انقالب اسالمی و تحول در فقه سیاسی شیعه
کاظم سیدباقری
دریافت96/4/4 :

1

پذیرش نهایی96/6/20 :

چکیده
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انقالب اسالمی ایران موجب چه تحوالتی در فقه سیاسی
تحول درونی فقه سیاسی شیعه را رصد کرده و در پاسخ،
شیعه گردیده است .این نوشتار با رویکردی درجه دوِ ،
این فرضیه طرح شـده اسـت که با توجه به برخی زمینههای سیاسـی  -اجتماعی پس از انقالب اسلامی مانند
ورود بـه حـوزۀ قانونگـذاری ،اجـرای حـدود الهـی و عملیاتـی کردن آموزۀ مشـورت ،میتوان تحول در فقه سیاسـی
را در مـواردی ماننـد تلاش بـرای رسـیدن بـه دانـش مسـتقل فقـه سیاسـی ،ارائـۀ گزینـۀ بدیـل قـدرت ،تلاش برای
پویایـی فقـه سیاسـی ،توجـه بـه مصلحـت نظـام ،پذیـرش حـوزۀ عـرف در کنـار حوزۀ شـرع و گذر از نـگاه فردی به
نگاه جمعی ،رصد و ّردیابی است.

واژ گان کلیدی
فقه سیاسی شیعه؛ انقالب اسالمی؛ اجتهاد؛ شورا؛ مصلحت.
 .1استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیyahoo.com@sbaqeri86 .
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درآمد
ورود مدرنیتـه در ایـران بـه ویـژه رویدادهـای پـس از مشـروطه(1285ش و 1324ق ).موجـب
شـد تـا برخـی از داشـتهها ،پشـتوانهها و دانشـهای رشـد یافتـه در تمـدن اسلامی ،بـا چالشـها و
پرسشـهای جـدی روبـرو گردنـد .فقـه و فقـه سیاسـی 1بـه عنـوان رشـتهای کـه مسـتقیما بـا زندگـی
اجتماعی-سیاسـی و دغدغههـای جمعـی مسـلمانان در پیونـد اسـت ،در مسـیر تنـد تحـوالت،
پیشـقراول علـوم اسلامی بـرای مواجهـه ،هماهنگی ،مخالفـت ،انطباق و عدم انطبـاق رفتارها و
گفتارها با ارزشها و هنجارهای جامعه گردید .اهمیت فقه سیاسی به آن است که در برابر مظاهر
مدرنیته ،در رویکردی فعاالنه ،واکنش نشانداد و اندیشوران آن توانستند در سیر حوادث ایران
معاصر نقش بازی کنند .دانش فقه نمیتواند/نباید مانند فلسفه ،واکنش تاخیری از خود نشان
دهد و در روندی اسـتداللی ،تدریجی ،به تاثیرگذاری فلسـفی و هماوردی علمی امیدوار باشـد.
فقـه و فقـه سیاسـی میبایسـت تکلیـف جامعـه و مسـائل گوناگـون را در واکنشـی نسـبتا فـوری،
مشـخص میکرد .پس این دانش ،نمیتوانسـت از سـیر شـتابندۀ رویدادها و حضور موثر مدرنیته
بر کنار باشد که خصلت اجتماعی این دانش به او این اجازه را نمیداد ،بر فرض هم که رویکرد
انفعالـی برمیگزیـد ،چیـزی بـه جـز خموشـی ،خمـودی و یـاری بـه پیـروزی رقیـب تمامیتخـواه،
سودی دیگر نمیبرد.
این دانش پس از انقالب اسالمی ،با ساحتهایی جدید و فضایی دیگرگون روبرو شد و همین
امر موجب گردیده اسـت تا با چالشـها و پرسشـهایی مواجه شـود ،تحوالتی شـتابندهتر نسـبت به
دوران پیـش از آن بـه خـود بینـد کـه در طـول تاریـخ هـزار سـالۀ ایـن دانش بیسـابقه بوده اسـت .با
پیشرو به این
توجه به اهمیت تحوالت و بررسی روند حرکتی این دانش ،میکوشیم تا در نوشتۀ ِ

پرسش پاسخ دهیم که انقالب اسالمی ایران موجب چه تحوالتی در فقه سیاسی شیعه گردید،
طبیعـی اسـت کـه ایـن پیجویی صرفا با توجه به سـال  1357نمیباشـد؛ بلکـه تکاپوورز یهای
ّ
پیـش از انقلاب نیـز در ایـن عرصـه قابـل جسـتجو اسـت ،هـر چند کـه تجلی این تحـوالت پس از
پیروزی انقالب است .در پاسخ ،به این امر تاکید میگردد که فقه سیاسی شیعه ،پس از انقالب
 .1در این تحقیق ،منظور از «فقه سیاسی»« ،فقه سیاسی شیعه» ،مگر به غیر آن تصریح شود.
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اسلامی ،بـا توجـه بـه زمینههـای سیاسـی-اجتماعی ماننـد ورود بـه حـوزۀ قانونگـذاری ،برپایـی و
اجـرای حـدود الهـی و عملیاتـی کـردن آمـوزۀ مشـورت ،میتـوان سـاحتهای تحول فقه سیاسـی
شـیعه را در مـواردی ماننـد تکاپـو بـرای رسـیدن بـه دانش مسـتقل فقه سیاسـی ،ارائـۀ گزینۀ بدیل
قـدرت ،تکاپـو بـرای پویایـی فقـه سیاسـی ،توجه به اصـل مصلحت نظام اسلامی ،پذیرش حوزۀ
عرف در کنار حوزۀ شرع ،گذر از نگاه فردی به نگاه جمعیّ ،ردیابی کرد.
از فقـه سیاسـی ،تعریفهـای متعـددی ارائـه شـده اسـت ،برخـی آن را بـه فهـم احـکام سیاسـی
مکلفیـن ،تعریـف میکننـد و یـا عنوانـی بـرای کلیـه مباحـث جهـاد ،امـر بـه معـروف و نهـی از
منکر،حسـبه،خراج ،فـئ ،امـوال و ...کـه در فقـه اسلام مطـرح اسـت ،میداننـد (.عمیدزنجانی،
فقه سیاسـی )37 :به نظر ما فقه سیاسـی ،شـاخهای از اندیشـۀ سیاسـی اسلام اسـت که با تکیه
بر روش شناسی اجتهاد ،در عرصۀ اجتماع و سیاست ،نحوۀ پیوند شهروندان با دولت ،ارتباط
دولت اسالمی با دیگر دولتها ،مسائل نوپدید ،گشایشگری مشکالت اجتماعی و ارائۀ الگوهای
مطلـوب را بررسـی میکنـد(ر.ک .سـیدباقری )14 :1388 ،و منظـور از «تحـول فقـه سیاسـی» در
ایـن نوشـته ،تحـول فعـال ،طولـی و اسـتکمالی اسـت ،بـه معنـای آن کـه ایـن حـوزۀ فکـری از یـک
پوستۀ فکری و زمانی به در آمده و وارد عرصهای نوپدید شده است اما این پوشش جدید ،از امر
دگرگون شدۀ پیشین ،دارای نشان است و وارد دنیای نو شدن به معنای گسست کامل از سنت
نیسـت؛ این تحول بر اسـاس ،روش اجتهاد سـامان مییابد که تالشـی روشـمند و عقلی برای به
کف آوردن حجت و ظن شرعی در مسائل دینی ،متناسب با زمانها و مکانهای مختلف است.
تلاش خواهیـم کـرد تـا بـا رویکردی تحلیلی و با توجه به ظرفیتهـای روش اجتهاد ،این بحث را
به انجام رسانیم.

 .1چارچوب نظری
تحول در هسـتی ،جریان دارد و شـتابندگی آن در جامعه و امور سیاسـی ،بسـی بیشـتر است؛
بخشی از پاسخ به این تحولها بر عهدۀ فقه سیاسی است .برای فهم این که آن پاسخ تحولزا،
در چه فرایندی رخ میدهد ،دیدگاههایی گوناگون طرح میشود؛ دیدگاههایی مانند این که آیا
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تحـول آ گاهانـه اسـت یـا ناآ گاهانه؛ فعاالنه اسـت یا منفعالنه؛ تحمیلی ،تصنعی و بیرونی اسـت
یا درونی؛ یک سـویه اسـت یا چند سـویه؛ گسسـته اسـت یا اسـتکمالی .هر یک از این نگرشها،
پیامدهای خاصی به دنبال خواهد داشـت .برای نمونه اگر تحول ،تحمیلی باشـد ،یعنی دانش
فقه سیاسـی ،به جبر زمانه و فشـارهای بیرونی تحولیابد ،پس تحولی اصیل و روشـمند نیسـت؛
یا اگر منفعالنه باشد ،گویی فقه سیاسی منتظر میماند تا رویدادهایی رخ دهد و سپس از خود
ّ
واکنـش نشـان دهـد .بـه ادعـای ایـن نوشـتار ،فقه سیاسـی شـیعه ،در فراگـرد تحولی خود توانسـته
و میتوانـد پاسـخی فعـال ،دقیـق ،عمیـق و اصیـل بـرای مسـائل نوشـوندۀ جامعـه ارائـه دهد و این
پاسـخ کـه برآینـد تعامـل متـن و شـرایط سیاسـی -اجتماعـی اسـت ،بریـده از گذشـته و پیرامـون
نیست .نکتۀ مهم آن است که این تحوالت ،بر اساس روش شناسی بومی آن ،یعنی اجتهاد رخ
داده/میدهـد ،روشـی کـه هـم از ّ
تحجر و خمودگـی جلوگیری کرده و هم آن را در برابر تجددمآبی
و تجـدد اندیشـی و دوری از اصالـت ،بیمـه سـاخته اسـت .ایـن روش ،پویایـی و پایایـی؛ تحول و
اصالت را با هم به فقه سیاسی میبخشد؛ الزم به یادآوری است که در این فرگشت ،جوهرۀ فقه
سیاسـی بـدون تغییـر باقـی میمانـد ،جوهرهای کـه در مبانی و معیارهای ثابـت آن مانند والیت،
عدالت ،نصمحوری و بهرهگیری از عقل ،جلوهگر میشود.
نمودار شماره  :1تحول روشمند فقه سیاسی

متن و نص
شرایط سیاسی
 -اجتماعی

پرسشگریهای
جدید

عرضه به دستگاه
فقاهت
جامعه

تجزیه ،تحلیل
و پاسخ روشمند
اجتهادی

تحول فقه
سیاسی
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فقه سیاسی شیعه به هنگام پرسش و پاسخ ،با اجتماع و مسائل برآمدۀ از آن ،درگیر است،
در ایـن فراگـرد ،فقیـه همـاره بـا روش اجتهـاد ،بـه نصـوص دینی و عقل ،نظر دارد و در جسـتجوی
پاسـخ به شـرایط نوشـوندۀ سیاسـی -اجتماعی اسـت .نوع تعاملی که میان نص ،فقیه و شـرایط
جدیـد بـه وجـود میآیـد ،زمینههـای فهـم تحـول در فقـه سیاسـی شـیعه را فراهـم میسـازد؛ فقیه با
روش اجتهـادی خـود ،همـواره در حـال رفـت و برگشـت میان نص و شـرایط سیاسـی -اجتماعی
است و پاسخی که برمیآید ،از آن جا که روشمند است؛ میتواند به تحول اصیل در این دانش،
منجر شود.
نمودار شماره  :2فقه سیاسی در تعامل با نص و پیرامون

نص

فقه سیاسی
فقیه

شرایط سیاسی-اجتماعی

اما وقتی که تحول ،گسسته ،واکنشی ،بیرونی و تک سویه باشد ،فقه سیاسی شاید دگرگون
شـود ،اما از آن جا که به دور از مبانی،روش و اصالت اسـت ،در گذر زمان ،از اصالت خود تهی
میشود که به معنای دقیق کلمه ،تحولی در کار نیست ،بلکه دگردیسی و گسستگی است که
میتوان آن را «تحول ناروشمند»نامید:
نمودار شماره  :3تحول ناروشمند فقه سیاسی

جبر زمانه

انتقال جبر
تحول به
فقه سیاسی

جستجوی راه حل
بیرونی :اقتضائات
تجدد یا تحجر

تحول ناروشمند
فقه سیاسی

تهی شدگی از
اصالت
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دولـت مـدرن ،در ایـران پـس از مشـروطه ظهـور کـرد ،هـر چنـد کـه ناقـص الخلقـه بـود امـا از آن
زمان به بعد ،فقه برای پاسـخگویی به مسـائل و مقتضیات آن و زندگی سیاسـی جدید ،درگیری
بیشـتری پیـدا کـرد .لـذا در ایـن دوران ،فقـه سیاسـی در حـال گذر از روابط پیشـین ماننـد رابطه با
نظامهـای سـلطنتی بـه سـوی رابطـۀ بـا دنیای جدید اسـت .فقهـاء کم کم میآموزند کـه چگونه با
دولت مدرن و مقتضیات و لوازم آن  ،کنار آیند یا روبرو شوند .به تعبیر دیگر ،فقیهان به دورانی
متفـاوت وارده شـدهاند کـه بایـد موضـع خود و چگونگی تعامل شـریعت با آن را روشـن میکردند
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فقـه سیاسـی شـیعه ،دوران پـر فـراز و نشـیبی را پشـت سـر گـذارده اسـت ،از نظـر برخـی
پژوهشـگران ،فقـه شـیعه از آغـاز عصـر غیبـت تـا دورۀ معاصـر ،مراحـل مختلفی را طی کـرده که از
آن بـا عناوینـی چـون عصـر محدثان ،عصر اجتهاد ،عصر تقلید ،عصر پیدایش اخباریان و عصر
جدید اسـتنباط ،نام برده اند. (.ر.ک .ابوالقاسـم گرجی )12 :1375 ،همان گونه که در سـه قرن
اخیر نیز گذر از گرایشهای « اخباری» به «اصولی» و در عرصۀ نظریۀ سیاسـی گذر از «مشـروطه
اسلامی» به «جمهوری اسلامی» را شـاهدیم .در این دوره با «حاکمیت فقه سیاسـی»،یا «تحقق
نظریـۀ والیـت فقیـه» اساسـیترین تحـول در فقه سیاسـی شـیعه اتفاق میافتـد و آن ورود فقهاء به
مسند قدرت و ایفای نقش عملیاتی و نظری در نظامی سیاسی است.

 .2زمینههای سیاسی-اجتماعی تحول در فقه سیاسی بعد از انقالب اسالمی
چـاره اندیشـى بـرای دولـت اسلامى و درگیرهـای عملی بـرای اجـرای قوانین فقهی ،بسترسـاز
تحـول در ایـن دانـش گردیـده و میگـردد .امـام خمینی بر این باور بود که حکومت ،نشـان دهنده
جنبـه عملـی فقـه در برخـورد بـا تمامـی معضلات اجتماعـی و سیاسـی و نظامـی و فرهنگـی
است(موسـوی خمینـی ،1378 ،ج ) 289 :21بعـد از انقلاب ،ورود بـه حـوزۀ قانونگـذاری،
نظـارت ،برپایـی حـدود الهـی؛ اقامـۀ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر؛ رسـیدگی بـه امـور قضایـی و
عملیاتـی کـردن آمـوزۀ مشـورت شـکلی عملـی بـه خـود گرفـت ،ایـن ورود اسـتلزاماتی داشـته و
تحوالتـی را موجـب شـده کـه بـه برآمـدن ظرفیتهـای پیـدا و پنهـان فقـه سیاسـی انجامیده اسـت.
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ویژگـی مشـترک همـۀ ایـن شـرایط آن اسـت کـه به وجود آورندۀ پرسشـها و نیازهـای جدید بودهاند
و در فقـه سیاسـی و تحـول آن ،نقـش بـازی کردهانـد .در ادامـه با توجه به گسـتردگی بحث ،تنگی
مجـال و اهمیـت فـراوان ورود فقـه سیاسـی بـه حـوزۀ قانونگـذاری و اجرایـی کردن آموزۀ مشـورت،
این دو مورد را انتخاب کرده و به بررسی اجمالی آنها بسنده میکنیم.
 .2-1ورود به حوزۀ قانونگذاری

یکی از مسـائل اساسـی که از اوایل ورود تجدد به ایران و در سـدۀ گذشـته مطرح بوده،بحث
قانـون و قانونگـذاری بـوده کـه دشـوارهای جـدی در بحـث مقتضیـات زمـان و مـکان بـه شـمار
میآیـد .دربـارۀ اصـل قانـون ،کشـمکشهای بسـیاری وجود داشـته و زمانی که به دوران مشـروطه
ی متفکـران نمایانتـر میشـود .برخـی بـر آن بودنـد کـه سـخن گفتـن از
نزدیـک میشـویم ،رویارویـ 
جعـل قانـون و «نیـاز جامعـۀ اسلامی بـه تقنیـن» بـه معنـای نقـص احـکام دیـن خواهـد بـود و ایـن
امـر سـر از «بدعـت» و تقابـل بـا شـریعت درمـیآورد« .مـا طایفـه امامیـه بهترین و کاملتریـن قوانین
الهیه را در دست داریم .معلوم است که این قانون الهى ما مخصوص به عبادات نیست ،بلکه
ً
حکـم جمیـع مـواد سیاسـیه را بـر وجـه اکمـل و اوفـی داراسـت .لـذا مـا ابـدا محتاج به جعـل قانون
نخواهیم بود (.نورى )57 :1362 ،بر اساس این دیدگاه قانون همان است که در کتاب و سنت
آمـده اسـت،دیگر معنـی نـدارد کـه قانونـی دیگـر وضع کـرد« .مشـروطه،آزادی ،قانـون میخواهید،
هزار و سیصد و بیست و سه سال است که خداوند عالم به ما قانون به توسط محمد مصطفی
مرحمـت فرمـوده مـا قانـون مستشـار الدولـه و تقـی زاده و باقـر بقـال را الزم نداریـم (».کرمانـی،
،1366ج)343 :5
در همین زمان ،نائینی ،از زاویهای دیگر این بحث را مطرح میکند او دربارۀ قوانین موضوعه
و قانونگـذاری مینویسـد کـه بدعـت در صورتـی متحقـق گـردد که غیر مجعول شـرعی ،به عنوان
آن که مجعول شـرعی و حکم الهی ّ
عز اسـمه اسـت ،ارائه و اظهار و التزام شـود و اال بدون اقتران
بـه عنـوان مذکـور هیـچ نـوع الـزام و التزامی بدعت و تشـریع نخواهـد بـود» (.ر.ک .نائینی:1378 ،
 )74-73در همین راستا ،میرزا فضل علی آقا تبریزی،مجتهد اصولی،در دفاع از قانون و وضع
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آن در امور عرفی تاکید دارد که ما را حکم عرفی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت
نخواهـد بـود ،زیـرا کـه قانـون ،احکام واجـب و حرام را تغییر نخواهـد داد و قوانینی که به تصویب
مجلـس خواهـد رسـید عبـارت خواهـد بـود از دو قسـم:اول،اموری کـه شـرعا به طـور کلیت،امر به
آنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و عقالی اعصار است و دوم اموری که
باالصاله مباح اسـت ،لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسـلمین اسـت البد باید التزام
به فعل یا ترک آنها بشود ،مراد از احکام عرفیه مخالف با شرع نخواهد بود (»...آقا تبریزی ،بی تا:
 )۴۶۸در این کشاکش علمی ،سرانجام کفۀ ترازو به نفع باورمندان به قانونگذاری سنگین شد
و کـم کـم فراینـد امـور و تحـوالت شـرایط و نیازهـای متحول به گونهای به جلو رفت که با تاسـیس
جمهـوری اسلامی،رهبر کبیـر انقلاب اسلامی تاکیـد داشـت کـه مـا مـى خواهیـم یـک حکومتى
باشـد که الاقل تابع قانون باشـد ،تابع قانون اسلام باشـد و به صراحت سـخن از «قوانین مجعوله
صحیـح»( ر.ک .موسـوی خمینى،کوثـر ،1373،ج  251 :2یـا ر.ک ،1378 .ج  )462 :4و پیـروی
از آنهـا بـه میـان آورد .امـا آن فراگـرد بـه پایان نرسـید بلکه حتی در مراحل بعـد و با محوریت نظریۀ
والیـت مطلقـۀ فقیـه در نظـام اسلامی ،ایـن امـر مورد توجه قرار گرفت که ولـی فقیه با لحاظ ظرف
زمانـی خـاص ،میتوانـد از محـدوده و چارچـوب احـکام فرعیـۀ الهیـه ،پـا را فراتـر گـذارد و قانونـی
وضع کند که چارهگشای مشکالت نظام اسالمی باشد ،لذا امام خمینی؟هر؟ حوزۀ اختیارات
حاکـم اسلامی را از احـکام اولیـه و ثانو یـه فراتـر دانسـت و محـدود کـردن حـوزۀ اختیـارات حاکـم
اسلامی به این گسـتره را مشـکلزا خواند ،ایشـان در پاسـخ به نامۀ رهبر معظم انقالب اسلامی،
رئیـس جمهـور وقـت ،تصریـح کرد که اگر اختیارات حکومـت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه
اسـت ،بایـد حکومـت الهیـه و والیـت مطلقـه مفوضـه بـه نبـى اسلام؟ص؟ یـک پدیـده بـى معنـا و
ً
محتوا باشد ،اشاره مى کنم به پىآمدهاى آن که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد;مثال
خیابـان کشـىها کـه مسـتلزم تصـرف در منزلـى یـا حریـم آن اسـت در چهارچـوب احـکام فرعیـه
نیسـت...حکومت ،کـه شـعبه اى از والیـت مطلقـه رسـول اهّلل؟ص؟ اسـت ،یکـى از احـکام اولیـه
اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است .حاکم میتواند مسجد
یـا منزلـی را کـه در مسـیر خیابـان اسـت ،خـراب کنـد و پـول منـزل را بـه صاحبـش رد کنـد....و
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میتواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است،از آن،
مادامی که چنین است،جلوگیری کند،حکومت میتواند از حج که از فرائض مهم الهی است،
در مواقعـی کـه خلاف مصالـح کشـور اسلامی اسـت ،موقتـا جلوگیـری کنـد (.موسـوی خمینـی،
 ،1378ج .)153 :19
 .2-2تکاپو برای اجرایی کردن آموزۀ شورا

یکـی از شـرایط سیاسـی-اجتماعی بـرای تحـول فقـه سیاسـی پـس از انقالب اسلامی ،تکاپو
بـرای اجرایـی کـردن آموزههـای دینـی از جملـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ،نصیحـت حاکـم،
مشـارکت ،نظـارت و ..بـود کـه طبعـا سـاختار خـود را میطلبیـد و بـر حاملان فقـه سیاسـی بـود تـا
برای عملیاتی کردن آنها برنامهریزی کنند ،که ما برای نمونه ،آموزۀ ،مشورت را بررسی میکنیم.
نظام سیاسـی پیش از انقالب اسلامی ،نظامی اسـتبدادی و خودکامه بود که به نقش مشـورت و
رایزنی هیچ گونه حقی قائل نبود .انقالب اسالمی در راستای مبارزه با استبداد و یکه ساالری
بود و بیشترین دغدغۀ مردم و زمامداران نظام جمهوری اسالمی ،آن بود تا فرایند جمهوریت در
کشـور بـه گونـهای نهادینـه گـردد کـه جلـوی تمرکز قدرت را بگیـرد و افراد نتوانند با یک جا داشـتن
قـدرت و اختیـارات وسـیع ،بـه اسـتبداد،گرایش یابنـد .لـذا در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی
برای عملیاتی کردن این اندیشـه ،بر نظام شـورایی تاکید فراوان شـد؛ در این قانون ،بیش از صد
بـار لفـظ «شـورا» بـه کار رفتـه اسـت و امـوری چنـد در نظـام اسلامی مبتنی بر شـورا اسـتوار شـد که
میتوان جلوههای آن را در مجلس شورای اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت ،شورای نگهبان
قانون اساسی ،شوراهای شهر و روستا ،شورای عالی استانها ،شورای عالی امنیت ملی ،شورای
بازنگری قانون اساسی و شورای نظارت بر قانون اساسی مشاهده کرد.
در اصل سوم قانون اساسی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعـی و فرهنگـی خویـش»( واحـد پژوهـش مجلـس شـورای اسلامی ایـران )6 :1371 ،تاکیـد
شـده ،همـان گونـه کـه در اصـل هفتماین قانون به صراحت آمده اسـت« :طبق دسـتور قرآن کریم
«و امرهم شـور ى بینهم» و «شـاورهم فی االمر» شـوراها ،مجلس شوراىاسلامى و شوراهای گوناگون
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از ارکان تصمیمگیرى و اداره امور کشورند و باالترین مقام در کشور اسالمی نیز با مشورت به امور
میپردازد .در اصل 100جمهوری اسلامی نیز دقت شـده اسـت که امور مردم با شـوراهای شـهر و
روستا سامان مییابد( .ر.ک .همان )22 :در نظام شورایی همواره تالش میشود که عناصر نوین
وارد عرصۀ مدیریت اجتماعی و سیاسـی گردند و به اصطالح چرخش نخبگان شـکل میگیرد
و این امر که در نظام جمهوری اسالمی ،ظهور یافت ،برخالف نظامهای استبدادی است که در
آن نیازهـا از بـاال دیکتـه میشود،کسـی حـق نـدارد که هدف و دسـتور خودکامان مورد سـئوال قرار
گیرد و شخص نافرمانبردار مجازات سنگین میشود (.ر.ک .رفیع پور)388 :1376 ،
با این ترتیب ،بسـترهای عینی و عملیاتی کردن شـورا در نظام اسلامی بر پایۀ فقه سیاسـی،
فراهم شد و استلزامات تحولزا و خاص آن نیز پذیرفته شد.
نمودار شماره  :4زمینههای سیاسی-اجتماعی تحول:

زمینههای سیاسی-اجتماعی تحول در فقه سیاسی شیعه

ورود به حوزۀ
قانونگذاری

ورود به حوزۀ
نظارت

برپایی و اجرای اقامۀ امر به عملیاتی کردن
حدود الهی معروف و نهی از آموزۀ مشورت
منکر

رسیدگی به
اختالفات و
امور قضایی

 .3انقالب اسالمی و ساحتهای تحول در فقه سیاسی
در بسـیاری مـوارد ،تحـوالت بنیادیـن ،از سـاحتهای نظری آغاز میشـود ،هـر چند که این امر
بریده و گسسته از زمینهها و شرایط سیاسی-اجتماعی نیست .هر چند که با توجه به شتابندگی
رویدادهـای انقلاب اسلامی ،گاه دو عرصـۀ نظـر و عمـل ،نزدیـک بـه هـم میباشـند ،امـا چـون به
فراسـت بنگریم ،تحول اساسـی از حوزۀ نظری آغاز شـده اسـت .پس از بررسـی برخی زمینههای
سیاسی-اجتماعی تحولّ ،ردیابی ساحتهای تحول فقه سیاسی را در ادامه پیمیگیریم.
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 .3-1تکاپو برای رسیدن به دانش فقه سیاسی

فقـه سیاسـی در گـذر زمـان همـواره به عنوان گرایشـی در کنار و برگرفتـه از فقه عمومی ،مطرح
بـوده اسـت .مسـائل و آموزههـای سیاسـی -فقهـی در حاشـیۀ مباحـث فقـه عمومـی مطـرح بوده و
کسـی به دنبال حیثیتی مسـتقل برای آن نبوده اسـت .معموال در کتابهای جهاد ،دفاع ،حدود،
دیات ،امر به معروف و نهی از منکر ،خمس ،زکات و...مسائل سیاسی مطرح میشده و از آن جا
کـه مذهـب شـیعه در اقلیـت بـوده و از حـوزۀ قدرت و اعمال حاکمیـت ،بر کنار؛ لذا این مباحث
از حیث قلمروهای حکومتی ،چندان رشد و ژرفایی نیافته بودند .حتی بحث پر اهمیتی چون
عدالـت اجتماعـی کـه هـدف فروفرسـتادن پیامبران الهی اسـت(حدید ،125 ،و انبیاء ،)47 ،به
تعبیر مطهری ،مورد غفلت قرار گرفته و هنوز یک قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده که این
مطالب موجب رکود تفکر اجتماعی ما شده است (.مطهری.)170 :1403 ،
اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تعدادی از دشوارههای فقهی-سیاسی در جامعه مطرح
شـد و این گونه مباحث رونقی دو برابر یافت؛ مباحث مربوط به مسـائل سیاسـی و نظریۀ والیت
فقیـه و خوانشهـای متفـاوت بـه حلقـۀ بحثهـای عمیـق ،وارد شـد و مباحث کم سـابقهای مانند
مشـروعیت ،مقبولیـت ،کارآمـدی ،مشـورت ،عدالـت اجتماعـی ،نظـارت فقیـه ،وکالـت فقیـه،
نظریۀ انتخاب ،نظریۀ انتصاب ،نظریۀ مشروعیت دوگانه و...به کارزار مجادالت نظری در آمد.
بخشی از مباحث فقهی با صبغۀ سیاسی-اجتماعی که دچار فراموشی شده بود ،دوباره مطرح
شـد و مسـائل مسـتحدثه کـه هـر روز بـه وجـود میآمـد ،فقـه سیاسـی و اندیشـوران ایـن دانـش را بـه
چاال کی واداشت.
رویکـرد دانشـی بـه فقـه سیاسـی ،تلاش میکننـد تـا فقـه سیاسـی را بـه عنـوان یـک دانـش بـا
هویـت و ماهیتـی مسـتقل بپژوهـد و بسـترهای ژرفایـی هـر چـه بیشـتر ایـن دانـش را فراهـم سـازد،
البتـه ایـن امـر بـه معنـای آن نیسـت کـه ایـن دانـش از فقـه عمومـی جـدا شـود یـا روشـی دیگرگـون
برگیرد .در این رویکرد ،دین و سیاسـت در کنار هم دیده میشـود و جسـتجوی قوانین عملیاتی
بـرای اجـرای دسـتورهای دیـن و قانونگـذاری ،به هنگام بروز مشـکالت ،با بهـره از روش اجتهاد و
لحـاظ نیازهـای زمـان و مـکان ،یکـی از دغدغههـای آن اسـت؛ لـذا کـم کـم زمینههـای پرداختـن
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فقـه سیاسـی ،بـه مسـائل کالن اجتمـاع و فراتـر از تکالیـف فـردی ،فراهـم میشـود .بـه بیـان دیگـر
در یـک نـگاه ،فقیـه در صـدد اسـت تـا وظایـف افـراد مسـلمان را روشـن کنـد و مشـکالتی را کـه
در مسـیر اجـرای احـکام پیـش میآیـد مرتفـع سـازد و مکلفـان را در دیـنداری و شـریعتمداری
یـاری رسـاند .بـا ایـن نـگاه ،موضـوع فقـه ،مسـائل فقـه و حتـی مثالهـا و تقسـیم بندیهـای آن در
راسـتای تحقق آرمان فردگرایانه قرار میگیرد .اما نگاه دیگری هم هسـت مبنی بر این که افراد به
جـز هویـت فـردی شـان ،هویتـی جمعـی بـه نـام جامعـه نیز دارنـد که موضـوع احکام اسـت و فقیه
میبایسـت دو نوع موضوع را بشناسـد و احکام هریک را روشـن سـازد ،آن هم نه جدا از یکدیگر،
بلکـه ایـن دو هویـت جدایـی ناپذیرنـد و تفکیـک ایـن دو ،زمینـۀ کشـیده شـدن بـه نـگاه اول را
فراهـم میسـازد(مهریزی ،1379،ج  .)37 :1بنابرایـن نـگاه نظامـوار و کالن بـه فقه سیاسـی و فقه
نظـام سیاسـی منجـر بـه برآمـدن و آشـکاری توانمندیهـای آن ،تقویـت و بهسـازی نگـرش بـه آن،
شناسایی دقیق جایگاه احکام میگردد و به ما در ارائۀ نظامی الگو یاری میدهد .انبوه مسائل،
دادهها و دسـتورهایی که در حوزۀ احکام تاسیسـی ،وجود دارد و تایید سـیره و عرف عقال و لزوم
بهرهگیـری از تجربههـای عقلـی ،علمـی و عملـی دیگـران و وجود بسـیاری از احـکام امضایی ،به
فقه ظرفیتی باال میدهد تا برای رسیدن به اهداف خود ،برنامه ریزد و نظام سازی کند .در نگاه
دانشـی ،زمینههای نظریهپردازی و ژرفاندیشـی در موضوعات خاص سیاسـی فراهم میشـود.
ایـن دیـدگاه کـه برآینـد رویدادهـا ،پرسـشها و چالشهـای پـس از انقلاب اسلامی اسـت ،اگـر به
ژرفایی مورد کاوش پژوهندگان این حوزه قرار گیرد ،تحولی بنیادین را فراراه دانش فقه سیاسی،
قرار خواهد داد.
 .3-2تالش برای پویایی فقه سیاسی

اصـوال هـر گفتمـان و نظـام دانایـی بایـد تـوان آن را داشـته باشـد کـه بتوانـد خـود را هماهنـگ
بـا زمـان و مـکان کنـد و در شـرایط مختلـف ضمـن حفـظ اصالـت از انعطـاف کافـی نیـز برخوردار
باشـد ،ور نـه در گـذر زمـان،آن اندیشـه از حیـز انتفـاع سـاقط خواهد شـد و در محاق فراموشـی فرو
خواهـد رفـت .روش اجتهـاد ،توانمنـدی خوبـی در بازسـازی و بازآفرینـی دارد کـه آن را با تحوالت
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فکری و اجتماعی ،همراه میکند .در روش اجتهاد ،همواره تحول و پویایی وجود دارد؛ هر چند
در قرون متمادی ،تجدید و بازسازی آن کند بوده و آن طور که شاید و باید ،متحول نشده است.
زمان و زندگی دگرگونشونده انسانی که نیازها ،خواستهها و انتظارات او پویاست ،به روشی زایا
نیاز دارد که بتواند به فرایند پویندۀ تحول ،پاسخی در خور دهد .در این نوشته سخن از «تحول
فقه»اسـت اما این تحول بدون تحول در اجتهاد ،به سـامان نمیرسـد«.در اسـتنباط و برداشـت
احکام فرعی از دالیل شرعی،چارهای جز مراجعه به مبانی و مسائل اصولی نیست ،بدون آنها،
امکان اجتهاد و استنباط وجود ندارد ،آشکار است که اجتهاد در صدر اول اسالم ،کمحجمتر
بوده اسـت ،نسـبت به زمان ما که به بسـیاری امور نیاز اسـت ،همۀ این امور به سـامان نمیرسـد
مگر با رجوع به مسائلی که در کتابهای اصولی نگارش یافته است (.خراسانی)468 :1417 ،
فقـه سیاسـی پـس از انقلاب اسلامی ،از یـک سـو درگیـر مسـائل علمـی و عملی و سـاحتهای
مختلف امر حکومت ،قانونگذاری و حل مشکالت جامعه گردید که برای اولین بار با آن روبرو
شـده بود و از دیگر سـو با طرح و ارائۀ مباحث مختلف علمی ،بسـترهای نقد ،چالش و آزمایش
آموزههای فقه سیاسی فراهم آمد .در چند دهۀ اخیر بحث از مسائل گوناگون فقهی -اجتماعی
و امور حکومتی ،مورد توجه قرار گرفته ،طرح مسائلی مانند حکومت قانون ،آزادی ،مشروعیت،
مقبولیـت ،وکالـت ،والیـت مطلقـه ،حـق و تکلیـف ،وظایـف متقابـل شـهروندان و حکومـت،
جامعۀ مدنی ،مردمسـاالری دینی ،مصلحت نظام و ...باال گرفت ،مسـائلی که فقه باید به طور
فعال به آنها پاسخ دهد.
با توجه به این امر و چالشـهای گوناگونی که نظام و دولت اسلامی در عمل با آن روبرو شـد،
امام خمینی اذهان را به سوی اجتهاد راستین راهبری کرد ،امام ،نقص عمدۀ اجتهاد مصطلح
و علـت ناتوانـى آن را در پاسـخ گویـى بـه نیازهـا ،بـى توجهـى بـه عنصـر زمـان و مـکان در اجتهـاد
بیـان میکنـد و برایـن بـاور بـود کـه «زمـان و مکان دو عنصـر تعیین کننده در اجتهادند (.موسـوی
خمینـی،1378 ،ج )289 :21و بـه راسـتی معتقـد بـود که«:مهـم ،شـناخت درسـت حکومـت و
جامعه است که بر اساس آن ،نظام اسالمى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت
رویه و عمل ،ضرورى است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافى نمىباشد»(
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موسـوی خمینـی،1378 ،ج  )175 :21امـا ایشـان در مقابـل ،اجتهـاد مبتنـی بـر دو عنصـر زمـان و
مـکان را پویـا ،منعطـف و توانـا مـى دانـد .طبیعی اسـت که ظرف «تحول موضـوع» که به دنبالش
«تحول حکم»میآید ،زمان و مکان است و پذیرش آن شرایط است که فقیه روشنگر و اجتماعی
را بـه ایـن سـمت راهبـری میکنـد .شـرایط و دگرگونیهـای زمانـه قیدهایـى را به موضـوع مىافزاید
و آن را دگرگون مى کند و بالتبع بازخوانی نصوص دینی و برداشت از آنها نیز تحول مییابد.
 .3-3برجسته شدن اصل مصلحت

یکی از تحوالت اساسی پس از انقالب اسالمی توجه به توانمندیها و ظرفیتهای فقه بود
کـه یکـی از آنهـا ،مصلحـت اسـت .احـکام و دسـتورهای اسلامی همـراه بـا مصلحـت و منفعـت
میباشد که برخی از آنها برای ما قابل فهم و کشف است و برخی نیست .این امر در مطالعات
و پژوهشـهای دینـی و فقـه شـیعی ،تاریخـی دیرپـا دارد و طـرح آن در زمانـی کـه نظامـی سیاسـی
بـر اسـاس موازیـن شـیعی وجـود نداشـت ،تنهـا میتوانسـت در حیطـهای محـدود ،دگرگـون سـاز
و تحولآفریـن باشـد .لکـن نکتـۀ مهـم در ایـن بحـث ،طـرح «مصلحـت جمعـی و نظـام اسلامی»
میباشـد کـه درون نظریـۀ والیـت فقیـه توسـط امـام خمینـی؟هر؟ بـاز خوانـی و بازسـازی شـد .هـر
چند که در نظام مشروطه اسالمی نیز بر این امر تاکید شد که اصوال محدودیت قدرت به معنای
آن اسـت کـه حاکـم نـه بـه دلخواه بلکه در حیطۀ مصالح نوعیـه رفتار کند و مصلحت امت را در
نظرگیرد(.نائینی:1378 ،)44
طـرح مسـاله مصلحـت و بررسـی نقـش آن در قانونگـذاری و یـا نحـوۀ اجـرای احـکام اسلامی
برای آن است که دو مقولۀ قانونگذاری و اجرای آن پس از پیروزی انقالب اسالمی به وجود آمد.
اصوال مصلحتی که امروز در قالب احکام حکومتی و یا موضوع نهاد مجمع تشخیص مصلحت
نظـام مطـرح میگـردد بـه مفهـوم سیاسـی و حکومتی میباشـد« .عمـل بـه مصلحت،الزمۀ عقلی
سیاسـت اسـت ،هنگامـی کـه مسـئولیت سیاسـت و حکومـت جامعـۀ اسلامی بـه فقیـه واگـذار
میشود ،ناگزیر نوعی اختیار و مصلحت اندیشی نیز به وی واگذار میشود و تفکیک مدیریت
سیاسی از مصلحت به منزله غیر عقالنی نمودن حکومت و سیاست در دیدگاه شرعی است.
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در ابعـاد اجرایـی سیاسـت ،نمیتـوان تردیـد کردکـه مصلحت ،نقشـی تعیین کننـده دارد و از آن
جـا کـه در اکثـر احـکام الهـی شـیوههای اجرایـی بـه حکـم عقـل بـه خـود مکلفـان واگـذار گردیـده
ناگزیر دولت اسلامی در عمل به احکام شـریعت و در انتخاب شـیوهها به مصلحت رو میآورد
و آن را مبنـای عمـل قـرار میدهـد (».عمیـد زنجانـی )61 :1376 ،لـذا امـام خمینـی توانسـت در
فراینـدی ْ
زمانآ گاهانـه و عقلـی ،بحـث «حکـم حکومتـى» و «مصلحـت عمومـى» را طـرح کنـد و
برتری مصلحت جمعی بر منافع شخصی را نظاممند سازد.
در ادامه به کاوش چند نمونه در فقه سیاسی معاصر میپردازیم که مصلحت در آنها دارای
نقش بوده و در این دانش ،موجب تحول شده است.
 .3-3-1مصلحت حفظ نظام اسالمی
انقلاب اسلامی ،ضرورتهایـی را بـه وجـود آورد کـه باعـث نـگاه دوبـاره بـه احـکام ثانویـه،
احـکام حکومتـی ،مصلحـت و مفسـده در فقـه اجتماعـی گردیـد .اسـتقرار جمهـورى اسلامى،
مشـکالت علمـی و عملـی را در صحنـۀ ادارۀ جامعـه جلوهگـر سـاخت و سـاحتهای مختلـف
قضـاوت ،سیاسـت ،فرهنـگ و اقتصـاد ،از فقـه ،پاسـخ و راه چارهطلبیدند .در اندیشـه سیاسـی
امـام خمینـی؟هر؟ ،مصلحـت نظـام اسلامی ،مـورد بازخوانـی دقیـق علمـی قـرار گرفـت .منطـق
بنیادیـن اجتهـاد در ایـن فرایند اصالحی ،حکم میکند که مقصد ،تحقق مصالح انسانهاسـت
در همـۀ آن چـه نیـاز دارنـد .لـذا تحقـق مصلحت ،هماهنگ بـا مبادی ،مقاصد و روح شـریعت،
معیار برتری نظریۀ اجتهاد میگردد(.ر.ک .الریسونی)124 :1422 ،

مسـئله حفظ نظام ،افزون بر آنکه ریشـه در کتاب و سـنت دارد ،از مصادیق بارز «قانون ّ
اهم
و ّ
مهم» است که قانونى است عقلى و وجدانى .عقل مىگوید اگر ملتى ،در حیات اجتماعى-

سیاسـى ،بـه نظامـى گـردن نهـاد و آن را پذیرفـت ،در مقـام تزاحـم مصلحتهـا ،حفـظ اصـل آن
نظام ،بر حفظ مصالح خردتر آن ،اولویت دارد و از آنجا که حکم عقل ،تخصیصبردار نیست،
نمىتوان این مصلحت را فداى هیچ مصلحتى نمود (.کالنتری)53 :1376 ،
«حکـم اولـى» ،حکمـى اسـت کـه بـر افعـال و ذوات به لحـاظ عناوین اولى آنها بار مىشـود،
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مانند وجوب نماز صبح « .حکم ثانوى»،حکمى اسـت که بر موضوعى به وصف اضطرار،اکراه
و دیگـر عناویـن عارضـى بـار مىشـود ،ماننـد جـواز افطـار در مـاه رمضـان در مـورد کسـى کـه روزه
برایش ضرر دارد؛(مشکینى اردبیلى:1367 ، .121یا ر.ک :مکارم شیرازى،1413،ج  )540 :1اما
«حکم حکومتی» ،تصمیماتی اسـت که ّ
ولی امر در سـایۀ قوانین شـریعت و رعایت موافقت آنها
بـه حسـب مصلحـت زمـان اتخـاذ میکنـد و طبق آنهـا مقرراتی وضع نموده و به اجـرا در میآورد.
مقررات مذکور ،الزم االجراء بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند .با این تفاوت که قوانین
اولـی ،ثابـت و غیـر قابـل تغییـر اسـت و مقـررات وضعـی ،قابـل تغییرنـد و در بقـا ،تابـع مصلحتـی
هسـتند که آنها را به وجود آورده اسـت (.طباطبایی )83 :1388 ،مال ک احکام اولی ،شـریعت
یعنـى کتـاب و سـنت؛ ملا ک احـکام ثانـوی ،ضـرورت؛ و ملا ک احـکام حکومتـى ،مصلحـت
جامعـه کـه البتـه خـارج از کتـاب و شـریعت نیسـت .مبنـای حفـظ نظـام و مصلحـت اجتمـاع،
باعـث میشـود در مقـام تزاحـم بیـن حکـم حکومتـی و حکـم فردی ،حکـم حکومتی مقدم شـود.
اهم را بر حکـم ّ
عقـل بـا تشـخیص مصالـح و حـدود و درجـة آن مىتوانـد حکم ّ
مهم ،مقدم بدارد و
حکم مهم را که از مصلحت کمترى برخوردار است موقتا تعطیل نماید (.مطهرى،1377،ج،1
)76
این حکم دارای چند ویژگی است:
اول .تشخیص ،صدور و فعالیت برای اجرایی کردن آن بر عهدۀ حاکم اسالمی است ،البته
در تشـخیص مصالح،رعایت زوایای کارشناسـى ،خبرویت و مشـورت پذیرى مهم اسـت و بر آن
تاکید شده است.
دوم .بر اساس ضوابط شرعی صادر میشود ،لذا در این وادی ،دست حاکم اسالمی چندان
گشـاده نیسـت کـه بـدون ملا ک ،حکـم صـادر کنـد .صـدور ایـن گونـه احـکام در فقـه اجتهـادی
پیـش بینـی شـده اسـت؛ بـر آن تحمیـل نشـده یـا کسـی آن را اختـراع نکـرده اسـت .حاکـم بایـد بـر
اساس صالح مسلمین و قلمرو حکومتی خود عمل کند و این امر ،استبداد به رای نیست بلکه
عمل و رای او بر اساس مصلحت جامعه است( .موسوی خمینی ،1368،ج)461 :2
سـوم .بـر اسـاس مصلحـت جامعـه و نظام اسلامی ،صادر میشـود .مصالح در طـول احکام
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ً
شریعت میباشند و آن را مورد پوشش قرار میدهد ،مصلحت صرفا یک امر عرفى نیست؛ بلکه
ً
در چارچوب مقاصد و اهداف شریعت قرار داردکه دقیقا در منابع دینى مطرح گردیده است.
چهـارم .اطاعـت و پیـروی از آن بـرای همـۀ افـراد اعـم از مجتهـد و غیـر مجتهـد الزم اسـت
و حکـم حاکـم اسلامی بـر حکـم همـۀ مراجـع تقلیـد برتـری دارد«.هنگامـی کـه حاکـم شـرعی ،بـا
لحـاظ مصلحتـی امـر بـه چیـزی کرد بر همۀ مسـلمین ،پیروی از آن واجب اسـت و عذر کسـی در
مخالفت پذیرفته نمیشود ،حتی اگر فکر کند که آن مصلحت دارای اهمیت نیست»(.صدر،
)116 :1412
پنجم .موقتی و تغییرپذیر است .تا زمانی که آن ظرف و شرایط خاص حاکم بر جامعه وجود
داشته باشد ،حکم حکومتی پابرجاست.
ایـن امـر را میتـوان در پاسـخ امـام خمینـی بـه نامـه یکـى از اعضـاى شـوراى اسـتفتاى خـود،
ردیابـی کـرد ،آن جـا کـه بـه مصلحت امت اشـاره میکنـد و این که میتوان بـرای مصالح جمعی
از مصالـح فـردی گـذر کـرد ،ایشـان تاکیـد دارد کـه بـدون لحـاظ مصلحـت عمومـی مشـکالت
گوناگونی از جمله تخریب محیط زیست ،و الینحل ماند معضلهای شهری و ترافیکی و صدها
امثـال آن خواهـد شـد ( .موسـوی خمینـی 1378 ،ج  )34 :21امـام بـر ایـن بـاور بـود کـه حکومـت
مىتواند قراردادهاى شـرعى را که با مردم بسـته اسـت ،در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح
کشـور و اسلام باشـد ،یـک جانبـه لغـو کنـد و مىتوانـد هـر امـرى را چـه عبـادى و یا غیـر عبادى که
جریـان آن مخالـف مصالـح اسلام اسـت ،از آن ،مادامـى کـه چنیـن اسـت ،جلوگیـرى کنـد».
(موسوی خمینی ،1378 ،ج)170 :20
بـر اسـاس آمـوزۀ منعطـف و تحولآفریـن مصلحـت ،در فراینـدی عقلـی و شـرعی ،میتـوان در
چارچوب ضوابط شـرع ،مصلحت جامعه را تشـخیص داد؛ برای نمونه جهت رسـیدن به اصل
مصلحت نظام میتوان به احکام و قواعدی چون «تقدیم اهم بر مهم»« ،الضرر و الضرار»« ،لزوم
حفظ اصل و اسـاس اسلام»« ،ضرورت حفظ حکومت اسلامى»« ،احکام حکومتی»« ،احکام
ثانوی»و...استناد کرد.
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 .3-3-2دیدگاه کارشناسی در تشخیص مصلحت
ورود بحث مصلحت به حوزۀ عملیاتی و قانونگذاری در قالب نهادی مشخص ،با تشکیل
نظام جمهوری اسالمی ،مطرح شد و در تحول فقه سیاسی شیعه ،نقشی انکارناپذیر بازی کرده
و میکند .امام خمینی؟هر؟ با عنایت به مشکالت و اختالف دیدگاههای به وجود آمده 1میان
مجلـس شـورای اسلامی بـه عنـوان کارشناسـان نیازهـاى نظـام و شـورای نگهبـان کـه مصوبـات
آن را بـا موازیـن شـرعی-قانونی ،محـک مـى زد ،در تاریـخ  67 /11 /17حکـم بـه تشـکیل مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام داد .ایشـان تاکیـد کـرد کـه «مصلحـت نظـام از امـور مهمـهاى اسـت
که گاهى غفلت از آن موجب شکسـت اسلام عزیز مىگردد(.».موسـوی خمینی،1378 ،ج:20
 )430ایشان این آموزۀ فقه شیعه را اصلی میداند که موجب توانمندی نظام اسالمی در عرصۀ
جهانی میشود و اشاره دارد که اعضاى شوراى نگهبان ،مصلحت نظام را در نظر بگیرند و هم
بایـد مواظـب بـود کـه خلاف شـرعى صـورت نگیرد؛ و باید تمام سـعى خـود را بنماینـد که خداى
َ
ناکـرده اسلام در پیـچ و خمهـاى اقتصـادى ،نظامـى ،اجتماعى و سیاسـى متهم بـه عدم قدرت
ادارۀ جهان نگردد (.موسوی خمینی ،1378،ج )61 :21
با این وصف بود که بحث تشـخیص مصلحت ،فرایندی شـرعی و کارشناسـی پیدا کرد تا
از رفتارها و قوانین ساختگی ،بدون ضابطه و خودسرانه جلوگیری شود.
 .3-4ارائۀ گزینۀ بدیل قدرت

پـس از مشـروطه ،فقهیـان شـیعه بـا تعامـل مطلـوب با جهـان جدید ،به این نکتۀ اساسـی باور
یافتند که قدرت محدود و نظام شورایی ،ظلم و استبداد را کم میکند و زمینه و بستر مطلوبتری
بـرای اجـرای احـکام دیـن ،بـه وجـود میآیـد .در دوران مشـروطه ،سـاختار حکومـت اسـتبدادی
قاجـار ،مهمتریـن عنصـری بـود کـه بایـد تحـول مییافت و لـذا مشـروطه خواهان برای دسـتیابی
یتــوان بــه اختــاف مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان در الیحۀ«قانــون اراضــی شــهری»(«،)1360تعیین
 .1بــرای نمونــه م 
تعزیرات»،بیــن ســالهای 62تــا  67که منجر به نامهنگاریها و کشــمکشهای علمی و عملی گردید و «قانون کار»()1366اشــاره کرد.
(ر.ک .حسین مهرپور.)55 :1374،
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ی شـدند کـه تشـخیص
بـه آن هـدف ،خواسـتار نـگارش «دسـتور» یـا «نظامنامـ ه و قانوناساسـی»ا 
ب بـه طور رسـمی ،تضمیـن کند.
ت مذهـ 
ق مقتضیـا 
ل مملکـت را موافـ 
ت اهـ 
ق طبقـا 
کلیـ ه حقـو 
( نائینـی )37 :1378 ،در آن نظـام ،محاسـبه و نظـارت بـر قـدرت مورد تاکیـد بود و قدرت حاکم
را پاسـخگوی نماینـدگان مـردم میدانسـت(ر.ک .نائینـی )38 :1378 ،بـا ایـن همـه ،در آن دوره
کسی خواهان براندازی نظام سلطنت نشد ،مشروطیت و محدودیت قدرت ،هدف اصلی بود.
امـا ایـن تحـول پـس از انقلاب اسلامی ،شـکلی روشـن و آشـکار بـه خـود گرفـت و رسـما سـخن از
«سرنگونی سلطنت»( موسوی خمینی ،1378،ج )159: 2و ایجاد «جمهوری اسالمی»( موسوی
خمینـی ،1378 ،ج )260: 2بـه میـان آمـد .نظامـی کـه در سـاختاری قانونمنـد(.ر.ک .موسـوی
خمینـی ،1378،ج  ) 308 :9خواهـان برابـری همـگان در برابـر قانون(قانـون اساسـی جمهـوری
اسلامی ،اصـل سـوم) و محدودیـت قـدرت و نظـارت بـر آن(موسـوی خمینـی،1378 ،ج:13)70
و آزادی انتخابات(موسـوی خمینـی ،1378 ،ج )194: 20تشـکیل «مجلـس شـورای اسلامی»(
قانون اساسی جمهوری اسالمی ،اصل  )62و ایجاد «نظام مردمساالری دینی» شد.
مقابـل جریانهـای فکـری بیگانـه ،نگاههـا و انتظـارات از دانشـوران بومـی و دانـش بومـی
در
ِ

تمدن اسالمی یعنی فقه سیاسی شیعه باال گرفت و راه برای بازسازی و بازخوانی نظریۀ «والیت
فقیـه» در «نظـام جمهـوری اسلامی» ،فراهـم و مهیـا شـد .لـذا از اواخـر دهۀ چهل شمسـی به بعد،
بـا ناامیـدی از اصلاح وضـع نظام پیشـین ،امـام خمینی ،بحث والیت فقیه و حکومت اسلامی
را در نجـف مطـرحکـرد .ایشـان بـا طـرح ایـن نظریـه بـه طـور بنیادیـن ،نظریـۀ سـلطنت را بـه مبـارزه
طلبیـد و بـا ارائـۀ ویژگیهای«آشـنایی بـا قانـون و فقه» و «عدالت»( موسـوی خمینـی،1368 ،ج:2
 )460بـرای حاکـم ،قـدرت مسـلط را بـه چالـش کشـاند .نظریـهای کـه سـابقهای دیر پا در اندیشـۀ
سیاسی شیعی داشت ،مورد بازخوانی قرار گرفت و زمینههای نظریهپردازی و ارائۀ الگو در حوزۀ
قدرت و سیاست فراهم گردید ،بسترهایی که تحوالت معرفتی و روشی را در فقه سیاسی شیعه
به وجودآورد.
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 .3-5پذیرش قوانین عرفی در کنار قوانین شر ع:

همـان گونـه کـه در ورود فقـه بـه حوزۀ قانونگذاری اشـاره شـد ،بحث قانون یکی از چالشـهای
عمـده در سـدۀ اخیـر بـوده اسـت.آیا میتـوان بـا وجـود شـریعت کـه قانـون کامـل اسـت ،دسـت به
قانونگـذاری زد .آیـا ایـن قانونگـذاری ،بدعـت نخواهـد بـود و منافـات بـا کمـال و جامعیت دین
ندارد .در گذر زمان و با تشکیل مجلس شورای ملی و بعدها مجلس شورای اسالمی ،عمال این
امـر پذیرفتـه شـد کـه بـرای حل مسـائل عرفـی و روزآمـد زندگی اجتماعـی ،میتوان بـا حفظ اصول
کلی دین و در چارچوب آن ،وضع قانون کرد.
میتـوان تحـول در اصـل قانـون در جامعـۀ اسلامی را با نظـر به عناصر زمان و مکان ،مشـاهده
کرد ،از «مخالفت با وضع» آن و «بدعت دانسـتن»آن ،تا تاسـیس «مجلس شـورای ملی» ،سـپس
تقسـیم قوانین به «شـرعی» و «عرفی» و این که قوانین عرفی ،مخالف شـرع نخواهند بود و سـپس
رسیدن به حوزۀ اختیارات و قانونگذاری ولی فقیه تا «حکم حکومتی» و تعطیلی موقت احکام
اولیۀ اسالم بر حسب ظروف خاص .بنابراین قانون به عنوان یکی از محور یترین آموزههای عصر
جدیـد بـه تدریـج اجـازۀ ورود بـه جامعـۀ اسلامی و فقه سیاسـی را پیدا کرد و یکـی از بنیادیترین
سـاحتها و بسـترهای تحول را به وجود آورد .پذیرش قانون ،اصلی بنیادی اسـت برای آن که فقه
بتواند با دنیای نو مفاهمه کند و بر اسـاس آن ،نظام اسلامی رو به توسـعه و پیشـرفت گام بردارد.
بـا بـه رسـمیت شـناخته شـدن قانـون و قانونگـذاری در میـان فقهـاء ،در «حـوزۀ نظـری» امـوری
دیگـر ماننـد نظـارت بـر قـدرت سیاسـی ،تسـاوی افـراد در برابـر قانـون ،حقـوق شـهروندی ،برابـری
شـهروندان ،آزادی بیان و مطبوعات ،آزادی اجتماعات و در «حوزۀ سـاختار عملی-سیاسـی»،
مجلـس شـورا ،نهـاد نظارتـی فقهاء بر مصوبات آن ،تفکیک قـوا ،انتخابی بودن کارگزاران ،و...نیز
به رسـمیت شـناخته میشـوند (.ر.ک .اصول متعدد قانون اساسـی مشروطه،مصوب 1324ق /
1285ش .یا قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب  ß )1358نمودار شماره 5
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نمودار شمارۀ  :5فرایند تحولی دشوارۀ قانون در فقه سیاسی دورۀ معاصر

مخالف با وضع
قانون و بدعت
دانستن آن

تقسیم قوانین
به «شرعی» و
«عرفی»

موافقت با تشکیل
مجلس شورای ملی
برای قانونگذاری

حوزۀ اختیارات
و قانونگذاری
ولی فقیه

حکم حکومتی»
و تعطیلی
موقت احکام
اولیۀ اسالم بر
حسب ظروف
خاص

 .3-6گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی

سـاحت تاثیرگذار دیگری که پس از انقالب اسلامی ،موجب تحول در فقه سیاسـی گردیده
و میگـردد ،بحـث گـذر فقـه از نـگاه فـردی و ورود آن بـه سـاحتهای اجتماعـی -سیاسـی بـود .بـا
تشکیل نظام اسالمی ،فقه سیاسی ،دورهای پر فراز و نشیب را تجربه کرد .در دورۀ معاصر ،امام
خمینـی ،دریافتـه بـود کـه وقتـی بـه جامعـه مینگریـم بـا انبوهـی از مسـائل نوپدیـد در عرصههـای
مختلـف سیاسـی-اجتماعی روبـرو میشـویم که جامعۀ دینی گشـایش آنهـا را از رهبران مذهبی
طلب میکند.
به طور کلی ،حل و فصل هر کدام از مسائل نوپدید اجتماعی به نحوی با فقه سیاسی پیوند
دارد زیرا که حاکم اسالمی ،سکان هدایت جامعه را بر عهده دارد و هموست که باید دغدغهها،
مسـائل و مشـکالت آن را برطـرف کنـد ،جامعـه ،بـه سـان نظـام و سـامانهای اسـت که همـۀ اجزاء
آن بـا هـم تعامـل و ارتبـاط دارنـد و نمیتـوان حوزههـای سیاسـت ،اقتصـاد ،فرهنـگ و اجتمـاع را
از هـم جـدا انگاشـت .لـذا امـام خمینـی تعـداد قابـل توجهـی از مسـائل مسـتحدثه را نـام میبـرد و
اشـاره دارد کـه بـه ایـن امـور نیـاز عملـی اسـت ،مسـائلی ماننـد :مالکیـت و محـدوده آن ،زمیـن و
اقسـام آن ،انفال و ثروتهای عمومی ،ارز و پول و بانکداری ،مالیات ،مزارعه ،مضاربه ،اجاره،
رهن ،حدود و دیات ،مجسمهسازی ،موسیقی ،سینما ،حفظ محیط زیست ،معضالت طبی،
کنترل جمعیت ،معادن زیر زمینی و رو زمینی و ملی ،تغییر موضوعات حالل و حرام ،توسـیع و
تضییق برخی از احکام در ازمنه و امکنۀ مختلف ،نقش زن در جامعۀ اسالمی و غربی ،حدود
آزادی فـردی و اجتماعـی ،برخـورد بـا کفـر ،شـرک و التقـاط و ترسـیم و تعییـن حاکمیـت والیـت
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فقیـه در جامعـه) موسـوی خمینـی ،1378 ،ج  )46-47 :21همـۀ ایـن مسـائل فضاهایـی جدید
پیش روی فقه میگشاید ،برای نمونه مسائل حقوقی-اجتماعی نوینی مانند بیمه ،شرکتهای
سرمایهگذاری ،سرقفلی ،استخدام ،حق بازنشستگی ،خرید و فروش بلیط بخت آزمایی ،رابطه
کارگر و کارفرما ،مسـتأجر و موجر ،مدیون و دائن ،دسـتاوردهاى نویسـندگان و مخترعان ،تعیین
مرزهاى مجازی در تالشهاى فرهنگى -هنرى را نمیتوان بدون پیامدهای سیاسی و اجتماعی
آنهـا بررسـی کـرد ،هـر چنـد کـه مسـتقیما در حـوزۀ مسـائل فقـه سیاسـی قـرار ندارنـد .مگـر میتـوان
بحـث احتـکار ،اختلاس ،رشـوه ،فامیلگرایـی ،حزببـازی ،اخـاذی ،سوءاسـتفاده از موقعیت،
امتیازخواهـی ،برداشـتهای نابجـای مالـی و بـه ظاهـر قانونـی ،رانـت خـواری ،بحـث ربـا ،تـورم،
ّ
مالیـات ،خریـد و فـروش چـک و سـفته وتولیـد و پخـش کاالهـاى تقلبـى را بـدون توجـه به شـرایط
سیاسی آنها در نظر گرفت و به سادگی از کنار آنها گذر کرد.
تعییـن تکلیـف در بسـیاری از ایـن مـوارد ،بـر عهـدۀ دولـت اسلامی اسـت کـه در راس امـور
میباشد .وقتی به مسائلی که در سرشت خود ،طبعی سیاسی دارند ،میپردازیم این امر ،جلوه
و حضوری قویتر و روشنتر به خود میگیرد ،مسائلی مانند حقوق شهروندی ،وظایف شهروندان
در برابـر حکومـت ،وظایـف حکومـت در برابـر شـهروندان ،معیارهـا و محدودیتهـای آزادی،
آزادی بیـان ،آزادی تجمعـات ،آزادی مطبوعـات ،حـق و تکلیـف ،چگونگی نظارت بر کارگزاران
حکومتـی ،مشـورت ،تامیـن امنیـت ،حرکـت جامعـه در جهـت عدالـت ،امـر بـه معـروف و نهی از
منکـر ،چگونگـی تعامـل بـا دیگر کشـورها ،ارتباط بـا مجامع بین المللی ،معیارهـای تامین منافع
ملی ،حل چالشها میان منافع ملی و مصالح اسالمی ،احکام حکومتی ،قانونمداری ،تساوی
در برابـر قانـون ،رابطـۀ فـرد و جامعـه ،و...بسـیاری از دیگـر مسـائل .الزمـۀ پـردازش بـه این مسـائل و
ارائـۀ پاسـخ بـه آنها،گـذر فقه سیاسـی شـیعه از نگاه فـردی به نگرش و بینش جمعـی و اجتماعی
بـود تـا در فراگـردی اصیـل بـه این تغییرات ،حکمی متناسـب و هماهنگ بـا نیازهای نوین ،ارائه
کند.
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نمودار شمارۀ  :6ساحتهای تحول فقه سیاسی شیعه:

ساحتهای تحول فقه سیاسی شیعه

تکاپوبرای ارائۀ گزینۀ بدیل
قدرت
رسیدن به دانش
فقهسیاسی

تکاپو برای
پویایی فقه
سیاسی

توجه به اصل
مصلحت نظام
اسالمی

پذیرش حوزۀ
عرف در کنار
حوزۀ شرع

گذر از نگاه
فردی به نگاه
جمعی

جمعبندی و برخی نتایج
حضـور مفاهیـم جدیـد ،تحـوالت معرفتـی سـدۀ گذشـته ،بـه ویـژه پـس از پیـروزی انقلاب
اسلامی ایـران ،چنـدان فـراوان و سـیالبوار بـود کـه فقـه سیاسـی را بـا چالشهایی رو بـه رو کرد و
بـه چاال کـی واداشـت .ایـن دانـش از آن دایـرۀ محـدود گذشـته بیـرون آمـده و معنایی گسـتردهتر و
حضوری سیاسی -اجتماعی به خود گرفت .در این دوران ،فقه نمیتوانست و نمیتواند بدون
نـگاه بـه رویدادهـای اجتمـاع و تحـوالت تحمیـل شـوندۀ روزگار بـه حیـات خـود ادامـه دهـد ،بـی
اعتنایی به پیرامون ،آن را از امکان بهرهرسانی به جامعۀ اسالمی دور میکرد.
در فراشد اصیل فقه سیاسی ،بینش و روش اجتهادی ،دایره و فضایی گسترده از امکانات
را در اختیار فقیهان و مستنبطان قرار میدهد که متناسب با شرایط زمان و مکان و نیاز جامعه،
از احکام ثابت و اصلى شرعى ،احکام متغیر و زمانمند را استخراج کنند .التزام به قانون وضع
شـدۀ مجلـس شـورای اسلامی ،جـواز قانونگـذاری ،بـه رسـمیت شـناختن مرزهـا و منافـع ملـی و
گـذار از معیارهـای مـرزی پیشـین ،احتـرام به قوانین ملی و بین المللـی و قراردادهای عرفی و...از
جملـه ایـن احـکام اسـت .آن گونـه کـه عدم تعیین شـکل حکومت نیـز خود ،این بسـتر را فراهمتر
میکند؛ در شریعت اسالم ،دستورى مربوط به تعیین یکى از (انواع شکل حکومت) وارد نشده
ً
است و حقا هم نباید وارد شود ،زیرا شریعت به تعبیر عالمه طباطبایی ،تنها متضمن مواد ثابته
دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعهها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.
(طباطبایى)193 :1388 ،
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به هر حال ،بعد از انقالب اسالمی ،حوزههای جدید علمی-پژوهشی در فقه سیاسی فراهم
شـد ،ایـن امـر ناشـی از تحوالتـی بـود کـه در ایـن دانش به وجود آمد ،شـرایط سیاسـی-اجتماعی،
زمینهساز تحول گردید ،تحوالتی که هر کدام از آنها ،توانست /میتواند افقهای ناگشودۀ بلندی
را رو به سوی آن بگشاید.
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