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چکیده

و مبتنی  فقه  کل   ی در  و نگرشی جار یکرد  رو که  پویا است  از مباحث فقه  فقه حکومتی 

با تشکیالت  کم  از دین است و حکومت اسالمی، دارای قدرت حا کثری  بر دیدگاه حدا

که به اجرای قوانین شریعت و موازین اسالمی می پردازد.  سیاسی و قوای مختلف است 

رابطه و نسبت بین فقه حکومتی و حکومت اسالمی یکی از مسائل مهم است که می تواند 

ی رساند. از سویی فقه  ی نقش فقه در عرصۀ حکومت و ساماندهی آن یار به شفاف ساز

کند  حکومتی تالش می کند تا دستورها و بایدها و نبایدهای شریعت را به گونه ای تحلیل 

، حکومت اسالمی هم از این نگرش  که در حکومت اسالمی اثربخش باشد و از دیگر سو

ک و چابک می سازد. با  پشتیبانی می کند و هم با عرضۀ نیازهای خود به فقه، آن را چاال

توجه به اهمیت رابطه میان فقه حکومتی و حکومت اسالمی، این نوشته تالش می کند تا 

کید شده که عالوه بر این که نسبت  نسبت میان آن دو را بررسی کند. در فرضیه بر این امر تأ

با  ولی  و تکاملی است،  ترابطی  تعاملی،  به صورت  بین فقه حکومتی و حکومت اسالمی 

توجه به فرض های مطرح شده می توان این نسبت را در عموم و خصوص مطلق ردیابی کرد 

که در این روند از آن بهره برده می شود،  که کتاب و سنت و عقل بر آن داللت دارد. روشی 

که در آن از همۀ ظرفیت های فهم متن استفاده می شود و تحلیل  روش استنباطی است 

رابطه  ارائۀ  برای  تالش  حاضر  پژوهش  ی  نوآور است.  توصیفی-تحلیلی  به صورت  داده ها 

کنون بررسی نشده است. بین فقه حکومتی و حکومت اسالمی است که تا
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مقدمه

یکـردی جامـع، جامعه نگـر و نظام محـور بـه فقـه اسـت کـه می توانـد در همـۀ  فقـه حکومتـی رو

گـون  ی کـرده و بـرای گشایشـگری مسـائل و معضـالت گونا سـاحت های حکومـت نقـش بـاز

ى ادلـه تفصیلـی در چهارچـوب یـك  کارآمـد باشـد و »احکام شـرعی فرعـی از رو حکومتـی 

کم« )صرامی، 1390( را نتیجه  دهد. حکومت اسـالمی  سـازمان متشـکل مبتنی بر قدرت حا

تی سیاسـی و قـوای مختلـف، بـر اسـاس شـریعت  کمـه، دارای تشـکیال بـه معنـای قـدرت حا

، 1989، 6( و موازیـن اسـالمی )موسـوی خمینـی، 1378، 5، 449-448( اسـت. )صـدر

یکرد قابل بررسی است: تعیین نسبت فقه حکومتی و حکومت اسالمی از دو منظر و رو

یخــی و پیشــینه ای کــه در آن بــه فقــه فعلــی در بســتر  یکــرد توصیفــی: از منظــر تار الــف. رو

یکــرد، مــا  زمــان و در قالــب احــکام و مســائل موجــود آن نگریســته می شــود؛ بــر اســاس ایــن رو

یــم و بررســی  کنــون می نگر بــه مجموعــۀ فقــه موجــود و احــکام و مســائل آن از آغــاز تدویــن تا

می کنیــم کــه فقــه در کدام یــک از مراحــل، مراتــب، مســائل و احــکام خــود محتــاج دخالــت 

حکومــت اســت و بــر طبــق آنچــه به عنــوان میــراث فقهــی بــه مــا رســیده اســت، نســبت آن بــا 

ــا این کــه نســبت فقــه و حکومــت  حکومــت را تعییــن می کنیــم. بنابرایــن در ایــن نــگاه، مــا ب

یــم )مشــکانی، 1390(. کنــون بــوده، ســروکار دار یــم، بلکــه بــا آنچــه تا ی ندار چــه بایــد باشــد، کار

یکــردی بــا نــگاه فلســفی و به صــورت ثبوتــی اســت کــه در آن بــر فقــه  یکــرد توصیــه ای: رو ب. رو

کیــد می شــود و بررســی می گــردد کــه نســبت حقیقــی فقــه و حکومــت  مطلــوب و حکومتــی تأ

کتفــا نمی شــود. چــه بایــد باشــد و صرفــًا بــه آنچــه موجــود اســت، ا

کــه  کافــی نباشــد؛ چرا شــاید بررســی فقــه موجــود بــرای تعییــن نســبت فقــه بــا حکومــت، 
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کــه تمــام  در صورتــی فقــه موجــود، آینــه تمام نمــای نســبت فقــه و حکومــت خواهــد بــود 

ظرفیت هــای فقــه بــه فعلیــت رســیده و زمینــۀ ظهــور و بــروز آن در جنبه هــای مختلــف زندگــی 

کــه در فقــه فــردی از همــۀ توانمندی هــای فقــه اســتفاده  انســان فراهــم شــده باشــد؛ امــا ازآنجا

نشــده، زمینــۀ توســعه و گســترش همه جانبــۀ آن در همــۀ جنبه هــای زندگــی بشــری فراهــم 

نشــده اســت. بنابرایــن، در اصــل، بــرای تعییــن نســبت فقــه و حکومــت بایــد بــه فقــه مطلــوب 

نظــر داشــت و بــه ظرفیت هــای آن نگریســت.

پژوهــش حاضــر در پــی بررســی نســبت بیــن فقــه حکومتــی بــا حکومــت اســالمی اســت. در 

کیــد شــده کــه عــالوه بــر اینکــه نســبت بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت  فرضیــه بــر ایــن امــر تأ

فرض هــای  بــه  توجــه  بــا  ولــی  اســت،  تکاملــی  و  ترابطــی  و  تعاملــی  به صــورت  اســالمی 

مطرح شــده، ایــن رابطــه در نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق، قابــل رصــد و ردیابــی اســت؛ 

کتــاب و ســنت و عقــل می باشــد. روش استفاده شــده  کــه دارای ادلــه ای برآمــده از  امــری 

در ایــن نوشــته، روش اســتنباطی اســت کــه در آن از همــۀ ظرفیت هــای فهــم متــن، اســتفاده 

ی پژوهــش حاضــر این  می شــود و تحلیــل داده هــا به صــورت توصیفــی- تحلیلــی اســت. نــوآور

اســت کــه می کوشــد تــا رابطــۀ بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی را بررســی کنــد؛ امــری 

کنــون در نوشــته های دیگــر کمتــر بررســی شــده اســت. منابــع دربــارۀ نسبت ســنجی  کــه  تا

ی بعــدی ایــن  بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی یــا وجــود نــدارد و یــا نــادر اســت. نــوآور

اســت کــه نسبت ســنجی، از نظــرگاه نســب اربعــۀ منطقــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه 

یاضــی از نســبت بــه دســت می دهــد. ی منطقــی و ر تصــور

کــم بــر فقــه اســت کــه بــه همــۀ ســاحت های حکومــت  یکــردی حا فقــه حکومتــی، نگــرش و رو

فقــه  بــر  واقــع محیــط  در  و  ...( می نگــرد  و اقتصــاد، جامعــه شناســی  از سیاســت،  )اعــم 

اســت )ســیدباقری، 1399(. وصــف »حکومتــی« در اصطــالح فقــه حکومتــی، وصــف واقــع 
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و نفس االمــر احــکام شــرعی در مقــام ثبــوت نیســت، بلکــه وصــف شــیوۀ اجتهــاد و تفقــه در 

، 1390(؛ بــه ایــن منظــور کــه فقیــه در مقــام اســتنباط احــکام،  مقــام اثبــات اســت )ضیائی فــر

ادارۀ جامعــه و حکومــت و مصالــح و مفاســد آن هــا را لحــاظ کنــد. پس فقــه حکومتی به مثابه 

یــه دربــارۀ روش اســتنباط احــکام فقهــی اســت کــه در مقابــل روش و  یکــرد و یــک نظر یــک رو

یکــرد فــردی اســتنباط احــکام قــرار می گیــرد. در ایــن نگــرش، حکومــت نشــان دهندۀ جنبــۀ  رو

عملــی فقــه در برخــورد بــا تمامــی معضــالت اجتماعــی، سیاســی، نظامــی و فرهنگــی اســت. 

ــرد  ــل ف ــه را در عم ــم فق ــول محک ــم اص ــه می خواهی ــا چگون ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــدف اساس ه

و جامعــه پیــاده کنیــم و بتوانیــم بــرای معضــالت جــواب داشــته باشــیم )موســوی خمینــی، 

.)289 ،21 ،1379

ی از ســوی  کــه حکایــت از مسئله ســاز در ادامــه ضمــن تبییــن رابطــۀ تکاملــی و تعاملــی 

حکومــت اســالمی و گره گشــایی و حکم شناســی از ســوی فقــه دارد، تــالش می شــود تــا انــواع 

روابــط میــان فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی بررســی شــود.

1. نسبت ترابطی و تکاملی

کـه نسـبت بیـن فقـه حکومتـی و حکومـت اسـالمی،  کلـی می تـوان بـاور داشـت  در نگرشـی 

بـه  توجـه  بـا  بـا حکومـت اسـالمی  و تکاملـی اسـت؛ یعنـی فقـه حکومتـی  ترابطـی  تعاملـی، 

ظرفیت هـای فقـه و حکومـت، بـا یکدیگـر رابطـه و پیونـد برقـرار می کننـد و جنـس ایـن پیونـد 

هـم از نـوع تعاملـی و هم کنشـی اسـت و اثـر و نتیجـه ای کـه از ایـن تعامـل حاصـل می شـود، 

تکامـل یکدیگـر اسـت. ایـن نسـبت مثـل نسـبت های دیگـر ثابـت نیسـت، بلکـه پویاسـت و 

گـر دالیـل نقلـی نتواننـد نسـبت روشـنی  بـا ارتباط گیـری و تعامـل، به مـرور کامل تـر می شـوند. ا

از بیـن نسـب اربعـه بـه مـا بدهنـد، ایـن نسـبت قـدر متیقـن از اسـتظهارات نقلـی اسـت.
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میــان فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی، تعامــل و رفــت و برگشــتی همیشــگی اســت؛ فقــه 

ــه هنــگام ضــرورت،  ــا احــکام و قوانیــن خــود را بازشناســد و ب ی می دهــد ت ــار ــه حکومــت ی ب

، مســائل خــود را بــه فقــه ارائــه  از مســائل آن گره گشــایی کنــد و حکومــت هــم بــه هنــگام نیــاز

ــا و کارآمــد  کــی، اســتنباط نوشــونده و روزآمــد می کشــاند و آن را پوی ــه چاال می دهــد و آن را ب

می ســازد تــا ناظــر بــه واقعیت هــای اجتماعــی، نظــر دهــد و از انتزاعیــات خــارج شــده و بــه 

حــل و گشــایش امــور سیاســی- اجتماعــی بپــردازد؛ امــری کــه می توانــد آن را توســعه دهــد و 

بــه اثربخشــی آن بیفزایــد.

همچنــان کــه نســبت تکاملــی نیــز بیــن آن دو برقــرار اســت؛ هــم فقــه در رفــت و برگشــت های 

کارآتــر و بــه روز می شــود و هــم  میــان مســائل حکومتــی و اجتماعــی و سیاســی، قوی تــر و 

حکومــت اســالمی بــا مراجعــه بــه فقــه، دارای قوانیــن و مقــررات مســتند بــه شــریعت و کارآمــد 

می گــردد. پــس هــر کــدام بــه یکدیگــر هم افزایــی نمــوده و همدیگــر را بــرای رســیدن بــه نقطــۀ 

ی می دهنــد. ــار مطلــوب ی

2. نسبت تباین

ــان دو مفهــوم کلــی داللــت  ــر نســبت جدایــی می تبایــن، اصطالحــی در منطــق اســت کــه ب

ی، 1386، 47-48( و  ک می باشــد )حلــی، 1414، 223؛ راز می کنــد و بــه معنــای عــدم اشــترا

ی، 1390، 51؛ حلــی، 1414، 227(؛ 2. تبایــن  بــر دو قســم اســت: 1. تبایــن کلــی یــا مطلــق )راز

ی، 1386، 48-49(؛ کــه در تحقیــق حاضــر تبایــن کلــی منظــور اســت. جزئــی )راز

در ترکیــب فقــه حکومتــی، یــک مفــروض قــرار دارد و آن ایــن اســت کــه فقــه می توانــد یــا بایــد 

یکــردی داشــته باشــد که بتــوان از آن برای حــل معضالت حکومت  حکومتــی باشــد؛ یعنــی رو

گر فقه، حکومتی باشد و حکومت، اسالمی، نمی توان ادعا کرد که  اسالمی بهره گرفت.  پس ا
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یسم  بینشان رابطه ای نیست و نمی تواند نسبتشان تباین باشد. هرچند کسانی که به سکوالر

 بــاور دارنــد و بــه نفــی مرجعیــت دیــن در نهــاد دولــت و حکومــت رأی می دهنــد، اصــوًال آن 

یــم. مفــروض را نیــز قبــول ندارنــد کــه در ادامــه بــه آن می پرداز

کــه بــرای نســبت بیــن فقــه و حکومــت قابــل تصــور اســت، نســبت تبایــن  احتمــال اّولــی 

ــر هیچ یــک از مصادیــق حکومــت  ــه ایــن صــورت کــه هیچ یــک از مصادیــق فقــه ب اســت؛ ب

.ک.  صــدق و همپوشــانی نــدارد و هرکــدام مقولــه و مفهومــی جــدای از یکدیگــر دارنــد )ر

نمــودار شــماره یــک(.

نمودار شماره )1(:

گرفتــه  خدمــت  بــه  کــه  عرصه هایــی  تمامــی  در  انســان  عقــل  اســتقالل  بــر  دیــدگاه،  ایــن 

کیــد دارد، بــدون آن کــه عقــل انســان را نیازمنــد امــور دینــی و معنــوی بداند)اعــوان می شــود تأ

 .)1375 زاده و اردکانی،  ینی واحمدی و دینانی وحدادعادل وشــماعی وماهرو ى وآو

بــر اســاس ایــن احتمــال، رابطــۀ بیــن فقــه و حکومــت، نفــی می شــود. ایــن گــروه معتقدنــد کــه 

اصــوًال مقولــۀ حکومــت و سرپرســتی اجتماعــی بــا مقولــۀ فقــه، بیگانــه اســت و فقــه ارتباطــی 

گــر فقــه در گوشــه ای از معیشــت و  بــا مقولــۀ حیــات اجتماعــی و تکامــل معیشــت نــدارد و ا

حکومــت و اجتمــاع دخالــت کنــد، آن را دخالــت َعَرضــی دانســته و جــزء مقــوالت حقیقــی 

فقــه نمی شــمارند )ســروش، 1388، 137؛ 1385، 163(. اصــل ایــن بحــث از تفکیــک بیــن 
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پناه،  یــه ای غربــی و وارداتــی اســت )خســرو ات و بالعــرض بــر می آیــد کــه نظر
ّ

مقــوالت بالــذ

ی از آن، مقــوالت دینــی را بــه دو دســته  1382، 85( و برخــی از اندیشــمندان مســلمان بــا پیــرو

تقســیم کرده انــد: مقــوالت مربــوط بــه ســعادت کــه ذاتــی دیــن هســتند و مقــوالت مربــوط بــه 

ــه  ــه فق ــگاه، ب ــرون از ســعادت و از مباحــث َعَرضــی دیــن می باشــند. ایــن ن معیشــت کــه بی

نیــز تســّری پیــدا کــرده اســت )مجتهدشبســتری، 1374، 300(. بــا ایــن تلقــی، طبعــًا رابطــه ای 

میــان دیــن و حکومــت قابــل تصویــر نیســت؛ چــه رســد بــه آن کــه بتــوان میــان فقــه حکومتــی و 

حکومــت اســالمی،  رابطــه ای برقــرار کــرد.

2.1. ادلۀ نسبت تباین میان فقه حکومتی و حکومت اسالمی

دالیلــی بــرای انــکار دخالــت فقــه در حکومــت ارائــه شــده اســت کــه در ادامــه بــه بیــان برخــی 

یــم: از آن هــا می پرداز

1. قــرآن کریــم: مهم تریــن اســتدالل مشــترک مخالفــان رابطــۀ فقــه و حکومــت، ایــن اســت کــه 

یــم کــه نخســتین و معتبرتریــن منبــع شــناخت قوانیــن و احــکام اســالمی اســت، بــه  قــرآن کر

موضــوع حکومــت و دولــت و سیاســت نپرداختــه و از ایــن مقولــه ســخنی بــه میــان نیــاورده 

اســت، پــس اصــوًال نوبــت بــه فقــه حکومتــی نمی رســد. علــی عبدالــرازق )1888–1966( بــا 

ی،   الَبــاغ« )شــور
ّ

یــَک ِااّل
َ
یُکــم ِبَوِکیــل« )انعــام، 66( و »ِان َعل

َ
ســُت َعل

َ
تمســک بــه آیــات »ُقــل ل

پیامبــر  دوش  از  را  دینــی  مســئولیت  از  فراتــر  وظایفــی  یــم  کر قــرآن  کــه  می کنــد  ادعــا   )48

برداشــته اســت )عبدالــرازق، 1966، 171(.

برداشــت مهنــدس بــازرگان نیــز از آیــات قــرآن این گونــه اســت کــه قــرآن ثمــره و خالصــۀ دعــوت 

ی بــرای دنیــا بــه مــا نمی دهــد، بلکــه مــا را  و زبــان رســالت اســت؛ نه تنهــا ســفارش و دســتور

یــد )بــازرگان، 1374(. مالمــت می کنــد کــه چــرا ایــن انــدازه بــه دنیــا می پرداز
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2. اســتداّلل بــه ســنت: بــا وجــود این کــه رســول گرامــی اســالم صلــی اهلل علیــه و آلــه بــا تشــکیل 

حکومــت و امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم بــا حکومــت خودشــان، حضــور اســالم و احــکام 

آن را در صحنــۀ سیاســت بــه نمایــش گذاردنــد، منکــران پیونــد فقــه و حکومــت بــرای اثبــات 

یــۀ خــود توجیهاتــی آورده انــد. نظر

عبدالــرازق ارتــکاز عمومــی مســلمانان و برداشــت آنــان از سیاســت را پذیرفتــه و اذعــان 

کــرم)ص( جــزء برنامــۀ رســالت  مــی دارد کــه شــاید بتــوان ایــن اندیشــه را کــه حکومــت رســول ا

آن حضــرت بــوده اســت، بــا ســلیقۀ عمومــی مســلمانان و آنچــه از احــوال ایشــان بــه ذهــن 

دانســت  همیــن  نیــز  را  مســلمانان  علمــای  جمهــور  آرای  و  دانســت  ســازگار  می رســد، 

کــرده و  انــکار  از اســاس  را  )ص(  ایــن حــال دولــت پیامبــر بــا  )عبدالــرازق، 1966، 145(؛ 

بــر قومــش، والیــت معنــوی اســت )عبدالــرازق، 1966، 141(. می نویســد، والیــت پیامبــر 

کــرم)ص( را جزئــی  1378(، حکومــت پیامبــر ا  – برخــی همچــون مهــدی حائــری )1302 

از وحــی الهــی نمی داننــد )حائــری، 1995، 143(. برخــی دیگــر ماننــد عــادل ضاهــر )تولــد 

و  شــرایط  از  ناشــی  را  کــرم)ص(  ا پیامبــر  حکومــت  و  دولــت  لبنانــی،  اندیشــمند   )1936

پایــی دولــت اســالمی را منتفــی  وضعیــت عصــر پیدایــش و رشــد اســالم دانســته و نیــاز بــه بر

یــد )1943- 2010(، دولــت  می داننــد )خالدتوفیــق، 1377(؛ و افــرادی چــون نصــر حامــد ابوز

پیامبــر را تنهــا بــر اســاس اتفــاق و تصــادف تفســیر می کننــد )خالدتوفیــق، 1377(.

3. ثبــات فقــه و تغییــر حکومــت: مهم تریــن دلیــل بــر عــدم مرجعیــت فقــه در امــور حکومتــی و 

، معضــل ثبــات فقــه و تغییــر حکومــت اســت. حاصــل اســتدالل  نســبت تبایــن میــان آن دو

ــوان بیــان کــرد کــه همــۀ اصــول و مؤلفه هــای فقــه،  ــه می ت ــه نســبت تبایــن را این گون قائلیــن ب

امــرى مقــدس، آســمانی، پایــدار و غیرقابل نقــد و اعتــراض و دگرگونــی اســت؛ درحالی کــه 

حکومــت آمیختــه بــا مســائل بشــری و احیانــًا ضداخالقــی و فســاد و آلودگــی اســت و هرگــز 
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و  و تحــّول اســت  و دائــم در حــال تغییــر  نــدارد )عمیــد زنجانــی، 1375(  ثبــات  حالــت 

ــا ایــن وصــف، فقــه نمی توانــد در ادارۀ  مناســبات موجــود در آن پیوســته دگرگــون می شــود؛ ب

حکومــت کارایــی و مرجعیــت داشــته باشــد.

ی دســتورات کلــی اســت و سیاســت امــور  گروهــی از ســکوالرها بــر ایــن باورنــد کــه دیــن حــاو

یــخ را دارد، باالتــر از آن اســت  جزئــی اســت و شــأن دیــن کــه داعیــۀ هدایــت بشــر در طــول تار

کــه بــه امــور جزئــی یــک عصــر بپــردازد.

،  علــی عبدالــرازق تمــام نتایــج و لــوازم دیــن اســالم را از خالفتــی کــه مســلمانان  از دیگــر ســو

معرفــی می کننــد، مبــّری می دانــد و می گویــد: »خالفــت هیــچ عالقــه ای بــه دیــن نــدارد و 

همین طــور قضــا و دیگــر مســائلی کــه از وظایــف دولــت اســت. همــۀ این هــا از امــور سیاســی 

محــض هســتند کــه هیــچ ربطــی بــه دیــن ندارنــد. دیــن در ایــن مــورد، نــه قولــی دارد و نــه امــری 

و نــه منعــی، بلکــه آن هــا را بــه عهــدۀ خــود انســان گذاشــته تــا مطابــق احــکام عقــل و تجــارب 

امــم و قواعــد سیاســت ســامان دهــد« )عبدالــرازق، 1966، 192(.

ی و  در تلقـی حداقلـی، دیـن و فقـه وارد عرصـۀ تنظیم گـری، سامان بخشـی، سیاسـت گذار

کتفـا می کنـد و بـراى بهبـود  ی نمی شـود و بـه بیـان احـکام عـام و ارزش هـاى کلـی ا قانون گـذار

مربـوط  برنامه هـاى  کلیـات  حتـی  می پـردازد.  اخالقـی  اندرزهـاى  بـه  فقـط  دنیـوى،  زندگـی 

بـه تنظیـم زندگـی دنیـوى در دیـن موجـود نیسـت )مجتهدشبسـتری، 1375، 81(. ازایـن رو 

مقـررات مربـوط بـه جنبه هـاى خاصـی از زندگـی اجتماعـی کـه در کتاب و سـنت آمده، هرگز 

نبایـد به عنـوان قانـون و برنامـه دائمـی تلّقـی شـوند )مجتهدشبسـتری، 1384، 106(.

2.2. نقد و بررسی دیدگاه تباین میان فقه حکومتی با حکومت اسالمی

دو  اسالمی،  حکومت  و  است  فقه  که  دین  از  بنیادین  و  مهم  بخشی  میان  ارتباط  دربارۀ 
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ى هم قرار  یکرد کامًال متفاوت با مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی خاص ُرودرُرو رو

گفتمان اسالم سیاسی بین امر سیاسی و مذهبی تلفیق می شود و سیاست  می گیرد. در 

در ارتباط با شریعت تبیین می گردد، اّما گفتمان رقیب بین امر سیاسی و مذهبی جدایی 

کارآمدى و غیرمقبول بودن سیاست دینی استدالل می کند. جهانی شدن  می اندازد و بر نا

گسترش آن می باشد.  کامًال غیرمذهبی و عرفی تلقی می کند و درصدد  را امری  سیاست 

بر  ى مؤثر  و نیرو از جلوه هاى جهانی شدن است  ى الگوى سیاست سکوالر یکی  عام ساز

 ،1382 )یا ن آرت،  است  سکوالر  سیاست  به  متمایل  ى  نیرو عمدتًا  شدن  جهانی  فرایند 

233(؛ امری که به طور طبیعی به جدایی میان فقه حکومتی و حکومت اسالمی می انجامد 

و حکومت و دولت را امری عرفی شده تحلیل و تلقی می کند.

ادعــای این کــه قــرآن و ســنت، و فقــه برآمــده از آن، بــه حکومــت و سیاســت و دنیــای مــردم 

ی از آیــات  کــه الزمــۀ آن نادیــده گرفتــن بســیار یــرا  ی ندارنــد، ادعایــی متقــن نیســت؛ ز کار

یــادی را کــه در زمینــۀ قضــاوت، حکومــت، سیاســت،  یــم اســت و آیــات و روایــات ز قــرآن کر

ــه  ــتقیم ب ــا غیر مس ــتقیم و ی ــورت مس ــه به ص ــی ک ــای اجتماع ــدادی از مقوله ه ــت و تع معیش

گــر احتمــال جدایی فقــه از حکومــت به صورت  آن هــا پرداختــه شــده اســت، منکــر می شــود. ا

خــاص و جدایــی دیــن از سیاســت به صــورت عــام، پذیرفتــه شــود، آثــار و پیامدهایــی را بــه 

ی از احــکام سیاســی اجتماعــی اســالم اســت؛  دنبــال خواهــد داشــت و آن فراموشــی بســیار

تعــاون سیاســی-  و  ی  ، مشــورت،  مشــارکت، همــکار امربه معــروف، نهی ازمنکــر از جملــه 

اجتماعــی، دفــاع و تقویــت بنیــۀ دفاعــی کشــور اســالمی، عمــًال از دایــرۀ سودرســانی بــه جامعه 

اســالمی خــارج می شــوند. ایــن جدایــی، فقــه را کــه پاســخگوی رفتارهــای مکلفیــن اســت، 

ی می کنــد و بــه حاشــیه می کشــاند. امــام خمینــی، قبــل از انقــالب،  پیامــد ایــن دیــدگاه  منــزو

را ایــن چنیــن توصیــف می کنــد:
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و  بـود  نوشـته شـده  کتاب هـا  تـوی  بـود عمـًال؛  گذاشـته شـده  کنـار  ابـواب فقـه  کثـر  ا »تقریبـًا 

گذاشـته شـده بـود؛ قـرآن می خواندیـم  کنـار  کثـر آیـات قـرآن هـم  گذاشـته شـده بـود و ا کنـار 

کـه مربـوط  کـه مربـوط بـه جامعـه بـود؛ آیاتـی  . آیاتـی  کنـار و می بوسـیدیم و می گذاشـتیمش 

کثـر آیـات مربـوط بـه ایـن  یـادی کـه ا بـه سیاسـت بـود؛ آیاتـی کـه مربـوط بـه جنـگ بـود؛ آیـات ز

کـه منسـی باشـد.  کـرده بودنـد  کـرده بودیـم؛ یعنـی مـا را وادار  مسـائل اسـت این هـا را منسـی 

در  غـرق  گاهـان  ناآ منطـق  در  فقاهـت  و  افتـاد  جـا  سیاسـت  از  دیـن  جدایـی  شـعار  وقتـی 

احـکام فـردی و عبـادی شـد، قهـرًا فقیـه هـم مجـاز نبـود کـه از ایـن دایـره و حصار بیـرون رود و 

در سیاسـت و حکومـت دخالـت نمایـد )موسـوی خمینـی، 1378، 15، 10-12( و عمـًال فقـه 

در چارچـوب مسـائل عبـادی محبـوس می شـود )موسـوی  خمینـی، 1378، 18، 89-87(.

ى  جریان اسالمی با اعتقاد به خداى واحد، مرجع اقتدار و قدرت در  توحید یا خدامحور

کمیت، والیت  نظام هستی اعم از تکوین و تشریع را خداوند می داند. بر این اساس، حق حا

که او اجازه داده است. از این منظر هرگونه شائبۀ  کسانی است  و اطاعت تنها از آن او و 

کریمه »َو  ى را نفی می کند و به جای »اصالت انسان« بر اساس آیۀ  اومانیسم یا انسان محور

ْمنا َبنی  ءاَدَم« )اسراء، 70(، »به کرامت انسان« معتقد است )قنبری، 1387، 18-17(. َقْد َکّرَ
َ
ل

همین کــه فقــه بــا زندگــی اجتماعــی مکلفــان ســر و کار دارد و می توانــد پاســخگوی نیازهــای 

فــردی و اجتماعــی و حکومتــی انســان در گــذر زمــان باشــد، دلیلــی بــر رد تفــاوت ذاتــی فقــه 

ــف دوران دارد و موضــوع آن رفتــار مکلــف 
ّ
و حکومــت اســت؛ چــون فقــه بــر مــدار فعــل مکل

ــی اســت و فقــه هــم احــکام ثابــت دارد و  اســت و ایــن فعــل مکلــف اعــم از دنیایــی و آخرت

. هــم احــکام متغّیــر

اشــکال عمــدۀ دیگــر دیــدگاه جدایــی فقــه از حکومت آن اســت که بدون حکومت اســالمی، 

گــر گفتــه شــود  اجــرا و عملیــات احــکام و حــدود الهــی بــا مشــکل جــدی روبــرو می شــود و ا
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کــه تنهــا تشــریع احــکام الهــی بــدون اجــرای آن هــا هــدف شــارع حکیــم بــوده اســت، الزمــۀ آن، 

لغــو بــودن تشــریع و کار غیرحکیمانــه خواهــد بــود کــه از شــارعی کــه رئیــس عقــال اســت، بــر 

ــد،  ــوده اســت و ایــن هــدف تحقــق نمی یاب ــه هدفــی ب ــد؛ پــس صــدور احــکام الهــی ب نمی آی

مگــر آن کــه در قالــب حکومــت، اجرایــی و عملیاتــی شــود.  

3. نسبت تساوی

ی یکــی دیگــر از نســب اربعــۀ منطقــی می باشــد و عبــارت اســت از صــدق  نســبت تســاو

ی کــه مصــداق هــر یــک عیــن  ؛ به طــور ــر مصادیــق کلــی دیگــر هــر یــک از مصادیــق کلــی ب

، 1397، 1، 154(؛ مثــل مفهــوم کلــی ناطــق و انســان. مصــداق دیگــری باشــد )مظفــر

ــبت  ــد نس ــالمی می توان ــت اس ــی و حکوم ــه حکومت ــن فق ــبت بی ــاالت در نس ــه احتم از جمل

ی باشــد؛  بــه ایــن صــورت کــه تمــام مصادیــق فقــه حکومتــی بــا مصادیــق حکومــت  تســاو

اســالمی صــدق کنــد. در ایــن احتمــال، امــری باالتــر از پیونــد بیــن فقــه و حکومــت طــرح 

.ک. نمــودار شــماره 2(: می شــود و آن عینیــت مصادیــق فقــه و حکومــت اســت )ر

ی )2(: نمودار تساو

ــا ماهیــت حکومــت کــه مربــوط  گــر از اختــالف ماهیــت فقــه کــه از جنــس دانــش اســت، ب ا

بــه امــر قــدرت اســت، صرف نظــر شــود، بــاز نمی تــوان مصادیــق حکومــت اســالمی را بــا 
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ی هــر دو بــا یکدیگــر قائــل شــد؛  مصادیــق فقــه حکومتــی یکــی گرفــت و بــه عینیــت و تســاو

ی از مباحــث همچــون  از امــور حکومــت، فقهــی اســت، چــون بســیار چــون تنهــا برخــی 

 ... ی، تربیتــی، کالمــی و یتــی، جامعه شــناختی، فرهنگــی، ســاختار ی، مدیر مســائل فــن آور

جــزء فقــه تلقــی نمی شــوند، ولــی جــزء مســائل حکومــت هســتند. البتــه تفطــن بــه ایــن امــر 

یکــرد فقــه حکومتــی کــه مســلط بــر کل امــور حکومــت  مهــم اســت کــه ایــن مســئله، نافــی رو

، هــر مســئلۀ حکومتــی کــه بــه نحــوی بــه حکــم فقهــی مرتبــط  اســت، نمی باشــد. بــه بیــان بهتــر

ــه فقــه حکومتــی مرتبــط اســت؛ حــال مســئلۀ  ــه حجیــت دینــی نیازمنــد اســت، ب اســت و ب

یکــرد موجــب نمی شــود کــه امــر  ؛ امــا ایــن رو ی باشــد یــا هــر امــری دیگــر حکومتــی- ســاختار

ی، مســئلۀ فقهــی شــوند، لــذا بنــا نیســت فقــه،  ــا فــن آور جامعه شــناختی یــا مســائل مرتبــط ب

ی اورانیــوم را پاســخ دهــد کــه امــری مربــوط بــه حکومــت  امــر مربــوط بــه چگونگــی غنی ســاز

ــی  ــه حکومت ــه فق ــوط ب ــه، مرب ــا ن ــت ی ــز اس ی جای ــاز ــا غنی س ــه آی ــم این ک ــا حک ــت، ام ــز اس نی

اســت؛ همچنــان کــه ممکــن اســت حکومتــی غیراســالمی هــم باشــد، امــا مســائلی مرتبــط 

ــا  ــط ب ــائلی مرتب ــه مس ــار ک ــا قاج ــه ی ــت صفوی ــد حکوم ــد؛ مانن ــته باش ــی داش ــه حکومت ــا فق ب

ــه نظــر  ــذا ب ــه. ل ــا ن ــا شــاه حــق اعمــال قــدرت دارد ی فقــه حکومتــی داشــته اند، مثــل آن کــه آی

ــت.  ــول نیس ــدان معق ــالمی، چن ــت اس ــی و حکوم ــه حکومت ی فق ــاو ــول تس ــه  ق ــد ک می رس

4. نسبت عموم و خصوص من وجه

یکــی از نســب اربعــه، عمــوم و خصــوص مــن وجــه اســت کــه میــان دو مفهومــی برقــرار اســت 

دارای مصادیقــی  یــک  هــر  ولــی  ک داشــته،  اشــترا و  برخــی مصادیــق همپوشــانی  در  کــه 

، 1397، 1، 156(؛ مثــل دو مفهــوم کلــی ســیاه و پرنــده.  مخصــوص بــه خــود اســت )مظفــر

و  عمــوم  نســبت  اســالمی،  حکومــت  و  حکومتــی  فقــه  بیــن  نســبت  احتمــاالت  از  یکــی 

:)3 شــماره  نمــودار  .ک.  )ر اســت  وجــه  مــن  خصــوص 
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نمودار شماره )3( 

ــارۀ فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی ارائــه شــد،  یــف و شــناختی کــه درب ــا توجــه بــه تعار ب

کــه برخــی از عرصه هــای فقــه حکومتــی بــا حکومــت  می تــوان ایــن نکتــه را مطــرح نمــود 

اســالمی مرتبــط اســت و برخــی از امــور حکومــت اســالمی بــر فقــه حکومتــی اثرگــذار اســت.

وجــه مشــترک بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی در نســبت عمــوم و خصــوص مــن 

کثــر و حداقــل خــود  وجــه، می توانــد به صــورت افزایشــی و کاهشــی متغّیــر باشــد و بــه حدا

ــی و  ــه حکومت ــن فق ــه بی ــن وج ــوص م ــوم و خص ــترک عم ــه مش ــه وج ــد و درصورتی ک ــل کن می

گــر بــه  کثــری شــدت می گیــرد و ا کثــر میــل کنــد، احتمــال قــول حدا حکومــت اســالمی بــه حدا

.ک. نمــودار شــماره 4(: حداقــل میــل نمایــد، احتمــال قــول حداقلــی شــدت پیــدا می کنــد )ر

نمودار شماره )4(:
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یکــردی اســت کــه همــۀ فقــه  کــه فقــه حکومتــی رو ــا ایــن همــه، بایــد در نظــر داشــت ازآنجا ب

را در بــر می گیــرد، طبعــًا ایــن نگــرش می توانــد در همــۀ حکومــت، کارآ و اثرگــذار باشــد؛ لــذا 

چنیــن نیســت کــه برخــی از احــکام فقــه حکومتــی در حکومــت اســالمی کارآمــد باشــد، بلکــه 

ی می کنــد و می توانــد گره گشــای مســائل آن باشــد  همــۀ احــکام آن در حکومــت نقــش بــاز

بــرد داشــته باشــد. همچنــان کــه صرفــًا برخــی از احــکام و مســائل حکومــت اســالمی بــا  و کار

فقــه حکومتــی مرتبــط اســت، زیــرا گاه مســائل، جامعه شــناختی اســت، گاه مربــوط بــه علــم 

...؛ لــذا از ایــن ســو درســت اســت  گاه فلســفی و کالمــی و گاه تربیــت،  یــت اســت و  مدیر

کــه هــر مســئلۀ حکومــت اســالمی ضرورتــًا بــا فقــه حکومتــی پیونــد نــدارد، امــا هــر مســئلۀ فقــه 

حکومتــی بــا حکومــت اســالمی مرتبــط اســت. البتــه ممکــن اســت چنیــن در ذهــن آیــد کــه 

بــه هــر حــال همــۀ امــور حکومــت توســط مکلــف انجــام می شــود و لــذا ذیــل مســائل فقــه قــرار 

یــم کــه بــا ایــن نــگاه همــۀ امــور انســانی اعــم از امــور و رفتارهــا در علــوم  می گیــرد؛ امــا بــه یــاد آور

پیچیــدۀ رایانــه ای تــا هســته ای و از رفتارهــای ســادۀ فــردی تــا رفتارهــای چندالیــۀ اجتماعــی، 

متصــف بــه یکــی از احــکام فقهــی اســت، لکــن ایــن امــر بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن امــور 

بــه مســئلۀ فقــه حکومتــی می گردنــد، بلکــه فقــه حکومتــی دربــارۀ حکــم و حجت منــدی آنهــا 

اظهــار نظــر می کنــد. پــس همان گونــه کــه اشــاره شــد، هــر مســئله ای از حکومــت کــه بــه حکــم 

ــد. از  ــی نمی کن ــا آن را فقه ــود، ام ــط می ش ــی مرتب ــه حکومت ــه فق ــاز دارد، ب ــدی نی و حجت من

ایــن بزنــگاه اســت کــه بایــد نســبت چهــارم، یعنــی عمــوم و خصــوص مطلــق را طــرح کــرد کــه 

ــم. ی ــه آن می پرداز در ادامــه ب

5. نسبت عموم و خصوص مطلق

نســبت دیگــری کــه در نســب اربعــه وجــود دارد، نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق اســت کــه 

عبــارت اســت از دو مفهــوم کلــی کــه یکــی از آن دو بــر تمــام افــراد کلــی دیگــر صــدق می کنــد 
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و قابــل حمــل اســت، لکــن آن دیگــری بــر بعــض افــراد ایــن کلــی منطبــق می شــود، نــه بــر 

جمیــع آن هــا؛ مثــل حیــوان و انســان کــه هــر دو دارای مفهــوم کلــی هســتند کــه حیــوان اعــم 

، 1397، 1، 155(. بــر اســاس ایــن احتمــال، فقــه  مطلــق و انســان اخــص مطلــق اســت )مظفــر

.ک. نمــودار شــماره 5(: حکومتــی اخــص مطلــق اســت و حکومــت اســالمی اعــم مطلــق )ر

نمودار شماره )5(:

کل نگـر و فقهـی بـه حکومـت دارد، پـس همـۀ  یکـردی  بـا توجـه بـه اینکـه فقـه حکومتـی، رو

بـرد دارد، چـون تلقی و نگره، حکومتی اسـت  احـکام فقـه حکومتـی در حکومـت اسـالمی کار

و مسـائل فقهـی، حکومتـی اسـتنباط می شـوند و از آن هـا بـرای گشایشـگری امـور حکومتـی 

، برخی از احکام و مسـائل حکومت اسـالمی با فقه حکومتی  اسـتفاده می شـود، از دیگر سـو

مرتبـط اسـت و همـۀ آن هـا فقهـی نیسـتند، لـذا هـر مسـئلۀ حکومـت اسـالمی ضرورتـًا در فقـه 

حکومتـی حضـور نـدارد و بـا آن در پیوند نیسـت؛ چرا که حکومت مسـائل غیرفقهی متفاوتی 

نیـز دارد، امـا هـر مسـئلۀ فقـه حکومتـی بـا حکومـت اسـالمی مرتبـط اسـت.

کــه  کــه از بیــن نســب اربعــه، آن نســبتی  کــرد  بــا توجــه بــه آن چــه ذکــر شــد، می تــوان بیــان 

بهتــر از بقیــه، رابطــۀ میــان فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی را توضیــح می دهــد، عمــوم و 

ی و ارتبــاط  یــف و مقدمــات پژوهــش، ســازگار خصــوص مطلــق اســت؛ چــون بــا فــروض و تعار

بیشــتری دارد و مؤیــد پیش فرض هــای تحقیــق اســت.



23 نسبت سنجی فقه حکومتی با حکومت اسالمی

5.1. ادلۀ مؤید نسبت عموم و خصوص مطلق میان فقه حکومتی و حکومت 

اسالمی

مهم تریــن و بحث برانگیزتریــن معنــاى آمیختگــی و رابطــۀ فقــه حکومتــی و حکومت اســالمی 

ایــن اســت کــه فقــه بــراى سیاســت، حکومــت و ادارۀ جامعــه، برنامــه، قانــون یــا اهــداف و 

اصــول کلــی تعییــن کــرده اســت، البتــه در گرایــش حداقلــی، دیــن بــراى سیاســت فقــط اصــول 

کثــری،  ، 1377، 67( و در گرایــش حدا کلــی و اهــداف معینــی دارد )قاضــی زاده و ضیایی فــر

ــا  ــگران ب ــی پژوهش ــت. برخ ــه اس ــوۀ آن در فق ــه جل ــد ک ــم می افزای ــن را ه ــر و معی گی ــن فرا قوانی

کاوش در آراى عــده اى از فالســفۀ اســالمی، ازجملــه ابن ســینا، خواجــه نصیرالدیــن طوســی 

کثــری را برداشــت کرده انــد. پایــۀ اصلــی ســخن ایــن فالســفه  و صدرالمتألهیــن، گرایــش حدا

ــا  را لــزوم هدایــت بشــر از ســوى پــروردگار عالــم تشــکیل می دهــد. کمــال ایــن هدایــت جــز ب

یــدگار جهــان کــه طبعــًا در  ارائــۀ قوانیــن معیــن و منظــم بــراى ادارۀ جوامــع بشــرى، از ســوى آفر

قالــب دیــن خواهــد بــود، امکان پذیــر نیســت )ســروش ، 1378، 47(.

کــه بــرای اثبــات نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق میــان فقــه حکومتــی بــا  تمــام ادلــه ای 

بــرد  حکومــت اســالمی اســتفاده می شــوند، بــرای نســبت عمــوم و خصــوص مــن وجــه نیــز کار

کیــد بــر ایجــاد پیونــد بیــن ایــن دو مفهــوم اســت،  دارد؛ چــون اولیــن ویژگــی هــر دو نســبت، تأ

کیــد ایــن بخــش بــر ادلــه ای اســت کــه بــه رابطــۀ عمــوم و خصــوص مطلــق می پــردازد. امــا تأ

5.1.1. جامعیت دین اسام، مقتضی مداخله فقه در حکومت

قلمــرو و جامعیــت دیــن در چنــد زمینــه مطــرح اســت: 1. قلمرو دیــن در دایره هستی شناســی 

...(؛  ــی و ــوم طبیعــی )اعــم از انســانی و تجرب ــره عل و مســائل فلســفی؛ 2. قلمــرو دیــن در دای

ــه مســائل حقوقــی و  ــه مســائل اخالقــی؛ 4. قلمــرو دیــن نســبت ب ى دیــن نســبت ب 3. قلمــرو

ى )مهریــزی، 1388(. رفتــار
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کــه عــالوه بــر حــوزۀ فــردی، بــه مســائل سیاســی و  زمینــۀ چهــارم همــان قلمــرو فقــه اســت 

ــوده و برنامــۀ ایجابــی دارد و ایــن  فرهنگــی و اقتصــادی در حــوزۀ اجتماعــی نیــز پاســخگو ب

مطهــری  اســتاد  اســت.  دینــی  متــون  از  کشــف  نیازمنــد  ایجابــی  برنامه هــای  و  پاســخ ها 

به واســطۀ  جامعیــت، کلیــت و تمامیــت اســالم، نبــوت تشــریعی را پایان یافتــه از طــرف دیــن 

یــم در  می دانــد )مطهــری، 1376 ،3، 73( و معتقــد اســت کــه عنــوان وســطیت کــه در قــرآن کر

ــی الّنــاس« )بقــره، 143( مطــرح شــده 
َ
ُکــم ُاّمــة َوَســطا ِلَتُکوُنــوا ُشــَهداء َعل آیــه »و کذِلــك َجعلنا

کثــری کــه قائــل بــه جامعیــت  اســت، تعبیــر قــرآن از »جامعیــت دیــن« اســت. در نســبت حدا

دیــن اســت، اســالم و فقــه را مکتــب و قانونــی جامــع و واقع گــرا می دانــد و بــه همــۀ جوانــب 

نیازهــای انســانی، اعــم از دنیایــی یــا آخرتــی، جســمی یــا روحــی، عقلــی و فکــری یــا احساســی 

و عاطفــی فــرد یــا اجتمــاع توجــه شــده اســت )مطهــری، 1377، 63(. ایــن امــر را هــر کســی کــه 

آشــنایی بــا احــکام و قوانیــن کتــاب و ســنت داشــته باشــد، می توانــد بــه آن شــهادت دهــد. 

که احکام عبادی اش سیاسی است. این جمعه،  به بیان امام خمینی، اسالم دینی است 

، این  این خطبه های جمعه، آن عید، آن خطبه های عید، این اجتماع، این مکه، این مشعر

منی، این عرفات، همه اش مسائل سیاسی است. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی 

آن، نسبت صد به یک هم بیشتر است، از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب 

است و همه احکام اسالم را در بردارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان 

ی از احکام مربوط به اخالقیات است، بقیه همه مربوط  نسبت به پروردگار است، مقدار

خمینی،  )موسوی  است  جامعه  تدبیر  و  سیاست  حقوق،  اقتصادیات،  اجتماعیات،  به 

کنار  یکردی، اسالم تنها به احکام فردی نمی پردازد، بلکه در  1379، 11، 132(. با چنین رو

بیان  را  زندگی بشری  و ساحت های مختلف سیاسی-اجتماعی  و مسائل  امور  آن، همۀ 

که همۀ جزئیات زندگی در همۀ اعصار را بیان  می کند. البته این امر به معنی آن نیست 

کرده باشد، بلکه مهم آن است که با توجه به اصول و مبانی ذکر شده در کتاب و سنت و با 
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بهره گیری از عقل و با روش اجتهادی، امکان  روزآمدی و کارآمدی احکام دین و فقه حفظ 

شده و می توان به تناسب زمان و مکان، احکام متفاوت را بیان کرد.

5.1.2. نیاز اجرای تعدادی از احکام فقهی به حکومت اسامی

ی از احــکام فقهــی، اجتماعــی و سیاســی هســتند و اجــرای آن هــا نیازمنــد تشــکیل  بســیار

حکومــت اســت و حکومــت اســالمی، بــدون فقــه کــه احــکام و قوانیــن آن را بیــان می کنــد، 

 ، ــر نیســت، احکامــی ماننــد جهــاد و دفــاع، مراحــل عملــی امربه معــروف و نهی ازمنکــر میّس

قضــاوت، مشــورت، اجــرای حــدود الهــی و بســط عدالــت اجتماعــی کــه یکــی از اهــداف 

اصلــی ســامانه سیاســی- اجتماعــی اســالم اســت، همــه نیــاز بــه حکومــت دارد و بــدون آن 

نمی تــوان بــه اجــرای ایــن امــور مهــم دســت یافــت.

گــون داشــته اند. گاهــی در مرجعــی  یــخ، تعامــل و شــرایط گونا »دیــن« و »دولــت« در طــول تار

واحــد جمــع شــده اند و گاهــی در اثــر برخــی عوامــل، از هــم جــدا افتــاده، در تضــاد و تعــارض 

به ســر برده انــد )احســانی، 1385(؛ مثــل زندگــی پیامبــر کــه نشــانگر آن اســت کــه آن حضــرت 

افــزون بــر مقــام نبــوت و ابــالغ دســتورات خداونــد، رســالت و وظیفــۀ پیــاده کــردن آن هــا را نیــز 

داشــته اســت و ایــن مهــم امــکان نداشــت مگــر بــا تشــکیل حکومــت و دولــت. چنیــن نبــوده 

ى بــه اجــراى دســتورات خداونــد  ی هــا بگــذرد و کار ی هــا، ســتم ها و کژرو کــه از کنــار ناهنجار

.)93 ،1385 ، نداشــته باشــد )ابن اثیــر

5.1.3. سیرۀ عملی پیامبران الهی و حضرت محمد)ص(

مطالعــۀ متــون دیــن اســالم نشــان می دهــد نه تنهــا پیامبــر اســالم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( 

کیــد می کــرد و پــس از هجــرت بــه مدینــه، بــه  بــر مســائل دنیــوی و حکومــت و اجتمــاع تأ

، ســیره و ســنت همــۀ انبیــای الهــی بــوده اســت؛  تأســیس حکومــت پرداخــت، بلکــه ایــن امــر
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یــم، بارزتریــن کار حضــرت موســای کلیــم )اعــراف، 103(  ــر اســاس آیــات قــرآن کر چنان کــه ب

و  بــا ظالمــان  مبــارزه  ابراهیــم خلیــل )علیهم الســالم(  و  )مائــده، 46(  و حضــرت عیســی 

طاغوت هــای زمــان خــود بــود و ســیرۀ مســتمره انبیــای الهی)علیهم الســالم( و حضــرت نبــی 

کــه  )علیهم الســالم(، به خوبــی روشــن می کنــد  کــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( و ائمــه اطهار ا

ــد و  ــا نبودن ــش بی اعتن ــروان خوی ــی پی ــور اجتماع ــود و ام ــۀ خ ــائل جامع ــه مس ــبت ب ــان نس آن

دخالــت در امــور اجتماعــی را از وظایــف خــود می دانســتند و ایــن وظیفــه نیــز بــر پایــۀ تعالیــم 

دینــی و الهــی تنظیــم می شــد و آنــان بــه آن عمــل می کردنــد تــا حســنات دنیــا بهــرۀ امــت 

اســالمی شــود، نــه اصــل دنیــا؛ یعنــی تدبیــر امــور زندگــی بــه شــکل احســن -کــه همــان رونــد 

دینــی اســت- موجــب اتصــاف دنیــا بــه حســنه خواهــد شــد و هــم تدبیــر حســنه آموز و هــم 

ــی،  ــت )جوادی آمل ــئون دنیاس ــام ش ــن در تم ــت دی ــارت از دخال ، عب ــنه مدار ــت حس سیاس

ــۀ دیــن کــه بخشــی مهــم از دســتورها و بایدهــا و  1386، 71-73( و ایــن دخالــت همه جانب

ــود. ــر نمی ش ــت میس ــکیل حکوم ــا تش ــز ب ــت، ج ــه اس ــای آن در فق نبایده

بررسی مفاد پیمان ها و نامه هاى سیاسی پیامبر و تحلیل سیرۀ نبوى نشان می دهد که دین 

و سیاست در آن، به واسطۀ مفاهیمی چون امت و شریعت، به یکدیگر پیوند می خورند. این 

مفاهیم به همان اندازه که دینی اند، سیاسی نیز هستند و صرفًا در ملکوت خداوند معنا پیدا 

نمی کنند. نتیجه گیرى  تحلیل سیرۀ پیامبر نشان می دهد که دین و سیاست در آن پیوندى 

این مستلزم  و  بر خالف مسیحیت دین شریعت است  با یکدیگر دارند. اسالم  تنگاتنگ 

پذیرش نوعی نظم سیاسی است که متضمن حفظ و اجراى شریعت باشد )دباشی، 1381(.

جمع بندی و برخی نتایج

در ایــن پژوهــش احتمــاالت عقلــی نســبت فقــه حکومتــی بــا حکومــت اســالمی ذکــر شــد 

گــر  ، ا و ادلــه و پیامدهــای برخــی به صــورت مختصــر بیــان گردیــد. در نســبت میــان آن دو
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ــر حــد ممکــن خــود میــل  کث ــه حدا حــد مشــترک بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی ب

گــر بــه حداقــل حــد ممکــن میــل کننــد،  کثــری شــکل می گیــرد و ا نمایــد، فقــه حکومتــی حدا

ی و حداقلــی و تبایــن مــورد مناقشــات  فقــه حکومتــی حداقلــی شــکل می گیــرد. نســب تســاو

کیــد  عقلــی و نقلــی قــرار گرفــت و رد گردیــد. نتیجــۀ ایــن پژوهــش بدیــن صــورت شــد کــه بــا تأ

یــف و  بــر رابطــۀ ترابطــی و تکاملــی بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی و بــا توجــه بــه تعار

فــروض پژوهــش، نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق، اقــوی بــه نظــر می رســد. نســبت حداقلــی 

و تبایــن میــان فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی از دیــدگاه کتــاب و ســنت و ادلــۀ عقلــی 

سســت بنیاد بــوده و بــا مبانــی عقلــی و دینــی تنافــی دارد.

کــه مجتهــد در فقــه حکومتــی، مســائل را بــا نگــرش و  کــرد  کیــد  از ایــن منظــر می تــوان تأ

یکــرد حــل معضــالت سیاســی- اجتماعــی اســتنباط و تحلیــل می کنــد و از نگــرۀ فــردی،  رو

ــه قلمــرو برداشــت احــکام سیاســی- اجتماعــی  حداقلــی و جامعه اندیــش خــارج شــده و ب

کــه طبعــًا ارتباطــی تنگاتنــگ میــان فقــه و حکومــت  یکــردی  و نظام ســاز وارد می شــود؛ رو

ــا در فقــه اســت. ــه وجــود مــی آورد و الزمــۀ آن نواندیشــی فقهــی و نگــرۀ پوی اســالمی ب

ــه نتایجــی کــه از ایــن پژوهــش حاصــل می شــود، از یک ســو گســترۀ حــوزۀ دانشــی  ــا توجــه ب ب

ی  تصــور عالقه منــدان  بــه  اســت  امیــد  و  می شــود  شــفاف تر  حکومــت  بــه  نســبت  فقــه 

نســبی و آغازیــن از نســبت بیــن فقــه حکومتــی و حکومــت اســالمی بخشــد و مقدمــه ای 

ی های بیشــتر در ایــن قلمــرو باشــد؛ و از ســوی دیگــر بــرای قانون گــذاران  بــرای اندیشــه ورز

و برنامه ریــزان حکومــت اســالمی ایــن بینــش را ایجــاد می کنــد کــه هرچــه بیشــتر و بهتــر از 

ظرفیت هــای فقــه حکومتــی بــرای پیشــبرد اهــداف حکومــت اســالمی اســتفاده نماینــد و بــا 

کثــری از فقــه حکومتــی بــرای مســائل حکومــت گام بردارنــد. پیش فــرض اســتفادۀ حدا
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