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اجتهادی امام خمینی

میتوان گفت :در درون سبک

چهار عنصر «نص»« ،موضوع»« ،روش» و «افعال مکلفین» وجود دارد.

این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و
واکنش منطقی قرار میگیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد میشوند .مدعای این
نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام ،موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را
چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پاالیش میکند که بتواند زوایای
پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی – فقهی
بپردازد .از منظر امام سرشت احکام اجتماعی  -سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی  -سیاسی
است ،در بستر سیال زمان و روابط نظاموار موضوع نهفته است .آنچه امام را از فقه مصطلح
متمایز میکند ،خارجکردن فقه سیاسی از دایره موضوعشناسی فقهی انتزاعی ،فردی و کشاندن
آن به عرصه عملِ نظاموار و حکومتی است؛ ازاینرو میتوان گفت زبان «اجتهاد پویای امام»
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با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی



زبان ارجاع به موضوعات و پدیدههای اجتماعی نظاموار و سیستمی است.

کلید واژگان :شيوه اجتهادی ،امام خمينی ،موضوع شناسی ،انديشه سياسی ،مسائل
سياسی.
 دکتری علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم.1
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 .1مقدمه
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سه رکن اساسی در ساختمان انديشه سياسی -فقهی حضرت امام وجود دارد که تغيير
در هر کدام موجب تغيير در ديگری است .هر کدام از اين سه رکن (نصوص ،موضوعات
اجتماعی سياسی و روش استنباط) در نظام تفكر فقهی جايگاه ويژهای دارند که در يك
کنش و واکنش منطقی به مسائل زندگی سياسی شهروندان مسلمان پاسخ فقهی میدهند.
در اين ميان شناخت موضوعات احكام فقهی ،مهبط احكام سياسی ،در انديشه امام
خمينی نقش مقدمی در آرای سياسی ايشان دارند؛ ازاينرو بايسته است دربارة
ويژگیهای موضوعشناسی تأمل جدی کرد.
الزمه توانايی فقه برای مواجهه فعال و پويا با مفاهيم مدرن و موضوعات پيچيده
سياسی ،آشنايی با نظريهها و دانشهای اجتماعی و سياسی جاری است؛ چراکه تحوالت و
تغييرات دنيای جديد و موضوعات آن بهطور فزآيندهای با علوم و کشفيات علمی جديد
مرتبط و به آن وابسته است؛ برای مثال در عصر ماقبل رنسانس ،دانش سياسی در غرب
غيرمشارکتی بوده است و جنبش رنسانس بود که «امر سياسی» را مشارکتی کرد و انسان
«مكلف» را به انسان «ذیحق» مبدل نمود و در پی آن عقل متعارف را (به جای عقل
قدسی کليسايی) بر مسند قدرت و سياست نشاند .الزمة اين تحول علمی و روشی ،تغيير
مشروعيت حكومت از دينی به عقل عرفی و نيز تقدم بُعد جامعهشناسی سياست بر ديگر
ابعاد سياست (الهی و فلسفی) بوده است .اين روند که جهان اسالم را متأثر کرد ،پديدهها و
موضوعات سياسی -اجتماعی جديدی را وارد فقه سياسی نموده است.
اين نوشتار بعد از بيان ويژگیهای موضوعات سياسی ،آن را از ارکان توليد انديشه
سياسی فقهی میشمارد و بررسی میکند .هدف ما در اين مقاله آشنايی با برداشت امام
خمينی از روش اجتهاد و نقش آن در پاسخ به مسائل سياسی و توليد دانش سياسی
میباشد.
 .2مفاهیم
 .2-1اندیشه سیاسی

واژه انديشه به معنای تفكر و تعقل و تأمل(معین )1731 ،است که نوعی ارتباط ذهنی
33

و فكری با متغيرهای عينی جامعه دارد .در اصطالح «هر گونه تفكر يا تالش ذهنی را که
به لحاظ منطقی ،منسجم و دارای مبنا و چارچوب و موجه باشد ،انديشه» (یحیی فوزی،

 ،1731ص  )11-17مینامند .بدين لحاظ انسجام درونی ،هدفمندبودن ،قانونمند بودن و
توجيهکننده منطقی روابط عينی جامعه از جمله مهمترين ويژگیهای مفهوم انديشه
میباشد.
واژه سياست از ريشه ساس ،يسوس گرفته شده است و معانی آن عبارت است از:
حكومت ،سياست ،تنبيه ،پرورش ،ادارهکردن ،اصالحکردن ،تدبيرکردن (دهخدا)1737 ،؛

اگر اندیشه به معنای تفکر منسجم و هدفمند و سیاست به معنای رابطه مبتنی
بر قدرت یا تدبیر معطوف به هدایت جامعه باشد ،اندیشه سیاسی به چه
معناست؟ واژه اندیشه سیاسی ناظر به تفکری است که متّصف به سیاست
است؛ اما در اصطالح به مجموعه باورهای فلسفی ،کالمی ،فقهی ،اخالقی و
تجربیای گفته میشود که به تدبیر زندگی سیاسی آدمیان معطوف است؛
بنابراین اندیشه سیاسی ضرورتاً دارای پیشفرض معرفتی و ارزشی است.
درواقع اندیشه منسجم ،بدون مبنای فرهنگی و هنجاری وجود ندارد .لذا برخی
اندیشه سیاسی را تالش ذهنی منسجم ،دارای مبنا و چارچوب دانسته و آن را
مجموعه عقایدی تعریف نمودهاند که به شیوه عقالنی در پی سازماندادن به

زندگی سیاسی است (فوزی ،1731 ،ص.)11

بدينسان انديشه سياسی دو سر طيف علمی و مهم دارد .از يك طرف از مبانی
معرفتی و فرهنگی که مجموعهای از باورها و هنجارهای پذيرفتهشده جامعه سياسی است،
ارتزاق مینمايد و از سوی ديگر با نظريات جامعهشناسی که مجموعهای از راه حلهای
علمی معطوف به مسائل و بحرانهای (اسپریکنز ،1731 ،ص  )36-17سياسی -
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اما دراصطالح ،گرچه تعريف جامع و مانع سياست امری مشكل است ،میتوان ادعا نمود
که فهم درست مفهوم سياست در گرو فهم وظايف و غايت حكومتها در فرهنگها و
مكاتب مختلف است؛ ازاينرو تعريف سياست در مكاتب ليبرالی ،سوسياليستی و دينی
کامالً متفاوت است .همانطوری که در حاکميتهای سكوالر غايت حكومت صرفاً
مديريت معيشت مردم است ،در حاکميتهای دينی ،معطوف به هدايت و سعادت بشر در
زندگی اخروی و دنيوی است .امام خمينی نيز سياست را با توجه به غايت آن ،مديريت
معطوف به هدايت جامعة سياسی بر اساس مصالح و باورهای مردم توسط افراد واجد
شرايط تعريف میکند (مقیمی ،1731 :ص .)117
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اجتماعی است ،مرتبط است .بدين لحاظ هنر انديشمند يا فقيه سياسی ايجادِ تعامل منطقی
و عقالنی و منسجم بين دو حوزه باورها و بحرانها ،نظری و عملی ،ذهن و عين ،حقايق
و واقعيتها ،اعتقادات و الزامات زمان ،جامعه آرمانی و جامعه زمينی است.
 .2-2مسائل سیاسی

واژه مسائل جمع مسئله به معنای حاجت ،مطلب (معین )1731 ،موضوع ،امر مشكل،
معضل و نيز به معنای پرسش درباره مسائل شرعی (عمید )1731 ،میباشد .درحقيقت
تبيين موضوع يا مسئله برای محقق به «چيستی مسئله» (ماهيتشناسی)« ،چگونگی
مسئله» (ساختارشناسی و روندشناسی)« ،چرايی موضوع» (داليل وجودی و بقای پديده)
معطوف است .بدون پاسخ به سه پرسش فوق فهم و درک از مسئله بسيار مشكل است
(حافظنیا ،1711 ،ص  .)13-13ازآنجاکه يكی از حوزههای مطالعاتی انديشه سياسی-
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فقهی ،بحث از مسائل سياسی است ،مراد ما از مسائل سياسی مجموعه موضوعات و
پرسشهايیاند که در خصوص موضوعات و پديدههای سياسی مطرح میباشند.
 .2-3اجتهاد

اجتهاد از ريشة «جهد» و از باب افتعال (پذيرش و مطاوعه) به معنای تالش توأم با
دشواری و مشقت است (ابن منظور ،1731 ،ص .711المعجم المفهرس اللفاظ الکتب
االربعه ،1736 ،ص .)31در اصطالح فقه به معنای استنباط مسائل شرعی از قرآن يا
حديث میباشد (عمید .)1731 ،در فرهنگ تشريحی اصطالحات اصولی اينگونه تعريف
شده است« :نيروی علمی پايدار که انسان به کمك آن بتواند تحصيل حجت و احكام
شرعی فرعی کند» (والیی ،1736 ،ص .)73واژة اجتهاد در لسان فقها ،استعمال و
کاربردهای متعدد دارد که میتوان آنها را به سه دسته ،گونهشناسی کرد:
اول ،به معنای «فعل» و «فرايند» استنباط احكام شرعی :از اين منظر بُعد روشی
اجتهاد برجسته است .اين رهيافت اجتهاد را به مثابه چارچوبی از قواعد فرض میکند که
در يك فرايند روشمند به استنباط حكم شرعی میپردازد.
دوم ،به معنای ملكة نفسانی و قوة ادراکی پايدار :در اين دسته از تعاريف بر بُعد نفسانی
و قوه پايدار اجتهادی فقيه تأکيد میشود .در اين نگرش ،اجتهاد ملكهای است که مجتهد
بر اثر تكرار و مداومت توانِ پايدار برای ردّ فروعات احكام بر اساس اصول و منابع را
کسب میکند« ،انما علینا القاء االصول و علیکم ان تفرعوا» (حر عاملی 1111 ،ق،

ج ،13ص .)31

سوم ،فعل قاعدهمند و ملكه نفسانی معطوف به شناخت زمان و مكان :امام خمينی در
تعريف اجتهاد هر دو مفهوم مذکور را به کار بردهاند .در کتاب اجتهاد و تقلید میفرمايد:
«هو تحصیل الحکم الشرعی المستنبط بالطرق المتعارفۀ لدی اصحاب الفن او تحصیل

العذر کذلک» (خمینی ،1733 ،ص .1همو ،1731 ،ج ،7ص )133که به مفهوم اول
ناظر است .در همين کتاب مینويسد« :له ملکۀ الفقاهۀ و االجتهاد» يا در جای ديگر
میفرمايد« :قوة المعرفۀ و ملکۀ االستنباط» (همو ،1733 ،صص 13و  )71که ناظر
به پذيرش تعريف ملكه نفسانی است .اما آنچه امام را از دو تلقی پيشين جدا میکند،
اضافه دو واژه زمان و مكان به معنای اجتهاد متداول است .وی درباره تأثير دو کليد واژه
زمان و مكان در اجتهاد میفرمايد« :زمان و مكان دو عنصر تعيينکننده در اجتهادند» (همو،
بدين لحاظ از منظر امام ،صرف تسلط بر «قواعد فقه سياسی» و داشتن «ملكه نفسانی
اجتهاد» ،نمیتواند فقيه را در عرصه زندگی سياسی  -اجتماعی صاحبِ نظريه سياسی
نمايد؛ چراکه «روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم
جديدی» (همان) را اقتضا کند؛ يعنی موضوع حكم فقهی را نمیشود از روابط اجتماعی و
حكومتیاش منفك کرد ،و االّ مفهوم و ماهيت واقعی آن از چشم فقيه دور میماند و ذيل
ادله و نصوص حقيقی خودش قرار نمیگيرد و عمالً اجتهاد کارآمدی خودش را در پاسخ به
مسائل زمان از دست میدهد .میتوان ادعا کرد که در اجتهاد پويای امام به علت تأثير
زمان و مكان در ابعاد مختلف موضوع (از حيث مصداقی و مفهومی) ،عنصر زمان و مكان
يكی از مهمترين علل و مالکات احكام و پاسخ به مسائل سياسی محسوب میشود که در
آينده به آن خواهيم پرداخت.
 .2-4موضوع سیاسی
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 ،1731ج ،11ص.)131

موضوع از ريشه «وضع» به معنای انداختن ،اسقاط ،فروآمدن و ثباتدادن است (ابن
منظور1163 ،ق ،ج  ،11ص  .)713-711در عرف به معنای «محور سخن» (معلوف،

1731ق ،ص )161و در فقه و اصول به معنای هر آنچه میباشد که ثبات و فعليت حكم
بر آن متوقف است (صدر1163 ،ق ،ج ،1ص .)163درواقع مراد از موضوعشناسی اعم از
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مصاديق حكم ،متعلق حكم و نيز موضوعات حكومتی (مصالح و مفاسد که حاکم تشخيص
میدهد) است.
به تعبير ديگر هرگاه فقيهی بخواهد درباره مسئله يا موضوعی حكمی صادر کند بايد از
لحاظ مفهومی و مصداقی بر آن احاطه و تسلط داشته باشد؛ و االّ نمیتواند حكم واقعی
موضوع يا واقعه پيشآمده را استنباط نمايد .در بحث موضوعشناسی گاهی موضوعات
کامالً عرفیاند و عرف عام توان تشخيص آن را دارد که مجتهد آن را از عرف عام اخذ
میکند .گاهی موضوع منصوص است؛ يعنی مخترع آن شارع مقدس است؛ مثل صالة و
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حج که بايد حدود و ثغور آن را از متن دين استخراج و استنباط فقهی کرد .اما گاهی
موضوع تخصصی و غيرمنصوص است که تشخيص آن نيازمند کارشناسی است؛ مثل
شطرنج ،بانك و سياست خارجی که بدون کارشناس ورزشی ،اقتصادی و سياسی قابل
شناخت و اشراف نيستند .مرادِ پژوهة حاضر بيشتر موضوعات از سنخ سوماند که در عرصه
اجتماعی و سياسی رخ میدهند .اين موضوعات از سنخ وقايع اجتماعی و مدنی (و اما
الحوادث الواقعه) محسوب میشوند که قواعد تخصصی خاصی بر آن آنها حاکم است؛
وقايعی که لزوماً امری انضمامیاند يعنی از انضمام برخی روابط پيچيده مدنی و زندگی
پيچيده انسانی سامان يافتهاند؛ به همين دليل با نظم حاکم بر زندگی انسان جديد پيوندی
آگاهانه دارند .ازاينرو موضوعات تخصصیِ جديد ساخت جديد دارند که بعضاً در تاريخ
پيشين سابقه نداشت؛ مثل نظام سرمايهداری که موضوع جديدی است و عمالً بر معنا و
مفهوم موضوعات اقتصادی و سياسی عصر ما سايه انداخته است؛ بهگونهای که بدون
شناخت ماهيت آن فهمِ بسياری از موضوعات فقهی در هالهای از ابهام فرو میرود؛ امام
خمينی دراينباره به صراحت اظهار داشتند« :درک موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو
قطب سرمايهداری و کمونيسم تحول سرمايهداری که در حقيقت استراتژی حكومت بر
جهان را ترسيم میکند ،از ويژگیهای يك مجتهد جامع است» (خمینی ،1731 ،ج،11
ص.)131
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با مفروضگرفتن اين نكته که منظور ما از مفهوم «موضوع» معنايی است که در دانش
فقه و اصول (هر آنچه که فعليت حكم شرعی به آن بستگی دارد) به کار رفته است،
میتوان گفت مقصود از موضوعِ حكمِ شرعی ،موضوع حكم به همراهِ مجموعه قيود و
شرايطی است که فعليت و استمرار حكم شرعی متوقف بر آن است (صدر1163 ،ق ،ج

 ،1ص .163فوائداالصول1161 ،ق ،ص.)111
 .2-4-1استعمال و موارد كاربرد

واژه موضوع در فقه و علم اصول دارای کاربردهای متعددی مانند موضوع علم فقه،
موضوع علم اصول ،موضوع استصحاب و بقای آن و موضوع حكم است (علوی،1711 ،
ص  .)13از ديگر موارد استعمال واژه موضوع ،کاربرد آن در علم منطق است .به نظر
میرسد فقيهان در باب موضوع ،اصطالح ويژهای نداشته باشند و آن را در همان معنای
منطقیاش يعنی موضوع در قبال محمول به کار بردهاند؛ چراکه محمولها در علم فقه
چيزی جز احكام شرعی نيستند (برجی ،1731 ،ص )171
 .2-4-2اقسام موضوع

 .)33با توجه به ماهيتِ بحثِ موضوعشناسیِ پديدههای سياسی ما تقسيم بندی اوّل را بر
میگزينيم و هر کدام را توضيح اجمالی میدهيم.
دستة اول ،موضوعات مستنبطه شرعیاند که مخترع آن شارع است؛ زمان و مكان و
تحوالت سياسی و اجتماعی در آن تأثيری ندارد؛ مثل نماز ،حج ،عدالت حاکم .درواقع اين
موضوعات منصوص شرعیاند که فقيه با روش اجتهادی احكام آنها را استنباط میکند.
دسته دوم ،موضوعات عرفیاند .مراد از موضوعاتِ «عرفی عام» ،موضوعاتی است که
به علت بسيط و سادهبودن توسط عامه مردم قابل فهم است؛ مانند «اين آب مطلق يا
مضاف است» يا «اين مايع خمر است» و مانند فهم رأی اکثريت (عرف عام) به انتخاب
رئيس جمهور که آيا اين مورد و شخص يا اين جناح و حزب (مثالً اصولگرا يا
اصالحطلب يا اعتدالگرا) با توجه به شرايط زمانی و مسائل سياسی اجتماعیِ موجود
توانايی تأمين مقاصد شريعت (حفظ جان ،مال ،نسل ،عقل و دين) را دارد؟ به عبارت ديگر
نظر به اينكه امروزه شهروندان جامعه سياسی در محافل سياسی قدرت تشخيص بخشی از
موضوعات احكام مقاصد شريعت در حوزه اداره امور عمومی را دارند ،میتوان ادعا کرد
تشخيص موضوعات و مصاديق فوق در صالحيت عرف عام (شهروندان) است.

نقش موضوعشناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی...4

فقها موضوعات احكام را از جهات گوناگون تقسيم میکنند .برخی بر اساس مرجع
تشخيصدهنده به عرفی ،تخصصی غيرفقهی و تخصصی فقهی (مستنبط شرعی که در
صالحيت مجتهد است) ،عدهای بر اساس ماهيت آن را به عبادی و غيرعبادی ،برخی بر
اساس مقام جعل ،آن را به تأسيسی و امضايی تقسيم کردند (فرحناک ،1716،ص-36
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دسته سوم ،موضوعات «تخصصی» و مرتبط با اصطالحات علمی است؛ مانند غنا،
موسيقی ،بانك ،مشارکت سياسی ،تحزب ،حقوق اقليتها ،پارلمان ،آزادی سياسی ،ميزان
ارزش افكار عمومی ،مخالفت در انتخابات ،براندازی ،مرتد ،ائمه کفر ،اصلح که امروزه
مهمترين موضوعات تخصصی در زندگی سياسیاند .ماهيت و سرشت اين موضوعات
بهگونهای است که فقه سياسی اسالم را به چالش طلبيده است .راه برونرفت از اين
چالش شناختِ تخصصی آنها از مجرای عرف خاص و استنباط احكام فقهی آنها از مجرای
اجتهاد پوياست.
 .2-4-3مرجع تشخیص موضوعات احكام سیاسی
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مرجع تشخيصدهنده ماهيتِ تمامی اقسام پيشگفته ،از نظر جايابی ،فقيه است؛ به
عبارت ديگر اين فقيه است که بايد اعالم کند کدام موضوع مستنبطه شرعی و کدام
مستنبطه غيرشرعی است .لكن آنچه در پژوهش حاضر منشأ اثر است ،اين بحث مهم
است که تشخيص صحيح انواع موضوعات فوق ،ويژگیها و احكام مرتبط به هر کدام از
آنها و نيز نسبت هر کدام از آنها با انديشه و عمل سياسی چيست؟ در نقش کليدی
تشخيصِ موضوع در صدور احكام سياسی اجتماعی شكی نيست؛ اما سخن اين است که
چگونه ،با چه مكانيزمی و چه کسانی میتوان به تشخيص صحيح موضوعات متنوع
سياسی دست يافت؟
برای پاسخ مراجعِ تشخيص موضوعات را با توجه به تقسيمات موضوعاتِ احكام پی
میگيريم .موضوعات احكام در نگاه کلی به دو قسم صرفه (عرفی عام) و مستنبطه
(تخصصی) قابل تقسيم است .موضوعات مستنبطه نيز به دو قسم مستنبطه شرعی (فقهی)
و مستنبطه عرفی(عرفی خاص) تقسيم میشود .در ادامه هر کدام از آنها را توضيح خواهيم
داد.
 .2-4-3-1موضوعات مستنبطه شرعی
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منظور از موضوعات شرعی موضوعاتیاند که مخترع آن شارع است؛ شرايط و
مقتضيات زمان و مكان در آن تأثيری ندارد .در اين موارد شارع هم حكم و هم موضوع آن
را معين و بيان میکند؛ ازاينرو برای تشخيص مفهوم و ويژگیهای آن نيازمند مراجعه به
ادله ،منابع دينی و استنباط اجتهادی هستيم .بديهی است که مرجع تشخيص اين
موضوعات تنها در انحصار مجتهد است.
بنابراين پاسخ به سؤالهايی از قبيل اينكه خمس به چه معناست ،حج چيست ،شرايط

و صفات ولی فقيه کدام است ،حدود اختيارات حاکم اسالمی به چه ميزان است ،حقوق و
تكاليف حاکم اسالمی و شهروندان (همانند مشارکت سياسی ،آزادی سياسی ،عدالت)
کداماند و احكام شرعی آنها چيست ،تنها از طريق فرايند اجتهاد و استنباط فقهی قابل فهم
است .ازاينرو میتوان گفت مرجع تشخيص موضوعات بخش مهمی از احكام قضايی،
حكومتی و نظامی که مرتبط با زندگی اجتماعی و اداره امور عمومی مردم میشود ،فقيه
است؛ چون حكم فقيه در قضا برای احقاق حق و فصل خصومت و نيز حكم ولی فقيه در
حكومت برای تحصيل مصالح و دفع مفاسد جامعه است که هر دو مورد (حكم قضايی و
حكم حكومتی) ناظر به واقعيات و عينيات خارجی است .فقيه در امور قضايی و واليی با
وقايع و موضوعات خاص قضايی و حكومتی روبهرو است که الزمه آن موضوعشناسی
جزئی است (علیدوست ،1737 ،ص.)11
 .2-4-3-2موضوعات صرفه (عرفی عام)

نمونه مفهوم آب ،خمر ،ائمه کفر ،قدرت استكباری ،حكومت مستبد و ظالم برای همه
روشن است .اما اگر در مصاديق خارجی آن ابهاماتی وجود داشته باشد که آيا اين مايع آب
است يا شراب ،آيا فالن کشور در شرايط زمانی خاص مصداقِ قدرت استكباریِ معاند
است ،آيا فالن کشور مصداق حكومت ظالم است تا حكم به عدم حمايت و عدم فروش
اسلحه به آن شود و برای مصداقيابی نياز به تخصص و مراجعه جاهل به عالم و
کارشناس باشد ،موضوع از دايره صرفهبودن خارج و در قلمرو موضوعات مستنبطه عرفی
خاص قرار میگيرد.
نكته ديگر اينكه موضوع عرفی عام (در برابر موضوعات تخصصی) موضوعاتیاند که
در ميان عموم مردم متداول و متعارف و روشن باشد و لذا معيار و مرجع تشخيص آن به
فهم شايع ميان مردم باز میگردد .فلسفه و علتِ عامبودن آن بسيط و ساده و بديهیبودن
موضوع است؛ برای مثال در حكم وجوب سجده بر «صعيد» در نماز و اينكه مراد شارع
مطلق زمين است يا خاک ،بايد به نظر استنباطی مجتهد رجوع کرد ،ولی دربارة اين مورد
که در خارج چه چيزی خاک است يا نيست ،بايد به عرف عمومی تمسك کرد (همو،
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منظور از موضوعات صرفه برخالف موضوعات مستنبطة شرعی موضوعاتی است که
تشخيص مفهوم و مصداق خارجیِ آن نيازمندِ استدالل و تأمل در منابع دينی و ادله شرعی
نيست؛ بنابراين در اين موارد نهتنها تقليد جايز نيست ،بلكه در موارد اختالف مقلد و
مجتهد نظر مقلد و عرف مقدم است (طباطبایی یزدی1111 ،ق ،ج ،1ص)13؛ برای
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1111ق ،ص .13خامنهای ،رساله اجوبۀ االستفتاءات ،ص.)1

خالصه آنكه حضرت امام برای عرف عام در خصوص فهم موضوعات سياسی اهميت
ويژه قايل بودند .اهميت آن نيز به رشد سياسی ـ اجتماعی عامه مردم و مشارکت فعالشان
دراينباره میفرمايد« :من با
در سياست و امور اجتماعی معطوف است .امام خمينی
کمال مباهات از رشد سياسی و تعهد اسالمی ملت شريف ايران [عرف عام] تشكر میکنم .من در ايام

آخر عمر با اميدواری کامل و سرافرازی از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ میکنم» (خمینی،

 ،1731دفتر ششم ،ص.)11
عامة مردم ايران ،در انديشة امام ،نه تنها در فهم موضوعات سياسی به بلوغ رسيدند؛
بلكه توانايی نظارت بر حكومت و دولت را به عنوان ناقد و ناظر پيدا کردند؛ لذا تأکيد
میکردند که «جامعه فردا ،جامعهای ارزياب و منتقد خواهد بود که در آن ،تمامی مردم در
رهبری امور خويش شرکت خواهند جست» (همو ،1731 ،ج ،1ص.)711
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برای روشنشدن مطلب فوق مرجعيت مردم (اعم از عرف عام و عرف خاص) در فهم
و تشخيص پديدههای سياسی (موضوعات احكام سياسی) را در دو سطح مفهومشناختی و
مصداقيابی دنبال میکنيم.
 .2-4-3-3موضوعات مستنبطه عرفی (عرفی خاص)

آنچه تا کنون گذشت ،تأثيرگذاری فقيه (مستنبطه شرعی) و عرف عام (آرای عمومی)
در موضوعات احكام سياسی بود .اما حال پرسش اين است که عرف خاص (متخصص و
کارشناس) چه نقشی در تشخيص موضوعات تخصصی احكام سياسی اجتماعی و حكومتی
دارد؟
مراد از عرفِ خاص گروهی از مردم است که در زمان و مكان خاص دارای حرفه،
شغل ،دانش ،رويه يا سبك خاصیاند و بر اساسِ آن ادارة امور جاری خود را نظم و سامان
میدهند .برای فهم اين موضوعات نيازمند تأمل از طرف کارشناسان مرتبط هستيم (همو،
الرسائل ،1733 ،ص .)113بنابراين مهمترين عاملی که موضوعات عرف خاص را
دستخوش تغيير میکند ،عنصر زمان و مكان است.
البته موضوعات تخصصی در فقه به دو قسم ثابت و متغير تقسيم میشود .موضوعات
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ثابت موضوعاتیاند که عنصر زمان و مكان در کليت آن تأثير ندارد؛ مثل نماز در «اقیموا
الصالة» (علوی 1711 ،ص  )117-163يا وجوب «عدالت» برای حاکم اسالمی يا

وجوب «وفای به عهد» در روابط خارجی و يا لزوم «نهی از منكر» حاکمان و مديران و يا
لزوم «دفاع از حق مظلوم» در برابر ظالم .اگرچه زمان و مكان در احكام جزئی و مصاديق
اين موضوعات تغييراتی ايجاد میکند ،در کليت و اصل آن تغييری صورت نمیدهد؛ مثالً
انجام فريضة نماز در زمان بيماری ،اگرچه مكلف نمیتواند ايستاده نماز بخواند ،از وی
ساقط نمیشود ،بلكه بايد طبق دستور شرع نشسته بخواند يا اگر نمیتواند عدالت را در
روابط اقتصادی يا تعامالت اجتماعی و سياسی در حد مطلوب ايجاد کند ،بايد در حد مقدور
تالش نمايد.
قسم دوم «موضوعات متغير»ند که شرايط زمانی و مكانی در قيود و شرايط موضوع از
حيث منافع متعدده تحول و تغيير کلی ايجاد میکند .اين تغيير بهگونهای است که «واقعاً
موضوع جديدی شده است که قهراً حكم جديدی را میطلبد» (خمینی ،1731 ،ج ،11
ص)131؛ مثل خريد و فروش خون که چون در گذشته منفعت محلله عقاليی نداشت
نقش موضوعشناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی...4

حرام بود ،ولی امروز منفعت عقاليی ديگری (مثل انتقال و تزريق خون) يافته است و لذا
در ذيل حكم حالل قرار گرفت يا نوع پوشش خاص ممكن است در يك زمان به دليل
مصداق تشبّه به کفار حرام باشد و در زمانی ديگر مصداق تشبه نباشد و حالل باشد يا
حضور زنان در زندگی اجتماعی ،شغل ،حرفه خاص يا پُست اجتماعی و حكومتی خاص
خالف شئونات عفت و حجاب زن بوده باشد و مصداق حرمت و منكر باشد و در زمان
ديگر (مانند عصر ما) معاشرت و حضور اجتماعی آنها مصداقِ معروف و حالل باشد.
نكته مهم ديگری که در عرف خاص درخور دقت و تأمل است ،آن است که امروزه به
دليل پيچيدگی موضوعات احكام ،عرفهای متخصص از قالب فردی خارج شده است و
عمدتاً حالت شورايی و نهادی به خود گرفته است؛ کما اينكه حكمشناسی نيز شورايی و
جمعی (مثل شورای نگهبان در جمهوری اسالمی) شده است .امام خمينی دراينباره
میفرمايد« :من چيزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزی ندادم؛ تشخيص موضوع با
مجلس و بيان حكم با شورای نگهبان است» (همان ،ج ،13ص« .)131احكام ثانويه پس از
تشخيص موضوع به وسيله عرف کارشناس (مجلس شورای اسالمی) با رد احكام اوليه فرقی ندارد»
(همان ،ص.)761
موضوعات عرفيه که تشخيص آن با عرف است ،پس از مشورت با کارشناسانِ مرتبط
حجيت شرعی میيابد و مخالفت با آن بدون حجت قویتر خالف طريقه عقالست؛
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چنانکه تغيير احكام اوليه با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقه عقال مخالف است
(همان ،ص.)711
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بنابراين از منظر امام خمينی  ،فقيه در موضوعات تخصصیای که شناخت کافی
ندارد ،بايد به کارشناس و صاحبنظران آن مراجعه کند؛ به عبارت ديگر موضوعات
تخصصی موضوعاتیاند که فهم و شناخت آن از نظر مفهومی يا مصداقی نيازمند تحقيق و
کارشناسی است .اين موضوعات از جمله موضوعاتی است که نه عرف عام قدرت درک و
تشخيص آنها را دارد و نه در ادله و نصوص دينی آمده است تا فقيه با روش اجتهادی به
استنباط آنها بپردازد؛ مثالً فقيه در تشخيص مصداق ماهی فلسدار يا مصداق وجوب دفاع
نظامی از کشور ايران در جنگ تحميلی هشت ساله يا پذيرش صلح و قطعنامه  333در
سال  4333يا تشخيص غنا نبودن سرودهای انقالبی و حماسی در جمهوری اسالمی چه
بسا نيازمند عرف خاص باشد.
درواقع فقيه در مسائل سياسی و حكومتی خاص صرفاً در مقام افتا (بيان حكم با
موضوع کلی شرعی آن) نيست؛ بلكه همانند حكم آيت اهلل شيرازی به تحريم تنباکو عليه
شرکت رژی انگلستان در صدد تطبيقِ حكمِ حرمتِ تقويت کفر و تضعيف مسلمانان با
مصداق خارجی (اليوم استعمال تنباکو) است (جوادی آملی ،1731 ،ص  733و .)133
يا وقتی امام خمينی برای تأسيس حكومت اسالمی اشكال مختلف حكومتهای
متعارف و جاری را بررسی و از ميان آنها «جمهوری» را برای حكومت اسالمی در ايران
برمیگزيند ،درواقع حكومت جمهوری اسالمی را (از موضع مستنبط عرف خاص)
مصداقشناسی کرده است و آن را بهترين مكانيزم برای فلسفه عملی احكام شناخته است
(خمینی ،1731 ،ج ،3ص  711و  .)713در اين گونه موارد که فقيه موضوعشناسی
میکند ،درحقيقت به طور مستقيم يا غيرمستقيم اقدام به توليد انديشه و نظريه سياسی
کرده است .با اين بيان میتوان گفت از حيث موضوعشناسی (خواه مفهومشناسی و خواه
مصداقيابی) مرجع تشخيص کليه سياستگذاریهای کالن حكومتی که ولی فقيه با
مشورت کارشناسان مرتبط بيان میکند ،به فقيه از موضع عرف خاص برمیگردد.
خالصه آنكه برای شناسايی موضوعات احكام (خواه به لحاظ خارجی و عينی ،خواه به
لحاظ ذهنی و مفهومی) نيازمند عرف و علوم بشری جديد (تجربی يا انسانی) هستيم.
بدين لحاظ امام خواندنِ علوم انسانی را برای طالب ضروری میدانستند .البته مراد وی
اين نبود که علوم انسانی در فهم احكام دخالت دارد؛ بلكه در فهم موضوعات اجتماعی و

سياسی دخالت دارد که درنهايت بايد احكام را مطابق آن استنباط کرد .ازاينرو اگر در
تبيين و توصيف موضوعات سياسی که عمدتاً از مجرای نظريههای علمی جديد میگذرد،
دچار خطا شويم ،عمالً در استنباط حكم به خطا خواهيم رفت .علت تأکيد امام بر تسلط
دانشگاهيان بر علوم انسانی با مبنای حوزوی دقيقاً به همين نكته لطيف باز میگردد
(همان ،ج ،11ص .)111ممكن است يك مسئله اجتماعی يا سياسی با نظريات مختلف

است که میتوان گفت ما جامعهشناسی اسالمی ،علوم سياسی اسالمی ،اقتصاد اسالمی
و ...داريم که موضوعشناسی احكام آن با علوم متداول و متعارف قابل فهم نيست.
خالصه آنكه امام «انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی» (خمینی،
الرسائل 1733 ،ص )13و نيز آگاهی از دانشهای سياسی را برای مجتهد مستنبط احكام
سياسی الزم میشمارد و تأکيد میکند که آگاهی مجتهد از مسائل زمانه در ابعاد اقتصادی
و استراتژیهای حاکم بر روابط بينالمللی (همو ،1731 ،ج ،11ص )131ضروری است.
درواقع امام خمينی با طرح بحث فوق به ضرورت کاربردی و عملگرابودن دستگاه فقهی،
شرط الزم جهت ورود به عرصه اداره امور عمومی ،اشاره دارند.
البته متخصص و کارشناس گاهی چيستی موضوع را برای فقيه تبيين و روشن میکند
مانند بانك ،حزب ،حكومت جمهوری و گاهی مصداق موضوع را توصيف و روشن میکند
مانند غنا بودن فالن سرود و آواز ،عدم سبيل و استيالی کفار در فالن قرار داد و معاهده
يا تفاهم نامه .هر کدام که باشد ،در لزوم مراجعه فقيه به عرف خاص (کارشناس مرتبط)
فرقی نمیکند؛ چون فقيه در هنگام انشای حكم بايد تمام جوانب موضوع را بررسی و حتی
احتياطات الزم را لحاظ نمايد.
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(مثالً سوسياليستی يا ليبراليستی) تفاسير متعدد و بعضاً متضادی شود که طبعاً بر اساس هر
کدام از تفاسير احكام متفاوتی خواهيم داشت؛ برای مثال «توزيع عادالنه ثروت» (نظريه
عدالت سوسياليستی) بايد راهبرد دولت باشد يا «توليد عادالنه ثروت» (نظريه عدالت
ليبراليستی) يا ترکيبی از آن دو؛ پذيرش هر کدام از آنها که مبتنی بر هنجارها و ايدئولوژی
خاصی در توصيف عدالت اقتصادی است ،در سياستگذاری کالن حكومتی تأثير راهبردی
خواهد داشت .علت آن نيز به ماهيت علوم انسانی بر میگردد؛ علوم انسانی جهتدارند و از
حيث باورها و ارزشها خنثی نيستند (چالمرز ،1733 ،ص  .)11درست به همين دليل
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بازکاوی پديدهها و موضوعات سياسی و اجتماعی و حكومتی ،موضوعات احكام
سياسی ،از جمله بحثهای بسيار مهمی است که مدخلی برای فهم و درک شيوه اجتهادی
امام خمينی در توليد انديشه سياسی و آرای سياسی ايشان میباشد.
موضوعات سياسی (اعم از صرفه و تخصصی) برخالف موضوعات اقتصادی ،فرهنگی،
نظامی و عبادی از ويژگیهای بسيار خاصی برخوردارند .علت آن نيز به اليههای پنهان و
آشكار و نيز سيطره آن بر تمامی قلمروهای زندگی گوناگون انسانها برمیگردد؛ بدين
لحاظ چه بخواهيم و چه نخواهيم ،تمامی عرصههای زندگی ما (چه خصوصی و چه
عمومی) متأثر از قدرت (اعم از داخلی و خارجی) است.
در ادامه تالش میکنيم موضوعات و پديدههای سياسی را به لحاظ چيستی و ماهيت
کالبدشكافی نماييم تا راه را برای ورود به سرزمينهای نامكشوف فقه سياسی امام
بازتر نماييم .فهم و درک انديشه و احكام سياسی حضرت امام ،بدون
خمينی
موضوعشناسی موضوعات سياسی غيرممكن است .درواقع فقيه سياسی پيش از صدور
حكم (برای موضوعات احكام سياسی) بايد موضوع و پديدههای سياسی را با تمام
ويژگیهای مفهومی و مصداقی بشناسد؛ و اِالّ در صدور حكم دچار اشتباه میشود؛ ازاينرو
موضوعشناسی صحيح وقايع و پديدههای سياسی هر زمان و مكان نقشِ کليدی در آرا و
دانش فقهی  -سياسی همان زمان و مكان دارد.
 .3-1تحوّل و تبدّل

فقيه در فرايند استنباط احكام سياسی ،افزون بر شناخت کليت موضوع ،بايد دگرگونی،
ماندن يا نماندن موضوع در وضعيت قبلی و نيز اسباب و علل تحول و تبدّل موضوع را
بررسی کند .مراد از تحول پديدههای سياسی دگرگونی و تبدل موضوعات سياسی است ،به
گونهای که موضوع جديد موضوعی ديگر دانسته شود.
اصولیها و فقها بحث تحول و دگرگونی موضوعات احكام را تحت عنوان «تبدل
موضوع» در ابواب مختلف فقه از جمله مطهرات ،نجاسات ،استصحاب بررسی کردهاند
(همو1116 ،ق ،ج ،17ص .)311فقها دربارة اسباب و علل تبدل موضوعات احكام تحت
دو عنوان کلی بحث میکنند :الف) اسباب تبدل در امور عينی؛ همانند« :استحاله و
انقالب» ،مثل طهارت خنزير نمكشده در نمكزار؛ «انتقال» ،مثل انتقال خون انسان به
بدن پشه که طاهر و پاک میشود؛ «استهالک و امتزاج» ،مثل افتادن قطرهای از خمر در

دبهای از سرکه که پاک تلقی میشود .ب) اسباب تبدل در امور غيرعينی؛ همانند :عرف
(که همان زمان و مكان میباشد)؛ سفر (که نماز را از اتمام به شكسته بدل میکند)؛ اذن
ولی فقيه (که تصرف را از حرام به حالل مبدل میکند) (فرحناک ،1716 ،ص-117
 .)131ازآنجاکه بحث تحول موضوعات سياسی بيشتر در قسمت دوم (امور غيرعينی) قرار
دارد ،توجه و تأمل در اسباب و علل تبدل موضوعات غيرعينی خصوصاً «عرف» و «اذن»
میتواند افق بحث را تا حدی زياد بشكافد؛ مثالً در عرف زمانهای گذشته ،اقدام دولت به
خريد و فروش خون ،به دليل عدم منفعت محلله حرام بوده است و چون پس از گذشت
قرون متمادی در بين عرف جديد برای آن منافعِ محلله يافت شد خريد و فروش آن جايز
گشت (خمینی ،1731 ،ج ،1ص)311؛ ازاينرو عرف (زمان و مكان) در تحول و

گذر دوران و الزامات زمان دايماً خلق يا دچار زوال میشوند .خلق نظريات و انديشه
سياسی که از تضارب و تعامل موضوعات متغير و نصوص ثابت ايجاد میشود ،موجب
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دگرگونی موضوع «خون» ،يكی از «مصاديق» معامالت ،معاهدات و تجارت در روابط
داخلی و تعامالت بينالمللی ،نقش کليدی يافته است و در پی آن سازمان انتقال خون ،در
حكومت دينی ،مجوز شرعی يافته است.
گاهی تبدل و دگرگونی در «مفهوم موضوعات غيرعينی» ايجاد میشود که آثار
سياسی مهمی را سبب میشود .در زمانهای پيشين شيوه اعالم رضايت مردم از حاکم
اسالمی و امام مسلمانان با «بيعت عدهای خاص» و مكانيزم دستدادن حاصل میشد؛ اما
با گذشت زمان و تغييرِ عرف برای بيعت عِدلی ديگری يافت شد که رأی اکثريت (اراده
عمومی) و مكانيزم صندوق رأی میباشد .امروز برخالف گذشته ،به نظر همه فقهای
شيعه ،اراده عمومی و رأی اکثريت مردم (برای مقبوليت سياسی) مجاز شمرده میشود.
بنابراين تحوالت زمان و مكان موجب تغيير عرف خاص و عام در دو سطح
«مصاديق» و «مفاهيم» موضوعات سياسی میشود که الزمه گريزناپذير آن تحول انديشه
سياسی است؛ به عبارت ديگر گذشت زمان موضوعات سياسی جديدی را ايجاد میکند که
استنباط جديد را ايجاب مینمايد.
البته تغيير حكم شرعی بر اثر تغيير عرف و عادت بدان معنا نيست که با وجود
ثابتماندنِ موضوع حكم شرعی به تناسب عرف تغيير میپذيرد؛ زيرا بقای حكم به بقای
موضوع بستگی دارد (ارسطا ،1731 ،ص .)133بدين لحاظ انديشه و نظريات سياسی در
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پويايی فقه سياسی و حضورِ فعالِ شهروندِ مسلمانِ ارزشمدار در درون پديدههای سياسیِ
متحول است.
درواقع روش اجتهاد پويای سياسی امام خمينی ،واسطی منطقی بين شريعت و
متشرعان ،بر اساس موضوعات سيال و مناسبات اجتماعی متحول است که برای مشكالت
و مسائل مستحدثه شهروند مسلمان راه حل جديد ارائه میدهد .ازاينرو میتوان گفت از
منظر امام خمينی علت عدم کارآمدی فقه سياسی گاهی به عدم تشخيص احكام و
نصوص ثابت دينی مرتبط است ،گاهی به نارسايی و ضعف روش استنباط معطوف است و
گاهی به عدم شناخت صحيح موضوع مربوط میشود؛ يعنی موضوعی که حكم برای آن
صادر شده ،تغيير و متحول شده است که الزمة آن شناختِ مجدد کارشناسان از آن است
تا بر اساس آن تفقّه جديد صورت گيرد.
 .3-2سیالیت (تحول مستمر موضوع)
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علت سياليت برخی از موضوعات سياسی ،بيش از پيش ،ويژگی عصر جديد (ارتباطات)
يعنی جهانیشدن و تأثير متقابل تحوالت خارجی و تحوالت داخلی است .امروزه برخالف
قرون پيشين ،درک تحوالت مداومِ موضوع مهمتر از شناخت اصل موضوع شده است.
بدين لحاظ ما در عصری زندگی میکنيم که تأسيس مرکز موضوعشناسی احكام سياسی
ضرورتی عاجل مینمايد؛ به عبارت ديگر در اينجا سخن از مسائل مستحدثه سياسی
نيست که در زمان تشريع وجود نداشته (تا به دنبالِ نصوص مرتبط يا قاعده کلی شرعی
آن باشيم) ،بلكه سخن از موضوعی است که «آن به آن» تغيير میکند و از ذيل يك
عنوان به ذيل عنوان ديگر میرود ،مثل وجوب حمايت از يك کشور ،دولت ،حاکم ،مدير
در اول سال و عدم وجوب و شايد حرمت حمايت سياسی در اواسط يا اواخر همان سال؛
نمونة آن تنفيذ حكم رياست جمهوری بنی صدر توسط امام خمينی و عزل آن در سال
بعد است يا حكم آيت اهلل شيرازی به تحريم تنباکو و رفع تحريم آن در سال بعد يا عدم
پذيرش قطعنامه  333سازمان ملل متحد و مصداق ظلم دانستن آن در چند روز قبل و
پذيرش آن در چند روز بعد يا مطالبه غرامت جنگی از صدام حسين و مسكوتگذاشتن آن
در زمان پس از سقوط صدام ،به دليل استقرار حكومت شيعی .در همه موارد فوق ،حكم و
آرای سياسی بهدليل تغيير وتحول موضوع تغيير کرده است .بدين لحاظ میتوان گفت
ويژگی سياليت پديدههای سياسی حدِ اعالی ويژگی تحول و تبدل است؛ به عبارت ديگر
عصری که هم اکنون ما در آن زندگی میکنيم ،عصر «فراپويا» در عرصه موضوعات

است؛ يعنی سرعت تغييرات پديدههای سياسی بهگونهای است که اگر محقق و انديشمند
علوم سياسی به مدت کوتاهی از تحوالت (گاهی چند روز) زمان خود فاصله بگيرد ،در
تحليل وقايع سياسی دچار خطای فاحش میشود.
 .3-3سیستمی بودن

از جمله عواملی که موجب تغيير مفهومی يا مصداقی موضوعات احكام اجتماعی -
سياسی میشود ،بهگونهای که موضوع خصلتهای گذشته خود را از دست میدهد و به
موضوع جديدی مبدل میشود ،قرارگرفتن «موضوع حكم» در درون روابط و نظامهای
متفاوت است .موضوعات سياسی در درون شبكة ارتباطیِ متفاوت ماهيت و کارکرد
جديدی میيابند و لذا حكم آنها متفاوت میشود .امام خمينی اين مسئله را چنين بيان
میکند« :مسئلهای که در قديم دارای حكمی بوده است به ظاهر ،همان مسئله در روابط
حاکم بر سياست ،اجتماع و اقتصاد يك نظام ،ممكن است حكم جديدی پيدا کند»
(خمینی ،1731 ،ج ،11ص.)13

ازاينرو عنوان و موضوعاتی همانند حزب ،مشارکت سياسی ،اراده عمومی ،پارلمان
وقتی در نظام و سيستم سوسياليستی قرار میگيرد ،مفهوم و کارکرد جمعگرايانه و متمرکز
میيابد؛ ولی وقتی در نظام و سيستم ليبرالی قرار میگيرد ،مفهوم و کارکرد فردگرايانه و
تكثرگرايانه میيابد و ترکيبی از آنها ،مثل نظام و سيستم سياسی «سوسيال دموکرات»
میتواند معنای سومی را از يك موضوع و پديده سياسی ارائه دهد .شبيه آن را در قرآن نيز
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امروز اين اصل مهم که «تعيّن هر پديده سياسی در شبكه ارتباطی و سيستمی
خودش» قابل فهم است بر کسی پوشيده نيست .ايجاد رشتههای مضاف و ترکيبی همانند
اقتصاد سياسی ،جامعهشناسی سياسی ،جامعهشناسی دين ،فقه سياسی ،فلسفه دين ،اقتصاد
سوسياليستی ،اقتصاد ليبرالی ،جامعهشناسی ليبرالی ،عدالت سوسياليستی ،نظم ليبرالی يا
سوسياليستی شاهد بر مدعای فوق است .درواقع مفاهيم و پديدههای سياسی وقتی در
درون يك سيستم (اعم از سيستمهای خرد يا کالن) قرار میگيرند؛ معنا و مفهوم و
کارکرد و نقش ويژهای میيابند که خاص همان سيستم است؛ برای مثال امام خمينی
سيستم سرمايهداری را يك سيستم کالن يا فراسيستم مالحظه میکند که استراتژی
حكومتهای دنيا را تعيين ،جهت و سمت سوی آنها را به سمت خاصی هدايت میکند و
ازآنجاکه جهت اين حرکت به سمت مصالح ملتها و رضايت خداوند نيست ظالمانه تلقی
میکند (همان).
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میبينيم .قرآن وقتی به بنیاسرائيل میگويد ،چرا انبيا را میکشيد ،مراد اجداد آنهاست؛ اما
چون اينها با اختيار خود از راه و روش آنها پيروی میکنند و از آن راضیاند ،درواقع(چون
اجداد آنها از دستورهای حضرت موسی سر باز زدند و در برابر جريان حق ،خط و جريان
باطل را ايجاد کردند) در همان جريان و سيستم (خط فكری و اعتقادی) قرار میگيرند و
لذا در روايت داريم که ابرار در عبادتی که حضرت علی(ع) انجام میداد ،شريكاند
(اراكی)11/11/11 ،؛ چون ابرار در درون صف و جريان واليت حضرت علی(ع) قرار
میگيرند.
 .3-4تأثیر انقالب اسالمی و حکومت اسالمی بر موضوعات احکام
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همانطوری که «انقالب طبيعی» موجب تغيير و تبدل موضوعات طبيعی است و حكم
جديدی را ايجاب میکند ،انقالب اسالمی هم که يك «انقالب انسانیِ مبتنیِ بر
ارزشهای اسالمی» است ،موجب تحول و تبدل موضوعات سياسی میشود.
حضرت امام دربارة کيفيت تأثير انقالب اسالمی و حكومت اسالمی بر پديدههای
سياسی و انسانی میگويد اگر اين موسيقی که االن از صدا و سيمای جمهوری اسالمی
پخش میشود از صدا و سيمای عربستان پخش شود حرام است و گوشدادن به آن حرام
است (خمینی ،به نقل از سایت جماران ،مصاحبه با سید عبد اهلل حسینی.)11/1/3 ،
بديهی است مورد فوق از سنخ حكم ثانوی نيست؛ بلكه حكم حكومتی است و منشأ آن
نيز خودِ حكومت است.
درواقع ايشان انقالب اسالمی را يك سيستم و نظام سياسی میديدند که روابط
عادالنه و مشروعيت واليی آن بر افعال و کارکرد عناصر سياسیِ آن تأثير ماهوی دارد.
اين تأثير ـ خواه به دليل اصل انقالب باشد يا به دليل شبكه ارتباطی و درونیِ حكومت
واليی ـ يك پديده مهم و درخور تأمل در خصوص عامل تغييردهنده موضوع در مباحث
اجتهادی است.
افزون بر تأثير کيفی فوق ،از منظر امام انقالب اسالمی موجب توسعه کمی مباحث و
موضوعات فقهی هم شده است« :همه بايد متأسف باشيم که اين انقالب دير پيروز شد.
اگر اين انقالب سی سال پيش پيروز میشد وضع حوزهها غير از اين بود .البته روحانيت
خوب عمل کرد ...ولی باالخره محصور شده بودند در همان جهات فقهی ...اشكال به ما
اين بود که به غير از مسائل عبادی فقه هيچ کاری نمیکرديم» (همو ،1731 ،ج،13

ص .)31تعليم و تعلم غالباً از طهارت و نجاست و صالة تجاوز نمیکرد(همان ،ص.)161

 .3-5نهادی و جریانی بودن

از جمله ويژگیهای مهم پديدههای سياسی عصر ما ،نهادی و ساختاریبودن است.
اکنون عصر غلبه احكام نهادی بر احكام فردی است .امروز نقش و افعال مكلفان در درون
ساختارها و نهادها مستهلك شده است .امروز مجتهد سياسی به ناچار بايد اصل حكومت و
نهادهای حكومتی و اجتماعی را موضوع حكم قرار دهد؛ ازاينرو اکنون نياز فوری انديشه
سياسی ما ،بيش از هر زمان ديگر ،فقه حكومت ،فقه احزاب ،فقه قضا ،فقه جامعه مدنی،
فقه پارلمان ،فقه دولت است.
البته اين مسئله با «فقه حكومتی» متفاوت است؛ چون در «فقه حكومتی» يك نحو
بينش و گرايشی است که همه موضوعات را با توجه به الزامات حكومت بررسی میکند؛
يعنی حكومت بر همه چيز سايه میاندازد؛ مثالً بيع ،زکات ،مشارکت سياسی ،انتخابات را
در ذيل الزامات حكومت مورد مطالعه و استنباط اجتهادی قرار میدهد .اما «فقه حكومت»
به آن دسته از نظريات فقهی اطالق میشود که به اصل حكومت که يك امر اعتباری و
يك ماهيت مخترع است ،مثل بيع توجه میکند و حكم آن را از ادله شرعی جستجو

نقش موضوعشناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی...4

درواقع پيروزی انقالب اسالمی نهتنها سبب تغيير موضوعات احكام ،بلكه قبض و بسط
موضوعات احكام سياسی هم گرديد که درنهايت سبب تغيير حوزههای علميه و کارکرد
آنها نيز شد؛ زيرا موضوعات مبتالبه و مورد نياز مردم تفاوتهای ماهوی و جدّی يافتند،
چون تكاليف شهروندان ايرانی از ويژگی فردی فراتر رفت و خصلت جمعی ،حكومتی،
منطقهای و حتی جهانی پيدا کرد .مضافاً اينكه امروز تئوریپردازان انقالبات وتحوالت
منطقهای و جهان میگويند انقالب اسالمی بسياری از تئوریهای تحوالت اجتماعی و نيز
معادالت منطقهای و بينالمللی را تغيير داده است .هماکنون در مراکز پژوهشی دنيا،
انقالب اسالمی به عنوان يك پديده و عامل تأثيرگذار در تصميمات سياسی مورد مطالعه و
بحث است که متأسفانه در معادالت خارجی و روابط بينالمللی ما کمتر به آن توجه شده تا
چه رسد به استنباط اجتهادی آن که ابعاد فقهی و اجتهادیاش (در خصوص عامل
تأثيرگذار در ماهيت موضوعات سياسی و اجتماعی) برای حوزههای ما نامكشوف است.
خالصه آنكه از منظر امام «نهاد انقالب اسالمی» هم در عرصه سياست داخلی و هم
روابط خارجی موجبِ تغيير موضوعات احكام فقهی میشود که بالتبع احكام و دانش
سياسیِ متناسب خودش را توليد میکند.

34

مینمايد .از نظر منطق پژوهش« ،فقه حكومت» مقدم بر «فقه حكومتی» است؛ همانطور
که فقه اجتماع بر فقه اجتماعی مقدم است؛ زيرا تا اصل حكم در مورد حكومت و اجتماع
معلوم نشود نمیتوان از فقه حكومتی و اجتماعی صحبت کرد (فیرحی ،16/11/3 ،ص 1
و  .)1در مورد تفاوت «فقه حكومتی» و «فقه حكومت» در فصل چهارم بهتفصيل بحث
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خواهيم کرد.
امروزه ما با توجه به نكات پيشگفته ،بيش از پيش ،در تمامی عرصههای انديشه
سياسی نيازمند «فقه نهادی» هستيم .تا کنون برخی فقها در برخی از عرصههای فقه
نهادی نظريهپردازی نمودهاند که درخور توجه و مسرتآميز است؛ برای نمونه نائينی نظريه
«فقه حكومت مشروطه اسالمی» ،امام نظريه «فقه حكومت جمهوری اسالمی» ،شهيد
صدر نظريه «فقه منطقهالفراغ» را ارائه نموده است .نظريات فوق اگرچه الزم و مهم
بودند؛ ولی کافی نيست؛ چون از منظر امام «فقه و اجتهاد وقتی جنبه عينی و عملی پيدا
میکند» (خمینی ،1731 ،ج ،11ص )13که «حكومت در نظر مجتهدِ واقعی فلسفة
عملی تمامی فقه در تمامی زوايای زندگی بشريت باشد» (همان) .به همان نسبت ،فقه و
اجتهاد وقتی جنبه عينی در زندگی شهروندان میيابد که «جامعه مدنی»« ،احزاب
سياسی»« ،نهاد امر معروف و نهی از منكر» و ديگر نهادهای سياسی و اجتماعی ،به
عنوان فلسفه عملی مشارکتِ فعال و نهادمند ،مورد توجه فقه واقع شود.
مهمترين کارکرد و کارويژه نهادهای سياسی و در پی آن «فقه نهادی» ،توانايی
«جريانسازی» يك مفهوم در عرصه وسيعی از زندگی سياسی و اجتماعی است.
همانگونه که نهادهای اقتصادی و فرهنگی میتوانند در عرض مدت کوتاهی يك لباس
خاص يا يك کاالی خاص يا يك سبك زندگی خاص را در جامعه يا حتی در سطح
جهانی تحت عنوان مُد روز ،به شكل نهادی ،جريان سازی و نهادينه کنند ،نهادهای مدنی
و سياسی و اجتماعی هم اعم از رسمی و غيررسمی میتوانند يك هنجار و ارزش سياسی
و اجتماعی اسالم را همانند عدالتخواهی ،نفعطلبی ملی ،توليد ملی ،خيرخواهی بشری،
صلحخواهی انسانی ،ظلمستيزی به شكل نهادی از طريق ابزارهای ارتباطی و ديگر
مكانيزمها جريانسازی کنند .بر همين اساس مفاهيمی همانند عدالت ،ظلم و ربا میتوانند
ساختاری و نهادی باشند .امام بارها تأکيد میکردند که نهاد و ساختار سازمان ملل ظالمانه
و ضدبشری است يا ساختار شورای امنيت مبتنی بر ظلم است (همو ،1731 ،ج ،1ص31

و  113و ج  ،11ص .)16در واقع از منظر امام ،هرگونه تعهد به اين ساختارها و نهادهای
نهادينهشدة جهانی که عمالً منافع ملی کشورهای جهان سومی را به شكل نهادی و
جريانی ضايع میکنند« ،اعانه ظلم» و حرام است.
در هر صورت ،نام اين ظلم يا عدالت را میتوان «ظلم يا عدالت نهادی يا سيستمی»
گذاشت که الزمه طبيعی آن جريانیبودن آن است .يكی از نتايج مهم شناسايی عدالتِ
ساختاری و نهادی اين است که افراد در درون سيستمها و نهادها ممكن است بر اساس
رويكرد جزنگر (فقه فردی و ايستا) عادل باشند؛ اما حاصل ارتباط آنها در درون ساختار و
نهاد موجباتِ «خروجی ظالمانه افعال» را فراهم آورد .اين خروجی ( )out putرا میتوان
ظلم نهادی يا سيستمی ناميد (آقا مهدوی ،1711 ،ص.)17

ساختارها مثل نظام سرمايهداری) و «فرمولهای ديكتهشده آنها» (همان) میگذرد.
بر اساس همين مبنا (در نظريه فقه حكومت) ،از منظر امام خمينی  ،نهاد «حكومت
است يكی از احكام اوليه اسالم است و مقدم
که شعبهای از واليت مطلقه رسول اهلل
بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است» (همان ،ج)131 ،16؛ شايد در
اليههای زيرين انديشه سياسی فوق گذر از « فقه فردی» به «فقه نهادی» باشد .از منظر
ايشان خود «حكومت» شأن برخورد با شرک و کفر و نيز کليه مسائل و معضالت داخلی و
خارجی را دارد (حقیقت ،1711 ،ص )13و لذا ايشان تصريح میکنند که «تعبير به آنكه
اينجانب گفتهام «حكومت» در چارچوب احكام الهی دارای اختيار است ،به کلی برخالف
گفتههای اينجانب است .اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است ،بايد
يك پديده بیمحتوا
عرض حكومت الهيه و واليت مطلقه مفوضه به نبی اسالم
باشد» (خمینی ،صحیفه نور ،1731 ،ج ،16صص.)131-136
يا میفرمايد« :فروش سالح به دشمنان اسالم از امور سياسی است که تابع مصالح
حكومت است ....فروش سالح به دشمنان اسالم از «شئون حكومت» بوده و دارای حد و
مرز دقيق و ثابت نمیباشد ،تابع مصلحت روز و مقتضيات زمان است (همو ،1731 ،ج،1
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فهم و درک ظلم ساختاری تنها از طريق اجتهاد پويا امكانپذير است؛ اجتهادی که
برای کشف احكام الهی از ميان «شناخت دقيق روابط اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
موضوع» (خمینی ،1731 ،ج ،11ص )137و نيز از ميان درک ساختارهای کالن (ابر
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ص.)111

ازاينرو مراد ايشان از «تقدم مصلحت نظام» ،تقدم «نهاد حكومت» است و لذا وی در
معنای نظام اينگونه بيان میکند که «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد
که فعل يا ترک آن موجب اختالل نظام میشود» (همان ،ج ،11ص .)13بنابراين در
هنگام تزاحم مصالح فرد و خُرد با مصالح دولت و حكومت ،از باب تقدم اهم بر مهم،
«مصالح نهاد حكومت» مقدم میشود؛ چون عنوان نهاد حكومت اسالمی مبدِّل و مغير
موضوع حكم (مصالح و مفاسد) است که الزمه آن تغيير حكم است.
 .3-6تأثیر مؤلفه مصلحت بر موضوعات احکام
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عالوه بر ويژگی «نهادی» برخی عوامل سياسی ديگر که موجب تغيير موضوع و به
تبعِ آن تغييرِ وظايف دينی مكلفان میشود ،عنصر مصلحت و مصالح اجتماعی و حكومتی
است .درواقع نظريه حكومتی امام خمينی بدون فهم جايگاه عنصر مصلحت در نظام
اسالمی بسيار دشوار است؛ بنابراين بحث حكومت (نهاد حكومت) بهطورفزايندهای با
«قاعده مصلحت» گره میخورد؛ يعنی آنچه که باعث عامليت حكومت در تغيير موضوعات
و احكام میشود« ،مصلحت حكومت» است.
اما مصلحت نظام و حكومت چگونه کشف میشود؟ از منظر ايشان «به وسيله عرف
کارشناس» (همان ،ج ،13ص )111قابل فهم است .درواقع امام با طرح مصلحتِ نظام
واليت فقيه را از يك «نظريه فردمحور» به «نظريه نهادمحور» با تقدم مصالح حكومت
سوق داد که از درون نظر کارشناسان (مجلس شورای اسالمی ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام و مشاوران) استخراج میشود.
برخالف انديشه سياسی غرب که در آن ،مصلحت از حوزه عمومی شروع و به حوزه
عمومی ختم میشود ،در انديشه فقهی وی ،مصلحت از حوزه عمومی شروع (عرف عام
همانند رأی اکثريت مردم به رئيس جمهور يا عرف خاص همانند رأی اکثريت نمايندگان
مجلس شورای اسالمی) (همان ،ج ،11ص )13و در حوزه شريعت (انفاذ شورای نگهبان
و( )...همان ،ج ،13ص )111مشروعيت و قانونيت میيابد (حقیقت 1711 ،ص.)11
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همچنين ديدگاه حضرتِ امام در مقابل ديدگاه مشهور فقهاست که «احكام حكومتی مبتنی
بر مصلحت را» در دايره احكام فرعی الهی میدانند و در مقابل نظريه «منطقهالفراغ»
شهيد صدر است که احكام حكومتی را صرفاً در محدوده امور مباح میدانسته است؛ چون

مصلحت (مغيّر موضوع و حكم) وقتی با دولت اسالمی همنشين میشود ،دايره آن بسيار
گسترده میگردد (همان) .اين گسترش قلمرو تا حدی است که به تعبير امام حتی دولت
میتواند با توجه به مصالح و مفاسدِ قراردادها برای حكومتِ اسالمی قراردادهايی را که
بسته است ،يك جانبه لغو کند (خمینی ،1731 ،ج ،16ص.)131
 .3-7پیوند با علوم انسانی و نظریههای علمی

و جامعه است (همو ،ج  ،1731 ،11ص  .)133هر طايفهای از علمای اسالم و
دانشمندان معظم ....دامن به کمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقان قرآن را
برآورده و در ابعاد سياسی ،اجتماعی و ....وقت صرف نمايند (همو ،1731 ،ج ،16ص.)16
از منظر امام ،علوم انسانی به مثابه ابزار تنقيح و شناختِ دقيقِ موضوع تلقی میشود.
بدون آگاهی از آنها احكام فقهی نيز ،در هر کدام از حوزههای علوم جديد ،حداقل از
واقعيتهای روزمره زندگی اجتماعی و سياسی فاصله خواهد گرفت .دراينباره شاگرد و
خلف صالح امام اظهار داشتهاند« :اگر فقيه موضوع را نداند ،بسيار مشكل است بتواند حكم
صحيح را استنباط کند ....اگر طلبه جوانِ فاضل ما از مسائل عالَم مطلع شد و در جريان
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بیشك تحوالت علمی و نظريههای علمی ،زندگی انسان را در طی سالهای متمادی
دستخوش تحول و تغييرات شگرفی نموده است که بخش مهمی از اين تغييرات تغيير در
موضوعات اجتماعی و سياسی است .بدين لحاظ به همان نسبت که دانشهای متعارف
حوزوی در فهم احكام و نصوص دينی نقش کليدی دارند ،به همان نسبت علوم انسانی و
سياسی متعارف در شناخت و فهم موضوعات احكام اجتماعی و سياسی نقش ايفا میکنند؛
به عبارت ديگر امروز بدون فراگيری علوم متداول انسانی ،فهم موضوعات وقايع سياسی
جاری ناممكن است؛ ازاينرو هرگاه فقيهی بخواهد برای موضوعات و مسائل اجتماعی و
سياسی حكمی صادر کند ،بايد از مجرای علوم اجتماعی و سياسی متداول (از لحاظ
مفهومی و مصداقی) بر آنها احاطه داشته باشد.
شايد بتوان اين جمله را اضافه کرد که مراد امام خمينی از نقش زمان و مكان در
اجتهاد سياسی ،آشنايی طالب و حوزههای علميه با علوم انسانی متداول و متعارف (جدا از
اين مناقشه مهم که تا چه اندازه علوم متعارف واقعنمايند و مطابق با ارزشها و باورهای
شهروند مسلمان میباشند) باشد .وی دراينباره میگويد« :مجتهد بايد به مسائل زمان
خود احاطه داشته باشد» (همو ،ج  ،1731 ،11ص  .)131مهم شناخت درست حكومت
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امور قرار گرفت ،اين در فهم احكام الهی و شرعی و استنباط فتاوی صحيح و نزديك به
واقع به او کمك خواهد کرد» (خامنهای ،سخنرانی« .)31/3/11 ،مفاهيم منسوخ
میشوند .در همة علوم چنين چيزهايی هست .برای پرکردن خأل حرفها و مباحث و
مسائل منسوخ بايد مباحث جديد مطرح شود» (همو ،سخنرانی مدرسه فیضیه،
)31/3/11

از ديدگاه اجتهاد پويای امام ،اگر فقيه اعلم در علوم معهود حوزههای علميه باشد و به
مسائل سياسی زمان و مكان خود آگاه نباشد و توانايی مصلحتسنجی از مجرای بينش و
آگاهیهای سياسی و اجتماعی زمان خود را نداشته باشد ،در عرصه انديشه سياسی و
حكومتی مجتهد و صاحب نظريه سياسی نيست (خمینی ،1731 ،ج ،11ص.)13
نتیجه
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فقيه در مقام استنباط احكام سياسی – اجتماعی با دو عنصر پديدههای سياسی
(موضوع) و حكم و ادله (نصوص) مواجه است .موضوع که در مرتبه پيش از حكم قرار
دارد ،محل نزول احكام تكليفی و وضعی است .مقصود ما از موضوع در اين پژوهش
موضوعِ حكم به همراهِ مجموعه قيود و شرايطی است که فعليت و استمرار حكم سياسی
متوقف بر آن است .درواقع وقتی ما از منظر حجم مباحث به اجتهاد نگاه میکنيم ،بحث
ادلهشناسی نسبت به موضوعشناسی جلوتر و بيشتر است .از منظر امام خمينی بحث از
موضوع در اجتهاد مصطلح نهتنها همپای حكم به پيش نرفت ،بلكه دچار فقر هم شده
است؛ لذا فقه در عرصه سياست و حكومت ،علیرغم ظرفيت بسيار غنی ،هنوز کارآمدی
الزم را نيافته است.
طرح ضرورت دخالتدادن زمان و مكان در اجتهاد ،چيزی جز ضرورت و اهميت
موضوعشناسی و بازخوانی مجدد شرايط اجتهاد در عرصه موضوعات اجتماعی و سياسی
نبوده است؛ ازاينرو میتوان امام را آغازگر شيوه اجتهادی جديدی دانست که به قلمرو
موضوعشناسی ،پيشنياز اجتهاد در پاسخ به مسائل سياسی و توليد انديشه سياسی کارآمد،
نگاهی نو داشت .به همين دليل برای رمزگشايی از اجتهاد پويای امام بايد پيش از هر چيز
نگاهمان را بر «موضوع حكم» و «ويژگیهای موضوعات ،مسائل و پديدههای سياسی»
متمرکز کنيم.
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در اين مقاله نشان داديم که موضوعات چگونه تقسيم میشوند و مرجع تشخيص هر
کدام از آنها به لحاظ مفهومی و مصداقی به کجا بر میگردد؛ همچنين دربارة علل تحول
موضوعات و مسائل سياسی ،با توجه به ماهيت و شبكه ارتباطی آن در مناسبات اجتماعی
و سياسی ،تأمل کرديم و به اين نتيجه رسيديم که فهم پديدهها و وقايع سياسی (موضوع
حكم) در بستر نظامات متفاوت ،نهادهای داخلی و خارجی و علوم انسانی متعارف (زمان و
مكان) نقش کليدی در توليد انديشه سياسی پويا دارد.
درواقع زمان و مكان (از حيث تعيينکنندهبودن در اجتهاد سياسی و اجتماعی) ترکيبی
از وقايع و رويدادها و رفتار سياسی است که زندگی سياسی هر عصر را سامان میدهد.
وقتی اين وقايع و پديدههای سياسی موضوع احكام سياسی قرار میگيرند که به عنوان
«مسئله علمی» مورد توجه جدی قرار گيرد؛ برای مثال در قرون گذشته «نظم سلطانی»
بر زندگی بشر سايه افكنده بود و تمامی مناسبات سياسی ،اجتماعی و اقتصادی را سامان
میداد و در قرون جديد «نظم جمهوری» بر زندگی انسان سايه انداخته است که امر
سياسی اقتداری و سلطانی را تغيير داد و در پی آن زمان را عوض و موضوعات سياسی را
متحول کرده است که الزمة آن استنباط مجدد با توجه به الزامات زمان است.
خالصه آنكه پرسشها و مسائل جديد ،وقتی در دستگاه اجتهاد امكان پااليش میيابند
که در متن واقعيات زندگی متعارف (اعم از عرف عام و خاص) و انسان جديد مطالعه و
شناسايی دقيق شوند .دستگاه اجتهاد پويا برای توليد انديشة سياسی کارآمد چنين کاری را
انجام میدهد .موضوعات و مسائل متحول و متغير مستحدثه سياسی را چنان پااليش
میکند که بتواند زوايای پيچيده و پنهان آن را شناسايی کند و در مرحلة بعد آن را به ادله
و نصوص ثابت عرضه نمايد تا بتواند مدل آرمانی نظم دينی را از درون واقعيات زندگیِ
زمان استخراج کند.

32

کتابنامه
 ابنابیجمهور احسائی ،محمدبنعلی ،عوالیاللئالی ،ج ،4قم[ :بینا]3441 ،ق. ابنمنظور ،لسانالعرب ،تهران :معهدالعلوماالنسا .3131 ، -ـــــــــ  ،لسانالعرب ،ج ،31بیروت :دار احیاء التراث العربی3443 ،ق.

 اختری ،عباسعلی« ،زمان و مکان و تحول موضوعات احکام» ،مجموعه مقاالت كنگره نقشزمان و مکان ،ج ،4تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3133 ،
 آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،كفايۀ االصول ،قم :مؤسسه آلالبیت الحیاء التراث3433،ق. اراکی ،محسن ،روش شناسی اجتماع ،نشست علمی ،موسسه فهیم.13/33/34 ، ارسطا ،محمدجواد« ،تأملی دیگر در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» ،مجله نقد و نظر ،ش ،1سال شانزدهم /شماره شصت و سوم  /پاییز 29

.3134
 -اسپریگنز ،تامس ،فهم نظریههای سیاسی ،ترجمه فرهنگ رجایی ،تهران :آگاه.3131 ،

 آقا مهدوی ،اصغر ،موضوعشناسی ربا در پدیده ای به نام بانك با استفاده از رویکردسیستمی ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).3113 ،
 برجی ،یعقوبعلی« ،موضوعشناسی در مکتب فقهی محقق اردبیلی» ،مجله فقه ،ش .1 جناتی ،محمدابراهیم« ،نقش زمان و مکان در اجتهاد» ،كیهان ،ش .34113 جوادی آملی ،عبداهلل ،والیت فقیه ،والیت فقاهت و عدالت ،قم :نشر اسراء.3131 ، چالمرز ،آلن فرانسیس ،چیستی علم ،درآمدی بر مکاتب علم شناسی ،ترجمه سعید زیباکالم،تهران :سمت.3133 ،
 حائری یزدی ،مهدی ،حکمت و حکومت ،لندن[ :بینا]3114 ،م. حافظ نیا ،رضا ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران :سمت.3111 ، -حر عاملی ،وسائل الشیعۀ ،ج ،13قم :مؤسسة آلالبیت

3434 ،ق.

 -حقیقت ،صادق ،فقه سیاسی و نظریه دولت ،فصلنامه شیعه شناسی ،ش .3113 ،13

33

 خمینی ،روح اهلل ،تهذیباالصول (تقریرات اصول امام خمینی) ،ج ،1تهران :نشر آثار امامخمینی

.3133 ،

 ـــــــــــــــ  ،استصحاب ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام3433 ،ق. ـــــــــــــــ  ،الرسائل ،قم :اسماعیلیان.3133 ، ـــــــــــــــ  ،المکاسبالمحرمه ،ج ،3تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3134 ، -ـــــــــــــــ  ،تحریرالوسیله ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3131 ،

 -ـــــــــــــــ  ،تقریرات فلسفه امام خمینی

 ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3133 ،

 ـــــــــــــــ  ،در جستجوی راه از كالم امام ،دفتر ششم ،تهران :امیرکبیر.3131 ، ـــــــــــــــ  ،رساله فی االجتهاد و التقلید ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3133 ، ـــــــــــــــ  ،صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3131 ، ـــــــــــــــ  ،صحیفه نور ،تهران :مرکز اسناد و مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.3133 ، ـــــــــــــــ  ،كتابالبیع ،تهران :وزارت ارشاد.3131 ، ـــــــــــــــ  ،والیت فقیه ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.3131 ، دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.3131 ، سخنرانی مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای در شروع درس خارج.3133/3/31 ، سخنرانی مقام معظم رهبری آیتاهلل خامنه ای در جمع علماء و فضالی حوزه علمیه قم ،مدرسهفیضیه.3134/3/34 ،

 شیبانی دلویی ،داود« ،دیدگاههای انسانشناختی قرآنی امام خمینی» ،فصلنامه پژوهشهایقرآنی ،مشهد :دفتر تبلیغات اسالمی ،ش  31و .3133 ،14
 صادقی رشاد ،علیاکبر« ،اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب» ،مجله پژوهش و حوزه ،ش .3133 ،31 -صدر ،محمدباقر ،دروس فی علم االصول ،ج ،3چ  ،1بیروت :دارالکتاباللبنانی3443 ،ق.

نقش موضوعشناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی...4

 -ـــــــــــــــ  ،كتابالطهارة ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام3413 ،ق.

 صرامی ،سیفاهلل« ،منابع فقه در قرآن کریم» ،مجله فقه و حقوق ،س  ،1ش .3133 ،33 طباطبایی یزدی ،محمدکاظم ،العروة الوثقی ،ج ،3قم :مؤسسه نشر اسالمی3431 ،ق. عجم ،رفیق ،موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین ،ج ،3بیروت[ :بینا]3113 ،م. -عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،تهذیبالوصول الی علم االصول ،تحقیق سیدمحمدحسین

33

رضوی ،لندن :مؤسسة امام علی

3413 ،ق.

 علوی ،جعفر ،عوامل مؤثر در تشخیص موضوعات احکام ،مشهد :دانشگاه رضوی.3113 ، علیدوست ،ابوالقاسم« ،نظرات کارشناسان فقیه در موضوعات احکام» ،مجله فقه و حقوق ،ش .3131 ،1 عمید ،حسن ،فرهنگ عمید ،ج ،3تهران :امیرکبیر.3131 ، فرحناک ،علیرضا ،موضوعشناسی در فقه ،قم :بوستان کتاب.3114 ، فوزی ،یحیی ،اندیشه سیاسی امام خمینی ،قم :دفتر نشر معارف.3134 ، فیرحی ،داوود« ،روش شناسی فقه حکومت در دوره معاصر شیعه( ،»)3نشست علمی درمؤسسه پژوهش فرهنگی فهیم ،جلسه .14/31/3 ،343
 فیرحی ،داوود ،فقه و سیاست در ایران معاصر ،تهران :نشر نی.3113 ، -کتابخانه دیجیتالی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

.

سال شانزدهم /شماره شصت و سوم  /پاییز 29

 کلینی ،محمدبنیعقوب ،اصول كافی ،ج ،3قم :موعود اسالم.3114 ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،المعجم المفهرس اللفاظ االحادیث عن الکتب االربعه،ج  ،3تهران :مؤسسه مطالعات.3134 ،
 مجلسی ،باقر ،بحاراالنوار ،قم :کتابفروشی اسالمی.3134 ، محقق حلی ،نجمالدین ،معارجاالصول ،تحقیق محمد رضوی ،قم :مؤسسة آلالبیت(ع)3441 ،ق. مرتضوی لنگرودی ،مجموعه آثار ،ج ،3تهران :صدرا.3133 ، ــــــــــــــــ  ،محمدحسن ،جواهراالصول (تقریرات اصول امام خمینی) ،ج ،4تهران :نشرآثار امام خمینی

.3133 ،

 مظفر ،محمدرضا ،اصولالفقه ،ج3و ،1قم :نشر حوزه علمیه قم3414 ،ق. معلوف ،لوییس ،المنجد فی اللغۀ ،چ  ،3تهران :اسماعیلیان3131 ،ق. معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،ج ،4چ  ،3تهران :امیرکبیر.3133 ، مقیمی ،غالمحسن ،سیاست؛ رمزگشایی از یک مفهوم پرابهام ،فصلنامه علوم سیاسی ،ش .3134 ،11« -نامه امام به آیتاهلل قدیری» ،نشریه پاسدار اسالم ،س  3و صحیفه نور ،ج  ،13ص ،311

33

 313 ،341و .334
 -والیی ،عیسی ،فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ،تهران :نشر نی.3134 ،

