته باشــد ،میتواند مســیر
دیگرگون پیش رو پژوهشـگران اندیشـۀ سـیاسـی بگشاید .در این روش ،اصول و قواعد
وجود دارد و بر اسـاس آنها زمینه برا اسـتنباط احکام فراهم اس  .امام صادق خطاب به

ولَوعلَیکمََ َّالتف َِر یعَ» (حر عاملی ،2473 ،ج :24
هشـام بن سـالم فرمودند« :علَیناَ ِإلقا ََاْلص ِ َ
 .)16امام این امر را گوشـزد میکنند که ایشـان اصول و قواعد کلی را بیان میکنند و دیگران
باید بر اساس آن اصول کلی ،فروع و مسائل را برداش کنند و این برداش ها متناسب با هر
زمان و واقعی ها جامعه در قالب روش اجتهاد امکانپذیر اس ـ  .از همین منظر ،شــهید
صـدر بر این باور بود که صــرف بازگشـ به تاریخ مسـلمانان ،فایدۀ چندانی ندارد ،بلکه با
روش «بازنگر انتقاد » میتوان به کارایی آن امیدوار بود.
علم یاریگر اجتهاد در این عرصــه ،اصـول فقه اسـ که بر عقلگرایی تأ کید دارد و با آن
میتوان به تودید نظر در مفاهیم پرداخ که بخشی از محدودۀ آن منطقةالفراغ اس  .با این
روش ،اندیش ـۀ اســالمی را نمی توان نظامی بســته دانس ـ ؛ زیرا اجتهاد فعالیتی مســتمر و
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پو یاسـ و بر دو و یژگی توجه به واقعی و انعطافپذیر مبتنی اسـ  .با این روش میتوان
به دغدغهها ام اسالمی در دنیا مدرن پاسخ گف (عبدالالو .)243 :2471 ،
ظرفی ها این دســتگاه روشــگانی ،به کاربر آن یار میدهد تا عناصــر هماهنگ و
همبسـته را در جه هدفی مشخص در کنار هم قرار دهد و با تکاپویی روشمند و عقالیی،
به نظامی مطلوب و کارا دس یابد.
در همین راسـتا ،باتوجهبه روزآمد و توانمند ها روش اجتهاد ،شـهید صدر به ورود
فقه به عرصـهها جدید باور داشـ و حرک در این جه را یکی از افقها بایستۀ پیش
رو فقه میدانسـ  .ایشـان بر این باور بود که فقه همیشه باید تحول یابد؛ زیرا رویدادها
زندگی در حال نو شـدن و همواره در حال تکثر اس  .در حوادث زندگی ،گسترهها جدید
زاده میشـود و ناچار باید همواره در رشد باشد ،دگرگون شود و از واقعی زندگی آغاز کند،
ً
اما نه واقعی محدود که شیخ طوسی و محقق حلی در آن میزیستهاند و طبعا برا زمان
آنان مناسـب بوده اسـ  .چهبسیار از مسائل و ساح ها جدید که بهتدریج به رو انسان
گشـوده شـده اس  .پس ،باید این ابواب را به شریع عرضه کرد و فقه را به عرصهها نو و
بیسابقه وارد ساخ (ر .ک .الصدر2317 ،ق.)47-46 :
برا اجتهاد و اسـتنباط نظام ،شیوهها و سازکارها گوناگون وجود دارد .در روش نقلی،
از توصــیفات رآن کریم ،برخی نظام ها قابل کشــ اســ ؛ مثل نظام طاغوت .با نگرش
کلنگر میتوان نظامها را اسـتنتاج و طبقهبند کرد؛ چنانکه شـهید صـدر نظام اقتصاد
اسالم را از این طریق کش کرده اس  .با روش تطبیقی از راه مقایسۀ مبانی فکر  ،اصول و
عناصر نظامها سیاسی موجود با یکدیگر ،میتوان ساختار نظام سیاسی مطلوب را استنتاج
کرد .توجه به مقاصــد شــریع  ،نه بهعنوان منبع اســتنباط احکام ،بلکه برا دسـ یافتن به
برخی قواعد عام برا ایواد ســاختارها کمک میکند (ایزدهی و احمد  .)23 :2437 ،این
امر باتوجهبه روش اجتهاد و فهم و بهرهگیر از ظرفی ها آن حاصل میشود.
با لحاظ این توانمند ها ،میتوان با رجوع به متون دینی ازیکسـو و باتوجهبه مقتضیات
زمان و مکان از دیگر سو و در نظر گرفتن عنصر عقالنی  ،به نظامی سیاسی دس یاف که
بتواند مشکالت جامعۀ اسالمی را حل کند.
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 .2احکام و آموزههای ادارۀ نظام سیاسی در فقه

در فقه سیاسی شیعه ،انسان از تکساحتی خارج ،و به همۀ ابعاد سیاسی-اجتماعی آن توجه
میشــود .برا هدای انســانها به ســم صــال دنیو و اخرو  ،به نوعی برنامهریز و
ً
سـپس نظامساز نیاز اس  .طبعا نمیتوان به صرف بیان حکم و فتوا ،منتظر رسیدن جامعه
به سـعادت بود ،بلکه دستورها باید همراه با برنامه ،شیوۀ عمل و سپس نظامساز باشد .در
غیر این صورت ،وضع احکام و قوانین ناقص خواهد ماند و به نتیوۀ مطلوب نخواهد رسید.
در ســیرۀ ائمۀ معصــوم نیز می بینیم که ایواد دیوان ها ،دفترها محاســبه ،ایواد نقبا
دوازده گانه در مدینة النبی ،نهاد وکال در دوران امام کاظم و پس از ایشــان ،شــیوه ها
قضاوت و داور و ایواد نهاد حکوم و قضاوت ،همه تمهید برا برنامهریز در جه
طراحی ساختار بهحساب میآیند که بر اساس دستورها دینی و توربۀ عقالنی بشر شکل
گرفتهاند؛ همچنانکه اجرا آموزههایی مانند مشــورت ،امربهمعروف و نهیازمنکر ،حســبه،
نصیح و خیرخواهی ،حاکمی شایستگان ،دفاع و جهاد ،آمادگی بازدارنده و نفی سبیل به
نظامساز نیاز دارد.
اجرا حکم و قانون با برنامه انوام میشود و پس از آن ،برنامهها را میتوان در قالب یک
نظام ســاماندهی کرد ،که باتوجهبه هوی ســیاســی-اجتماعی فقه ،این امر در آن ســامان
میگیرد و الزمۀ آن نظامســاز برا ارائۀ الگویی مطلوب اس ـ که با آموزهها شــرعی و
عقلی همخوانی داشته باشد؛ و درعینحال ،بتواند از توربۀ سیاسی دیگران بهره گیرد.
آنچه در این میان اهمی دارد ،رویکرد طراحی نظام و ســاختارســاز به فقه و باور به
توانمند آن اس ـ  .آموزه ها فقهی می توانند ادارۀ نظام را برعهده گیرند؛ «یعنی اســتنباط
فقهی بر اسـاس فقه ادارۀ نظام باشد ،نه فقه ادارۀ فرد .فقه ما از طهارت تا دیات ،باید ناظر به
ادارۀ یک کشور ،جامعه و نظام باشد .شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا
ً
فرضـا ماء الحمام فکر میکنید ،باید توجه داشته باشید که این در یکجا از ادارۀ زندگی این
جامعه تأثیر خواهد داشــ ؛ تا برســد به ابواب معامالت و ابواب احکام عامه و احوال
شخصی و بقیۀ ابوابی که وجود دارد .بایستی همۀ اینها را بهعنوان جزئی از موموعۀ ادارۀ یک
کشـور استنباط بکنیم» (بیانات امام خامنها در تاریخ  .)2465/7/42این نگرش حکومتی
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فقیه را یار میدهد تا در این مســیر به ســاخ نظام بپردازد و ســاختارها متناســب را در
جوامع مختل کش کند.
هر نظام سیاسی نشانی از منظومۀ فکر اس که در جغرافیایی خاص شکل گرفته اس
و آن منظومه نیز طی فرایند آرام و در گذر تاریخ ســاخته شــده اســ  .پس ،هر توربه
اقتضائات خاص خود را دارد و نمیتوان امید داش که فرایند نوساز و توسعۀ دیگران را به
کشــور دیگر منتقل کرد ،آن را به طور کامل پذیرف و در آن هیچ گونه تغییر نداد .در
«مطالعات توسعه» 1این بحث با عنوان «نظریۀ نوساز » 2مطر اس  .باورمندان این نظریه
بر این عقیدهاند که «همۀ توربه و راه و روشـی که کشورها غربی برا پیشرف پیمودهاند،
ً
همان را کشـورها غیرغربی باید طی کنند تا به پیشرف دس یابند؛ درحالیکه واقعا میان
دو حوزۀ تمدنی و جغرافیایی ،تفاوتها بسـیار وجود دارد و نمیتوان توربۀ یک کشور در
عرصــۀ توســعه و مطالعات اجتماعی را بدون توجه به ارزشها و هنوارها فکر  ،به دیگر
کشــورها منتقل کرد» ( .(see: Inglehart & Baker, 2000: 19-51بنابراین ،وقتی در
کشـور اسالمی بحث از نظامساز سیاسی میکنیم ،طبیعی اس که برا ساخ آن ،به
زیرساخ ها فکر -معرفتی و سپس سازهها قانونگذار آن سامان مراجعه شود.
در این میان ،دانشــی که بیشــترین نقش را در نظمبخشــی به زندگی ســیاســی-اجتماعی
مسلمانان دارد دانش فقه اس ؛ هرچند این امر به معنا آن نیس که از دیگر دانشها مانند
کالم و فلسفۀ سیاسی یار نمیگیرد.
 .3نقش اصول عقلی-عقالیی در نظامسازی فقهی

دانش فقه دانشـی اس که بیشترین تعامل و پیوند را با امور سیاسی-اجتماعی و ساماندهی
به شــئون جمعی دارد .فقه دســتورها ،احکام و راهکارهایی دربارۀ عرصــه ها مختل
سـیاسـ  ،اجتماع و اقتصاد دارد و به نحو دور ناپذیر مورد سؤال و چالش قرار میگیرد.
ً
لزومی ندارد پاسخهایی که فقه به این پرسشها میدهد ،کامال منطبق بر آیه یا روایتی منقول
1. Development Studies.
2. Modernization Theory.
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باشـد ،بلکه همین که حکم یا برنامه یا نظامی با دین و آموزهها آن مخالفتی نداشته باشد،
حکم به جواز آن میدهد .این امر میتواند گسترۀ وسیعی را پیش رو فقه و اذهان نظامپرداز
باز کند.
با تکاپو عقلی میتوان برخی احکام را اســتنباط کرد؛ احکامی مانند برائ از تکلی
احتمالی به دلیل قبح عقاب بدون بیان ،اشــتغال به تکلی هنگام علم اجمالی ،عدم لزوم
اعاده یا قضــا واجب پس از بهجا آوردن آن و حکم به ترجیحات عقلی مانند تقدیم اهم بر
مهم ،تقدیم واجب مطلق بر مشــروط ،و تقدیم امر که بدلی ندارد بر آنچه بدل و جانشــین
دارد .همچنین عقل حکم می کند بر مالزمۀ بین دو وجوب (وجوب امر و وجوب مقدمۀ
آن) ،مالزمۀ بین دو امر حرام (حرم امر و حرم مقدمۀ آن) ،مالزمۀ بین وجوب امر
و حرم ضد آن ،مالزمۀ بین نهی از عبادت و فساد آن ،مالزمۀ بین نهی از معامله و فساد آن
(ســبحانی .)16-13 :2474 ،در ادامه ،به برخی ظرفی ها عقلی که می تواند به روند
نظامساز یار رساند اشاره میشود.
الف) امکان بهرهگیری از تجربۀ بشری بر مدار آموزههای دین

ویژگی هر نظام ســیاســی طراحی حرک هر جامعه بهســو خواســتهها و مطلوبی ها آن
اســ  .در هر نظام فکر -ســیاســی چگونگی توزیع قدرت و ثروت ،گســترش فرهنگ،
هنوارها و ارزشها انســانی و فرایند مطلوب گذر جامعه بهســو رفاه و ســعادت طراحی
میشود .در نظام مطلوب فقه سیاسی شیعه ،هنوارها و مسیر کلی حرک جامعه ترسیم شده
و طبیعی اس که سازکارها و چگونگی اجرایی کردن آنها در گذر زمان دگرگون شود .مهم آن
اسـ که کلی برنامه و چهارچوب ارزشـی این نظام متغیر نمیشود .در این نظام سیاسی،
اصلی کلی وجود دارد و آن وجوب التزام به احکام و برنامهریز در جه عدال اجتماعی
و ممنوعی سوءاستفاده از قدرت و تمرکز آن اس  .فقه سیاسی شیعه با رسمی بخشیدن به
توربۀ عقالیی انسان ،برا اجرایی کردن آن اصول ،تفکیک قوا و نظارت بر آنها را میپذیرد.
ضــمن آنکه آموزه هایی در فقه وجود دارد که بر مدار جلوگیر از اســتبداد می چرخد،
آموزه هـایی مـاننـد امربه معروف و نهی ازمنکر ،مشــورت ،نصــیح

حاکم اســالمی،
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شایستهساالر و انتقادپذیر حاکمان هم قدرت حاکم را قابل نظارت میسازد و زمینهها
عدم انحراف آن به ســو خودکامگی را فراهم می کند .این امور را عقل تأیید و تصــویب
میکند .البته برا اجرایی و عملیاتی کردن این برنامهها کلی ،میتوان و باید برنامههایی را
تدوین و طراحی کرد؛ امور که گامها اولیۀ نظامساز بهشمار میرود.
ب) رهیابی عقل به برخی مقاصد شریعت و نظامسازی

وقتی به مقاصد شریع در امور ام مینگریم ،میتوان گف که شارع چند هدف عمده را
برا ام اسالمی در نظر گرفته اس  :مقصد اول تنظیم نهاد و ساختار ام و ضرورت نظم
اجتماعی اس ـ که با وحدت ام  ،برتر شــریع بر قوانین ،عادات و احکام دیگر ،قرار
َ
دادن شـورا بهعنوان روشـی برا حل مشـکالت با الهام از « َوأ ْمره ْم ش َور َبی َنه ْم» (شور :
 )47و با امربهمعروف و نهیازمنکر عملی میشــود؛ مقصــد دوم حفظ امنی اسـ ؛ خواه
داخلی یا خارجی .در حوزۀ امنی داخلی ،احکامی مانند حمای از جان ،آبرو و اموال مردم
اس ـ که برا متواوزان به این امور حدود در نظر گرفته شــده اس ـ و در حوزۀ امنی
خارجی ،ایواد و تقوی توانمند ها نظامی برا جلوگیر از تواوز بیگانگان به کشــور
اسالمی و جهاد برا دفاع تشریع شد؛ آنگونه که شأن ام اسالمی آزادگی ،استقالل و عدم
فروتنی در برابر بیگانگان اسـ ؛ مقصـد سوم برپایی عدل اس ؛ عدل فرد  ،عدل در برابر
خانواده ،عدل در پیوند با دیگران و داور عادالنه در نظام حکم .رآن عدل را یکی از مقاصد
اسـاسـی شـریع

اتَوأنزلناَمعدمََالَکتابََوال َِمیزانََ
ذکر کرده اسـ « :لقاََأرس لناَرسلناَ ِبالبَین ِ َ

َِلیقومََ َّالناسََ ِبال ِقس ِ ََ(حدید)12 :؛ بهراستی پیامبران خود را با دالیل آشکار فرستادیم و با آنها
کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به عدال برخیزند» ،و در موارد گوناگونی نیز خداوند

امر به عدل کرده اسـ (ر .ک .اعراف13 :؛ نحل35 :؛ نســاء27 :؛ شــور )22 :؛ مقصــد
چهارم تعاون و همکار اجتماعی اســ که شــامل همۀ حوزه ها فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصاد میشود .جالب آنکه این امر ریشه در قانون و سلطۀ آمرانه ندارد ،بلکه در بنیادها
انسـانی و ایمانی پایه دارد؛ مقصـد پنوم نشـر علم و حفظ عقل و خردورز ام اس ؛ و
مقصـد شـشم آبادانی زمین و حفظ ثروت ام و جامعۀ اسالمی اس که در احکامی مانند

 / 271پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال نهم  /شمارۀ نوزدهم /بهار و تابستان 1411

خمس ،زکات ،انفاق ،صــدقات و ایواد مؤســســات خیریه جلوه مییابد (عطیه2313 ،ق:
.)273-223
این مقاصـد همه از امور اسـ که عقل انسان به برتر آنها حکم میکند و سیرۀ عقال
نیز بر این امور قرار گرفته اسـ تا این آموزهها یا برنامهها ناظر به آنها را در جوامع خویش
اجرایی کنند .هرچند کش این مقاصد نهایی و قطعی نیس  ،بههرحال در فرایند عقلی-
عقالیی به ذهن طرا و برنامهریز کمک میکند تا با بهره از آنها به نظامسـاز سیاسی یار
رســاند .بهبیاندیگر« ،احکام تابع مصــالح و مفاســد نفساالمر هســتند و این مصــالح و
ً
مفاسد هم غالبا در دسترس ادراک عقل بشر اس  .پس عقل بشر هم میتواند خودش قانون
اسـالم را کشـ کند؛ زیرا بر اساس متون دینی خداوند دو حو دارد» (مطهر :2466 ،
 :)47حو ظاهر و حو باطنی .حو ظاهر پیامبراناند که عقل خارجی هستند و

َّ َّ
َّ ً
ً
َّ
الن َ َّ
ظاهر َةَ
اس َحجتَی ِن َحج َة َ ِ
حو باطنی عقل اســ که پیغمبر درونی اســ ِ « :إ َن َ ِلل َِه َعلَی َ ِ
ً َّ َّ
َّ ً
َّ
َّ
الظ ِاهرةََف ُّ
باطنةََفالعقولَ» (مولسی ،2427 ،ج
باطنة َفأماَ
الرسلََوالن َِبیا ََوال ِئمةََوأماَال ِ
وحج َةَ ِ

 .)257 :2این ظرفی به فقها یار میدهد تا متناسـب با مقاصد شریع و برا تأمین نیاز

مسلمانان ،نظامساز را در برداش ها و برنامهها خود داشته باشند.
پ) جامعی اسالم؛ بهرهگیر از عقل و نظامساز
دین اســالم دارا ویژگی خاتمی و جامعی اســ و ابعاد و زوایا احکام عقل در
زندگی جمعی مسـلمانان پذیرفته شـده اسـ  .اقتضا کمال و جامعی اسالم آن اس که
بتواند متناسـب با مقتضیات زمان و مکان ،نظامها سیاسی-اجتماعی را ارائه دهد و قدرت
نظامساز داشته باشد:
جهانبینی اساالم باتوجهبه روشهای معرفتی پذیرفتهشده ،بهویژه عقل تأییدشده از
نااحیاۀ شااارع ،می تواناد جاامعاۀ دینی را طرح ریزی کند و به مرحلۀ اجرا درآورد؛
همچنان که برنامه مجموعه ای از روش ها و ارزش ها و مرکب از احکام عقل نظری و
عملی اسات .همچنین پارهای از مباحث پایهای مانند عنصار مصالحت در فقه شیعه،
توان موضااوع سااازی در نظام های عقالیی را دارد .احکام امربه معروف و نهی ازمنکر
برنامهای عملی برای سااالمسااازی اجتماع اساات .مسائلۀ انت،ابات نیز از اصاال شااورا
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قابل اسااتفاده اساات .عقل آدمی و تدبیر بشااری میتواند مصااادیق گوناگونی از این
احکام کلی و نیز الاوهای کارآمد از دسااتورهای فقهی را اسااتنبا کند (خسااروپناه،
.)24 :1382

بنابراین ،با لحاظ فرازمان و فرامکانی بودن احکام اســالم و ضــرورت حضــور آن در
موقعی ها متغیر سیاسی و اجتماعی ،بهرهگیر از عقل و سیرۀ عقال در بسیار از مواق
مسیر راهگشاس و راهبر ها آن میتواند در امور گوناگون کارگشا باشد.
«نظام ســیاســی اســالم ضــمن ســازگار با ارادۀ جمعی و عقلی هر گروه از مردم ،برا
دول مطلوب و الگو خود و رســیدن به بایسـتهها مطلوب ،جایگاهی واال برا دول و
نظامسـاز قائل اسـ  .اسـالم نمونۀ آرمانی دول را بهروشنی در برابر ما مینهد .بنابراین،
دول اسـالمی میتواند برنامهها رفاهی و سعادتبخش خود را در هر دوره و هر محیطی
طراحی کند» ) .)Choudhury, 1990: 227بنابراین ،با نگرش عقالنی به فقه می توان به
یک نظام منســوم ،هماهنگ با نیازها زمان و مکان ،پاســخگو پرســشها نوشــونده و
گشایشگر دشوار ها سیاسی-اجتماعی رسید.
«اسـالم از طرفی ،دعو جاودانگی دارد و از طرف دیگر ،در همۀ شئون زندگی مداخله
کرده اس ؛ از رابطۀ فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعی افراد ،روابط خانوادگی ،روابط فرد و
اجتماع ،روابط انسـان و جهان .اگر اسـالم مانند برخی ادیان دیگر به یک سـلسله تشریفات
عباد و دسـتورالعملها خشک اخالقی قناع کرده بود ،چندان مشکلی نبود؛ اما با این
همه مقررات و قوانین مدنی ،جزایی ،قضــایی ،سـیاسـی ،اجتماعی و خانوادگی چه میتوان
کرد؟» (مطهر  .)267 :2464 ،این دســتورها زمینه را برا رســیدن به قوانین نهادینه و
ســاختارســاز فقهی فراهم می کند؛ قوانینی که به منزلۀ پویایی و تحرک در جامعه و نظام
ســیاســی اسـ  .الزمۀ این دســتورها پردازش نظام و طراحی آن اسـ  .بنابراین ،میتوان بر
اساس آموزهها و دریاف ها عقلی-عقالیی ،نظام سیاسی مطلوب را بنا نهاد تا در عین آنکه
با برخی اصـول عقلی-عقالیی تضـاد ندارد ،اصال و مبانی فقهی آن نیز خدشهناپذیر باقی
بماند؛ آنگونه که اصولی چون جمهوری  ،مولس قانونگذار  ،تفکیک قوا ،برابر همه در
قبال قانون ،حقوق شـهروند و بسـیار از دیگر نهادها در نظام جمهور اسالمی پذیرفته
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شدهاند ،باآنکه هیچگونه سابقها در نظام فقه شیعی نداشتند .لذا همان عقلی که به پاسبانی
از احکام الهی حکم میکند ،در موارد که حکمی صریح از شریع قابل اصطیاد نیس ،
حکم بـه برائـ عقلی می کنـد و می توان بـا مووز فقه ،در حوزه ها «ماالنص فیه» و
منطقةالفراغ ،به نظامساز پرداخ .
جمعبندی و برخی نتایج

باتوجهبه نکات طر شده ،برخی نتایج بحث بیان میشود:
بسـیار از مسـائل مختل اقتصـاد  ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در اسالم از طریق
نظام حقوقی آن یعنی فقه طراحی و عرضـه میشـود .بنابراین ،در این نظام ،باید ساختارها
متناسـب را ارائه کرد .برا نمونه ،در نظام سـیاسـی اسالم تصمیمگیر شورایی ،نظارت بر
قدرت و کارگزاران ،ضــرورت وجود قانون ،بســط عدال و آزاد  ،رعای کرام انســانی و
اجرا امربهمعروف و نهیازمنکر پذیرفته میشـود .اجرایی کردن این مسائل به نظام سیاسی
نیاز دارد؛ نظامی که باتوجهبه شرایط زمان و مکان ساخته میشود؛
برخی اصول وجود دارند که بدون سابقهاند و با ورود مدرنیته ،وارد قلمرو و نظام فکر –
سـیاسـی اسـالم و فقه سـیاسـی شـدهاند .اگر این اصول با مبانی فکر فقه سیاسی تضاد
ً
ندارند ،طبعا در نظام فقه سـیاسـی پذیرفته و استفاده میشوند .بنابراین ،آنچه در نظامساز
ً
طر میشود ،نباید لزوما با تمام جزئیات آن در دین آمده باشد؛
امام خمینی با باور به دخال دین در عرصهها زندگی دنیایی و اخرو و با تالشها
فکر و عملی خود ،قلمرو فقه را از حوزۀ حکم فراتر بردند و ضمن پرداختن به مسائل حوزۀ
اجرا ،آن را به برنامه ریز و نظامســاز وارد کردند .ایشــان با نقد مبانی فکر مکتب ها
بیگانه ،بسـترها نظامسـاز بر اساس ارزشها اسالمی-بومی را آغاز کردند و با طر و
پذیرش الگو جمهور اسـالمی ،توانسـتند الگویی روزآمد از ظرفی فقه سـیاسـی شیعه
ارائه کنند؛
تکـاپو امام خمینی و برخی فقها چند دهۀ اخیر آن بوده اســ

که بر اســاس

ارزشها دینی نظامسـاز سـیاسـی کنند .انبوه مسائل ،دادهها ،دستورها و احکامی که در
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حوزۀ احکام تأسـیسـی وجود دارد و بســیار از امور دیگر که در حوزۀ احکام امضـایی قرار
میگیرند ،همه نشــانگر آن اس ـ که در دانش فقه ،نظامی ســیاســی با اجزایی هماهنگ و
هدفمند با کارویژۀ مشــخص وجود دارد که با کاربس ـ توانمند ها این دانش ،می توان
برخی اجزا آن را کش کرد و برخی دیگر را متناسب با شرایط زمان و مکان ساخ و ارائه
کرد .اقتضـا دین اسـالم و فقه سـیاسی آن اس که احکام کلی ،ثاب  ،هماهنگ با فطرت
انسانی و باتوجهبه جنبهها فرد  ،جمعی ،ماد و معنو انسانها داشته باشد و دستورها
فرازمان و فرامکان آن در گذر زمان کهنه نشود و نیازها و شرایط دگرگونشونده نیز هماهنگ با
دستگاه روشگانی اجتهاد ،جایی برا حضور در نظام سیاسی داشته باشند.
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