
  ياسيفقه س
  »دولت« ةيو نظر

  
  / دانشيار علوم سياسي دانشگاه مفيدقتيصادق حق ديسدکتر 

  
  دهيچک
 ةدر حـوز  يتمـدن اسـالم   ياست که حجم اصـل  يدانش مهم و معتبر »ياسيفقه س«

از فقـه محسـوب    يبخشـ  ياسيرا به خود اختصاص داده است. فقه س ياسيس ةشياند
ـ  يهنجار يشود که قادر است احکاميم افـراد (و نهادهـا) از    ياسـ يف سيوظـا  ةاردرب
فقه ، »يهمرو« ةيانشا کند. بر اساس نظر يفيتلکگانة پنجا احکام ي يوضعث احکام يح
 ياريگر يکديتوانند به يم يو در دولت اسالم هر دو معتبرند ياسيس ةو فلسف ياسيس

ـ تکل ةکننـد نيي) تعياسينه چنان است که فقه (س، ن مبنايا بررسانند.  اسـت  ير سف دي
فتد و عرصه يو نه چنان است که از اعتبار ب، از کندينيب ياسيس ةباشد و ما را از فلسف

 نگـاه شـود   يتسنّ ياسيبه فقه س ينيب خود واگذارد. اگر به شکل پسيکسره به رقيرا 
تواند دولـت  يم ينيشيبا نگاه پ ياسياما منطقاً فقه س، موضوع آن فرد است :د گفتيبا

ـ  يوضع يدولت احکام يتواند برايم ياسيرار دهد. فقه سرا موضوع خود ق ـ يا تکلي  يف
ـ کراهـت و اباحـه انشـا    ، استحباب، حرمت، وجوب ةدر حوز ـ نظر امـا مسـئلة  ، دکن  ةي

 ياسـ يفلسـفه س  ةاسـت و بـه حـوز    يفلسـف  ياساساً بحث »دولت« ةيو نظر »حکومت«
  وانهاده شده است.

  .حکومت، دولت، يهمرو نظریه ،فقهها: هدواژيکل
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مهمقد  

و دولـت   ةيتواند نظريم ياسيا فقه سيآباشد؟  ياسيع فقه سوتواند موضيا دولت ميآ
ـ آ، ريـ سـؤال اخ  بـودن پاسـخ   يداشته باشد؟ در صورت منفحكومت   ياسـ يا فقـه س ي

 »دولـت « ةيو نظر »حکومت« ةينظر ياحطردر  ياسيس ةن فلسفيتواند همکار و معيم
و  پردازديم ياسيفقه است که به مسائل سانش داز  يبخش »ياسيفقه س«شود؟  يتلقّ

ـ نظر«مقصود از د. کنيعت استخراج ميمردم را از منابع شر يفيتکلو  يوضعاحکام   ةي
 ةويحکومت و ش يريگت شکليفياست که به ک يمندمجموعه مباحث نظام» حکومت

 maximal( »نهيشـ يب«و  )minimal state( »نهيکم«از جمله دولت  يو مباحث يرانحکم

state( ،ا ادغام يک يتفک، با يکديگر مهم آن يارتباط نهادها، ارتباط دولت و شهروندان
» دولت ةينظر«پردازد. يم يهمانند عدالت و آزاد به آن مربوط يديکل ميمفاهو ، قوا

ـ ماهمسائل مربوط بـه   ،مند و منسجمبه شکل نظام دولـت (شـامل چهـار عنصـر     ت ي
 ياحـ را طر» مصلحت دولت«همچون  يو مسائل) ت و حکومتيحاکم، نيسرزم، مردم

  د. کنيم
ـ ها: ميشل فوكو معتقد است ـ  ، »ولـت د« ةبز نظري  »حكومـت « ةو الك فقـط نظري

ـ بلکـه نظر ، دولت ارائه نکـرده  ةدربار ياهيالک نظر« داشت: در بـاب حکومـت    ياهي
ت. دولت نداشته اسـ  ةيمارکس هم نظر :فوکو معتقد است )١٣، ص١٣٨٩، فوکو( ».دارد

» مصـلحت دولـت  «و ارتباطش بـا مفهـوم    »دولت«وي اين مسئله را با تحليل مفهوم 
  دهد:چنين توضيح مي


گ

»«»ک«
ککگ

چکک )١٣٨٩، فوکو ،
)١٣١ص 
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ـ يشانزدهم بود که دولت به عنـوان واقع  ةدر سد، يو ةديبه عق مسـتقل مـورد    يت
بز و الک هـا  تفاوت پسمعنادار شد. » دولت مصلحت«و مفهوم  قرار گرفت ييشناسا

بز در هـا  کـه  يدر حال، حکومت کردن بحث کرده ةويش ةن است که الک درباريدر ا
آن در نظـر   يبـرا  يت خـاص و مصـلحت  يـ ده و هويشيز انديت دولت نيخصوص ماه
  گرفته است.

بـه شـکل    توانـد يمـ  ياسـ يس ةن است که فلسـف يا حاضر از مفروضات بحث يکي
ـ داشـته باشـد. بـه ا    »دولـت ظرية ن«و  »حکومت ةينظر« ،ياستقالل ـ از ا ،ليـ ن دلي ن ي

ک ين امـر تشـک  يممکن است در ا يم که کمتر کسييگويل سخن نميمفروض به تفص
بـر عهـده   را  ياسـ يموضـوعات س  ةدن در باريفلسف ةفيکه وظ ،»ياسيس ةفلسف«د. ينما

 کند.يبحث م يعقل ةويبه ش ،ات آنيو خصوص ن دولتيت تکويفيدر خصوص ک، دارد
و بـه   هم آغـاز کـرد   يها براو گرگ بودن انسان يشناساز انسان ـ  مثال براي ـ  زبها

به  ياتوانست از مقوله، داشت »دولت ةينظر«چون او د. يدولت مطلق رس يريگشکل
ـ د اييـ ن مقاله درصـدد تأ يا، به هر حالد. يسخن گو» مصلحت دولت«نام  ه ين فرضـ ي

اساسـاً   ياسيفقه ساما ، واقع شود يسايتواند موضوع فقه سيهرچند دولت ماست که 
ـ بـا ا  البته داشته باشد. »حکومتنظرية «و  »دولت ةينظر«تواند ينم ن امـر منافـات   ي

 هرچنـد  ،رساند يارينه ين زميدر ا ياسيس ةبه فلسف ،جهات ياند در برخندارد که بتو
ن اسـت کـه بـه شـکل     يا حاضر دربحث  .دارد يت فلسفياساساً ماه مزبور ةينظردو 

 ا نه.ي ،را داراست »دولت ةينظر« ةارائ ييتوانا ياسيا فقه سيآ ،يو از نظر منطق ينيشيپ
ـ يو صرف ا ينيپس يبحث حاضر به بحث پس ، انـد ه کـرده نکه فقها چگونه اجتهاد و تفقّ

  شود. يمحدود نم
ـ اول ا يمدعا :شوديگرفته م يچهار مدعا پ، به شکل گذرا، ن مقالهيدر ا ن اسـت  ي

اما فقه ، دولت را موضوع خود قرار نداده) ينينگاه پس اب( يتسنّ يِاسيسکه هرچند فقه 
و  »فقه المقاصـد « ةينظرقادر است.  ين امريبر چن) ينيشي(به شکل پمطلوب  يِاسيس
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 ،ريـ ت را دارنـد کـه بتواننـد بـه شـکل اخ     ين ظرفيا »الفراغ طقةنم« ةينظر
و بر آن است که فقه  دارد مخالف يجهت اما، ومد يمدعاشه کنند. يدولت اند ةدربار

نـاتوان  » حکومت« ةيو نظر» دولت« ةينظر ياحاز طر، ياسيس ةبرخالف فلسف، ياسيس
ن بحث کند که دولت بـا توجـه بـه    يتواند از ايم ،ر فوکويبه تعب ياسيس ةفلسفاست. 

و ماننـد   يا بر اساس قـرارداد اجتمـاع  ي، ديآيبه وجود م يعيو حقوق طب يعيقانون طب
ـ م و و تقـد  »مصلحت دولـت «با مفهوم ، »دولت ةينظر«اما  )١٩، ص١٣٨٩، کوفو(. آن ا ي
بز هـا  مانند يمتفکران ،که به نظر فوکو يامر ؛شوديرش نسبت به قانون معنادار متأخّ
ت و اعتبـار  يـ سـوم بـر حج   يمـدعا هماننـد الک فاقـد بودنـد.     يشمندانيو اند، دارا

افته است. ياستقرار  ـ  هايها و حداقليکثرحدا يبرخالف ادعاـ  ياسيالجمله فقه سيف
 »دولت ةينظر«، ياسالم ياسيس ةشين است که در انديا، جهيبه عنوان نت آخر يمدعا

ـ  ةادلّ يدر همرو ـ  يفرامتن ـ در پارد. يـ گيشـکل مـ   يو متن ـ پره بـه منظـور  ، اني ز از ي
 ينـ يحضـرت امـام خم   ياسيس ةشياند مزبور با يمدعاها شده است يسع، ييگويکل
  ق شود.يطبت

، صـفحات  ١٣٧٦(کـديور،   عهيدولت در فقه ش يهاهيکتاب نظردر  ياد شده يهانظريه
 »حاكميـت « يهانظريه، م)يريرا از باب تسامح بپذ آنهابر » هينظر«(اگر اطالق  )متعدد
م کـه مـراد   ن فـرض مسـلّ  يبا ا». دولت« يهانه نظريه ،هستند »مشروعيت« ييا مبان

 يمعنا درتوان حدس زد که دولت يم، ستيه نيمجر ةقو »دولت«از محترم  ةسندينو
اما ؛ قصد شده باشد نوينريا غيت و حکومت) و يحاکم، تيجمع، ني(شامل سرزم نوين

ـ دو دل، کـم دستست. ين »دولت ةينظر«فقها  يهاهياساساً نظر ـ ا يل بـرا ي ن مطلـب  ي
افت کـه امثـال   يوان درتيم ،هاهين نظريبه ام يمستق مراجعةبا  توان ارائه کرد: اوليم
 نوينريغ يبه معنا ي(حت »دولت« ةينظر ،شانيو مانند ا يگانيو گلپا يات عظام اراکيآ

 ةياند نظرتوانستهينم يعيش يتر آن است که اساساً فقهاييمبنا ةاند. مسئلآن) نداشته
ل دولـت بـر   يبه ضـرورت تشـک   ،خيشان در طول تاريچراکه ا؛ داشته باشند »دولت«
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فقه به اند توانستهينم» تب سنّتصلّ«ل يبه دل، نيو بنابرا اندنداده يعت رأياساس شر
توانـد احکـام   يتنها مـ  ياسيفقه س. بينديشندع قدرت يهمچون توز يو مباحث يحکومت

ـ مشـخص نما  ياسيمسائل س ةرا در حوز، ين احکام وضعيو همچن فانمکلّ گانةپنج ؛ دي
دولت و مسائل مربوط بـه آن  ت يماه دربارةسجم من ةينظر ةتا ارائ يين تواناياما از ا

  ست. اش يدر پ يراه دور و دراز
   
  »ياسيفقه س« يستيچ

، يبينـ جهـان  ةكه دربار( ياعتقاد يهابرنامه ل است:ئدين اسالم شامل سه دسته مسا
ـ  يهاسفارش، )آنها با خدا و انسان است ةمعاد و رابط، مبدأ، حقيقت آفرينش  ياخالق

ـ  و ، )كنـد ينيكو و ناپسند انسان بحث مـ  يهاكه از منش( حکـم و  كـه  ( ياحكـام عمل
خويشـتن و ديگـران مشـخص    ، دستورالعمل گفتار و رفتار انسان را در رابطه بـا خـدا  

درصـدد اسـت عمـل مكلّفـان را از     ، ين احکام وضـع ييعالوه بر تب علم فقه) .نمايديم
  كند.  ياستحباب و كراهت بررس، اباحه، حرمت، حيث وجوب

فهـم   يبـه معنـا   ،در لغـت  »فقـه « :سـت ا تعريف كردهگونه نيارا » فقه« يرجانج  
علم بـه احكـام   « :عبارت است از، و در اصطالح ست،مقصود گوينده از طريق كالم او

   ١»شود.يآن كسب م يتفصيل ةكه از ادلّ يعمل يشرع
ات تـوان از معلومـ  يآن مـ  ةبـه وسـيل  علمی که را  »فقه«نيز  يفاراب محمدابونصر 

 ةاست که به واسط يصناعت »فقه« :كندمي تعريف، نمودمجهوالت را استنباط ، يشرع
ـ از طر اسـت عت مشخص نشـده  يکه در شر را ييزهايتواند حکم چيانسان م ،آن ق ي

                                                
و ، الفقه يف اللغة عبارة عن فهم غرض املتكلم من كالمه« .١

يف االصطالح هو العلم باالحكام الشرعیة العملیة املكتسب من 
 )٧٢، صق١٣٠٦، يجرجان( .»لیةتها التفصیادّل
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ـ استنباط نما، است عت قرار دادهيکه واضع شر يهدف جهتاحکام مشخص و در   ٢د.ي
كـه ملـوك    ،ابـرار  ةرئيس اول و ائم نياز به صناعت فقه را در صورت فقدان يفاراب
 كنـد. يتقسيم مـ  »افعال«و  »ءآرا«و آن را به دو بخش  دانديناگزير م، هستند يحقيق

ـ   ،يو )٤٧-٤٦و  ٥، ص١٩٦٨ ،يفـاراب ( و ديـن را شـبيه فلسـفه    ، عقـل  ةكه شـرع را قرين
 »ينمـد  ةفلسف«و  »يفقه مدن«نظر دارد كه از دو گفتمان  يعام يبه علم مدن، دانديم

ـ تقسـيم سـه   يمبنـا ، اين تقسيم دوگانهاحتماالً شود. يتشكيل م ارويـن روزنتـال    ةگان
) يشـاه يا آينـه  ينويس و اندرزنامه ،ينويس نامهيا شريعت يفقه سياس، يسياس ة(فلسف

 )٨٤-٦٢ .pp ,١٩٦٢ ,Rosenthal( قرار گرفت.

و  ،سـان اسـت  ان يه در زنـدگ واقعـ دستورالعمل هر ا يکشف حکم ، علم فقه ةفيوظ
 يدر معناو ، »فقه«ه از نظر استنباط از ادلّ يو يا وظايف عمل ياحكام شرع موضوع آن

  شود.يتقسيم م »فقه اصغر«و  »اكبر فقه«و به دو قسم  ،با دين است يمساو، عام خود
انـد:  اجمـاع گفتـه   ةعقل و اجمـاع. دربـار  ، تسنّ، كتاب :عبارت است از منابع فقه

 عقلـي  اتمستقلّ .شوديحاصل نمهم  »لاجماع محصّ«و  ،نيستحجت  »اجماع منقول«
محـدود شـده    »قـبح ظلـم  «و  »حسن عدالت« به چند مثال همانند ،ينيز در فقه سنت

  .داردت تمركز كتاب و سنّ بربيشتر  يتمنابع فقه سنّاست. پس 
 شود:م يتقس ليذ يهابخشممکن است به ، ه خوديالبه حسب مضاف يفقه اسالم

فقـه  ، فقـه اخـالق  ، فقه معـامالت و عقـود و ايقاعـات   ، فقه احوال شخصي، يفقه عباد
. فقـه قضـا  و ، فقه حقـوق ، فقه جهاد و دفاع، المللبين روابطفقه ، فقه صنعت، سياست

. ارتبـاط دارد  ـ   مستقيم يـا غيرمسـتقيم  شکل ه ب ـ  با سياست يل فقهئاز مسا يبخش

                                                
هي اليت هبـا یقتـدر االنسـان علـي ان      هصناعة الفق و« .٢

بتحدیده علي  ةح واضع الشریعیستنبط تقدیر شيء مما مل یصر
ید و التقـدیر ان یتحـر     االشیاء اليت صر ها بالتحد ي ح فی

شرعها يف   تصحیح ذلك حسب غرض واضع الشریعة بالعّل ة الـيت 
 )٦٩، ص١٩٣١ ،فارابي( .»عة اليت هلا شراالم
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ـ مانند وال(ه است يسياس ،در ذات خود يل فقهئاز مسا يبرخ  يو برخـ  ،ت و جهـاد) ي
 يقـدما  .ارتباط دارد يل سياسئغيرمستقيم با مسا شکلبه (همانند عقود و قضا) ديگر 

امـر  ، قضا، واليات، مكاسب، مانند جهاده، طور پراكنده در ابواب مختلف فقه شيعه به
ل فقه سياسي ئبه طرح مسا، و قصاص، ديات، حدود، حسبه، از منكر يبه معروف و نه

و هـم  ، يهم شامل مباحث سياسـ  ،تاهل سنّ هسلطانيالحكام اال يها. كتاباندداختهپر
  .است يو اقتصاد يشامل مباحث حقوق

  :کنديف مين تعرينچنيارا  »يسياس فقه« يعميد زنجان
»«


ژ

 )١٩، ص١٣٦٧، يعميد زنجان(  





گ
گ 

»«»
«گ 

چ
گ )   ،٢، ج١٣٦٧عميـد زنجـاني ،

   )٤١ص
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مسـتقيم بـا   غير ايرابطه هااز اين بحث يبرخ ،اوالً ،شودمي گونه كه مشاهدههمان
، ١٣٦٧(عميـد زنجـاني،    ،اسـت  وضيح دادهت يوكه  گونههمان ،ثانياً .دارد يل سياسئمسا
 يسياسـ  نسـبت بـه فقـه    يترگسترده ةداير، تاحكام سلطانيه در فقه اهل سنّ )٤٢ص
 .اندهشدر يحکومت درگ ةلئعه با مسيها زودتر از شچراکه آن؛ دارد عهيش

  كند:يتعريف م گونهاينرا  »يسياس فقه«نيز  يابوالفضل شكور
 




 
پ  


 


. )٧٢-٧١، ص١٣٦١، يشكور( 

ده در بيـان شـ   يهـا بايد به بحـث  تعريف كنيم يرا اگر به شكل پسين يسياس فقه
امـا اگـر بـه مسـتحدثات و     ؛ يمکنبه معروف) اشاره  جهاد و امرمثل ابواب ياد شده (

ـ  ةكه وظيفبدانيم  يدانشداشته باشيم بايد آن را توجه مسائل جديد نيز  ف را در مكلّ
در  يالهئممكـن اسـت مسـ   ، كند. بر اين اساسمي تعيين يسياس ةلئبرابر هرگونه مس

اسـتنباط   يفقيه با استفاده از ابزارهـا  اما؛ نشده باشد مطرح حيبه شکل صر يتفقه سنّ
ن يبـه همـ   بگشـايد.  دانـش جديد در آن  يباب يو يا حت؛ آن بيابد يبرا يبتواند پاسخ

  د:سينويم يعميد زنجان ،ليدل
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)٨-٧، ص١٣٧٨ ،يعميد زنجان( 
ديـن  «م. يکنـ يبحث مـ » ن دويد«در واقع از ، مييگويسخن م ياسياز فقه س يوقت

ن يد«گيرد. يكه به عنوان يك متن مورد تفسير قرار م است يهمان متون وحيان »يك
نان بـه عملكـرد متـدي    »دين سه«شود. يک اطالق مين يما از د يهابه برداشت» دو
واحـد و   يامر ،در عالم ثبوت »دين يك«كه البته از بحث ما خارج است.  گردديبرم
كـه بـه عنـوان     ،مربـوط بـه آن   يهاقرائتكه تفاسير و  يدر حال ،س استتقد يدارا

ـ ، استمطرح  »دين دو« س ندارنـد. اگـر ايـن    تقـد  يو بـه شـكل الزامـ    بـوده  رمتكثّ
مختلـف از يـك مـتن     يهاها و قرائتفرض را بپذيريم كه امكان وجود برداشتپيش

چراكه از ؛ آنها دست برداشت ةهم يالزام تس و صحبه ناچار بايد از تقد وجود دارد
تواند از يك جهت درست و مطابق يدو يا چند قول متناقض يا متضاد نم ،يمنطقنظر 

  واقع باشد.
بـه دو گـروه   را  آنهـا تـوان  يمـ وجود دارد كه  يمختلف يهاقرائت، يدر فقه سياس

ـ   يهـا نظريـه «و  »بالواسـطه  يمشروعيت الهـ  يهانظريه« واسـطه يـا    امشـروعيت ب
تنهـا از   ،گـروه اول  يهـا روعيت در نظريهد. مشکرتقسيم  »يمردم ـ ياله يهانظريه

يـا   ءبـه آرا  ،مقـام تحقـق   در ها معمـوالً حکومتهرچند  ،شودمي جانب خداوند تأمين
ـ  ةدست يهانظريه، عكسبد. نكنيرضايت مردم نياز پيدا م از مشـروعيت   يدوم تركيب

ين تـر مهـم مـردم نيـاز دارنـد.     يدر اين مقام نيـز بـه رأ   يو حت است يو مردم ياله
ـ  اسـت  شيعه عبـارت  يفقه سياس ةاول در حوز ةدست يهانظريه سـلطنت  « ةاز: نظري
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مراجـع   يعـام شـورا   يانتصـاب « ةنظري، »عام فقيهان يواليت انتصاب« ةنظري، »مشروع
نيـز   »يمردمـ  ـ يمشروعيت اله« يها. نظريه»مطلق فقيهان يانتصاب« ةو نظري، »تقليد
ـ رشـامل نظ  ،خود ةبه نوب ـ ، »دولـت مشـروط  « ةي خالفـت مـردم بـا نظـارت     « ةنظري

ـ  يواليت انتخاب« ةنظري، »مرجعيت ـ  »د فقيـه مقي  »ياسـالم  يدولـت انتخـاب  « ةو نظري
هرچنـد   مزبـور  يبنـد ميتقس )٣١١-٢٥٤، ص١٣٨١ / حقيقت،١٣٧٦ ،كديور .کر.( شود.مي
امـا از  ، شـود يعه محسـوب مـ  يشـ  ياسـ يفقـه س  يهـا فهـم گونـه   يبرا يخوب يمبنا

  )، صفحات متعدد١٣٨٨(حقيقت،  ردار است.ز برخوين ييهايکاست
  

  ياسيفقه س يبرادولت  عيتموضو
موضـوع  اساساً م که يابييدرم، ميموجود بنگر يتسنّ ياسيبه فقه س ينياگر به شکل پس

را  دولـت توانـد  يمـ  ينيشـ يبـا نگـاه پ   ياسـ ياما منطقاً فقه س؛ نه دولت، فرد استآن 
، بودن يل فرديبه دل موجود ياسيفقه س هرچند، گريان ديموضوع خود قرار دهد. به ب

 ياسـ يفقـه س  يبرا ،ياما از نظر منطق، ع خود قرار دهدوموضدولت را  است نتوانسته
را انجام داده  ين کاريچن د صدريگونه که شههمان؛ ر استيپذن امر امکانيا مطلوب

فقـط  امـا   ،فردمحور است يتسنّ ياسيفقه س(در ادامه توضيح داده خواهد شد.)  است.
بـه   يليتمـا و دهـد  ينشـان مـ  را ن صـنعت  يموجود در ا يهاشياز گرا يبرخ ويژگي

  به وجود آمده است.در آن ز يل نهادها نيتحل
اهللا  يصـل رسـول اهللا ـ     ةاز واليت مطلق ياكه شعبه ،حكومت« يبه نظر امام خمين

 ،م احكـام فرعيـه  م بر تماو مقد ،اسالم است ةاز احكام اولي ييك، ـ است عليه وآله و سـلم 
ـ در ا )١٧١، ص ٢٠، ج ١٣٦١، خمینـی موسـوی  ( ».اسـت  ،و روزه و حج نماز يحت ونـه  گني

ـ از د، ليـ ن دليبه هم نه از فرد.، ارات آن استيبحث از حکومت و اخت، عبارات دگاه ي
ـ  ،عـرف كارشـناس   ةاحكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسـيل  رد، شانيا  ا ردب

و  ستين يکاففقيه  مطلق واليت يبرااحكام ثانويه صرف نيز  .ندارد ياحكام اوليه فرق
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و دولـت   آن را نـدارد  حق رد يهيچ مقام ،نگهبان يمجلس و انفاذ شورا يأپس از ر
، ١٧، ج١٣٦١(موسـوي خمينـي،    اقـدام كنـد.   ياآن بايد بـدون هـيچ مالحظـه    يدر اجرا

  )١٩٩ص
و سـوم مجلـس   تشـخيص د  خمينـي  امـام حضـرت  ن مبنا بود که يبر اساس هم

دانستند.  يکاف، كه تشخيص آن با عرف است ،در موضوعات عرفيرا  ياسالم يشورا
ه (و نـه نهـاد   يـ شد کـه فق يمحسوب م يتسنّ يفقها ينقد برخ يشانا يدگاه حکومتيد

محــدود بــه چــارچوب احكــام شــرع  يت در امــور عمــوميــوال يحکومــت) را دارا
نقش زمان و مکان را در نظـر  «که  ندکرده يتوص راحل . در آنجا که امامنددانستيم
د يشا ٣،»کشانديبست مست و ما را بنيپاسخگو ن يطلبگ يهان بحثيچراکه ا ؛ديريگ

ـ از د بـود. » نهـاد «بـه  » فرد«شان گذار از يا ةشين انديريز يهاهيدر ال ، شـان يدگاه اي
ـ و کل، برخورد با شرک و کفر ةفلسف» حکومت« ـ   ي  يو خـارج  يد حـل معضـالت داخل

ـ شود. مصـلحت نظـام از د  يسوب ممح ـ بـا وال ، يشـان دگاه اي ونـد دارد.  يت مطلـق پ ي
بـه  ـ ه (مصـطلح) را    يه و ثانويتواند احکام اوليم ،بر اساس مصلحت يحکومت اسالم

و مصـلحت نظـام بـر احکـام      ياحکام حکومت نظر،ن يو از ا کند،ل يتعط ـ  شکل موقت
» نهاد حکومـت « يرسد پايکه به نظر منجاست يکند. در ايدا ميم په تقديه و ثانوياول

سـت کـه   يشـخص ن  يهـا يسـنج مات و مصـلحت يتصم شود. پسيده ميان کشيبه م
ـ ابرخوردار است.  ين شأنيبلکه نهاد حکومت از چن ،کنديل ميرا تعط ياحکام شرع ن ي

-١٩٥، ص١٣٨٩، حقيقـت ( ر کـرد. يتعب »ت فرد به نهاديگذار از محور«توان ميروند را 
١٩٦(  

                                                
مصلحت نظام را ، دهم كه خودشان قبل از اين گيرهاينگهبان م يشورا يپدرانه به اعضا يتذكر«.٣

نقش زمـان و مكـان در   ي، پرآشوب كنون يدنيا بسيار مهم در لئاز مسا يچراكه يك؛ در نظر بگيرند
ـ   برخورد با شر يعمل ةحكومت فلسف .هاستيگيراجتهاد و نوع تصميم  يك و كفـر و معضـالت داخل

نه تنها قابل ، هاستمدارس كه در چارچوب تئوريي طلبگ يهاو اين بحث؛ كنديرا تعيين م يوخارج
  )٦٠ص، ٢١ج، ١٣٦١(موسوي خميني،  ».كشانديم يهايبستكه ما را به بن ،حل نيست
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مشخص اسـت کـه    رديگيف قرار ميموضوع تکل، ک نهاديبه عنوان ، دولت يوقت
 ينه شکل ماد، مورد خطابند، انددر آن منصب قرار گرفته يکه به لحاظ حقوق يکسان

ـ در ا يت حقـوق ياز شخص يقيت حقيجدا کردن شخصدولت.  گشاسـت.  ن مسـئله راه ي
بـه   »را فراهم سازدسعادت افراد  ةنيف است زمدولت موظّ«شود يگفته م يوقت پس

بـر عهـده    يفياند و چنان وظـا ن پست قرار گرفتهيکه در ا ين معناست که مسئوالنيا
داشته باشند و به سمت  يرشد و تعال ةنيافراد زم تا کنندعمل  ايگونهبه  ديبا، دارند
  کشانده نشوند. يمعاص

ـ يخواهد از منـابع د يم اقتصادنادر کتاب  صدرد يشه ـ نظر ،ين اقتصـاد   يبـرا  ياهي
تحقـق   برايکشف کند. ، يستيو اقتصاد مارکس يدارهيدر مقابل اقتصاد سرما، ياسالم

از و  وجـود نـدارد   يتفقـه سـنّ   يامکان محصـور مانـدن در مبـان   ، بدون شک، ن امريا
 ياحـ در طر »الفراغمنطقة« ةينو درافکند. نظر ياهيکند نظريم يکه سع روستاين

ـ پ، دهـد يح ميتوضايشان گونه که انهمبسزا دارد.  ين نظام نقشيا ـ ا  امبر اکـرم ي ن ي
، صـدر ( .نـد اشباع نمود ـ غ بودنو مبلّ يث نبيو نه از ح ـ  ت امريث واليطه را از حيح

جز  ،ينظام اقتصاد ةو ارائ »الفراغمنطقة«اشباع ، ديبدون ترد )٤٠١-٤٠٠، ص١٤٠٠
آيـا  م کـه  يپردازيئله من مسيبه ا ادامه،ست. در ير نسيبا موضوع قرار دادن دولت م

ـ توانـد نظر يم د صدريشه ةين نظريو همچن ياسيفقه س در بـاب دولـت داشـته     ياهي
   .خيرا ي ،باشد

  
  »دولت«نظريه  ةدر ارائ ياسيفقه س يناتوان

توانـد بـه دولـت    يمطلوب م ياسيم که فقه سيديجه رسين نتيهرچند در بند قبل به ا
 دربارةست که بتواند يان معنا ندن امر بياما ا ،بپردازد و آن را موضوع خود قرار دهد

. کنداظهار نظر  بودنش يا حداکثريو  يدآمدنش و حداقليپد يچگونگ، ت دولتيماه
گفتـه  ، مثـال  براي است.» هست«دولت از نوع  ةيک نظريموجود در  يهاسنخ گزاره
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ـ يعنـي  ؛ اسـت  ي/ حـداقل يحداکثر يدولت نهادشود که يم چنـان  آن  ين نهادهـا يب
يـن  ا. ماننـد آن شود و يع ميتوز يبه شکل خاصقدرت و ثروت ؛ برقرار است يرتباطا

ـ  يوضـع  ةگاناحکام پنجکه فقه تنها قادر است است  يدر حال ـ يلتکا ي را از  ييانشـا  يف
ـ ) از ماهياسـ يفقه (و فقه س .ديعت استخراج نمايمنابع شر ـ  يحـداکثر ، ت دولـت ي ا ي

   د.يگوين دست سخن نمياز ا يمسائل و يت عدالت و آزاديماه، بودن آن يحداقل
ـ يوظ، ن لحـاظ يو بـد  ب استمسب ةو حکم به مثاب، سبب ةموضوع به مثاب فقـه   ةف

هـم   ،(مطلوب) ياسيفقه سل موضوع خود. ينه تحل، روشن ساختن حکم موضوع است
امـا  ، مشخص کنـد  يفيتکل گانهپنجف افراد و هم دولت را از نظر احکام يتواند وظايم

بـه   يس فقـط در مـوارد  کند. شرع مقديت خود آن دو موضوع بحث نميهما دربارة
 يزيـ چ؛ ف در آن داشته باشدر و تصرييتغ يبرا يازهيپردازد که انگيخود موضوع م
. حاضـر نـدارد  در بحث طرح آن جايي و  شودير ميتعب» يقت شرعيحق«که از آن به 

را يو فهم عرف ت دهدبه دس »دولت«از  يديجد يمعنااست س نخواسته شارع مقد 
  .دگرگون کندنه ين زميدر ا

ـ مـثالً    ـ و    داردم رتبـي  تقـد )سیاسی(بر فقه منطقاً  ياسيس ةو فلسف يعقل يمبان
ش يمبنـا کسی اگر  يحت ؛فهمديم دیگرای به گونهه را ادلّ باشدمردم ساالر که  يکس

بـاز چـه بسـا بـه     ، کند پیداو به لحاظی آرا و مبانی مردم ساالرانه  نصب مطلق باشد
ـ توانـد بگو يه مـ يفق. نمایدنظارت اکتفا  یامانند نصب مشروط  هایییهرنظ ل يد تشـک ي

حفـظ  ، دارد ياچنـان محـدوده   و، است يا انتخابي يت انتصابيوال، حکومت الزم است
 يبه معنـا  »نظام«اما در آنجا که از ؛ و بلکه از اوجب واجبات است نظام واجب است

ـ ا ناخودآگاه) بـر نظر يد (به شکل خودآگاه يگويسخن م »و دولت ياسيم سيرژ«  ياهي
ه با يدارد. فق يجا ياسيس ةبلکه در فلسف، که نه در فقه ه زده استيدر باب دولت تک

مصلحت دولت بر مصالح افـراد و  ، هنگام تزاحم :ديممکن است بگو ينيد ةه بر ادلّيتک
، نيو بنـابرا  م اهم بر مهم اسـت تقدن سخن از باب يم دارد. اه تقديه و ثانوياحکام اول
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 م اسـت شه مصلحت دولت بر مصالح افـراد مقـد  يد هميو مطلق بگو ياگر به طور کل
آن در  يکه جـا  يزيچ ؛را مفروض گرفته است يانه و دولت حداکثريگرادگاه کليد

ـ که از مصلحت دولت سخن گفت ،امامحضرت  ست.ين ياسيفقه س گونه کـه  همان ند 
  .نده زده بوديتک يفرامتن ةو ادلّ يفلسف ةيبه شکل ناخودآگاه بر نظر ـ خواهد آمد

توانـد  يدرست اسـت کـه فقـه مـ    که  مطرح شودن سؤال يممکن است ا ،نجايادر 
دهـد  يل مـ يک کل را تشکي يگونه احکام جزئنياما مجموع ا، صادر کند ياحکام جزئ

کل دقيق، ان ياست. به ب ،»دولت ةينظر«و از آن جمله  يهمان نظام فکر ،که در واقع
نخسـت   ةفقه در مرحل ست. پسين هاي نظاممجموعهريز يجز جمع جبر يزيچ نظام

ـ « ةويبـه شـ   توانـد يبعـد مـ   ةه در رتبياما فق دهد؛يارائه م ييانشا ياحکام جزئ  ٤»يانّ
که  استو مانند آن  ينيينا »دولت مشروطه« ةينظرن مسئله يد ايکند. مؤ يسازنظام
دسـت   ـ گونه که اشاره شدهمان ـ  باقر صدرمحمد  ديسن ي. همچندارد يفقه يتيماه

اسـالم را   ينظام اقتصاد ،وهين شيتوان بديم :و اعتقاد داردا؛ زده است ين کاريبه چن
اسالم انجـام داد. در پاسـخ    ياسينظام س درتوان ين عمل را مينمود. مشابه ا ياحطر
 بما هو فقه فقه ةفيوظ يسازنظام ،اوالً :وجه نمودت ياساس ةد به دو نکتيبا ،ن سؤاليبه ا

 ينأبا ش يپرداختن به کار ،ن بابياز ا زنديم ين کاريه دست به چنيو اگر فق ،ستين
ـ بما هو فق هياست. فق ـ  ياسيس ةا فلسفي فقه ةفلسف ـ  گريد طبـق   اسـت کـه   يکسـ  هي

  د.يرا از منابع مشخص استنباط نما ياحکام شرع، فيتعر
ـ نمود. فق يد واکاويرا با يسازن است که همان عمل نظاميا ترمهم دوم و ةنکت ه ي

نـک  يو ا اسـت اسـتنباط کـرده اسـت    يس ةدر حوز يشرع ين حکم جزئيچند ياسيس
مـرز  ، ستيت دولت چيماه، اسالم کدام است ياسيخواهد حدس بزند که نظام سيم

دست  ـ گريد يبا شأن ـ هيست و مانند آن. هرچند ممکن است فقيچ يعدالت و آزاد

                                                
  رسيدن از معلول به علت است.، در مقابل روش لمي، مقصود از روش انّي .٤
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ـ  ينيشيپ يمبان ،مهم آن است که به شکل ناخودآگاه ةاما نکت، بزندبه اين کار  را  يعقل
فهـم   يرفته و سپس بـه سـو  يفرض پذشيها را به شکل پو آن ح کردهخود منقّ يبرا

ساالر و اقتدارگرا متن را به دو ه مردمينجاست که فقيرود. در ايش ميس پمتون مقد
هـم فهـم واحـد     ييو روستا يه شهريفق يحت، يربه قول استاد مطه و ،فهمديوه ميش

ـ ي يعيت دولت (طبيضرورت و ماه دربارة ياهينظر ياسيفقه س ندارند. بـودن   يا جعل
ن معناسـت کـه   يشود به ايبحث م ياسيدر فقه س »دولت« ةيو اگر از نظر آن) ندارد

اما مهم آن ؛ وجود دارد، باشد مند همتواند نظاميکه م، يفقه يهااز گزاره يامجموعه
قـبالً  ، ا ناخودآگاهيبه شکل خودآگاه ، ت دولتيدر خصوص ماه يهين فقياست که چن

  ه زده است.يت دولت داشته و به آن تکيماه دربارة يفلسف ياهينظر
بـه  ، کنـد يه ميو از باب امانت تشب »وقف«حکومت را به  ينييدر آنجا که نا پس

 ياحـ طر. کرده است يپردازهيت دولت نظريو در باب ماهه ه زديتک يفلسف ياهينظر
سـم و  يتاليهمچـون کاپ  يدر مقابل اقتصـاد مکـاتب   زيد صدر نينزد شه ياقتصاد اسالم

 يبـدون برخـوردار  ، گرير دياست. به تعب »دولت« ةيبر داشتن نظر يمبتن، سميمارکس
شهيد  م.يداشته باشدولت  يبرا يتوان تصور کرد نظام اقتصادينم، »دولت« ةياز نظر

ارتبـاط   يبا نظام حکومت، ن اساسيبر ا اسالم يکند که مکتب اقتصاديح ميصدر تصر
هرچنـد  ز ين »حکومت« ةيداشتن نظر )٤٠١-٤٠٠، ص١٤٠٠(صدر،  کند.يبرقرار م يقيوث

توان از فقه ياست که نم يفلسف ياما خود بحث، ستين »دولت« ةيبر داشتن نظر يمبتن
  .انتظار داشت

  
 ياسيعتبار فقه سا

هـا  يکه حداکثر يدر حال ،داننديد نميمستقل و مف يرا دانش »ياسيفقه س«ها يحداقل 
تواند بـه  يم ياسياند که فقه سفرض را قبول کردهشين پيا يتسنّ ياز فقها ياريو بس
 يمتنـ  يهـا ينزد حداکثر ياسيکه فقه س يد پاسخگو باشد. در حاليمسائل جد يتمام
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ـ نظر، رمعتبـر اسـت  يغ يفرامتن يهايحداقل و نزد، معتبر  Confluence( »يهمـرو « ةي

Theory( يمتن ةادلّ ،هينظراين ل است. بر اساس يقا ياسيفقه س يمحدود برا ياعتبار 
)Textual( يو فرامتن )Meta-Textual( ـ الجملـه پ يف ياعتبار ياسيفقه س ـ ي کنـد.  يدا م

ـ  در بـين روشـن   يگرايش فرامتن  يدار و پرطرفـدار اسـت. برخـ   هسـابق  ،يفكـران دين
ـ  يفكران دينروشن ترديـد   ،يدر خصـوص مسـائل اجتمـاع    يدر استفاده از متون دين
، يشبسـتر مجتهـد  ( دانـد. يحجـت نمـ   يرا در امور اجتماع ياسيفقه س يشبستر. دارند
ــو، ١٦٢، ص١٣٧٩ ــاب  )mojtahedshabestari.blogfa.com، مصــاحبه/ هم ــر اســاس کت  ب

ـ  يحـائر  ياز مهـد  حكمت و حكومت و نـه از مفهـوم    »تنبـو «مفهـوم   نـه از ، يزدي
ـ ل يبه تشک ياما و اشارهيچ ايه، »امامت« کـه   شـود ياسـتباط نمـ   ياسـ يک نظـام س ي

سـروش   )١٦٥-١٥١، ص۱۹۹۵، يحائري يزد( .مسئوليت اجراي تکاليف را بر عهده گيرد
  است: يسن و ين ديو نه ب، نديبيم يمياست ارتباط مستقيت و سين روحانيز نه بين

چک
پ

چک
کگ

ک


 )٦٣ص، ١٣٧٦، سروش(   
  معتقد است: سروش
کچ
ک
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ک
  ،٤٢٩-٤٢٣ص، ١٣٧٦(سروش(   


کک
ک

  ،٤٣٩و  ٣٦١ص، ١٣٧٦(سروش(  
ککککچک

پ
ککک

  ،٣٣٠ و ٣٢٢و  ٣٠٤ص، ١٣٧٦(سروش(  
چ

گگ
گکک ) سـروش ،

  )١٣٧٣/ همو، ٥٢، ص١٣٧٢


ک
ک )١٣٧٨، سروش(  
گکچک

  گک
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گکک
چک ) سـروش ،

  )٣٧٩-٣٧٨، ص١٣٧٨
 کچگک

ککک
ککک

کک
گ

کک
، ١٣٧٩، سـروش ( ککپ
  )١٥٥-١٥٠ص
 ةاست كه به وسيل ياهقو ياجتهاد«بس مهم دارد.  ياجتهاد نقش، يش متنيدر گرا

فقيه  يشود. منابع برايبرداشت م فروع احكام از مباني، مشخص ياساس اصول بر، آن
ـ ، اسـت  »عقل«از منابع اجتهاد  يو عقل. يك ،اجماع، تسنّ، چهار چيز است: كتاب  يول

بشـر را  قهـا عقـول   ف كننـد. ينم يچندان ةشيعه از عقل مستقل استفاد يفقها ،در عمل
زيـرا  ؛ شودياجماع هم به عنوان منبع مستقل محسوب نم .دانندميمعتبر و غيرجزئي 

منـابع  ، در عمـل  ،بنـابراين .» ال حيصـل  ة و حمصلةلیس حبج ةمنقول«
  كند. يتقليل پيدا م »روايات«و  »قرآن« ةبه منابع دوگانعه يفقه ش ةچهارگان
ـ «و گرايش  »يمتن«دو گرايش بين  ياراه ميانه »يوهمر« ةينظر . اسـت  »يفرامتن

ـ «بـه   »يهمـرو «، يدر علـوم انسـان   ـ تعر» و تعامـل دو موضـوع   يتالق ـ ي   شـود. يف م
)Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ٢٠٠٥, p.ـ ليو )٣١٩ مـز در بحـث   يام جي

ـ م يمعرفتـ  يهـا روش يبه همرو، ييگراخود بر اساس اصول عمل يشناسمعرفت ل ي
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 يمتنو فرا يمتن ةادلّ، »يهمرو« ةيبر اساس نظر )١٢٢-٩٢.pp ,١٩١٢ ,James( کند.يم
زان بهـره بـردن از هـر    يـ ن نکته است که ميا اما آنچه مهم است؛ دارند يياهردو کار

 يـي که تخصص نقـش واال  يدر مباحث، مثال ايبه موضوع دارد. بر يبستگ آنهاک از ي
ياسـت خـارج  يت سيريماننـد مـد  س ما را به عرف ارجـاع داده (ه دارد و شارع مقد 

و در آنجـا کـه عقـل بـه      اسـت،  س به مراتب کمتـر نقش متون مقد، )يدولت اسالم
ـ کنـد (هماننـد تعر  يدا مـ ياز پين يانيرسد و به منابع وحيادله م ويتکاف عـدالت  «ف ي

، ريـ شود. در مثـال اخ يتر مبه مراتب برجسته يمتن ةنقش ادلّ، )»يو اقتصاد ياجتماع
ها در طول زمان نـه  براليها و لستياليغرب گواه است که نزاع سوس ياسيس ةشياند

ـ افته است. در ايز يش نيبلکه افزا، تنها کاسته نشده ـ ن ،گونـه مسـائل  ني از بـه متـون   ي
ابعـاد   ين در تماميست که دين سخن آن نيا ةچند الزمهر ،شوديچندان مدو يانيوح

ـ   گاه يبر خالف جا انشا کرده باشد. ييهاگزاره ـ بـر اسـاس نظر  ، هـا يعقـل نـزد متن  ةي
است كه بـين همگـان    يهمين عقل س حجت استكه نزد شارع مقد يعقل، »يهمرو«

كـه بـه    يدهند. عقليم ياتشان به آن رأها بدون توجه به تعلقّو انسان مشترك است
بـدون در   ـ يهمان عقل و فهم همگان، نام برده شدهاز آن از منابع در فقه  يعنوان يك

ـ  مسـتقالت  است. ـنژاد و مانند آن ، منافع، يتملّ، رفتن جنسيتنظر گ اگـر بـه    يعقل
دا خواهـد کـرد.   يـ ل پيتما يعه به فقه اشعريفقه ش، محدود شود »العدل حسن«مثال 
 ،را ياسـ يس ةو فلسـف  فربه شده ،در طول زمان، ل بردن نقش عقليعه با به تحليفقه ش
  است. ه بردهيبه حاش، کردهيب خود احساس ميکه رق

در و  شـکل گرفتـه   »يمتنفرا«و  »يمتن«ش ينقد دو گرا يبر مبنا »يهمرو« ةينظر
  ٥موضع دارد. مذکور، يهااستدالل قبال

                                                
  .١٠٠-٩٧، ص١٣٨١، حقيقت ..ک، رهامتنيهاي فرااستدالل براي نقد .٥
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دو يـت در  ايـن حج  ةدايـر البتـه  يـت دارد.  حج، دشخص متعب يبرا )يسياس( فقه
، . در دو طـرف ايـن طيـف   از به بحث داردين )اتياجتماعمعامالت ( عبادات وبخش 
 ياجـرا را در تمـام   يهـا و شـيوه  يئو جز ياصول كل دين (كه باور دارند هايثرحداک
و  يل سياسـ ئديـن در مسـا   ا (كـه بـاور دارنـد   هيحداقلبه ارمغان آورده) و  هازمينه

ـ مالک و اصـل او نكرده) قرار دارند.  يهيچ دخالت ياجتماع ـ در نظر يل  ،»يهمـرو « ةي
  .عت استيتداوم احکام شر


گگ





 )٨٨-٣٧، ص١٣٧٤، حقيقت(   

 ياست: عنايت به براهين عقل ذيل يهايويژگ يدارا »يهمرو« ةينظر، در مجموع
، عقـل بشـر هماننـد حقـوق بشـر      ياهتوجه به دستاورد، بر نقل آنهام و تقد يو تجرب

 يهـا يشناسـ اسـتفاده از روش ، پناه بردن به عقـل معتزلـي   يبه جا يعقل شيع ياحيا
ـ   يهـا فرضتوجه به پيش، و گفتمان »هرمنوتيك«جديد همانند  ران متـون  فهـم مفس

به خـود آيـات و روايـات در     مراجعهضرورت  سرانجامو ، آنهاثير أس و كشف تمقد
 يحـداكثر ، خيـر نكته ا ةفقه (سياسي). الزم الجملهيف و معتبر دانستن گوناگونمسائل 

 يو اجتماع يسياس »كلي يراهبردها«، بلكه بر اين اساس ،بودن نسبت به متون نيست
ش يبـر گـرا   ينقد ـ ريجز مورد اخمزبور ـ   يهافهمؤلّدر آيات و روايات وجود دارد. 

 يو كالم يهيچ دليل عقل ،اوالً ،توان گفتيم ،شود. به شکل خالصهيمحسوب م يمتن
 .سـد كنـد   يل اجتمـاع ئدر مسارا ت به كتاب و سنّ اجعهرمند راه وجود ندارد كه بتوا
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، گونـاگون  يهـا به روش ،ثالثاً .عدم تأثير زمان و مكان در احكام است يلاصل او ،ثانياً
همانند عـدالت   ياگر سروش معتقد است مباحثامكان خروج از اين اصل وجود دارد. 

الجملـه  يگرفت که فقه به شکل ف جهيتوان نتيپس م، ستين يو حقوق بشر تماماً فقه
شمرديکه سروش برم ياگانه) بر اساس صفات دهياسيت دارد. فقه (سيحج ،ت يحج

ـ يدر گـرا  ياسـ يکه فقه س يدر حال ،کنديدا ميپ يمحدود  ةدر مقابـل فلسـف   ،يش متن
اگـر فقـه   ، نينگذاشـته اسـت. بنـابرا    يبـاق  شحضـور  يبرا ييو جا فربه شده ياسيس

شود. بـر اسـاس   يدا نميل پيبه دانش بد يازياساساً ن باشد يالهئمسهر  يگشامشکل
، و بـه حسـب مـورد    گرنـد يکديل مکم ياسيس ةو فلسف ياسيفقه س، »يهمرو« ةينظر
  ٦دارند. يمتفاوت يهايياکار

  
  »دولت« نظرية در ياسيو فقه س ياسيس ةفلسف يهمرو

رد: يپـذ يث گذشته صورت مـ مه از مباحمقد سهبا استمداد از  »يهمرو« ةيد نظرييتأ
ـ  »دولتحکومت و « ةينظر ياحدر طر ياسيس ةفلسف يياکار فـرض  شي(که به شکل پ
ـ نظر ياحطر يبرا ياسينبودن فقه س يکاف ؛رفته شد)ين مقاله پذيدر ا حکومـت و  « ةي

رساندن به  ياريو  ياسيمسائل س ةدر حوز ياسيالجمله فقه سيف يو کارآمد ؛»دولت
  ن خصوص.يدر ا ياسيس ةفلسف

توانـد  يمـ  ياسـ يبدون استمداد از فقـه س  ياسيس ةفلسف، نخست ةمبر اساس مقد
ـ ا ين نمونه بـرا يبهتر يفاراب ياسيس ةداشته باشد. فلسف »دولتحکومت و « ةينظر ن ي

  ».تحقق آن است ءيک شيل امکان وقوع يدل ااقو«چراکه ؛ فرض است
ييتوانا ييبه تنها ياسيفقه س، عکسب مة دوم،در مقد ـ نظر ياحـ طر را  »دولـت « ةي

از  ـ   ح داده شـد يگونـه کـه توضـ   همان ـ ينيامام خم يفقه ةينظر، مثال ايندارد. بر
                                                

 ، ر.ک.سياسي و فقـه سياسـي در خصـوص موضـوع قـدرت سياسـي       فلسفةتحليلي براي مقايسة  .٦
  .١٣٨١ حقیقت،
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 »دولت« ةيدر آنجا که از نظر، نيو بنابرا ،است »دولت« ةيفاقد نظر، بودن يث فقهيح
ـ بـه شـکل خودآگـاه     ـ   يفلسف ياهيبر نظر، بدون شک ،و مصلحت آن سخن گفته ا ي

خـود را بـه نهـاد     يفرد جا يوقت، راحل امام ةشيه زده است. در انديکت ـ هناخودآگا
نجاسـت کـه   يدر اشود. يدا مياز پين »دولت« ةبه نظري، ياسيس ةاز نظر فلسف، دهديم

مصـلحت  ، ت کنديرا هدا مزبورکه بحث  ،نباشد ياسيفلسفه س ةدر حوز ياهياگر نظر
متفـاوت و گـاه    يهـا و برداشـت  دمانيم ينظرة دولت و مصلحت نظام بدون پشتوان

ـ اگر هـر  ، شود. بعکسير ميپذاز آن امکانـ  اقتدارگرا يدولت يحت ـ  متضاد ک از دو ي
بـا  ـ به اصطالح   ـ خود محدود شوند و   ةفيبه وظ ياسيس ةو فلسف ياسيدانش فقه س

 ،ياسـ يس ةاز منظـر فلسـف   ،در باب دولـت  داشته باشند )Confluence( »يهمرو«هم 
  خواهد شد. ياسيو مددکار فقه س مطرح ياهينظر

ـ بـه ا  »ياسيبه فلسفه س ياسيرساندن فقه س ياري«د يق، سوم يدر مدعا ل يـ ن دلي
توانـد  يهرچند مـ  ياسيس ةد شود که فلسفين امر تأکيبر ا کهد قرار گرفت يمورد تأک

 ،ياسـالم  ياسـ يس ةشـ ياند ةاما در حوز، داشته باشد »دولت« ةينظر يبه شکل استقالل
د در يــن مــدعا را بايــا يوجــود دارد. مبنــا ياســين بهــره بــردن آن از فقــه سامکــا

 ييايتوانـد بـه قضـا   يد. عقل هرچند مستقالً مـ کرجو وعقل و نقل جست يسنجنسبت
ـ  ،ينقل ةادلّ ةتواند در حوزيز ميس ناما شارع مقد، ابديدست   ييهـا هارشادات و تکمل

 مزبـور دانـش   ةدو حـوز  يهمرو، بغر ياسيس ةشينسبت به آن داشته باشد. در اند
 يهمـرو  ياسـ يس ةت فقه ندارد که بخواهد بـا فلسـف  يحيچراکه اساساً مس؛ معنا ندارد

مسـتقالً قـادر    ياسـ يس ةهرچنـد فلسـف  ، ياسالم ياسيس ةشياند ةداشته باشد. در حوز
 ةاعم از فلسـف  ياسالم ياسيس ةشياما اند، شدينديدولت و مسائل آن ب ةاست در حوز

تواند يگونه که نقل مهمان، ياسالم يهاو بر اساس آموزه است ياسيقه سو ف ياسيس
  محسوب شود. ياسيس ةتواند مددکار فلسفيز مين ياسيفقه س، رساند ياريبه عقل 
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ن امکان وجـود دارد کـه از   يا ،دهديح ميباقر صدر توض محمد ديسگونه که همان
 ،خود يبه خود ين نظام فقهيمود. ان ياحطر يبتوان نظام ،موجود در فقه يئاحکام جز

ـ توانـد بـه نظر  يامـا مـ  ؛ دولت باشدا يحکومت  تيدر باب ماه ياهيتواند نظرينم  ةي
  رساند.  ياري، شوديم يطراح ياسيس ةفلسف ةحوزکه در  يدولت

  
  »دولت« ةيو نظر ينيامام خم

ـ يامـام خم  ياسـ يس ةشـ يرا بر اند مذکورمسائل  ،ينيبه شکل مشخص و ع اکنون  ين
ـ ، اندداشته »دولت« ةيشان نظريم تا روشن شود ايکنيق ميتطب ـ ا خي و در صـورت   ،ري

هرچند امام . ستا ه زدهيتک ياسيتا چه حد بر فقه سشان يا يةنظر، مثبت بودن جواب
بـه بحـث دولـت    ، غـرب  ياسـ يس ةهمانند فالسف، به شکل مبسوط و منسجم ينيخم

گونـه کـه   همـان  ـ از اشکال ياما به شکل، دن باب نداريدر ا يجامع ةينپرداخته و نظر
طـرح   يتوان بـه چگـونگ  يم، ن فرضي. با اندابه مباحث دولت پرداخته ـ خواهد آمد

  شان پرداخت. يبحث دولت در مباحث ا
ـ ياسـت و واقع  يـي ه از امور عقاليت فقيوال«، ينيبه اعتقاد امام خم جـز جعـل    يت

ـ ز از ديـ ت دولـت ن يرسد وضـع يمبه نظر  )٤١، ص١٣٧٣، خميني (موسوي ».ندارد دگاه ي
بـا اعتقـاد بـه     يمنافات، بودن دولت يو اعتبار ين حکم را داشته باشد. جعليهم ايشان

ـ هـر چ ، ک متـأثر از ارسـطو  يچراکه بر اساس تفکر کالسـ ؛ وجود ذات ندارد  يز داراي
 ينـه منبـع مسـتقل   ، دولت نه ذات دارد، دگاه فوکوياز داما است.  جنس و فصل، ذات
بـه   مداوم. يسازيک دولتر متحريرخ و تصومين، ست جز اثرين يزيدولت چ؛ خوددر 
 يهـا وهيشـ ، يکـه منـابع مـال    ينقطعـ يمبـادالت ال  :دولت عبارت اسـت از ، ير ويتعب

ـ  ، اشکال و انـواع کنتـرل  ، يريگميمراکز تصم، يگذارهيسرما  يهـا ن قـدرت يروابـط ب
ـ ، کنـد يدگرگـون مـ   تبه شـد  اي، ضيرا تعو مانند آنو  ياقتدار مرکز، يمحلّ ـ ي  يا ب

  )١١٤-١١٣، ص١٣٨٩، فوکو( دهد.ير مييسروصدا تغ
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سـت.  يقابل فهـم ن  »مصلحت«گاه بحث يبدون فهم جا ينيامام خمدولت در نظر 
 ياسـ يخـود در فقـه س   يهـا ياز نوآور يکيرا به عنوان » مصلحت نظام«بحث ايشان 

ـ يقبل از امـام خم  يعيش ياسيسه يچ فقيه :د بتوان گفتيشا .نداهعه مطرح کرديش  ين
ـ را دولـت بـه عنـوان    يز؛ توجه نداشته يليبه شکل تفص »نظاممصلحت «به بحث  ک ي
سـت  يان معنـا ن دن سخن بيا) نبوده است. ياسيس يل فقها(يمحور تحل، ياسيواحد س

، در واقـع . اسـت نداشـته  شـان سـابقه   يقبـل از ا ، يبه شکل کل، »مصلحت«که بحث 
ـ وال، »نظام مصلحت«حضرت امام با طرح  ـ ه را از يـ ت فقي فردمحـور بـه    ةيـ ک نظري

ـ  ،لين تحليدر ا» دولت«چراکه  ند؛سوق داد »نهادمحور« ياهينظر ـ » نهـاد «ک ي  يتلقّ
د ين بخشيدولت تعبه ن بود که يبارز مصلحت دولت ا يژگيو، ر فوکويبه تعبشود. يم

او بـه   )١٣، ص١٣٨٩ (فوکـو،  ز کـرد. يآن را متمـا  ،خاص و مسـتقل  يتيواقع ةو به منزل
 ،دا کنـد يدهد که چگونه ممکن است مصلحت دولت با قانون تضاد پيح ميتوض يخوب

بـر   )٢١، ص١٣٨٩(فوکـو،   درگذرد. يقانون يهاتيگونه محدودنيو مصلحت دولت از ا
ـ داشـتن نظر بـر  ه در باب مصلحت دولت فـرع  ينظر، فوکوسخن اساس   »دولـت « ةي

    د.يآيبرنم، خود يبه خود، که از فقه يامر ؛است
 يعمـوم  ةاز ابتـدا در حـوز   »مصـلحت «در آن  که ،غرب يسياس ةانديش برخالف
در ، نيو بنـابرا  گرديـد شـريعت فربـه    ةمصلحت در حوز ،عالم اسالم در، تعريف شد

 ييونان و غرب ـ بـه مصـلحت عمـوم     يسياس ةاسالم ـ برخالف فلسف  يسياس ةفلسف
 »ر و مصـلحت يخ«مفهوم ، د که در عالم اسالمل بوين دليبه هم الزم داده نشد. يبها

 ياسـ يس ةفلسـف  س جامعه مورد توجه قـرار نگرفـت.  يش و تأسيدايپ يبه عنوان مبنا
و  داد ياسـ يخـود را بـه فقـه س    يتر شد و جـا فيف و نحينح ،در طول زمان ياسالم
د. يفا نمايا ينتوانست نقش مهم ،استيس يبه عنوان مفهوم محور »مصلحت«، نيبنابرا

ـ م (بـا محور ين دوران قـد يز بيجز با تما ،غرب ياسيس ةگاه مصلحت در فلسفياج ت ي
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د يبا چگونه«ت سؤال يد (با محوريجددوران و ») ؟د حکومت کنديبا يچه کس«سؤال 
  ست.  ير نسيم») ؟حکومت کرد

 يتـر فربه يفقه حکومت، اندحکومت سروکار داشته ةکه از ابتدا با مسئل ،تاهل سنّ
مطـرح شـده    يترمفصّلبه شکل  »مصلحت«همچون  يو مباحث ندرداعه ينسبت به ش

ت ن اهـل سـنّ  ين قرن است در بيکه چند ،»مصلحت«ست که بحث يل نيدل ي. باست
بـه  ، فيـ آن هـم بـه شـکل نح   ، ياسالم يعصر جمهور ةتنها در سه ده، استمطرح 

 بـه سـه دسـته    ،از نظر اهميـت را مصلحت ، تسنّ فقه اهل بحث گذاشته شده است.
از  يا(مرتبـه  »حاجيـات «، عقل و مـال) ، نسل، جان، (دين »ضروريات«: کنديتقسيم م

همـراه   يو تنگـ  يبـا سـخت   يول، پابرجاست گانهامور پنج ،مصلحت است كه بدون آن
که تحصيل آن مناسـب مكـارم اخـالق و محاسـن      ي(موارد »تحسينيات«و ، شود)يم

  )بعد به ١١٠، ص١٤١٢ي، بوطال( ).آداب و عادات است
نسـل  ، عقل، جان، را به اهداف شارع در حمايت از دين »مصلحت«تعريف  يغزال

مصـلحت  ، محسـوب شـود   مـذکور حمايـت از مـوارد   را و هرچـه   ،زنديو مال گره م
 يتلقّ ياو اصل جداگانه عت استيمصلحت همان مقاصد شر، يدگاه ويخواند. از ديم
 و »اتيضـرور «به  »مصلحت«م يتقسپس از  يشاطب )٢٨٦، ص ١٣٦٨غزالـي،  ( شود.ينم
: کنـد ذکـر مـي  شناخت مقاصد شـريعت   يچهار شيوه برا، »تتحسينيا«و  »حاجيات«

 و، يو تبعـ  يمقاصـد اصـل  ، يتوجه به علل امر و نه، و صريح يابتداي يصرف امر و نه
؛ دانـد يرا مستلزم وجـود عقـل مـ    يداردين يو )٤٠٩-٣٩٣ي، صشاطب( .سكوت شارع

  د.سازر ميس را يدارعقل دينهمچنان که وجود 
با حفـظ عقـل بـه     ،شريعت است ياز مقاصد ضرور يكه يك ،حفظ دين، از اين رو

فقـه  ، در مجمـوع كنـد.  يپيدا مـ  يارتباط تنگاتنگ ،ديگر شريعت يعنوان مقصد ضرور
 معصـومان  يـي كه به منـابع روا  يمحدود يرسدليل دست بهاز يک سو، ت سنّ اهل

دا يـ خ پياست در طول تـار يبا حكومت و سکه  يتماس فراوان، گريد سويو از ، داشته
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مصـالح  ، بـا كمـك از قيـاس    ،يحـل مشـكالت حکـومت    يبرا است نموده يسع، کرده
  خود را پر كند. يقانون يخألها، و استحسان ،مرسله

، فقـه مقاصـد   ينظر يهابا تكيه بر بنيان زين يگريمتفکران د، يعالوه بر غزال البته
در  يپياده كردن كليـات شـريعت و قواعـد فقهـ     يبرا يفقه يكارهااهر ةدرصدد ارائ

طـور   بـه  شـهيد اول  )٧٠-٦٩، ص ١٣٨٤ميراحمـدي،  ( اند.مسلمانان بوده ةروزان يزندگ
را  ينيز معيار تصـرفات حـاكم اسـالم    ينراقو  ،را يو قضاي يمعيار احكام حكومت ،يكل
بـرد:  ين بهره مـ يضاوت چناز مصلحت در باب ق جـواهر ند. صاحب ندايم »مصلحت«

ي، حسـين ( شـود.  يتواند قاضياز باب مصلحت نيز م، كه شرايط قضاوت را ندارد يکس
 ،)political Islam( ياسـ يو قرائت اسالم س يانقالب اسالم يروزيپ )١٠٨-٩٨، ص١٣٧٤
ـ   »مصلحت«با موضوع  ،رياخ يهادر سال راعه يش ياسيفقه س ر يـ درگ يبه شـکل عمل

و  عتياحکام شـر  يعلل و مباد ةعه چون مصلحت را در سلسليش ياصول يفقها. کرد
کشـف احکـام    يبـرا  يهرگز مصلحت را به عنوان منبعـ ، دنديد آنهامصالح و مفاسد 

ـ   )٦٠، ص ١٣٨٤، يرموسـو يم( نکردنـد.  ييعت شناسـا يشر بـا درانـداختن    يامـام خمين
واال اعطـا   يممقـا  ،يدر حكومت اسالم »مصلحت«به عنصر ، نهين زمينو در ا يگفتمان
  .  ندم بر احكام فرعي دانسترا مقد و آن، ندنمود

 ييك، است اهللا از واليت مطلق رسول ياحكومت كه شعبه، ينيامام خمبه اعتقاد 
نمـاز و روزه   يحت، م بر تمام احكام فرعيو مقد شودياسالم محسوب م ةاز احكام اولي

که ناظر به مقام  ،»ييت اجرامصلح«با  »مصلحت« ين معنايا، بدون شک است. و حج
تفـاوت   ،)ومي مسلماناناحکام است (همانند صرف درآمد خراج در مصالح عم ياجرا

رد کـه احکـام   يـ گيمشهور فقها قـرار مـ   يهم در مقابل مبنا ،دگاه امام راحليدارد. د
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ــومت ــرا در دا يحک ــ ةري ــام فرع ــ ياحک ــ ياله ــدندايم ــم  ٧،ن ــو ه ــل نظري  ةدر مقاب
امـور مبـاح    ةرا صـرفاً در محـدود   ييد صدر كه احكام حكـومت شه »الفراغمنطقة«

حكومـت  ، سـت ينمصلحت محدود به شرع  چون، ينيكند. به نظر امام خميتحديد م
 يحكومت اسـالم  ٨.جانبه لغو كندگران را به شکل يكيخود با د يتواند قراردادهايم
به نظر ز اقدام كند. ني »يمصلحت ابتداي«به تشخيص ، تواند عالوه بر عناوين ثانوييم

و  لـي اسـالم اسـت   از احكام او يحكومت يك ـ گونه که اشاره شدهمان ـ  يامام خمين
-١٧٠، ص٢٠، ج١٣٦١(موسوي خميني،  است. يم بر تمام احكام فرعي الهمقد، روين يبد

حفظ مصلحت  يبرا :در پاسخ به اشکال مهندس بازرگان فرمودند حضرت امام )١٧١
، ١٣٦١(موسـوي خمينـي،    دروغ و شرب خمر هم واجـب شـود.  ، سجسچه بسا ت ،اسالم

ـ در اقابل ذکر اسـت کـه    البته )١١٦، ص١٥ج بحـث از حکومـت و   ، عبـارات گونـه  ني
ـ بـا نظر  »مصـلحت «ن جاسـت کـه مفهـوم    ياز همـ  نه از فرد.، ارات آن استياخت  ةي

 يتشـخيص دو سـوم مجلـس شـورا     به امامحضرت ارجاع خورد. يوند ميپ »دولت«
ات يبر نظر ينقد ـ تشخيص عرف استآن  يمبناكه  ـ  در موضوعات عرفي ياسالم
حضرت ، »حکومت«نهاد  با مطرح شدن نقش، شود. در واقعيمحسوب م يتسنّ يفقها

و مصـلحت آن   ک واحد مستقل نظر کردنـد يبه دولت به عنوان  ،ن برههيدر ا ايشان

                                                
خروج واليت فقيـه از احكـام اوليـه و    مکارم شيرازي همانند فقهاي شيعي معتقد است:  آیةاهللا .٧

ـ ؛ معنا ندارد دوم يثانويه به معنا اسـت (ناصـر مكـارم     يو واليت فقيه در چارچوب احكام فرعي اله
 ).٥٥٠، ص١٣٨٣، طالبمدرسه امام علي بن ابي، »كتاب البيع«انوار الفقاهه ي، شيراز

ـ ، اختيار اسـت  يدارا يام حكومت در چارچوب احكام الهتعبير به آن كه اينجانب گفته« .٨ بـر   يبكل
بايـد  ، الهيـه اسـت   ةارات حكومت در چارچوب احكام فرعياست. اگر اختي جانباين يهاخالف گفته

ةيك پديد ـ سلم اهللا عليه و آله و يصلـ اسالم   يضه به نبعرض حكومت الهيه و واليت مطلقه مفو 
اهللا عليـه   يرسول اهللا صـل  ةي از واليت مطلقاكه شعبه ،بايد عرض كنم كه حكومت محتوا باشد...يب

ـ  ،م بر تمام احكام فرعيهو مقد اسالم است ةي از احكام اولييك، ستا ـ  وآله و سلم نمـاز روزه و   يحت
 )١٧١-١٧٠، ص٢٠، ج١٣٦١ي، خمين موسوي( ».است ،حج
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ـ ننجاست کـه  يقاً در ايل قرار دادند. دقيرا مورد تحل ـ  ي ة(در حـوز  يل فلسـف از بـه تأم 
  شود. ي) احساس مياسيس ةفلسف

 چند تعريف امكان دارد: ،»مصلحت نظام«در اصطالح  ،يطور كل به

 )يست.نجا مد نظر نيباشد (که در ا يمصالح اسالم و نظام اله، مراد از آن .١

متضـاد   ،كه در اين صورت مردم باشد يمصالح مربوط به نظام معيشت، مقصود .٢
چنـدان مـورد   » مصلحت نظـام «خواهد بود. اين تعريف از » ياختالل نظام زندگ«آن 

ناظر ، ان آمدهيبه م يبحث» اختالل نظام«و اگر در کالم فقها از عنوان  ،اختالف نيست
 system ةترجمـ  ،در اين حالت» نظام«رسد ينظر م است. به» نظام«ف از ين تعريبه ا

 ».ياسيم سيرژ«نه ، است» ينظام اجتماع« يمعنابه ، نيو بنابرا regimeنه ، باشد

مصـالح   :عبـارت اسـت از   »مصلحت نظام« ،باشد. بنابراين »ميرژ« ةنظام ترجم. ٣
ـ در مقابـل مصـالح جز   يحفظ حكومت اسـالم  ٩).يمربوط به حكومت (اسالم امـر  ، يئ

م اهـم  دباب تق از ،و در مقام تزاحم بر منافع افراد و مصالح خُرد ،شوديم يتلقّ ترمهم
تـا چـه حـد     يسـت مصـالح حكومـت اسـالم    يكند. اما معلوم نيم پيدا متقد ،بر مهم

تـوان تصـور كـرد كـه     يم داشـته باشـد. نمـ   ها و منافع افـراد تقـد  يتواند بر آزاديم
م بـه نظـر   . آنچـه مسـلّ  کنـد را تعطيـل   ياحكام اسالم بيشترها بتواند يسنجمصلحت

                                                
هم به معناي دوم و هم به معناي سوم به کار رفته است. در نقـل   ،در کلمات امام خميني» نظام« .٩

ناي سوم و سپس به معناي دوم به کار رفته اسـت:  رسد اين اصطالح ابتدا به معقول زير به نظر مي
شود آنچه در حفظ نظام جمهوري اسالمي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختالل نظام مي«

و آنچه ضرورت دارد که ترک يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترک آن مستلزم حرج 
مجلس شوراي اسالمي با تصريح به موقت  اکثريت وکالي ةبه وسيل ،پس از تشخيص موضوع، است

مجازنـد در  ، شودخود به خود لغو مي ،و پس از رفع موضوع مادام که موضوع محقق است ،بودن آن
 نمـود  اجراي آن. و بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حـدود مقـرر تجـاوز    تصويب و

، ١٥ج، ١٣٦١موسـوي خمينـي،   » (ودشـ شود و تعقيب قانوني و تعزير شـرعي مـي  مجرم شناخته مي
  ).١٨ص
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آن  نـوين  ير هـم بـا معنـا   ياخ يدر معنا يساين است که مصلحت نظام سيرسد ايم
  گران) تفاوت دارد.يو د ياولي(نزد ماک

ــ  مـد  ياسـ يو فقــه س ياسـ يس ةفلســف ياگـر همـرو   شــاهد  گرفـت ينظــر قـرار م
از  يامجموعـه  امام راحل، م. به هر حاليگونه موارد بودنيدر ا يعمتنو يدستاوردها

ايشـان  د. يرسـ يع به نظر مـ يبد ،نهشناسارا مطرح کردند که از نظر روش يفقه يمبان
ـ تغ» نهـاد «بـه  » فرد«را از  ياسيفقه س يريگکه جهت بودند يهين فقياول  ر دادنـد. يي
  )١٩٦-١٩٥، ص١٣٨٩، حقيقت(

د نبودن به احكام اوليه و اول مقي يمعنا :دو معنا دارد» واليت مطلقه فقيه«اطالق 
بـر اسـاس مصـلحت و     يتبـودن اسـت. حکـم حکـوم     يدوم فراقانون يو معنا، ثانويه

و  يشدن فقه در ابعاد نظر يعرف يتواند راه را برايم ،هيه و ثانويفرارفتن از احکام اول
 داننـد يد به قـانون مـ  او را مقي يفقيه و احكام حكومتيكه ول يآماده کند. كسان يعمل

لـزوم  «مشـمول اصـل    ،يملّ يعنوان ميثاق به يكنند كه قانون اساسيچنين استدالل م
همچـون   ،ياحكـام حكـومت   يدرخصـوص برخـ   يگيرد. صـرام يقرار م »به عهد يوفا
با توجه بـه  را  ينظر حاكم اسالم ،»يمقطع يهاصدور بيانيه«و  »فرمان عزل و نصب«

امــا درخصــوص ، دانــديمــ يمشــورت گــرفتن از متخصصــان قابــل بحــث و بررســ
 ،١٣٨٠، صـرامي ( د.تكيـه كـر   يتوان به تصميمات شخصينم :معتقد است ،يگذارقانون

هرچند حـاکم   :توان گفتيم، عهيش ياسيفقه س ةبه لحاظ استنباط در حوز )٨٠-٧٩ص
 يسـازوكارها  ةامـا الزمـ   ،ند باشـد بيبايد به احكام شريعت و تقوا و عدالت پا ياسالم
) مبهم گذاشتن معيارهـا و مرجـع تشـخيص مصـلحت نيسـت.      يبيرون ي(و حت يدرون

در اين خصوص وجـود   يدو تعب دن به واقع استرسي، »تشخيص مصلحت«هدف از 
رسـد.  ينظر مـ  گشا بهراه، به عنوان تنها مرجع كارشناسان ءآرا، ندارد. به همين دليل

ابهام بر سـر   ةيتوان ادعا کرد که همواره سايم ،عهيش ياسيبه فقه س يرونياما با نگاه ب
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مصـلحت وجـود    صيتشـخ  يارهايهم در مع ،ن ابهاميکرده است. ا ينيمصلحت سنگ
   آن. ةص دهنديو هم در مرجع تشخ دارد

 
  يريگجهينت

ـ  ياسـ ياز فقـه س  ياسيس ةفلسف، دولتحکومت و  يبرا يپردازهينظرروند در  ـ نيب از ي
ـ توانـد نظر يم ييبه تنها ياسيس ةن معنا که فلسفيبه ا؛ است ـ رد ياهي حکومـت و   رةاب

 ةل فلسـف يذو حکومت ولت د يهاهينظر، غرب ياسيس ةشيدولت داشته باشد. در اند
ـ رد. نظريـ گيم يجا ياسيس و  يسـت يچـه از نـوع مارکس   ،حکومـت  ودولـت   يهـا هي

 ةفلسـف  ةطيدر حهمه  ،انه و مانند آنيگراجماعت اي يستيبراليو چه از نوع ل يستيفاش
، »حکومت« ةيپردازان (همانند الک) نظرهيمکاتب و نظر يبرخرد. يگيم يجا ياسيس

ـ بـا نظر  »حکومت« ةينظردارند.  »حکومت و دولت« ةيبز) نظرها (همچون يو برخ  ةي
ـ ن ياسـالم  ياسيس ةشياند ةدر حوزندارد.  يمنطق ةمالزم »دولت«  ياسـ يس ةز فلسـف ي
بـه   ياسالم ياسيس ةفلسفد. يفا نماينقش خود را ا، ياسيگاه فقه سيتواند فارغ از جايم

 ينيهرچند به شکل پس ؛شدداشته با »دولت و حکومت« ةينظر توانديم، ينيشيشکل پ
بـه فقـه    مثـال  ايبـر  ـ يفاراب ياسيس ةفلسفکند. کسب  يق چندانينتوانسته باشد توف

اگـر بنـا   ، کند. در واقعين مييز تعيرا ن ياسيگاه فقه سيهرچند جا ـ از نداردين ياسيس
فلسـفه  «ف ياز تعر از داشته باشدين ينقل يهاو روش ياسيبه فقه س ياسيس ةبود فلسف

 ة) به واسطياسي(س هشد. فلسفيخارج م، دارد يآزاد از وح يکه روش عقل »)ياسي(س
ـ نه نظر ياسيفقه سوابسته باشد.  ينقل يهاتواند به فقه و روشينم ،اشيروش عقل  ةي

 دربـارة توانـد  ينمـ  ياسـ يمند. فقه سبه شکل نظام »حکومت« ةينه نظر، دارد »دولت«
  است. يفلسف يکار نيچون اساساً ا؛ ت دولت نظر دهديماه

اگـر   است. پس يفلسف ياساساً بحثز ين يرانحکم ةويمند در خصوص شنظام ةينظر
ـ بـه شـکل خودآگـاه    ، ددهن حوزه ارائه يدر ا ياسيس ةينظر يهيفق بـه  ، ا ناخودآگـاه ي
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ف مشـخص  يل فقدان تعريقاً به دليدقه زده است. يتک ياسيس ةدر باب فلسف ياتينظر
 ةاز اسـتعار ، ن موضوع مهميح از ايصح يداشتن تصور يبرااست که فقها  »دولت«از 
ـ (بـه تعب  »امانت«و  »وقف«ا ي، )ينير امام خمي(به تعب »قضا« ـ ) و ينيير محقـق نـا  ي ا ي
بـر   ياسـ يفقـه س ، گـر يد سوياز اند. ر احمدبن حنبل) استفاده کردهي(به تعب »ازتيح«

و  ياسياز آن در مسائل س توانيو نم الجمله دارديت فيحج، هايحداقل يخالف ادعا
در باب حکومت داشته باشد.  ييهاتواند گزارهيم ياسيفقه سنظر کرد. صرف ياجتماع

 يمنافات ياسيبا فقه س ياسيس ة،تعامل فلسف، »يهمرو« ةيو بر اساس نظر، اين با وجود
مسـتقل فـرض    ياسيتواند از فقه سيم ياسيس ةندارد. فلسف ياسيس ةبا استقالل فلسف

بـر اسـاس    داشته باشـند.  يهمرو يکديگرگر با يد يعلم ةاما همانند هر دو رشت ،شود
تواننـد بـه هـم    يمـ  »دولـت « ةينظر ياحدر خصوص طر يعلم ةن دو رشتيا، ن مبنايا
  رسانند. ياري

  
  منابع

، بيـروت ، هاالسـالمي  الشـریعة  املصـلحة يف ضـوابط  ، سعيد رمضـان  محمد، يبوطال .١
 .١٤١٢، دارالمتحده

 .١٣٠٦، ناصرخسرو، تهران، كتاب التعريفات، محمدبن  يعل، يجرجان .٢

 .۱۹۹۵، يشاد، لندن، كمت و حكومتح، يمهد، ييزد يحائر .٣

(احكـام حكـومتي و    ٧، جو مصـلحت  ياحكام حكـومت ، »يضوابط احكام حكومت«، يعل، يحسين .٤
 .١٣٧٤، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ،تهران، مصلحت)

 .١٣٨١، نمايهست، تهران، عهيش ياسيس ةشيقدرت در اند عيتوز، صادق ديس، حقيقت .٥

ـ  .٦ (زمستان  ٤٨ش ، ياسيعلوم س، »عهيدولت در فقه ش يهاهيو نقد نظر يبررس«، ـــــــــــــ
١٣٨٨.( 

ـ  ةفصـلنام ، »عهيشـ  ياسـ يدر فقه س يشناختروش يلوتح«، ــــــــــــــ  .٧  يپژوهشـ  ـ   يعلم
 ).١٣٨٩(بهار  ٢٩ش ، يشناسعهيش
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، (مجموعه مقـاالت)  ،٢، ج اجتهاد و زمان و مكان ،»استنباط و زمان و مكان« ــــــــ ،ــــــ .٨

 .١٣٧٤، يتنظيم و نشر آثار امام خمين ةمؤسس، قم

 ).١٣٨٤(بهار  ١٣ش ، شهيفرهنگ اند، »د مصلحتيتحد« ــــــــــــــ ، .٩

 .١٣٦١، يب اسالمانقال يمرکز مدارک فرهنگ، تهران، نور ةصحيف، اهللاروحسيد ، يخمينموسوي  .١٠

 .١٣٧٣، ينيم و نشر آثار امام خميتنظ ةمؤسس، تهران، هيت فقيوال ــــــــــــــ ، .١١

 .١٣٧٦، صراط، تهران، مدارا و مديريت، ميعبدالکر، سروش .١٢

 .١٣٧٢، صراط، تهران، يدئولوژياز ا ترفربه ــــــــــــــ ، .١٣

 .١٣٧٨، صراط، تهران، نامه ـ استيس ــــــــــــــ ، .١٤

 .١٣٧٩، صراط، تهران، ينداريو د يارين شهريآئ ــــــــــــ ،ــ .١٥

 ).١٣٧٣ ي(آذر و د ٢٢ش ، انيک ةمجل، »يدانش و دادگر« ــــــــــــــ ، .١٦

 ).١٣٧٨بهشت ين و اردي(فرورد ٤٦ش ، انيک ةمجل، »فقه در ترازو« ــــــــــــــ ، .١٧

 .تايب، المعرفهدار، بيروت، هاصول الشريع يالموافقات ف، ابو اسحاق، يشاطب .١٨

 .١٣٦١، يدفتر تبليغات اسالم، قم ،يسياس فقه، ابوالفضل، يشكور .١٩

 ق. ١٤٠٠، دارالتعارف، روتيب، اقتصادنا، باقرمحمدديس، صدر .٢٠

 .١٣٨٠، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، احكام حكومتى و مصلحت ،اهللا سيف صرامى، .٢١

 .١٣٦٧ ،اميركبير، تهران ،يسياس فقه، يعباسعل، يعميد زنجان .٢٢

ـ ، (مصـاحبه) » عهيش ياسيدر فقه س يلتأم« ــــــــــــــ ، .٢٣ ـ   ةمجل (بهـار   ،٤ش، يعلـوم سياس
١٣٧٨.( 

 .١٣٦٨، دارالذخاير، قم، علم االصول يف يالمستصف، محمدابوحامد ، يغزال .٢٤

 .١٩٣١، هالسعاد مطبعة، مصر، امين محمد عثمان ةممقد، احصاء العلوم، محمدابونصر ، يفاراب .٢٥

 .١٩٦٨، دارالمشرق، بيروت، يمحسن مهد :تحقيق، يو نصوص اخر امللة ــــــــ ،ــــــ .٢٦

 .١٣٨٩، ين ،تهران، زادهرضا نجف ةترجم ،استيست سيد زتولّ، شليم، فوکو  .٢٧

 .١٣٧٦، ين ،تهران، عهيدولت در فقه ش يهاهينظر، محسن، وريکد .٢٨

 .١٣٧٩، نو طرح، تهران، نياز د يبر قرائت رسم ينقد، محمد، يشبسترمجتهد  .٢٩
-mojtahedshabestari.blogfa.com/post: در ،(مصـاحبه) » حقوق بشر« ــــــــــــــ ، .٣٠

١٢.aspx. 
 .١٣٨٣، طالبيبن اب يمدرسه امام علتا، بي، »كتاب البيع« ،انوار الفقاهه، ناصر، يمكارم شيراز .٣١



  
  
  
  
  
  

  
  ٢٢٣     »دولت« و نظرية فقه سياسي

 
 ١٣ش ، شهياندفرهنگ ، »تاهل سنّ يدر فقه سياس همقاصد الشريع ةنظري«، منصور، يراحمديم .٣٢

 ).١٣٨٤(بهار 

ـ يو حکومـت د  يمصلحت همگـان «، يعل ديس، يرموسويم .٣٣ (بهـار   ١٣ش ، شـه يفرهنـگ اند ، »ين
١٣٨٤.( 
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