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رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افررا را مرد ن رر قررار ا اتر
برخالف نگرش تاریخی ،فقه شیعه ظرفیتی گستر

ار که میتواند همه شئون زندگی

افرا  ،از نیازهای فر ی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را ا ار کند با پیرروزی
انقالب اتالمی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفی های فقه شیعه ،امام خمینی ضمن
بازخوانی فقه شیعه ،قرائتی حکوم مدار از آن ارائه کر که بر نگرشی حکوم محور
مبتنی ات
حکوم

ایشان اجتهرا را ر راترتای ا ار مطلروب جامعرهای وتریع ر قالر

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه ،رویکرر ی فرر ی یافتره و

یهای فر ی ،اجتماعی و حکومتی جامعره را مرد
به کار گرفته و رفع نیازمند 

ن ر قرار ا ات

یتوانرد
یها و اقتضائات خاصی ار که م 
این نگرش فقهی ،ویژگ 

تدبیر مطلوب جامعه را برعهد گرفته ،کارآمدی آن را تضمین کند

کلیدواژگان :فقه فردی ،فقه سياسی ،فقه حکومتی ،امام خمينی.



دانشیار گروه علم سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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فقه شيعه در تاريخ گذشته خود به سبب اموری چون تقيه نسبت به حاکمان ظالم و
عدم امکان تحقق احکام اجتماعی ،سياسی و حکومتی ،فقط بهه مسها ف فهردی افهراد
متدين می پرداخت و عمدتاً در محدوده احواالت شخصهيه و مسها ف دنهدگی مامنهان،
اظهار نظر می کرد .اين فقه در سايه پيرودی انقالب اسالمی و امکان فعليتبخشی بهه
مباحث سياسی و حکومتی به رشد و تحول شگرفی دست يافت و عهالوه بهر مسها ف
فردی و شخصی ،مشکالت و مسا ف اجتماعی کالن را در نظر گرفت و مباحث فقهی
حکومت دينی را در قالب نظريه حکومتی واليت فقيه عرضه کرد.
امام خمينی که معمار و طراح حکومتی با معيارهای شريعت در عصر حاضر اسهت،
ضمن توسعه گستره فقه به همه دوايای دندگی فردی ،اجتماعی و سياسی انسهان ،بها
پذيرفتن امکان رويکرد حداکثری فقه نسهبت بهه مسها ف عمهومی جامعهه ،کهارکردی
حداکثری اد فقه در ارتباط با حکومت ارا ه کرده ،که بر اساس آن ،آمودهههای فقهه در
جامعه ،نگرشی حکومتی به خود گرفته است .طبيعی اسهت درکهی ايهنگونهه اد فقهه،
کارکردهای آن را در حصار نيادهای فردی محدود نمیکند ،بلکه ظرفيتهای بسياری
برای فقه در عصر حاضر ايجاد میکند و میتواند غايات حداکثری فقهه و شهريعت در
جامعه را در نظام سياسی و حکومت اسالمی محقق کند.
اين تحقيق درصدد است نگرشی حکومتمحور اد فقه را با عنايت به ديهدگاهههای
امام خمينی ارا ه کند و ضمن برشمردن دوايای اين نگرش فقهی ،الزامات اين نگرش
را مورد تحقيق و بررسی قرار دهد.
 .۱مفاهیم مرتبط با فقه حکومتی
۱ـ .۱مفهوم فقه
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فهم مرکبواژه «فقه حکومتی» در گرو درک دو واژه «فقه» و «حکومت» است و
تبيين اين دو واژه میتواند به فهم مناسب اد اين مرکب واژه کمک کند.
واژه «فقه» که در اصف اد شکافتن و بادشدن اشتقاق يافته(ابرناثیرر ،۴۶۳۱ ،ج،۶

ص )۱۳4و درکتب لغت به معنای فهم ،علم و فراست فرض شهده اسهت(ابرنفرار،،

 ،۴۱۴۱ج ،۱ص ،)۱۱4معنايی عميقتر اد فهم دارد؛ اد اين روی برخی فقه را به ادراک
اشيای خفيه معنا کردهاند(غفراری ،۴۶۳۱ص )4۱۶و برخهی آن را معهادلف فههمف دقيهق
گرفتهاند(عسکری ،۴۱۴4 ،ص .)۱۴4مطابق اين معنا ،فقه معادل هر فههم و معرفتهی
نيست ،بلکه فقط در خصوص علومی مثف علم شريعت استفاده میشهود کهه تأمهف و
تدبر در آمودههای نقلی را در بر دارد(همان).

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

«فقه» در اصطالح را فهم دقيق و استنباطی آنچه اد سوی خداوند برای بشر نهادل
شده است (در تمام عرصههای دين اعم اد عقا د ،شريعت و اخهالق دانسهتهانهد(رک:
مازندرانی ،۴۱4۴ ،ج ،4ص .)4۱برخی فقهه را بهه معنهای خهاص تعريهه کهردهانهد و
معتقدند علم فقه به معنای دانش احکام شرعی است که اد آن بهه آگهاهی بهر احکهام
شرعی فرعی ه در صورتی که مستند به ادله تفصيلی باشهد ه يهاد مهیگهردد(عراملی،
 ،۴۱۴۳ص .)4۳اين علم مشتمف بر همه نيادهای انسانف مکله اسهت و عرصههههايی
چون عبادات ،معامالت ،مباحث حقوقی ،کيفری ،فرهنگی ،سياسی ،و اجتماعی را در بر
میگيرد.
امام خمينی رويکردهای متفاوتی را در تعريه فقه مهورد عنايهت قهرار داده اسهت.
ايشان در برخی اد کتب خود ،فقه اکبر را مد نظر قرار داده و بر اساس آن فقيهه را نهه
فقط کسی که به دانش احکام و قوانين اسالم آگاهی دارد ،بلکه فردی معرفی میکنهد
که عالوه بر احکامف شريعت ،به عقايد ،قوانين و نظامهای دينی نيز آگاه و ديهنشهناس
کامف است(امام خمینی۴۶۱۱ ،ب ،ص .)۱7ايشان در ديگر آثهار خهويش ،علهم فقهه را
مقدمه عمف قرار داده و حصول معارف را غايت آن میداند(همو۴۶۱۱ ،الر  ،ص.)۴۴
همچنين ايشان در رويکردی ديگر در کتب عرفانی ،فقه به معنای اصطالحی را بيهان
قوانين ظواهر شريعت و کتاب االهی دانسته است و عمف به اين ظواهر را نگهبان دين
میداند(همو۴۶۱7 ،ال  ،ص .)۴۱۴بر اساس اين نگاه ،فقه وظيفه و رسالتی سنگين بر
دوش دارد و فقيهان در استنباط اد قرآن و احاديهث بهر آن هسهتند تها دنيها و آخهرت
مردمان را اصالح کنند(همان) .در نگاهی ديگر ،امام خمينی همسو با برداشت مشههور
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فقيهان ،اد فقه را پذيرفته است.
آنچه امام خمينی را در حوده تعريه فقه اد ساير فقيهان متمايز مهیکنهد ،تعريفهی
است که ايشان ،پس اد انقالب و در سايه تلقی حکومتی اد فقه ارا ه کرده اسهت .ايهن
تعريه ناشی اد درک و فهمی متفاوت اد فقه و کاربرد آن در جامعه است:
حکومت در نظر مجتهد واقعی ،فلسفه عملی تمهامی فقهه در تمهامی دوايهای دنهدگی
بشريت است ،حکومت نشان دهنده جنبهه عملهی فقهه در برخهورد بها تمهامی مع هالت
اجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی است ،فقه ،تئوری واقعهی و کامهف اداره انسهان اد
گهواره تا گور است(امام خمینی۴۶۱7 ،ب ،ج ،4۴ص)47۱

سال هیجدهم /شماره هفتاد  /تابستان 49

عبارت فوق که در راستای تبيين جايگاه فقه در جامعه قهرار دارد ،مفيهد ايهن معنها
است که ايشان فقه و فقاهت را نه فقط برای استدالل و اسهتنباط صرهرف بهرای حهف
مسا ف عبادی و تجاری مردم ،بلکه راهکار دين اسالم بهرای اداره جامعهه مهیدانهد و
تج لی فقه را در عرصه حکومت و در برخورد با تمامی مع الت اجتماعی و سياسهی و
نظامی و فرهنگی معرفی میکند.
اين دو تلقی اد فقه ،با يکديگر در ت اد نيستند ،بلکه هر دو نمايانگر حقيقتی اد علم
فقه هستند .بدين گونه که ايشان در نگرش به فقه اصطالحی فقيهان ،به روابط فردی،
اجتماعی ،سياسی ،عبادی ،تجاری مردم مسلمان و قوانينی که اد جانب شريعت بهرای
سامان و سعادت مردم مسلمان در دندگیشان ارا ه شده است را مد نظر قرار داده و در
کتب عرفانی خويش ،به جنبه فردی فقه عنايت داشته است .ايشان در تعريه اول حف
مشکالت اجتماعی ،سياسی ،نظامی و فرهنگی و اداره امور انسانها در تمهامی شهئون
دندگی را اد کارويژههای فقه می داند و در تعريهه دوم فقهه را طريقهه و مقهدم بهرای
حصول معارف و تحصيف توحيد در راستای روابط با خداوند میداند.
۲ـ .۱فقه حکومتی

درک اين مفهوم اد ديدگاه امام به نظهر ايشهان در مهورد دو واژه فقهه و حکومهت

 . 1در این تعریف فقه یعنی علم به احکام شرعی فرعی که مستند به ادله تفصیلی باشد(شهیید او،
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وابسته است .با عنايت به ديدگاه ايشان نسبت بهه ايهن دو مفههوم ،مهیتهوان فقهه را
مقولهای حکومتمدار معنا کرد .همچنين در ديدگاه ايشان معارف ،و به صورت خهاص
فقه شيعه ،پيوندی عميق با حکومت دارد؛ چنانکه کلمات ايشان مملو اد ديهدگاهههای
فقهی است که با مسا ف حکومتی ارتباط دارد .به نظر ايشان عمالً اداره جامعه اسالمی
ايران تحت قوانين فقه سياسی شيعه است .مجموع اين مسا ف نمايانگر اهتمام ايشهان
به مقوله فقه حکومتی است.

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

آنچه فقه شيعه را نسبت به دمانهای گذشهته متمهايز مهیکنهد ،پيهرودی انقهالب
اسالمی بر اساس آمودههای فقه شيعه و رهبری مجتههدی جهاما الشهرايط در قالهب
واليت فقيه است .فقه شيعه در تمام ادوار عصر غيبهت تها پهيش اد پيهرودی انقهالب
اسالمی رويکردی فردمحور و مکلهمدار داشت و در پاسخ به سااالتی بود کهه بهرای
دنههدگی مامنانههه يههک انسههان الدم اسههت .فقههه شههيعه پههس اد انقههالب ،رويکههردی
حکومتمحور و جامعهمدار به خود گرفته است .بر اساس اين ،فقيهان ضمن عدم اکتفا
به رفا نيادهای مامنانه مکلفان ،بايد حف مسا ف و نيادهای جامعهای بزرگ و ههدايت
شئون جامعه بر اساس آمودههای فقه را در رأس نيادهای فقه قرار دهند.
امام خمينی بيشترين تالش را در ارتباط فقه با سياست ،بلکه فقه با مقوله حکومت،
در سالهای قبف اد انقالب داشته است و در قالب مباحث فقه استداللی(امام خمینری،
۴۶۱۱ب ،ص 4۱ر  ،)47سخنرانیها و در عملکردهای سياسی خويش بهه تبيهين ايهن
مسئله اقدام کرده است .ايشان ضمن اينکه بخشی اد فقه را به مباحهث فقهه سياسهی
اختصاص داده ،فقه سياسی را به منزله سياست و تدبير جامعه معنها کهرده اسهت« :آن
شعبه اد علم فقه که در سياسهت مدهددن و تهدبير منهزل و تعميهر بهالد و تنظهيم عبهاد
است»(امام خمینی۴۶۱۱ ،ال  ،ص.)۴۴
ايشان در نگرشی فراگير ،بهه مقولهه فقهه اد منظهر حکومهت نگريسهته و رويکهرد
حکومتی را محور مسا ف فقه دانسته و ضمن عنايهت بهه مسها ف اجتمهاعی ،سياسهی،
نظامی و فرهنگی جامعه ،با ارا ه فقههی کهاربردی شهأن فقهه را اداره تمهامی دوايهای
دندگی بشری معرفی نموده است(امام خمینی۴۶۱7 ،ب ،ج ،4۴ص .)47۱امام خمينهی
ضمن اينکه حکومت را اد احکام اوليه اسالم معرفی میکند ،بها محهور فهرض کهردن
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مقوله حکومت ،شأن نيادهای حکهومتی را اد سهاير نيادههای فهردی مقهدم دانسهته و
اينگونه اظهار داشته است« :حکومت يکی اد احکام اوليه اسالم است و مقدم بر تمهام
احکام فرعيه ،حتی نماد و روده و حج ،است»(همان ،ج ،4۴ص.)۱44
آيت اهلل خامنهای درباره تحول فقه شيعه در سايه پيرودی انقالب اسالمی و نقهش
اساسی امام خمينی در اين راستا ،اينگونه اظهار داشته است:
فقه شيعه را که به خاطر طول سالهايی که فقهای شيعه و خود گروه شيعه در دنيای
اسالم ،دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند ،و فقه شيعه ،يک فقه غيرحکهومتی ،و فقهه
فردی بود ...فقهی که برای اداره امور دينی يک فرد يها حهداکثر دايهرهههای محهدودی اد
دندگی اجتماعی ،مثف مسا ف مربوط به خانواده و امثال اينها بود ...امام بزرگوار فقه شهيعه
اسالم را ه اد دورانی که خود اين بزرگوار در تبعيد بودند ه کشاندند به سمت فقه اجتماعی
و فقه حکومتی؛ فقهی که میخواهد نظام دندگی ملتها را اداره کنهد و بايهد پاسهخگهوی
مسا ف کوچک و بزرگ ملتها باشد(خامنهای.)۴۶۱۳/۶/۴۱ ،
سال هیجدهم /شماره هفتاد  /تابستان 49

111

بر اساس اين ،میتوان در باب فقهه حکهومتی ايهنگونهه اظههار داشهت کهه فقهه
حکومتی ،نه فقط بخشی اد فقه ،بلکه به معنای نگرش و بينش حاکم بر کف فقه است
و بايد اداره نظام سياسی بر اساس فقه و تمامی ابواب فقه ناظر بهه اداره کشهور باشهد.
بنابراين فقيهان بايد به تمام ابواب فقه با نگاهی متفاوت بنگرند و هويتی متمايز به نام
جامعه و حکومت را مورد توجه قرار داده ،پاسخ بهه نيادههای آن را سهرلوحه اجتههاد و
استنباط خود قرار دهند .لذا گسترهای که در فقه حکومتی مورد بحث قهرار مهیگيهرد،
ضرورتاً مباحث سياسی نيست و تمامی ابواب و مسا ف فقهه ،چهون اقتصهاد ،فرهنه ،
حقوق ،نظامی ،انتظامی ،خانواده و احهواالت شخصهيه ،را در بهر خواههد گرفهت؛ ديهرا
حکومت شئون و دوايای مختله بسياری دارد که فقيه بايد همه آن مسا ف را بررسهی
کند.
بنابراين مراد اد مرکبواژه «فقه حکومتی» مباحثی در حوده فقه که به حکومهت و
مسا ف آن (به عنوان برترين مسا ف سياسی میپردادد ،نيست؛ بلکه مراد اد آن نگرشی
است که فقيه بر اساسف آن حاکميت سياسی شيعه را در نظر گرفته ،در استنباط خود به
رفا نيادهای حکومت عنايت دارد .مطابق اين نگرش ،در بررسی احکام ،مباحث فقهی
و بيان افعال مکلفان بايد انسانها را فردی اد افراد حکومت اسالمی در نظر گرفت ،نه

مکلفی جدا و بريده اد اجتماع و حکومت .بنابراين فقه حکومتی بخشی اد فقهه نيسهت،
بلکه نگرش و بينش حاکم بر کف فقه است .بر اساس اين نگرش استنباطهای فقههی
بايد ناظر به اداره نظام سياسی و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.
 .۲تمایز فقه حکومتی نسبت به فقه سیاسی

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

با عنايت به اينکه گستره فقه حکومتی ،نهتنها مباحث سياسی ،بلکه تمامی ابواب و
مسا ف فقه را در بر میگيرد و اين که فقه سياسهی بخشهی اد فقهه اسهت کهه شهامف
استنباط مسا ف سياسی میشود ،بنابراين آنچه فقه حکومتی را اد فقهه سياسهی و فقهه
عمومی متمايز میکند عبارت است اد:
اوالً :فقه سياسی به مباحهث حکومهت اختصهاص نهدارد و مصهاديق غيرحکهومتی
بسياری میتواند داشته باشد؛ بنابراين فقه سياسی اد دمانهای دور و حاکميت حاکمان
جا ر نيز در فقه شيعه وجود داشته است .گرچه اين فقه در دمان حاکميت سياسی شيعه
مصاديق بيشتری يافته است ،اما همواره ذيف هر حکومتی میتوان اد مباحث سياسهی
سخن گفت.
ثانياً :فقه سياسی بخشی اد ابواب و مسا ف فقه را بررسی و مطالعه میکند کهه بهه
موضوعات سياسی عنايت دارد؛ در حالی که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات
مورد نياد در جامعه (البته با محوريت حکومت مورد استنباط قرار میگيرند.
ثالثاً :گرچه گستره فقه حکومتی شامف همه ابواب فقه مهیشهود ،ايهن نکتهه فقهه
حکومتی را اد فقه رايج متمايز میکند که فقه حکومتی استنباط احکام االهی در همهه
شئون يک حکومت ،توجه به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و مالحظه تأثير هر
حکمی اد احکام در کيفيت مطلوب اداره نظام سياسی اسهت .در مقابهف ،فقهه عمهومی
موضوعات و مسا ف فردی خهاص را بهه دور اد هرگونهه مالحظهه حکهومتی و بهدون
توجه به شهروند بودن افراد ،موضوع حکهم شهرعی و مهورد اسهتنباط قهرار مهیدههد.
بنابراين نوع فتاوا و احکامی که اد جانب فقيه در اين دو ديدگاه ارا ه میشهود متفهاوت
است.
۱ـ .۲ویژگیهای نگرش حکومتی به فقه

سکوالريسم که شريعت را مقولهای االهی و دينی و سياسهت را مقولههای دنيهوی
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معرفی کرده(تروش ،۴۶7۴ ،ص ،)۴۱۴بر عدم ارتباط ميان اين دو تأکيهد مهیکنهد و
تصدی امور کالن جامعه اد سوی غيرمعصوم را برنمیتابد؛ لذا ضمن مخالفت با دخالت
در امور سياسهی ،پهرداختن بهه امهور عبهادی و فهردی را سهرلوحه کارههای مامنهان
میداند(همان .)۴۳۱ ،در مقابف اين ديدگاه عرصه فقه سرشار اد آمودههايی مانند جن ،
صلح و امر به معروف و نهی اد منکر است که جهدايی شهريعت اد عرصهه سياسهت را
برنمیتابد .قا الن به نفی جدايی فقه اد سياست به سه گروه تقسيم میشوند:
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اول برخی به سبب اموری مانند درک منفی اد حاکميت سياسی حاصفف ستمههای
بسيار حاکمان و کارگزاران سياسی دمانه و غلبه ف های تقيهه شهديد ناشهی اد سهلطه
حاکمان سنی و شيعه جا ر بر جامعه شيعی ،تنها در چارچوب رفا مسا ف فردی مکلفان
به استنباط میپرداختند و در حوده مسا ف عبادی ،اقتصادر فردی ،خهانواده و مبهاحثی اد
اين دست احکام صادر میکردند .ايشان اد مباحث سياسی در حد بسيار محدودی و در
قالب مباحثی چون نماد جمعه ،رؤيت هالل و مباحث جزا ی و کيفری مانند قصهاص و
حدود (جهتر رفا نيادهای افراد مامن تا آنجا که مزاحمتی برای حاکميت سياسی ايجاد
نشود سخن به ميان آوردند .ايشان اگر نامی اد جهاد ،مرابطه ،صلح و يا امر به معروف
نيز در حوده فقه سياسی به ميان آوردند ،به حيثيت فردی مکلفان و گسترهای محهدود
عنايت داشتند و اگر نام و يادی اد «حاکم» در ابواب مختله فقه میکردند برای رفها
نيادهای محدود شيعيان ،ضروريات جامه محدود شيعه ،و امور حسبه بهوده و مخاطهب
در استنباط اين مسا ف ،جامعهای وسيا در ذيف نظام سياسی نبوده است.
شهيد صدر ضمن عنايت به تحليف اين مسئله ،منشأ اين ق هيه را محهدود بهودن
هدف اد اجتهاد دانسته است:

برکناری اد سياست ،به تدريج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پديد مهی-
آورد در ميان اماميه محدودتر گردد و اين انديشه را پيش آورد که يگانه جوالنگاه آن (کهه
می تواند در جهان خارج بادتابی بر آن داشته باشد و آن را هدف بگيرد جوالنگهاه انطبهاق
فرد است با اسالم و نه جامعه .و چنين بود که در ذهن فقيه ،اجتهاد با چهره فرد مسهلمان
ارتباط يافت نه با چهره اجتماع مسلمان(صدر ،۴۶4۱ ،ص.)7
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امام خمينی نيز با عنايت به اين نقيصه در حوده فقه ،به تمرکهز فقهه و فقيههان در
مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مبتالبه در دمانهای گذشته و دمان حهال

اشاره کرده است .ايشان بدين باور بود که وقتی شعار جدايی دين اد سياست در حهوده
دين جا افتاد ،اين ق يه به توده مردم نيز سرايت کرد و فقه در آفت غوطهورشهدن در
امور فردی و عبادی مردم گرفتار شد و اد دخالت در امور مهم جامعه و حاکميت و نظام
سياسی دور افتاد .طبيعی است در اين صورت مردم نيز اد فقها انتظار داشتند تنهها بهه
امور عبادی و فردی رسيدگی کنند .مردم دخالت و اظهار نظر فقيههان دربهاره مسها ف
اصلی جامعه و اداره آن را غيرمجاد میدانستند و فقيهی که به اين امور میپرداخهت را
فردی فاقد دين اصيف میپنداشتند(ر ک امام خمینی۴۶۱7 ،ب ،ج ،4۴ص4۱۱ر .)4۱7
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دوم فراتر اد ديدگاه قبف ،نحله ديگری در حهوده فقهه ،اد عناصهری کهه در دمهان
گذشته اد مصاديق سياست قرار داشت ،فراتر رفته ،بهه عناصهر سياسهی جديهد پاسهخ
دادهاند .ايشان بحث اد اموری چون ماهيت فقهی احزاب ،تفکيک قوا ،قهانون اساسهی،
انتخابات و مجلس شورا را در اين راستا مد نظر قرار دادهاند .آنچه اين نحله را اد فقهه
حکومتی متمايز میکند اين است که مباحث فقه سياسی در آن اد حوده فقه فردی بهه
فقه اجتماعی ارتقاء يافته و مخاطب فقه اد فرد به جامعه تغيير کرده است .اين ديهدگاه
دانسته ،تشکيف نظام سياسهی شهيعه در
حاکميت سياسی را بر عهده امام معصوم
عصر غيبت با رهبری غيرمعصوم را برنمیتابد .مطابق اين نگرش ،واليتی که در عصر
غيبت بر عهده فقيهان نهاده میشود ،عالوه بر واليت در فتوا و ق اء ،اد حد واليت بر
امور محجوران ،قاصران ،اموال بدون صاحب ،امور ايتام و ...فراتر نيست و فقها بايد بها
أخذ وجوهات شرعی اد مردم ،به امور حودهها و تبليغ دين رسهيدگی کننهد و فقهط بهه
اموری که شارع به تعطيلی آنها راضی نيست و متصدی خاصی نيهز بهرای آن تعيهين
نشده است ،بپردادند .بنابراين ،اين نگرش قادر نيست اد بسياری ظرفيتهای فقه شيعه
استفاده کند و بسياری اد عرصههای فقه ،عمالً معطهف مهیمانهد .قها الن بهه نظريهه
رضايت در تصرف فقيه(خروئی ،۴۱۴۴ ،ص ۱۴۱ر ۱44؛ همرو ،۴۶۱۳ ،ج ،۴ص 44۱ر
 )44۳و نظريه حسبه(اراکی ،۴۱۴۶ ،ج ،4ص )۴۱4را میتوان در دمره اين گهروه قهرار
داد.
سوم برخی فقيهان با توجه به شرايط دمان حاضر ،عهدم اکتفها بهه فقهه فهردی و
اجتماعی ،و ضرورت تحقق فقه حکومتی به مثابه فقهی جاما ،همهه نيادهها و شهئون
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دندگی بشر را مد نظر قرار دادهاند .اد جمله اين فقيهان میتوان به آيهت اهلل خامنههای
اشاره کرد که فقه اسالمی را مشتمف بر جوانبی که منطبق بهر همهه جوانهب دنهدگی
انسان در عرصه فردی ،اجتماعی ،سياسی ،عبادی ،نظامی و اقتصادی اسهت و دنهدگی
انسان را اداره میکند ،معنا کهرده(خامنرهای )۴۶۱۴/۴۴/۶۴،و رويکهرد فقهه فهردی در
دمانهای گذشته را معلول شرايط و ضرورتهای دمانه دانسته است(همان).
امام خمينی هم راستا با اين فقيهان ،ضمن تأکيد بر اينکهه فقهه شهيعه نسهبت بهه
حکومت و عرصههای اجرايی غافف نيست ،معتقد است که تا کنون جانهب فردگرايانهه
فقه بر جماگرايی آن غالب بوده است و فقيهان تنها به چند بخهش اد مباحهث فقههی
برای حف مسا ف فردی اکتفا میکردنهد(امرام خمینری۴۶۱7 ،ب ،ج ،۴۱ص ۶۱ر .)۶7
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ايشان ماهيت احکام اسالم را به گونهای معرفی میکند که در راستای رفها نيادههای
کالن اداره جامعه و تشکيف دولت جعف شده است .ايشان جامعيت احکام اسالم بهرای
پاسخگويی به همه شئون و نيادمندیهای انسانی را مورد تأکيد قرار دادهاند« :ماهيهت
و کيفيت اين قوانين میرساند که برای تکوين دولت و برای اداره سياسی و اقتصهادی

و فرهنگی جامعه تشريا گشته است»(امام خمینی۴۶۱۱ ،ب ،ص.)47
بر اساس ديدگاه ايشان ،بر خالف فقه فردی که تنها به بخشی اد نيادهای فردی و
شخصی افراد توجه میکند ،فقهْ علم به احکام ديهن اسهت و احکهام ديهن گسهترهای
فراگير دارد که همه دوايای دندگی فردی ،اجتماعی و سياسی انسان را در بر میگيهرد.
ايشان ضمن اينکه جامعيت فقه شيعه نسبت به همهه مسها ف و تمهام ادوار دنهدگی را
مورد تأکيد قرار میدهد ،جنبههای فردی فقه را در سايه مسا ف عمده و حکومتی قرار
داده ،جنبه عملی فقه را در سايه حکومت و آمودههای آن را در ارتباط وثيق با حکومت
معنا میکند؛ به گونهای که حکومتْ فلسفه عملی فقه و نظريه اداره فقههی جامعهه در
همه شئون و موارد است(امام خمینی۴۶۱7 ،ب ،ج ،4۴ص.)47۱
آيت اهلل خامنهای درباره امام خمينی ،عمدهترين داعيهدار فقه حکومتی ،بر اين باور
است که ايشان در سالهای مبارده و پيش اد پيرودی انقالب اسهالمی در ايهن مسهير
گام نهاد و با طرح مسا ف و مباحث حکومتی ،جريان اجتهاد را به سوی فقه حکهومتی

سوق داد(خامنهای.)۴۶۱۳/۶/۴۱ ،

ويژگیهای فقه حکومتی عبارتاند اد:
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اله در رويکرد حکومتی به فقه فرايند استنباط به پاسخگويی به برخی اد مامنهان
محدود نمی شود و اد ظرفيت گسترده عالم با تمامی عادات و فرهن هها و اختالفهات
جغرافيايی و هنجاری استفاده میکند(امام خمینی۴۶۱7 ،ب ،ج ،۱ص )۴۱۱و اد توانايی
اداره حکومتی مقتدر برخوردار است(همان ،ج ،4۴ص.)4۱4
ب اين رويکرد حکومتی در عين اينکه اد متن آمودههای دين(حجيهت برخاسهته
است ،کارآمدی و قابليت انجام مطلوبی نيز دارد(همان ،ج ،4۴ص.)4۴7
ج بيشتر آمودههای منابا شريعت (کتاب و سنت و کتب فقهی به امور اجتمهاعی،
سياسی و حکومتی اختصاص دارد(همان ،ج ،۳ص۱4رر )۱۶و بسهياری اد آمهودهههای
عبادی شريعت نيز رويکردی حکومتی دارنهد(همران ،ج ،۴۴ص .)۴7بها نفهی رويکهرد
حکومتی ،دين اسالم مکتبی ناقص است که توانانی اداره تمامی عرصههای دندگی ،به
ويژه امور اجتماعی و حکومتی ،را ندارد (امام خمینی۴۶۱۱ ،ب ،ص .)۴۴اين در حهالی
در صدر اسالم اينگونه به
است که اد ابواب و مسا ف فقه و سيره عملی اهفبيت
دست می آيد که شريعت امری حکومتمحور است که به نظامی سياسی برای اجهرای
احکام االهی در جامعه نياد دارد؛ به طوری که بلکه برخی احکام شريعت جز در سهايه
نظام سياسی و اقتدار حکومتی به اجرا در نمیآيد(همان ،ص.)۶۴
د آمودههای شريعت برای پاسخگويی به نيادهای مردم در قالب يک نظام متمرکز
در نظر گرفته شدهاند(همان ،ص۴۴ر .)۴۴در اين رويکرد ،عالوه بهر جايگهاه آخرتهی و
تعبدی برخی اد اعمال ،امور عبادی و فرهنگی شريعت برای ايجاد ف های آرامهش در
جامعه ،امور اقتصادی برای اداره صحيح اقتصاد خُرد و کالن جامعه ،حاکميت سياسی و
امور نظامی و انتظامی اسالم برای ايجهاد امنيهت در داخهف ف های جغرافيهايی نظهام
سياسی و امور حقوقی ،جزا ی و ق ايی فقه برای تنظيم و حدسنف اداره امور جامعه تعبيه
و تشريا شدهاند(همو ،۴۱4۴ ،ج ،4ص.)۶7۱
ه شارع به مسا ف و مباحث مهمی چون نظام سياسی و حکومت پرداختهه اسهت و
به هرج و مرج ،اخالل نظام ،ضايا شدن اهداف و آرمانهای خود مانند عدالتوردی و
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مساوات و اد بين رفتن اعتالی اسالم در سايه حاکميت جا ر راضی نيست(همان ،ج،4

ص.)۱۳۴
و اد شاخصههای رويکرد حکومتی ،تحول در روششناسی و پويايی آن و اسهتفاده
اد اموری چون «شناخت دمان و مکان»« ،موضوعشناسی واقعهی مبتنهی بهر شهناخت
دقيق روابط اجتماعی و سياستهای جهانی»« ،نظر داشت حکومت بهه مثابهه فلسهفه
عملی فقه» و «بهکارگيری مصلحت در فرايند اجتهاد» اسهت؛ ديهرا روش اسهتنباط اد
ماثرترين عوامف اجتهاد است که پويايی و تحول در آن ،در نوع ،رودآمهدی و کهارآيی
احکام تأثير بهسزايی دارد(همو۴۶۱7 ،ب ،ج ،4۴ص.)47۱
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د نظام دندگی فردی و جمعی بشر در همه دورههها منطبهق بهر معيارههای ثابهت
شريعت است و شريعت نيز در مواردی قابليت انعطاف الدم برای چنين انطباقی را دارد.
طبيعی است فقه شيعه به مقت ای جاودانگی ،چنين انعطافهايی را در راستای انطباق
متغيرات بر ثابتات در خود دارد .رويکرد حکومتی به فقه ،با تبيين صحيح جايگاه ثابتات
و متغيرات ،موارد قابف انعطاف را درمی يابد و برای استنباط به کهار مهیگيهرد(همران،
ج ،4۴ص.)۴۱۱
ح گستره ای که برای فقيه جاما الشرايط در نظر گرفته میشود ،بسيار فراخ است.
مانند عصمت نيست و توانهايیههايی ماننهد
اگرچه فقيه واجد اوصاف امام معصوم
توانايیهای امام معصوم ندارد ،اما گستره واليت و محدوده وسيا اختيارات در گرو
اين اوصاف و توانايیهای خاص نيست ،بلکه حاکم به جهت حکمرانی خويش واجد آن
است(همو ،۴۱4۴ ،ج ،4ص۱۴۱؛ ر ک همو۴۶۱۱ ،ب ،ص.)4۴
ط فقه شيعه توانايی تدبير امور مادی و معنوی مهردم و ههدايت آنهان بهه سهوی
سعادت و کمال بهر اسهاس اردشهها و آمهودهههای شهريعت را دارد(همران ،ص.)۶۴
همچنين فقيه جاما الشرايط در حوده تدبير امور جامعه به منزله حاکم و سلطان فرض
میشود و اداره نظام سياسی ،اد جمله وظايه و اختيارات وی است(همان ،ص.)۱۴
 .۳نگرش فقه حکومتی در سیره اهلبیت
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فقه حکومتی در سيره اهفبيت

جايگاهی قابهف اعتنها دارد و آن ح هرات در

موارد بسياری ،بر اساس رويکرد حکومتی رفتار کرده ،احکهامی را بهرخالف مقت های
حکم اولی و متناسب با اختيارات حکهومتی خهويش و در راسهتای مصهلحت اسهالم و
و
جامعه اسالمی صادر می کردند .بر اساس اين ،بخشی اد فرمانهايی که پيهامبر
در مقام حاکم اسالمی و سرپرست حکومت برای سامان دادن امور جامعه
امامان
و حکومت صادر کردهاند ،احکامی حکومتی است که بنا بر اقت ای شرايط صادر شهده
و علی با واژه «ق ی» يا «حکم» يا «امر» و
است .آنچه در روايات اد پيامبر
مانند آنها آمده است ،بيان حکم شرعی اولی نيست؛ بلکه حکمی است اد اين حيث که
ايشان حاکم جامعه هستند(همو ،۴۶۳۶ ،ج ،۶ص.)4۶۶

امام خمينی مجموعهای اد روايات که با واژههای «ق ی»« ،امر» و «حکهم» وارد
شدهاند و همچنين رواياتی که بدون اين واژگان ،بر حکم حکومتی داللت میکننهد ،را
برای تأييد نکتههای گذشته آورده اسهت(همان ،ص44۱ر .)4۶4ايشهان سهپس يهادآور

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

آنچه سنخ رواياتی که در راستای حکم حکومتی قرار دارند را اد ساير روايهات ،کهه
مفيد احکام اوليه هستند ،متمايز میکند ،قرا ن حاليه و مقاميه است .اين قرا ن نمايانگر
هستند؛ ديرا احکهام حکهومتی
اين رويکرد در صدور اين کلمات اد سوی اهفبيت
در پارهای اد روايات با واژه «قال» و مانند آن آمدهاند کهه شهناخت آنهها اد راه قرينهه
به فردی فرمود تو بهه
حاليه يا مقاميه امکانپذير است؛ مثالً اگر در حديثی پيامبر
عنوان ر يس لشگر به فالن منطقه حرکت کن ،هر چند با واژه «قال» نقف شده باشد،
به قرينه مقام میتوان فهميد که اين کالم دستور حکومتی است(همان ،ص.)447

حکومهت ظهاهری نداشهتهانهد ،چنهين
میشود که چهون سهاير امامهان معصهوم
تعبيرهايی اد آنان ديده نمیشود و اگر در موارد اندک اد اين واژهها استفاده کردهاند ،به
اعتبار آن بوده که بزرگواران به حسب واقا حاکم بر مردم بهودهانهد(همران ،ص.)447
در رواياتی وارد شده است که ايشان به يک

برای نمونه درباره ق اوتهای پيامبر
شاهد و قسم بسنده میکردند(حرّ عاملی ،۴۱۴۱ ،ج ،4۱ص4۳۱؛ امام خمینری،۴۶۳۶ ،
ج ،۶ص .)44۱همچنين امام باقر

فرموده است:

لو کان األمر إلينا أجزنا شهادۀ الرجف الواحد إذا علم منه خيرٌ مها يمهينف الخصهم فهی
حقوق الناس؛ اگر حکومهت دسهت مها بهود ،دربهاره حقهوق مردمهان شههادت يهک مهرد
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نيکسيرت را با قسم طرف ديگر میپذيرفتيم(حرعاملی ،۴۱۴۱ ،ج ،4۱ص.)4۳7

امام خمينی در خصوص اين روايت بر اين باور است که اين تنفيذ و اجاده ،تنفيذ و
اجاده ولی امر و سلطان است(امرام خمینری ،۴۶۳۶ ،ج ،۶ص .)4۶۴ايشهان ،بهرخالف
مشهور اصوليون ،حديث «الضرر» را نيز در اين راستا معنا کرده است و امر پيامبر
به کندن درخت سمره ،که در حيات خانه شخص انصاری کاشته شده بود و عبور سمره
برای رسيدگی به درخت موجب ضرر و آدار صاحب خانه میشهد ،را بهه معنهای حکهم
معنا کرده است که برای تدبير و اداره امور جامعهه صهادر
حکومتی اد سوی پيامبر
شده است(همان ،ص4۶4ر.)4۶۶
حکم حکومتی ارتباطی وثيق ه بلکه مالدمهای دا می ه با مصحلت دارد؛ چنانکهه
سياست را ابزاری در دست حاکم و کارگزاران نظام سياسی برای اداره صحيح جامعه در
فرايند مصلحتانديشی معنا کردهاند(ابن من ور ،۴۱۴۴ج ،۳ص .)۴۴7به همهين دليهف،
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بسياری اد فقيهان نيز مصلحت را در تعريه حکهم حکهومتی داخهف و آن را اد ارکهان
حکم حکومتی فرض کردهانهد(شهید اوّل ،۴4۱۱ ،ج ،۴ص .)۶4۴امهام خمينهی نيهز در
همين راستا ،ضمن پيوند ميان حکم حکومتی و مصلحت ،انجام امور در حوده حاکميت
سياسی را به عنصر مصلحت مقيد کرده است(امام خمینی ،۴۱4۴ ،ج ،4ص.)۳۴۱
به اين بحث عنايت کردهاند و در
در ادامه به دو نمونه اد مواردی که اهفبيت
کلمات امام خمينی ،مورد تأکيد قرار گرفته است ،اشاره میکنيم:
ه با اينکه مسجد در دين اسالم اد احترام وااليی دارد و تخريب يا بیحرمتی به آن،
در تبعيت اد وحی االهی ،مسهجد ضهرار را بهه آتهش
قابف پذيرش نيست ،پيامبر
کشيد و آن را به مزبله تبديف کرد .طبيعتاً اين کار به دليف وجود مفسده در اين مسجد
و مصلحت در تخريب آن بوده است(عروتی حویزی ،۴۱۴4ج ،4ص4۳۱؛ امام خمینی،
 ،۴۶۳۶ج ،۶ص.)۱۱۱
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ه با اينکه اد يک سو ،مامنان موظفند قدری اد اموال خويش را بابت واجبات مهالی
پرداخت نمايند و اد سوی
و در قالب خمس ،دکات ،خراج يا مقاسمه را به اهفبيت
قادر به دريافت اين مبالغ نبوده و يا مامنهان
ديگر ،به علف مختله يا ا مه اطهار
قادر به پرداخت آن نمیباشند ،و باقی ماندن اين مبالغ در دنهدگی مهردم ،اد مصهاديق

غصب تلقی شده و استفاده اد آن در دندگی مامنان ،موجبات مشکالتی بهرای آنهان را
فراهم خواهد آورد .اد اين روی ،آن ح رات در مواقعی خاص ،و بنا بر تهأمين مصهالح
شيعيان اد حقوق خود ،صَرفر نظر کرده و حقوق خويش را به آنان بخشهيدهانهد و لهذا
تصرفات مردم در اين اموال را صحيح برشمردند(امام خمینری ،۴۱4۴ ،ج ،4ص4۱۱رر
.)4۱۳
 .۴اختیارات حاکم در نگرش حکومتی به فقه

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

اولين ديدگاهها درباره مصاديق اختيارات حکومتی ولی فقيه در کالم امام خمينی به
دمان تحقق جمهوری اسالمی ايران برمیگردد؛ ديهرا بها وجهود فقهه سياسهی سهنتی،
خلفهايی در اداره نظام سياسی پديد میآمد و کارآمهدی نظهام اسهالمی بهه مخهاطره
میافتاد .اد اين رو ،کارگزاران نظام سياسی خواستار مداخلهه ولهی فقيهه در اداره امهور
جامعه و اداره مطلوب جامعه بر اساس نگهرش حکهومتی بهه فقهه را خواسهتار شهدند.
بنابراين اساس نظريه واليت مطلقه فقيه در راستای واگذاری اختيهارات حکهومتی بهه
ولی فقيه و مطابق با مصلحت اسالم و جامعه اسالمی شکف گرفته است.
امام خمينی درباره احکامی که ولی امر در سايه قوانين شريعت و رعايهت موافقهت
آنها به حسب مصلحت اتخاذ میکند و طبق آنها مقرراتی وضا نموده ،به موقا اجرا در
میآورد ،بر اين باور است که اين مقررات الدماالجرا هسهتند و ماننهد شهريعت اعتبهار
دارند(ر ک :همو۴۶۱۱ ،ب ،ص)۴۱4؛ 1با اين تفاوت که قوانين آسمانی ثابت و غيرقابف
تغيير است و مقررات وضعی قابف تغيير است و در ثبات و بقاء تابا مصلحتی که آن را
به وجود آورده میباشد.
اين احکام ،که مطابق رويکرد حکم حکهومتی صهادر گشهتهانهد ،در حکهم احکهام
اوليهاند و اد همان اعتبار برخوردارند .امام خمينی در پرسش و پاسخی میفرمايند:
برای اداره کشور قوانينی در مجلس تصويب می شود ،مانند قانون قاچهاق ،گمرکهات،
تخلفات رانندگی و قوانين شهرداری و به طور کلی احکام سلطانيه و برای اينکه مردم بهه
اين قوانين عمف کنند ،برای متخلفين مجاداتهايی در قانون تعيهين مهیکننهد ،آيها ايهن
مجاداتها اد باب تعزير شرعی است و احکام شرعی تعزيرات اد جهت کم و کيهه بهر آن

 .1در مورد وجوب تبعیت از حکم میرزاي شیرازي در حرمت تنباکو.
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بار است يا قسم ديگر است؟ احکام سلطانيه که خارج است اد تعزيهرات شهرعيه ،درحکهم
اولی است .متخلفين را به مجاداتهای باددارنده به امر حهاکم و يها وکيهف او مهی تواننهد
مجادات کنند(همو۴۶۱7 ،ب ،ج ،۴۱ص۱۱۶ر.)۱۱4

امام خمينی در پاسخ به استفسار ودير کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط
الزامی در واحهدهای توليهدی و خهدماتی ،فراتهر اد آنچهه صهريحاً در احکهام شهرعی،
مشخص شده است ،حوده اختيارات وسيعی را برای حاکم در محهدوده فقهه حکهومتی،
فرض کردهاند(همان ،ج ،4۴ص.)۱۶۴
اين ديدگاه تبعات بسهياری در جامعهه دارد کهه دو گونهه تفسهير اساسهی در ايهن
خصوص ارا ه شده است .بر اساس يک برداشت امام اختيارات وسيعی برای حکومت و
حاکم قا ف شده است ،به گونهای که ولی فقيه هرگاه هر شهرطی را کهه الدم بدانهد و
مصلحت کشور ايجاب کند میتواند در متن قراردادها بگنجاند و عمف کند.
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برداشت و تصور ديگر اين است که تفويض و تأييد ايهن اختيهارات مههم ،واقعيهت
دارد؛ ولی اين اختيارات تنها در محدوده احکام االهی خواههد بهود .بهه عبهارت ديگهر
حکومت و دولت اسالمی اختياراتش محدود به احکام فرعيه شرعيه است .اين برداشت
به وضوح اد نامه دبير شورای نگهبان وقت برمیآيد .امام خمينی در پاسخ به اين نامهه
بر برداشت اول تأکيد کرده است و در تأکيد اختيارات وسيا حکومت در قالهب واليهت
فقيه اين گونه توضيح داده است:
دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده اد امکانات و خدمات دولتی میکننهد
با شروط اسالمی و حتی بدون شرط قيمت ،مورد استفاده را اد آنان بگيهرد و ايهن جهاری
است در جميا مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامهه
ودير کار ذکر شده است ندارد ،بلکه در انفال کهه در دمهان حکومهت اسهالمی امهرش بها
حکومت است ،میتواند بدون شرط يا با شرط الزامی اين امر را اجرا کند(همان ،ص.)۱۶4

بحث اد حوده اختيارات گسترده ولی فقيه ،به تناسهب بحهثههايی کهه در ف های
فقهی سياسی مطرح میشد ،به اين مقدار بسنده نشد و امام خمينی در پاسخ به بيانات
رياست جمهوری وقت که بيانات امام خمينی را در راستای حوده اختياراتی در محدوده
فروعات شرعی معنا کرده و مراد امام را مقيد بودن واليت فقيهه بهه محهدوده احکهام
شرعی دانسته بود ،بر توسعه اختيارات ولی فقيه تأکيد کهرد و در پاسهخ بهه ايشهان اد

واليت مطلقه ياد کرد و آن را امری فراتر اد فروعات شرعی دانست .امهام خمينهی بها
اشاره به موارد و مصاديق بسيار بر اين معنا تأکيد کردند که در صورت تقيهد اختيهارات
امری
ولی فقيه به فروعات شرعی ،عرضه واليت مطلقه و مفوضه به پيامبر اسالم
بیمعنا و بیمحتوا بوده و پيامدهای قبول اين منطق غيرقابف قبول خواهد بود:

بنابر نظر امام خمينی حکومت اد احکام اوليه و مصلحت اد اساسیترين عناصهر در
تصميمگيریها است .همچنين «مصلحت نظام» فراتر اد احکام فرعهی نمهاد و روده و
حج قرار دارد و حکومت با امکان خروج اد چارچوب احکام شهرعی اولهی و ثهانوی ،بها
مجود مصلحت جامعه اسالمی ،توان تادهای میيابد.
برخی اد اختياراتی که مطابق اين نظريه برای ولی فقيه در نظام سياسی وجود دارد
و بر رويکرد فقه حکومتی در فقه شيعه داللت میکند ،اد قرار ذيف است:
اله تحديد مالکيت خصوصی:

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

اد بيانات جنابعالی در نماد جمعه ،اين طور ظاهر میشهود کهه شهما حکومهت را بهه
واگذار شهده و اههم احکهام
معنای واليت مطلقهای که اد جانب خداوند به نبی اکرم
االهی است و بر جميا احکام فرعيه االهيه تقدم دارد ،صحيح نمیدانيد و تعبير به اين که
اين جانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام االهی دارای اختيارات است به کلی برخالف
گفتههای اين جانب است .اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه االهيهه اسهت،
بايد عرض حکومت االهيه و واليت مطلقه مفوضه به نبی اسالم يک پديده بیمعنا و
محتوا باشد .اشاره میکنم به پيامدهای آن (که ههي کهس نمهیتوانهد مسهتلزم بهه آنهها
باشد(همان ،ص۱44ر .)۱4۴

اگر فرض بکنيم يک کسی اموالی هم دارد ،خوب اموالش ههم مشهروع اسهت ،لکهن
اموال طوری است که حاکم شرع ،فقيه ،ولی امر تشخيص داد که اين بهه ايهن قهدر کهه
هست نبايد باشد ،برای مسلمين میتواند غصب کند و تصرف کند .و مالکيهت را در عهين
حال که شارع مقدس محترم شمرده است ،لکن ولی امر میتواند همين مالکيهت محهدود
که ببيند خالف صالح مسلمين و اسالم است ،همين مالکيت مشروع را محدودش کند به
يک حد معينی و با حکم فقيه اد او مصادره بشود(همان ،ج ،۴۴ص.)۴۶7

ب اختيار در عفو مجرمان:
مذهب اسهالم عفهو دارد .در مهوقعش گذشهتههای ديهادی دارد .در مهوقعش بهرای
مجرمهايی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد .اد آن طرف عفو دارد .لکن بر ولیامر است
که در بع ی وقتها که صالح میداند عفو بکند ...همچنين اختياری اد طرف شارع داريم
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به اينکه عفو بکنيم و ممکن است عفوشان بکنيم(همان ،ج ،۴۴ص.)۴۱۱

ج کنترل مواليد:
امام خمينی در مورد اينکه آيا اد لحاظ شرعی میتوان قا ف به کنترل جمعيت شهد
يا خير ،اختيار در اين موارد را بر عهده حکومت اسالمی نهاده است« :مواليهد تهابا آن

است که حکومت چه تصميمی بگيرد»(همان ،ج ،4ص.)۴7۶
د موارد ديگر:
امام خمينی به برخی ديگر اد مصاديق احکامی که در هر نظهام سياسهی ضهروری
است و در فقه سنتی و ذيف احکام فرعيه وجود ندارد و بايسهته اسهت اد سهوی حهاکم
اسالمی صادر شود ،اشاره کرده است که به اختصار عبارتاند اد:
ه خيابانکشیها که مستلزم تصرف در منزلی يا حريم آن است؛
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ه نظام وظيفه و اعزام الزامی به جبههها؛
ه جلوگيری اد ورود و خروج ارد؛
ه جلوگيری ادگرانفروشی؛
ه قيمتگذاری؛
ه خراب کردن مسجد يا منزلی که در مسير خيابان است؛
ه رد پول منزلی به صاحبش؛
ه تعطيف کردن مساجد در موقا لزوم؛
ه خراب کردن مسجدی که ضرار باشد ،در صورتی که بدون تخريب مشهکف رفها
نشود؛
ه لغو يک جانبه قراردادهای شرعی خود با مردم بسهته اسهت ،بهه شهرطی کهه آن
قراردادها مخاله مصالح کشور و اسالم باشد؛
ه جلوگيری اد هر امری ،اعم اد عبادی و غيرعبادی ،مادامی که جريان آن مخاله
مصالح اسالم است؛
ه جلوگيری موقت اد حج ،مادامی که مخاله صالح کشور اسهالمی باشهد(همران،
ج ،4۴ص۱44ر .)۱4۴
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در اين رويکرد حکومتی به فقه احکام صادره بر اين اساس کهه بهه ضهرورت اداره

مطلوب و کارآمد حکومت دينی صادر میشوند ،اد اختيهارات دولهت اسهت .بهر همهين
است ،يکی اد احکام اوليه
اساس ،حکومت که شعبهای اد واليت مطلقه رسول اهلل
اسالم بوده و بر تمام احکام فرعيه ،حتی نماد و روده و حج ،تقدم دارد(همان).
نتیجه

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

رويکرد حکومتمدار به فقه ،ضمن اينکه به مبانی و منابا دينی مستند است ،فقيه
را قادر میسادد ،ضمن پاسخگويی به نيادهای فردی مامنان و ارا ه احکهام شهرعی در
دندگی مامنانه مکلفان ،اداره مطلوب جامعهای وسيا را مد نظر قرار دهد .اين رويکهرد
با در نظر گرفتن نيادهای عمهومی کشهور اسهالمی ،عهالوه بهر اسهتناد تصهميمهها و
رفتارهای کارگزاران و حاکمان به فقه شيعه و تأمين حجيهت ايهن اعمهال و رفتارهها،
کارآمدی نظام اسالمی در برونرفت اد مشکالت و بحرانها را ت مين میکند.
فرايند استنباط در فقه حکومتی به نگرشی کالن و جاما نسبت به نيادهای جامعهه
و افراد آن مبتنی است و افراد را نه صرفاً افراد مکله ،بلکه شهروندان جامعه اسهالمی
میداند؛ به همين دليف میتواند به پاسخی متفاوت در پاسخ به نيادههای فهردی و بهه
احکامی متمايزی در گستره احواالت شخصيه بيانجامد.
رويکرد حکومتی به فقه ،عالوه بر استناد به شريعت ،به فراهم آمدن امکان و بستر
تحقق نيز وابسته است که پيرودی انقالب اسالمی در کشور ايهران بهه فهراهم شهدن
دمينه تحقق حداکثری آمودههای شريعت در جامعه و تحقق اين رويکهرد ذيهف نظهام
جمهوری اسالمی ايران به رهبهری امهام خمينهی بهه مثابهه فقيههی روشهنانهديش و
صاحبسبک انجاميد.
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